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1 

PŘEDMLUVA 

 

Vážení čtenáři, 

 

obracím se na ty z Vás, kteří nás sledují pouze v českém 

jazyce, po jisté prodlevě, neboť náš časopis vychází vždy třikrát po 

sobě v češtině a jednou za dva roky poté vydáváme Aither 

International Issue, tj. číslo vydávané ve třech světových jazycích, 

relevantních pro filosofické bádání. Minulé číslo bylo právě tímto 

číslem mezinárodním, a tak pro ryze české prostředí vycházíme po 

skoro roce. Zároveň tímto celkově devátým číslem také otevíráme 

nový dvouletý ediční cyklus a vstupujeme do pátého roku existence 

časopisu. 

Za tu dobu prošel časopis řadou proměn, zejména se ustálily 

rubriky v té podobě, jak je znáte dnes: Úvodní textově-kritická 

studie, případně nějaký text výjimečného charakteru (habilitační 

řeč, rozhovor na aktuální téma z odborných kruhů), dále klasické 

akademické články, příp. diskusní studie, rozsáhlejší recenzní 

studie a na závěr míváme i klasické recenze. V minulých letech se 

významnou součástí českých čísel staly diskusní studie, propojené 

do jakéhosi volnějšího pásma, dohromady nabízejícího určité 

spektrum pohledů na zvolenou problematiku. Právě diskusní pásma 

měla největší ohlas z řad čtenářů.  Pro letošní rok s tímto formátem 

pásma nepočítáme, ale mohu slíbit, že v prvním čísle příštího roku 

(Aithér No.11) se s ním opět setkáte. 
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Doufám, že nám do té doby zachováte svou přízeň a že Vás 

Aithér nezklame jak svým zaměřením, tak úrovní článků, které pro 

Vás v redakci a za přispění redakční rady vybíráme. 

 

PŘEDSTAVENÍ OBSAHU DEVÁTÉHO ČÍSLA 

 

Aktuální číslo otevírá článek Radima Kočandrla, jenž jsme 

vzhledem k autorovu důrazu na pramenný starořecký text a 

pečlivosti při práci se zlomky zařadili namísto vyhrazené textově-

kritickým studiím. Kočandrle není našim čtenářům neznám, 

pravidelně na našich stránkách pěstuje české bádání v oblasti 

mílétských kořenů přírodní filosofie. V předkládaném článku se 

věnuje tradiční fysiologické otázce po souvislosti mezi dechem, 

vzduchem, vanutím větru a duší u prvních Míléťanů a ve starší 

tradici. V centru pozornosti je pochopitelně Anaximenés, jehož 

pozdějšími autory tradované pojetí nakonec Kočandrle opatrně 

potvrzuje s výhradou, že se můžeme opřít převážně o testimonia. 

Pavel Hobza se ve svém textu věnuje možnosti pojmového 

vyjasnění Aristotelovy koncepce filosofie a jejího vztahu k vědě. 

Rozlišuje tři možnosti, v nichž by přicházelo v úvahu spatřovat 

dnešní klasickou distinkci filosofie-věda: za prvé zvažuje 

ztotožnění filosofie s konceptem epistémé, za druhé v rámci 

epistémai navrhuje vědám vyhradit theoretickou část a filosofie 

praktickou sféru (etika, politika). Protože ani jedna z možností 

nakonec neodpovídá Aristotelovu konceptu, uvažuje ještě o 
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vyhrazení próté filosofíá (metafysiky) pro filosofii a fysiky 

(přírodovědy) pro vědeckou sféru. I když pro všechna tato rozlišení 

existuje precedens v dějinách interpretací, Hobza nakonec toto 

rozlišení odmítá jako nearistotelské a poukazuje k jiné 

konceptualizaci vědění, neztotožnitelné s naším dnešním 

dualismem emancipované vědy a filosofie. 

Článek Jakuba Vargy zastupuje v prvním letošním čísle 

medievistickou složku. Je věnován teorii jazyka a epistemologii u 

pozdně středověkého myslitele Waltera Burelyho, resp. poměrně 

specifické otázce, zda lze u Burleyho počítat s teorií signifikace, i 

když od něj nemáme k disposici žádnou explicitní definici 

takového konceptu. Varga rekonstruuje dobově relevantní vývoj 

této problematiky, poté nabízí interpretaci dvou pasáží z Burleyho, 

které lze podle něj interpretovat jako příklon k Ockhamovu pojetí 

signifikace, a na závěr konstatuje, že i bez explicitní Burleyho 

pasáže nabízejícího definici signifikace takovouto posici u 

zmíněného autora rekonstruovat lze. 

Interpretace novověkých autorů píšících latinsky 

nepotkáváme na stránkách Aithéru příliš často, byť jedním z našich 

záměrů při zakládání časopisu bylo právě předkládat studia latinské 

filosofické tradice jakožto kontinuální disciplínu, nekončící 

v obtížně rozlišitelném období renesance, ale jako pojmově i 

konceptuálně pokračující diskusi až k emancipaci národních 

jazyků. Jan Palkoska tento deficit vynahrazuje mírou více než 

vrchovatou. Jeho text vychází od Spinozovy Etiky a tamní distinkce 

mezi substancí a modem. Spinoza toto rozlišení činí ve zmíněném 

spise dvakrát. Rozdíl pasáží je zarážející, jednou je substance 
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definována jako in se esse, podruhé  jako per se concipi. Modus 

pak je uchopen poprvé jako in alio esse, jindy jako per aliud 

concipi. Vzájemný vztah obou definci Spinoza dále nevyjasňuje ani 

v jiných textech, a tak se ustálily dvě protikladné interpretace, které 

autor označuje jako inherenční hypotézu a kauzální hypotézu. 

Palkoska velmi detailně zvažuje přednosti každé z nich zejména 

s ohledem na obvykle přehlíženou otázku identifikace spinozovské 

substance s jejími různými atributy. Závěr tedy nepřináší řešení ve 

sporu pojetí vztahu mezi inesse a concipi, ale zdůrazňuje 

nedostatečnost obou vyhrocených řešení a poukazuje 

k provázanosti s problémem slučitelnosti. 

  

 

                                                                                            

Kryštof Boháček 

                                                                                             

šéfredaktor 
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ČLÁNKY: 

 

Radim Kočandrle 

 

Anaximenova duše
i
 

 

 

Vzduch má v dochovaných textech zachycujících myšlení 

Anaximena z Mílétu výsadní postavení. Tradice přitom navazuje zejména 

na Aristotela, který vymezil vzduch jako Anaximenův „počátek“, 

„princip“. V této souvislosti se ale též nabízí otázka po Anaximenově 

pojetí duše (ψυχή), která je v archaické době často asociována právě se 

vzduchem nebo rozličnými výpary. Dostupné texty však přibližují 

Anaximenovu koncepci duše jen letmo. Dokonce lze spolu s K. Altovou 

vyslovit domněnku, že Anaximenés nemusel konkrétní výklad duše vůbec 

předložit.
ii
 Zvláště pokud jej Aristotelés nezmiňuje ve spise O duši, kde 

přibližuje pojetí svých předchůdců. Je to ale vůbec možné? Vždyť je to 

právě srovnání naší duše a role vzduchu ve světě, které edice Diels–Kranz 

označila za přímý zlomek, ozvěnu Anaximenových skutečných slov. 

V této studii proto projdeme dostupné textové doklady a pokusíme se 

                                                             
i Studie je realizována na základě projektu GA ČR P401/10/0520. 
ii Srv. K. Alt, Zum Satz des Anaximenes über die Seele. Untersuchung von Aetios ΠΕΡΙ 

ΑΡΧΩΝ, in: Hermes, 101, 1973, s. 129. 
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ukázat, že Anaximenés se k duši vyslovil způsobem, který dokresluje 

celou iónskou tradici.
i
 

 

Duše archaické doby 

 

Než nahlédneme do textů, které přinášejí zprávy o Anaximenově 

koncepci duše, zastavíme se krátce u některých myslitelů, kteří by nám 

mohli být vodítkem i v případě Anaximena. Aniž bychom přitom chtěli 

archaické pojetí duše více pojednat, načrtneme nejprve základní rysy, 

které duši přiřkl již Homér.  

Zdá se, že u Homéra je duše zejména tím, co v člověku udržuje 

život. Duše je silou, bez níž lidský život pomine, vyprchá.
ii
 Podobně jako 

když Achilleus naříká: 

 

„Copak nyní mám z toho, že v duši (θυμῷ) jsem trampoty snášel, 

když jsem vydával všanc svůj vlastní ve válce život (ψυχὴν)!?“
iii
 

  

Poté, co je Pandaros proklat kopím, „pustil ducha a veškerou 

životní sílu“.
iv
 Sarpédón má být zase odnesen z bitvy Spánkem a Smrtí, 

                                                             
i Není-li uvedeno jinak, překlady antických autorů pořídil na základě starších překladů 

V. Hladký a kol. Překlady antických autorů od Z. Kratochvíla byly převzaty z 

<http://www.fysis.cz> [cit. 25. 7. 2013]. 
ii Homér, Ilias (= Il.), V,296; XI,334. (Český překlad: Homér, Ílias, přel. O. Vaňorný, 

Praha 1942); Odyssea (= Od.), IX,523; XXI,154. (Český překlad: Homér, Odysseia, přel. 

O. Vaňorný, Praha 1967). 
iii Homér, Il. IX,321. Přel. O. Vaňorný.  
iv Homér, Il. V,296. Přel. O. Vaňorný. 
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jakmile jej opustí „duše a život“ (ψυχή τε καὶ αἰών).
i
 Je to duše, kterou 

lze ztratit v boji.
ii
 Tato životní síla, která je v člověku, jej přitom může 

opustit právě s posledním výdechem. Duše tak úzce souvisí s dechem:
iii
 

 

„Rázem černé temno se prostřelo po jejích očích, naznak se 

skácela na zem a bez sebe vydechla duši (ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε).“
iv
 

 

Upadne-li člověk do bezvědomí, opouští jej domněle i duše. 

Návrat vědomí však není návratem duše, nýbrž se navrací θυμός, „síla“, 

„dech“. Nabytím vědomí po mdlobách se ukáže, že duše odešla jen 

zdánlivě, neboť člověk v bezvědomí nejeví obvyklé známky života. Duše 

je tak nositelkou a pravým výrazem smrtelného života a Homér o ní 

mluví zejména v souvislosti s mezními situacemi. V tomto smyslu je také 

tím, co odlišuje lidské pokolení od bohů.
v
  

 

I. 

Pokud dále zaměříme pozornost k myslitelům spojených s tradicí 

filosofie, můžeme začít u Thaléta z Mílétu. Aristotelés zmiňuje Thaléta ve 

spisu O duši, kde přihlíží k předcházejícím výkladům duše. Thalés je tak 

                                                             
i Homér, Il. XVI,453. Přel. O. Vaňorný.  
ii Homér, Il. XIII,763; XXIV,168. 
iii Homér, Il. XXII,467–475; XXIII,100; Od. XXIV,345–349. 
iv Homér, Il. XXII,467. Přel. O. Vaňorný. 
v Srv. H. Bartoš, Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti 

z hlediska rozlišení duše-tělo, Červený Kostelec 2006, s. 31; P. F. O’Grady, Thales of 

Miletus. The Beginnings of Western Science and Philosophy, Farnham – Burlington 2002, 

s. 111–112; G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští filosofové. Kritické 

dějiny s vybranými texty, přel. F. Karfík, P. Kolev, T. Vítek, Praha 2004, s. 205. 
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jediným z Míléťanů, který je Aristotelem v této souvislosti zmíněn. Jsou 

to právě podobná místa, k nimž bychom možná mohli přistupovat s větší 

důvěrou. Zdá se totiž, že užití analogie spojené s konkrétním příkladem 

bylo typickým iónským vysvětlením: 

 

„Zdá se, že i Thalés, podle toto, co se z jeho myšlenek připomíná, 

pokládal duši za cosi pohybujícího, když říkal, že kámen [magnetovec] 

má duši, protože hýbe železem.“
i
 

 

Podobnou verzi textu navíc přináší i Diogenes Laertios 

s přiznanou oporou o Aristotela a Hippiu. Hippiás, který žil zhruba jedno 

století před Aristotelem, se tak stává nejstarším pramenem našeho 

povědomí o Thalétově pojetí duše. Aniž by přitom Diogenés zmiňoval 

pohyb či samotné působení duše, generalizuje její přítomnost v „neživých 

věcech“. Navíc ovšem konkrétně doplňuje, že kamenem měl být 

magnetit, a zmiňuje též elektron (jantar)
ii
: 

 

„Aristotelés a Hippiás tvrdí, že přiřknul účast na duši také 

neživým věcem. Usoudil tak podle magnetovce a jantaru.“
iii
 

 

                                                             
i Aristotelés, De anima (= De an.), I,2,405a19. Též srv. H. Diels, – W. Kranz, Die 

Fragmente der Vorsokratiker (= DK) 11 A 22, Berlin 1951–1952.  
ii Výraz ἤλεκτρον může vyjadřovat jak jantar, tak elektron – slitinu zlata a stříbra. Viz 

H. G. Liddell – R. Scott, A Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement: H. S. 

Jones, – R. McKenzie, (= LSJ), Oxford 1996, heslo ἤλεκτρον. 
iii Diogenis Laertii Vitae philosophorum (=DL), I,24 Marcovich (DK 11 A 1). 
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Můžeme jen spekulovat, zda se Thalés s magnetovcem 

neseznámil prostřednictvím místa zvaného Magnesia, ležícího severně od 

Mílétu. Podle Diogena měl Aristotelés navíc napsat ztracený spis 

O magnetu.
i
 Nevíme, nakolik v něm o Thalétovi referoval, a zda se 

zmiňoval též o Míléťanově výkladu jantaru, o němž jinak nemáme 

u Aristotela zprávy. Jantar, který představuje mineralizovanou pryskyřici, 

sice není magnetický, vytváří však při tření (např. vlněnou látkou) 

elektrostatický náboj. Obě odlišná působení přitom mohla být pokládána 

za různé projevy téže síly.
ii
 

Pokud magnetovec k sobě dokáže přitáhnout kousky kovu, lze si 

představit, jakou roli sehrávaly podobné konkrétní demonstrace v době, 

která neznala teorii elektromagnetického pole. Podobný zážitek má 

koneckonců z dětství každý. Zdánlivě inertní věci v sobě skrývají pohyb, 

který je jedním z průvodních znaků samostatného života. Možná si jen 

někdy stačí počkat, či v nich jejich působení nechat probudit vedlejší 

zásahem. Dokáže-li magnetovec působit, vykazuje tím i známky života. 

Je pak jen analogické přisoudit mu duši, pokud je označována za 

nositelku života a jeho aktivit. Ačkoli to jsou na první pohled především 

živé bytosti, které dokáží pohybovat sami sebou, Thalés patrně poukazuje 

k tomu, že život má širší projevy a působnost. V podobném duchu se snad 

vyjádří sám Aristotelés, když celou myšlenku rozvine do obecnějších 

měřítek: 

 

                                                             
i DL V,26. 
ii Srv. P. F. O’Grady, Thales of Miletus. The Beginnings of Western Science and 

Philosophy, Farnham – Burlington 2002, s. 112–114. 
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„Někteří tvrdí, že duše je smíšena s vesmírem (s celkem světa); 

snad proto Thalés myslel, že vše je plné bohů.“
i
 

 

Diogenés Laertios pak přispěchá s opisem celé myšlenky, 

přičemž bohy zaměňuje za daimony: 

 

„Za počátek všeho určil vodu a svět prohlásil za oduševnělý 

a plný daimonů.“
ii
   

 

Podobné motivy navíc sumarizuje i jedna ze sbírek scholií: 

 

„Podle něho [tj. Thaléta] mají i neoduševněné věci duši, jako 

magnetovec nebo jantar. Za počátek prvků považoval vodu. Tvrdil, že 

svět je oduševnělý a plný daimonů.“
iii
 

 

O tom, že veškerenstvo je plné daimonů, se navíc zmiňuje 

i Áetios.
iv
 A pokud jej vezmeme vážně, může představovat též doklad 

o změně v pojetí duše, tak jak ji začne tradice vnímat právě od Thaléta: 

 

„Thalés první prohlásil duši za vždy pohybující se, tedy za 

samohybnou.“
i
 

                                                             
i Aristotelés, De an. I,5,411a7 (DK 11 A 22). 
ii DL I,27 Marcovich (DK 11 A 1). 
iii Scholia in Platonis Rem publicam, 600a (DK 11 A 3). 
iv Áetios, Placita philosophorum (= Plac.), I,7,11 (DK 11 A 23). 
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Jiné Thalétovo sporné prvenství týkající se nesmrtelnosti duše 

přináší opět Diogenés, když se odvolává na básníka Choirila.
ii
 Problém 

údajné nesmrtelnosti duše ale ponecháme v této studii stranou. Spíše si 

všimneme toho, že všechny texty nejspíše s drobnými nuancemi referují 

některý společný původní text a zmíněné odlišnosti mohou být jen 

důsledkem dodatečných zásahů. Ačkoli zůstáváme pouze na úrovni 

spekulací, lze přesto konstatovat, že Thalés mohl o duši skutečně 

v některém z podobných kontextů opravdu hovořit. Navíc je možné, že až 

po Thalétovi začal mít termín ψυχή širší význam spojený s vášněmi, 

strachem a jinými psychickými vlastnostmi než pouze významy spojené 

se životem a jeho projevy. Jakoby se duše posunula z polohy pouze 

pasivní podmínky života k síle, která je výrazem životní aktivity. Navíc 

se působení duše rozšířilo od člověka jak k dalším živým bytostem 

(o nichž ale nejsou u Thaléta zmínky), tak i do oblastí zdánlivě neživé 

části přírody.
iii
 

 

II. 

  

V naprosto jiné situaci se však ocitáme u Thalétova „nástupce“ 

a Anaximenova údajného „učitele“, Anaximandra z Mílétu. V jeho 

případě totiž o pojetí duše nevíme téměř nic. Ve své podstatě se můžeme 

                                                                                                                                          
i Áetios, Plac. IV,2,1 (DK 11 A 22a). 
ii DL I,24 Marcovich (DK 11 A 1). 
iii Srv. H. Bartoš, Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské 

přirozenosti z hlediska rozlišení duše–tělo, Červený Kostelec 2006, s. 59; P. F. O’Grady, 

Thales of Miletus. The Beginnings of Western Science and Philosophy, Farnham – 

Burlington 2002, s. 111–112. 
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opírat pouze o jediný text, v němž se přitom objevuje právě spolu 

s Anaximenem: 

 

„Anaximenés, Anaximandros, Anaxagorás a Archeláos tvrdili, že 

přirozenost duše je vzdušná.“
i
 

 

Anaximandros je ovšem zmíněn pouze v Áetiově verzi 

u Theodoréta. Stobaios jej naopak vynechává a místo něho přidává 

Diogena z Apollónie. Pseudo-Plútarchos zase zmiňuje jen Anaxagoru.
ii
 

Ačkoli si na základě naší textové opory nemůžeme o Anaximandrově 

koncepci duše udělat dobrou představu, je možné předpokládat, že také 

u něho hrála svoji roli. Poukazovat by k tomu mohly texty, které se přímo 

týkají vysvětlení vzniku živočichů včetně člověka. Censorinus přitom 

jako iniciační momenty povstání života konkrétně uvádí ohřátou vodu 

a zemi, zatímco Hippolytos zmiňuje působení Slunce.
iii
 Duše tak mohla 

vznikat jako výpar vlhkosti za přímého působení tepla Slunce na hranici 

mezi mořem a zemí – snad ve vlhkosti bahna mořského pobřeží. Obdobný 

popis lze ostatně nalézt i v pozdním alchymistickém spisu Turba 

philosophorum. Jako vítr vzniká v podobě jemného výparu vzduchu při 

spojení tepla s vlhkem, vznikají duše živočichů tehdy, když se sluneční 

teplo spojí se vzduchem, z něhož se přitom oddělí cosi jemného.
iv
 Je to 

právě Slunce, které svým teplem vypařuje vlhkost a tím zakládá koloběh 

vody v přírodě a nepřímo všechny meteorologické děje. Vypařování 

                                                             
i Áetios, Plac. IV,3,2 (DK 12 A 29). 
ii Srv. H. Diels, Doxographi Graeci, Berlin 1879 (= Dox.), s. 387. 
iii Censorinus, De die natali, 4,7 (DK 12 A 30); Hippolytos, Refutatio omnium 

haeresium (=Ref.), I,6,6 Marcovich (DK 12 A 11). 
iv Turba philosophorum, 110,15–17 Ruska. 
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vlhkosti působením Slunce tak mohlo vést ke vzniku výparů, z nichž 

následně došlo ke vzniku duše, která by se ustavila jako teplejší vzduch 

(výpar) oproti okolnímu.
i
  

 

III. 

 

Zmíněná konstrukce může nalézt své částečné opodstatnění 

v koncepcích jiných myslitelů zhruba Anaximandrovy doby. Hérakleitos 

z Efesu mohl navázat na své iónské sousedy mimo jiné právě pojetím 

duše ve smyslu výparu. Duši jako výpar (ἀναθυμίασις) totiž Hérakleitovi 

připisuje ve svém spisu O duši i Aristotelés: 

 

„(Tito mluví o počátcích jako o duši…) A Hérakleitos říká, že 

počátkem je duše, nakolik je duše výparem (ἀναθυμίασιν), ze kterého 

sestává také všechno ostatní. Toto je nejméně tělesné a vždy plynoucí. 

Pohyblivé se tedy poznává pohyblivým. Že jsoucna jsou v pohybu, se 

domníval on i mnozí jiní.“
ii
 

 

Jiní autoři zase ukazují úzkou souvislost duše s vlhkem a suchem. 

Pokud duše může procházet vlhčími nebo suchými stavy, mohli bychom 

očekávat, že má blízko právě k výparu či dechu.
iii
 Samotný původ duše, 

                                                             
i Srv. Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 

1960, s. 71, 114. 
ii Aristotelés, De an. I,2,405a24 (DK 22 A 15). Přel. Z. Kratochvíl. 
iii Porfyrios, De antro nympharum, 10 (DK 22 B 77); Stobaios, Anthologium, III,5,7 

(DK 22 B 117), III,5,8 (DK 22 B 118). 
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která zastupuje v cyklu vzduch, přitom Hérakleitos klade do blízkosti 

vodního prostředí: 

 

„Pro duše je smrt stát se vodou, pro vodu je smrt stát se zemí; ze 

země pak vzniká voda a z vody duše.“
i
 

 

Zatímco na jedné straně má duše blízko k vlhkosti, která asociuje 

podmínky vzniku života a jeho udržení, je na druhé straně nejlepší duší 

suchá záře, která vede k vědomí. Duše musí vlhkost vypařit.
ii
 V tomto 

rozpoložení a cyklu se nalézáme každý den a celý život. Duše je intimní 

tenzí mezi ohněm a vodou, přičemž má bezprostřední vztah ke 

svému okolí. Popisy, které bychom dnes kladli výhradně do oblasti 

psychologie, mají v iónské tradici zároveň své kosmologické 

konsekvence a naopak. Emoční, fyziologické, meteorologické 

a kosmologické děje jsou v úzkém vztahu a výrazem jednoho. 

U Hérakleita tak nalézáme pojetí, které u Míléťanů můžeme jen tušit.
iii
 

Voda a země měla zastupovat výchozí podmínky života také pro 

Xenofana z Kolofónu.
iv
 Blízkost duše zemi a vodě u něho přímo dokládá 

                                                             
i Kléméns Alexandrijský, Stromata, VI,16 (DK 22 B 36). Přel. Z. Kratochvíl. 
ii Áetios, Plac. IV,3,12 (DK 22 A 15); Eusebios, Praeparatio evangelica, XV,20 (DK 

22 B 12). 
iii Srv. Ch. H. Kahn, A New Look at Heraclitus, in: American Philosophical Quarterly, 

3, 1964, s. 189, 198–199; Z. Kratochvíl, Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Praha 2006, 

s. 98–99. 
iv Hippolytos, Ref. I,14,5–6 (DK 21 A 33); Ióannés Filoponos, In Aristotelis De Anima 

libros commentaria (= In Arist. Phys.), 125,27 (DK 21 A 29); Sextos Empeirikos, 

Adversus mathematicos (=Adv. math.), X,312 (DK 21 B 33); Simplikios, In Aristotelis 

Physicorum libros commentaria (= In Arist. Phys.), 188,32 (DK 21 B 29). 



 

 

16 

Macrobius.
i
 O Xenofanově pojetí duše se navíc krátce rozepisuje 

i Diogenés Laertios, který ji ale popisuje jako vanutí: 

 

„Xenofanés první vypověděl, že vše, co vzniká, spěje k zániku, 

a že duše je vanutí [πνεῦμα].“
ii
 

 

Termín πνεῦμα může být ale zároveň přeložen jako „dech“ nebo 

„vítr“. Duše jako taková má blízko k vlhkosti, větru a odtud ke vzduchu. 

Má-li charakter výparu, lze očekávat, že její zrod byl zapříčiněn teplem 

Slunce. Zastupuje-li voda–vlhkost jednu stranu mince života, druhou 

stranu a současně agens, který vše uvádí do pohybu, pak teplo Slunce. 

Podle Diogena z Apollónie, který ale již náleží do pozdější 

tradice, duše konkrétně představuje „vzduch, teplejší než okolní vzduch, 

ve kterém jsme, avšak mnohem chladnější než vzduch v okolí Slunce.“
iii
 

Jsou to přitom rozdíly tepla duše, na jejichž pozadí měl Diogenés 

diverzifikovat jednotlivé živočichy. Diogenés je přitom často vykládán 

buď pouze jako epigon Anaximena, nebo naopak jako myslitel, u něhož 

došla Anaximenova koncepce svého širokého uplatnění. Již jsme zmínili, 

že když Aristotelés ve spise O duši přibližuje předchozí koncepce duše, 

stává se mu právě Diogenés a nikoli Anaximenés představitelem těch, 

kteří pokládali duši za vzduch. Ačkoli Anaximenés může být zahrnut 

mezi zmíněné „některé jiné“, jistotu pro podobné tvrzení nemáme:  

 

                                                             
i Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis, I,14,19 (DK 21 A 50). 
ii DL IX,19 (DK 21 A 1). Přel. Z. Kratochvíl. 
iii Simplikios, In Arist. Phys. 152,22 (DK 64 B 5). Přel. Z. Kratochvíl.  
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   „Avšak Diogenés i někteří jiní [pokládali duši] za vzduch, 

protože se domníval, že vzduch je principem všeho a že je ze všeho 

nejjemnější. A proto prý duše poznává a hýbe. Poznává, protože je první 

[princip], ze kterého pochází vše ostatní; pohybuje. A hýbe, protože je 

nejjemnější.“
i
 

  

Přímo ve vodě pak měl spatřovat povahu duše Hippón z Rhégia. 

Ačkoli patrně pocházel z jižní Itálie a navíc mohl být zhruba současníkem 

Diogena z Apollónie, je často zmiňován pospolu s Thalétem. Přestože jej 

Aristotelés nešetří a opakovaně napadá za intelektuální podřadnost, je 

zároveň nejstarším autorem, který pro Hippóna zachovává spojení duše, 

vody a spermatu: 

 

„Někteří z nich, kteří měli ještě hrubší představy, prohlásili duši 

za vodu, jako Hippón. Důvodem jejich domněnky parně je, že původ 

[sperma?] všeho je vlhkost. Těm, kteří tvrdili, že duše je krev; [Hippón] 

dokazoval, že sperma není krev. Toto je však [podle něho] původní 

duší.“
ii
 

 

Hippolytos pak přináší zprávu, že podle Hippóna prý duše, která 

je vodou, vzniká ze spermatu, které je zjevné za vlhka.
iii
 Áetios zase 

doslova říká, že duše je z vody.
iv
 Je to právě Hippón, jehož Aristotelés 

jmenuje spolu s Thalétem v I. knize Metafyziky jako zastánce vody ve 

                                                             
i Aristotelés, De an. I,2,405a21 (DK 64 A 20). Přel. Z. Kratochvíl. 
ii Aristotelés, De an. I,2,405b2 (DK 38 A 10). Přel. Z. Kratochvíl. 
iii Hippolytos, Ref. I,16 (DK 38 A 3). 
iv Áetios, Plac. IV,3,9 (DK 38 A 10). 
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smyslu počátku. Vlhkost semen spolu s výživou všeho z vlhka, včetně 

vzniku tepla, pak explicitně zmiňuje ve výčtu důvodů, proč měla být 

počátkem všeho právě voda.
i
 V jiné pasáži, kterou edice Diels–Kranz 

připsala Hippónovi, Aristotelés sumarizuje některé z předchozích nauk, 

které duši vymezovaly na pomezí protikladů: 

  

„Ti však, kteří do počátků kladou protiklady, sestavují 

z protikladů také duši. Ti pak, kdo uznávají jiný způsob protikladů, třeba 

horko nebo chlad nebo něco jiného na ten způsob, pokládají duši podobně 

za jedno z toho. Přitom se řídí i podle jmen [zvuku slov]; neboť ti, kteří 

říkají, že duše je horko, tak činí i proto, že to je prý význam slova ‚žít‘. 

Ti, kteří duši pokládají za chlad, pak zase proto, že je tak prý zvána podle 

výdechu a ochlazení.“
ii
 

 

Aristotelés uvedeným textem v podstatě uzavírá své pojednání 

o koncepcích duše, které nalezl u svých předchůdců. Prvky mílétské 

koncepce pak mohou být zčásti patrné ještě u Archeláa, údajného učitele 

Sókrata. Podobně jako Anaximandros měl za základní protiklady 

pokládat teplo a chlad.
iii
 Zásadní roli tepla zmiňuje v souvislosti s duší 

u Archeláa i Áetios: 

    

„Archeláos [říká, že] svět je ustanoven teplem a oduševněním.“
iv
 

                                                             
i Aristotelés, Met. I,3,983b17 (DK 11 A 12). 
ii Aristotelés, De an. I,2,405b24 (DK 38 A 10). Přel. Z. Kratochvíl. 
iii DL II,16 (DK 60 A 1); Hermiás, Irrisio gentilium philosophorum, 11,1 (DK 60 A 8); 

Hippolytos, Ref. I,9,2 (DK 60 A 4). 
iv Áetios, Plac. II,4,5 (DK 60 A 14). 
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K němu se mohou vztahovat i Sókratova slova, která však jakoby 

zároveň vystihovala i Anaximandrovo pojetí: 

 

„Když se teplo a studeno dostane do jakéhosi kvašení, zdalipak se 

tehdy, jak někteří tvrdili, vskutku z toho líhnou živočichové?“
i
 

 

Uvedené úryvky poukazují na těsnou vazbu mezi duší, výpary, 

vzduchem a vlhkostí. Současně přibližují úzkou spojitost mezi duší, 

teplem a pohybem. Všechny tyto aspekty jsou najednou vyjádřeny v této 

životní síle. Souvislost mezi dýcháním a životem je vůbec stará, 

vyjádřená v samotné etymologii slova ψυχή, podobně jako je tomu 

v latině v případě slova anima. Jakoby duše byla životní silou, kterou 

vdechujeme a zároveň vydechujeme, žijeme a umíráme. Jejím 

prostřednictvím jsme zároveň přímo spojeni s okolním prostředím, 

z něhož se sama zakládá.
ii
  

 

Doklady Anaximenova pojetí duše 

Nyní se můžeme vrátit k výše zformulované otázce, zda lze 

u Anaximena vůbec hovořit o jeho vlastním pojetí duše. Již 

s přihlédnutím ke koncepcím, které jsme právě krátce představili, se 

domníváme, že ano. Ačkoli uvidíme, že k podobnému tvrzení nemáme 

                                                             
i Platón, Phaedo (= Phd.), 96b. 
ii Srv. Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 

1960, s. 114. 
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velkou textovou oporu, pokusíme se nyní Anaximenovu koncepci duše 

přiblížit. 

Na začátek je nutné připomenout, že Aristotelés ve spise O duši 

Anaximena vůbec neuvádí. V inkriminované pasáži (De an. I,2,405a21), 

v níž se vyslovuje k těm, kteří pokládali duši za vzduch a mezi nimiž 

bychom Anaximena nejspíše hledali, jmenuje výslovně pouze Diogena 

z Apollónie. Spolu s Diogenem ale zároveň neurčitě zmiňuje i „některé 

jiné“, mezi něž mohl být zahrnut i Anaximenés. Jistotu pro takové 

přiřazení ale nemáme. Ani Simplikios ve svém komentáři k dané 

Aristotelově pasáži Anaximena nejmenuje a činí tak pouze Themistios 

a Ióannés Filoponos.
i
  

Jednu z nejstarších zpráv, která se týká Anaximenovy koncepce 

duše, tak může představovat až rekonstruovaný text Áetia. Právě on patří 

mezi jeden z mála dokladů, v nichž se Anaximenés objevuje v souvislosti 

s duší. Jak jsme již viděli, u Stobaia Anaximenés vévodí celému krátkému 

soupisu myslitelů, mezi něž je zahrnut rovněž Diogenés z Apollónie. Na 

stejném místě jej zmiňuje i Theodorétos, který ale Diogena vynechává. 

Pseudo-Plútarchos pak uvádí jen Anaxagoru, který je tak jako jediný 

doložen ve všech verzích textu.
ii
 Do edice Diels–Kranz pak byla zařazena 

právě Theodorétova verze. Ačkoli jsme text uvedli výše, pro přehlednost 

jej zopakujeme: 

 

                                                             
i Srv. K. Alt, Zum Satz des Anaximenes über die Seele. Untersuchung von Aetios ΠΕΡΙ 

ΑΡΧΩΝ, in: Hermes, 101, 1973, s. 133; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die Fragmente 

zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 80. 
ii Srv. Dox. 1879, s. 387. 
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„Anaximenés, Anaximandros, Anaxagorás a Archeláos tvrdili, že 

přirozenost duše je vzdušná.“
i
 

 

Vzdušná povaha duše stojí též v pozadí Themistiova komentáře 

k Aristotelovu spisu O duši. Vzhledem k tomu, že ale Aristotelés 

v komentované pasáži (De an. I,2,405a21) Anaximena vůbec nezmiňuje, 

muselo být Anaximenovo jméno Themistiem doplněno až dodatečně. Lze 

se přitom domnívat, že povahu duše vyvodil z tendenčního předpokladu 

o shodných principech obou myslitelů. Podobně jako Aristotelés ovšem 

zmiňuje i „ostatní“, kteří měli duši také pokládat za vzduch. Ačkoli je 

tématem Themistiova příspěvku zejména otázka pohybu duše, vyslovuje 

se rovněž k jejím poznávacím schopnostem: 

 

„Zdá se, že i Thalés se domníval, že duše je něco pohybujícího, 

jelikož řekl, že železo je přitahováno magnetickým kamenem proto, že 

ten kámen je oduševnělý. Podobně i Anaximenés a Diogenés a ostatní, 

kteří se domnívají, že duše je vzduchem, se pokoušejí zachránit dvě věci. 

Jak pohyb duše, neboť se pohybuje vzhledem k tomu, že se skládá 

z jemných částí, tak poznávací schopnosti duše, neboť poznává kvůli 

tomu, že je počátkem.“
ii
 

 

Aristotelův spis O duši pak komentuje ve své době i Ióannés 

Filiponos. Když však vypisuje jednotlivá tradiční pojetí duše, v případě 

                                                             
i Áetios, Plac. IV,3,2 (DK 12 A 29). 
ii Themistios, In libros Aristotelis De anima paraphrasis 5,3, 13,21–25. Též srv. G. 

Wöhrle (Hrsg.), Die Milesier: Anaximander und Anaximenes (= TP) 2 As 98, 

Berlin/Boston 2012. 
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vzduchu zmíní pouze Anaximena. Aniž by konkrétně někoho jmenoval, 

do výčtu obecně zahrne i „některé“ stoiky. Uvedení stoiků, které může 

být v této souvislosti signifikantní, si povšimneme až následně: 

 

„Jiní považovali [duši] za vzdušnou, jako Anaximenés a někteří 

ze stoiků.“
i
 

 

O Anaximenově koncepci se Filoponos vyslovuje ještě na jiném 

místě svého komentáře Aristotelova spisu. Jeho text přitom zjevně 

opakuje všechny motivy, které zmiňuje i Themistios. A to jak poznávací 

schopnost duše, tak její složení vedoucí k pohybu: 

 

„Diogenés z Apollónie a Anaximenés tvrdí, že počátkem jsoucích 

věcí je vzduch, a soudili, že z něho je duše. Duše totiž všechny věci 

poznává, jakoby měla počátek všech věcí. Je nejpohyblivější [ze všech 

věcí], protože má jemné části.“
ii
 

 

Ke slovu se tedy opět dostává pohyb, který jsme viděli 

v souvislosti s Aristotelovým výkladem Thalétova pojetí duše. Ten 

ostatně celé komentované pasáži bezprostředně předchází. Zajímavé je 

opakované sdělení o složení duše z jemných částí, zapříčiňujících její 

pohyb. Na uvedené složení Filoponos klade důraz, neboť díky němu měla 

být duše ve srovnání se vším ostatním nadána největší pohyblivostí. 

                                                             
i Ióannés Filoponos, In De anim. 9,9 (DK 13 A 23). 
ii Ióannés Filoponos, In De anim. 87,2–5 (TP 2 As 168). 
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Můžeme jen spekulovat, nakolik se vzhledem k její vzdušné povaze jedná 

o výpary vzduchu. 

Následující text, který představuje Galénův výtah z Hippokratova 

komentátora Sabina, o duši výslovně nehovoří a týká se člověka jako 

takového. Vzhledem k celému kontextu, v němž jsou dále uváděny prvky 

Hérakleita, Thaléta a Xenofana, je navíc zřejmé, že bychom jej měli 

chápat pouze jako referát vycházející z tendenčního výkladu, podle něhož 

měl Anaximenés pokládat za počátek všeho vzduch.
i
 „Z něho“ pak byly 

nejen všechny okolní věci, ale rovněž člověk. Přesto lze zvážit, zda text 

přece jen přeneseně nereferuje také o lidské duši:  

 

„Neříkám však, že člověk je veskrze vzduch, jako Anaximenés.“
ii
 

 

Jen pro ilustraci můžeme ještě zmínit obecnou Theodorétovu 

zprávu, v níž vypisuje celou řadu koncepcí výkladu světa a jeho aspektů. 

Aniž by k některé z nich přiřazoval konkrétní myslitele, můžeme 

předpokládat, že „oduševněný a dýchající“ svět odkazuje též 

k Anaximenovi, jehož jméno se ve výčtu přímo objevuje:  

 

„Anaximandros, Anaximenés, Archeláos, Xenofanés, Diogenés, 

Leukippos, Démokritos a Epíkuros se domnívali, že světů je mnoho a že 

jsou bezmezné. Podle jedněch má [svět] tvar koule, podle jiných má jiný 

tvar. Jedni se domnívají, že [svět] se otáčí jako mlýnský kámen, jiní zase, 

                                                             
i Srv. G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 

1993, s. 15. 
ii Galénos, In Hippocratis de natura hominis librum commentarii, XV,25 Kühn (DK 13 

A 22). 
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že jako kolo. Jedni považují svět za oduševnělý a dýchající [oživený] 

a druzí říkají, že je zcela neživý. Jedni říkají, že je zrozen pouze myšleně 

[z hlediska záměru] a ne v čase, jiní říkají, že je zcela nezrozený a bez 

příčiny. A první z nich se domnívali, že svět může zaniknout, druzí 

tvrdili, že zaniknout nemůže.“
i
 

      

Pasáž můžeme chápat jako paralelu k Anaximenovu zlomku, 

kterým se budeme zabývat v následující kapitole. Na tomto místě 

můžeme částečně shrnout, že doklady, které máme o Anaximenově 

koncepci duše k dispozici, mohou spíše tendenčně vycházet 

z Aristotelova důrazu na vzduch jako na údajný Anaximenův princip. Zdá 

se totiž, že Anaximenés je v komentářích k Aristotelovu spisu doplňován 

k Diogenovi právě na základě tohoto předpokladu. Jak jsme uvedli, ve 

světle koncepcí ostatních myslitelů Anaximenovy éry však můžeme 

zároveň prohlásit, že by nebylo překvapením, pokud by i Anaximenés 

o duši hovořil. Vzhledem k dostupným textům bychom pak vždy došli ke 

vzdušné povaze duše. Zdá se, že z tohoto začarovaného kruhu se 

nevymaníme. Můžeme ale přihlédnout ještě k jedné zprávě 

o Anaximenově duši.  

 

Zlomek DK 13 B 2 

 

Áetiova Placita jsou pramenem patrně nejznámější a zároveň 

nejdiskutovanější pasáže, v níž se Anaximenova koncepce duše objevuje. 

Zatímco Stobaiova a Pseudo-Plútarchova verze jsou téměř shodné, 

Eusebios se od nich liší v některých detailech (zejména v textu samotného 

                                                             
i Theodorétos, Graecarum affectionum curatio, 4,15–16 (TP 2 As 112). 
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zlomku).
i
 Stobaios pak jako jediný zmiňuje Anaximenova otce, neuvádí 

však závěrečnou větu, kterou čte edice Diels–Kranz:
ii
 

 

„Anaximenés, syn Eurystratův, Míléťan, prohlásil za počátek 

jsoucích věcí vzduch, neboť z něho všechno vzniká a opět se do něho 

rozpouští. ‚Jako naše duše,‘ jak praví, ‚jsouc vzduch, nás drží pohromadě, 

tak také vanutí a vzduch objímá celý svět.‘ (οἷον ἡ ψυχή, φησίν, ἡ 

ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα συγκρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ ἀὴρ 

περιέχει). Slova vzduch a vanutí užívá synonymicky. Také on se mýlí, 

když se domnívá, že živé bytosti sestávají z jednoduchého a stejnorodého 

vzduchu a z vanutí. Je totiž nemožné, aby látka jsoucích věcí byla jedním 

počátkem, nýbrž je třeba předpokládat také účinnou příčinu. Jako stříbro 

nestačí, aby se stalo pohárem, pokud chybí činitel, tedy stříbrotepec; 

podobně je tomu s mědí a dřevem i s jinou látkou.“
iii
 

Text představuje referát o Anaximenovu principu, přičemž se zdá, 

že Áetios užil k podpoře a dokreslení svého výkladu původní Míléťanova 

slova. Můžeme tak usuzovat na základě výrazu φησίν, „jak praví“, který 

napovídá, že část textu by měla být přímou citací Anaximena. Stejnou 

váhu může mít i upozornění na synonymii výrazů „vzduch“ a „vanutí“, 

nebo připojená peripatetická kritika. Edice Diels–Kranz tak označila za 

přímou citaci větu: „‚Jako naše duše,‘ jak praví, ‚jsouc vzduch, nás drží 

pohromadě, tak také vanutí a vzduch objímá celý svět‘.“  

                                                             
i Srv. Dox. 1879, s. 278. Eusebios (Praep. evan. XIV,14,3 [TP 2 As 87]) čte: οἷον ἡ 

ψυχή, φησίν, ἡ ἡμετέρα ἀήρ ἐστι· συγκρατεῖ γὰρ ἡμᾶς· καὶ ὅλον δὲ τὸν κόσμον πνεῦμα 

καὶ ἀὴρ ἐμπεριέχει·. 
ii Kromě závěrečné věty bylo v návaznosti na referát o Anaximandrovi (Áetios, Plac. 

I,3,3 = DK 12 A 14) do Stobaiova textu ještě přidáno spojení καὶ οὗτος, které ovšem navíc 

uvádějí jak Pseudo-Plútarchos, tak Eusebios. 
iii Áetios, Plac. I,3,4 (DK 13 B 2). 
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   Ačkoli W. Kranz pokládal citaci za pravou, K. Reinhardt ji 

naopak vylíčil jako „naprostou fantazii“, jenž se ve skutečnosti týká 

stoicko-poseidóniovské nauky. G. S. Kirk navíc upozorňoval, že daná 

věta není uvedena v iónštině. Dnes v zásadě panuje shoda, že její znění ve 

skutečnosti nepředstavuje původní Anaximenovu formulaci. Otázkou je, 

nakolik došlo pouze k nahrazení původních slov termíny s obdobným 

významem, přičemž obsah sdělení zůstal zachován, nebo zda jde o volnou 

parafrázi. V úvahu přichází i možnost, že celý text byl Míléťanovi 

přiřazen omylem
i
.
ii
  

Ve svém důsledku každé ze slov zlomku představuje problém. 

Jasným znamením, že text od Anaximena nepochází, je termín συγκρατεῖ, 

který je poprvé doložen až u Plútarcha ve 2. stol. po Kr.
iii
 Jedná se 

o složeninu slov συνέχειν καὶ κρατεῖν,
iv
 která souvisí se schopností 

                                                             
i Právě k poslední variantě se kloní K. Altová, podle níž se pasáž vztahuje k učení 

Diogena z Apollónie. Srv. K. Alt, Zum Satz des Anaximenes über die Seele. Untersuchung 

von Aetios ΠΕΡΙ ΑΡΧΩΝ, in: Hermes, 101, 1973, s. 157–158. 
ii Srv. D. W. Graham, Explaining the Cosmos. The Ionian Tradition of Scientific 

Philosophy, Princeton 2006, s. 47; The Texts of Early Greek Philosophy. The Complete 

Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics, I, Cambridge 2010, s. 90; 

Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 1960, s. 80, 

pozn. 3; J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den 

Vorsokratikern, München 1962, s. 30; G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, 

Předsókratovští filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty, přel. F. Karfík, P. Kolev, T. 

Vítek, Praha 2004, s. 204; W. Kranz, Gleichnis und Vergleich in der frühgriechischen 

Philosophie, in: Hermes, 73, 1938, s. 111; J. Longrigg, A Note on Anaximenes Fragment 

2, in: Phronesis, 9, 1964, s. 1; K. Reinhardt, Parmenides und die Geschichte der 

griechischen Philosophie, Bonn 1916, s. 175; Kosmos und Sympathie. Neue 

Untersuchungen über Poseidonios, München 1926, s. 209–213; G. Wöhrle, Anaximenes 

aus Milet. Die Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 15, 63. 
iii Např. Plútarchos, Phocion, 12. 
iv Srv. G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští filosofové. Kritické 

dějiny s vybranými texty, přel. F. Karfík, P. Kolev, T. Vítek, Praha 2004, s. 204. 
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spojení nebo ovládání. Lze jen spekulovat, zda nezastupuje pouze jeden 

z termínů, z nichž se skládá, či jiné původní slovo s podobným 

významem. U Homéra συνέχω například popisuje spojení spon opasku,
i
 

zatímco κρατέω mimo jiné vyjadřuje vládu nebo moc.
ii
 Užití termínu 

συνέχειν Galénem by pak mohlo být pro celý zlomek signifikantní, neboť 

by napovídalo o stoickém pozadí celé pasáže.
iii
 Právě ze stoického okruhu 

totiž může pocházet koncepce duše, která nás „drží pohromadě“, neboť 

u předsókratiků nemá paralelu. Na druhé straně v podobném smyslu užívá 

zmíněný termín již Aristotelés.
iv
 Výraz κρατεῖν je naproti tomu doložen 

u Diogena z Apollónie, když pojednává o vzduchu, který řídí jako 

kormidelník a vše ovládá (πάντων κρατεῖν)
v
.
vi
 

Podobně nebude pravé ani spojení, které bezprostředně následuje: 

„celý svět“ (ὅλον τὸν κόσμον). Homérské užití slova κόσμος se vztahuje 

zejména k souvislostem „uspořádání“ či „řádu“.
vii

 Pokud jej ale 

pochopíme v očekávaném významu „světového řádu“ či „celku světa“, 

lze prohlásit, že v tomto smyslu se začalo užívat až později, 

pravděpodobně zhruba od poloviny 5. stol. př. Kr. Mohlo by ale v úvahu 

                                                             
i Homér, Il. XX,415. 
ii Homér, Od. XIII,275; XV,298.  
iii Galénos, De plenitude liber, VII,525. 
iv Aristotelés, De an. I,5,411b7. 
v Simplikios, In Arist. Phys. 155,22 = DK 64 B 5. 
vi Srv. K. Alt, Zum Satz des Anaximenes über die Seele. Untersuchung von Aetios ΠΕΡΙ 

ΑΡΧΩΝ, in: Hermes, 101, 1973, s. 130, 159–160; G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, 

Předsókratovští filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty, přel. F. Karfík, P. Kolev, T. 

Vítek, Praha 2004, s. 204–205, pozn. 9; G. Vlastos, On Heraclitus, in: The American 

Journal of Philology, 4, 1955, s. 363, pozn. 55; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die 

Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 66. 
vii Např. Homér, Il. X,472; Od. XIII,77, VIII,492. K významu termínu κόσμος srv. Ch. 

H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 1960, s. 219–

230. 



 

 

28 

přicházet například nahrazení původního slova ἅπαντα, „všechny věci“. 

V jiném a konkrétnějším smyslu by se nabízelo i slovo γῆ, „Země“. 

Vysvětlení umístění Země v univerzu se totiž podle Anaximena mělo 

zakládat právě na aktivní roli vzduchu, na němž měla Země spočívat
i
.
ii
 

V analogii se slovem συγκρατεῖ se objevuje též sloveso περιέχει, 

vyjadřující obklopování, objímání či zahrnování. Sextos Empeirikos ve 

své době hovoří o „obklopujícím“ jako typické figuře spojené 

s přírodními mysliteli.
iii
 U Anaximandra se koncepce obklopování navíc 

objevuje v celé řadě naprosto konkrétních souvislostí, které sahají od 

kosmologie, meteorologie až po popis živých tvorů.
iv
 Zdá se tak, že se 

jedná o konstitutivní a zároveň původní prvek mílétského pojetí světa.
v
 

Přesto je ale nutné zdůraznit, že termín jako takový je věrohodně doložen 

až u Anaxagory.
vi
  

 

 

 

                                                             
i Áetios, Plac. III,15,8 (DK 13 A 20); Aristotelés, De caelo, II,13,294b13 (DK 13 A 

20); Hippolytos, Ref. I,7,4 Marcovich (DK 13 A 7); Pseudo-Plútarchos, Stromata, 3 (DK 

13 A 6). 
ii Srv. Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 

1960, s. s. 80, pozn. 3; G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští 

filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty, přel. F. Karfík, P. Kolev, T. Vítek, Praha 

2004, s. 204–205, pozn. 9. 
iii Sextos Empeirikos, Adv. math. VII,127 (DK 22 A 16). 
iv Áetios, Plac. III,3,1–2 (DK 12 A 23), V,19,4 (DK 12 A 30); Hippolytos, Ref, I,6,4 

(DK 12 A 11); Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 (část DK 12 A 10). 
v Srv. Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 

1960, s. 112, pozn. 1. 
vi Simplikios, In Arist. Phys. 155,30 (DK 59 B 2); 157,5 (DK 59 B 14). 



 

 

29 

I. Vanutí a vzduch 

 

V textu se dále objevují slova „vanutí a vzduch“ (πνεῦμα καὶ 

ἀὴρ). Pozoruhodné je přitom doslovné upozornění na jejich synonymní 

užití. Přestože poukaz na synonymii na první pohled vypadá jako 

explicitní potvrzení autenticity slova πνεῦμα, právě daný termín přináší 

velké obtíže. Badatelé totiž v souvislosti s ním poukazují na stoický vliv.  

Stoické paralely se v tomto případě velmi nabízejí, zejména 

pokud přihlédneme k vyznění celého zlomku a současně roli, kterou 

πνεῦμα hraje jak ve stoickém popisu světa, tak člověka. Odkaz k živým 

bytostem navíc patří mezi klíčové náměty celé pasáže. Πνεῦμα, které 

podle stoiků odpovídá naší duši, je současně silou, která „drží 

pohromadě“ nejen nás, ale celý svět, kterým prostupuje. Budeme-li pasáž 

přece jen Anaximenovi nárokovat, lze zvážit, zda nebyl Anaximenův 

vzduch ztotožněn s pneumatem až později vsunutím slova πνεῦμα 

a zmíněním synonymity obou slov. Text by pak sděloval, že Anaximenův 

vzduch je právě tím, co již nová doba nazývá πνεῦμα. V podobném 

případě by duše nebyla srovnávána se vzduchem, ale právě s pneumatem 

prostupujícím svět. Docházelo by tím i k prolnutí významů slov 

συγκρατεῖ a περιέχει, neboť obklopující role vzduchu je ztotožněna 

s pneumatem, které je nejen „vnitřní“ konstitutivní silou působící 

v člověku, ale i v celém světě.
i
   

Ačkoli pozdní autoři pro popis větru používají spíše termín 

ἄνεμος, můžeme termín πνεῦμα u Anaximena a obecně u Míléťanů nalézt 

                                                             
i Srv. J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den 

Vorsokratikern, München 1962, s. 79–82; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die 

Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 63–64. 
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především v rozličných meteorologických kontextech.
i
 Lze přitom 

konstatovat, že zatímco termín ἄνεμος znamená zejména „vítr“, πνεῦμα 

má i širší význam suchých výparů projevujících se nejen v podobě větru, 

ale i v dalších úkazech, jako jsou hromy nebo zemětřesení. Snad jde 

především o důraz na dynamickou stránku větru. Pokud Áetios akcentuje 

obklopující roli vzduchu, souvisí s ní bezprostředně i vanutí, neboť je 

jeho přímým projevem.
ii
 

Ačkoli se termín πνεῦμα objevuje u Míléťanů na různých 

místech, jedná se pochopitelně pouze o referáty pozdních autorů. Přestože 

pro ně byl již běžnou součástí slovníku, připsat jej Anaximenovi je 

sporné. Ve významu „vítr“ je totiž termín πνεῦμα poprvé bezpečně 

doložen až u Empedoklea.
iii
 U tragiků se pak stane výrazem pro „dech“ 

nebo „vdechovaný vzduch“.
iv
 Oba významy jsou naprosto běžné rovněž 

u Aristotela. Pokud bychom přesto termín Anaximenovi ponechali a brali 

v potaz, že mezi vzduchem a vanutím opravdu rozlišoval, mohla by 

Áetiova zmínka o synonymii obou slov mířit právě k této skutečnosti. Pak 

bychom ji mohli dokonce pochopit jako upozornění, aby čtenář πνεῦμα 

nezaměnil za stoický význam. V úvahu však může přicházet i nahrazení 

                                                             
i Áetios, Plac. III,3,1 Diels–Kranz (DK 12 A 23), III,4,1 Diels–Kranz (DK 13 A 17); 

Hippolytos, Ref. I,7,8 Marcovich (DK 13 A 7). 
ii Srv. A. Finkelberg, Anaximander’s Conception of the Apeiron, in: Phronesis, 38, 

1993, s. 239–240; H. D. P. Lee, Aristotle, Meteorologica, J. Henderson (ed.), Cambridge–

London 1952, s. 203–204; J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen 

zu den Vorsokratikern, München 1962, s. 79–80. 
iii Alexandros z Afrodisiady, In Aristotelis De sensu commentarium, 23,8–24,9 (DK 31 

B 84); DL VIII,59 (DK 31 B 111). 
iv Srv. LSJ, heslo πνεῦμα. 
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některého z původních Anaximenových slov souvisejících s větrem – 

dechem.
i
 

Musíme si zároveň uvědomit, že druhý z termínů uváděných ve 

dvojici – „vzduch“ (ἀήρ) –, má v archaické době širší význam. U Homéra 

může znamenat zejména „mlhu“, „opar“ nebo „temnotu“, kdy souvisí se 

schopností zahalování.
ii
 V podobných významech je doložen též 

u Anaximandra, u něhož je patrné, že vzduch zastupuje celou řadu 

meteorologických jevů. Nejblíže má přitom k „prvotní vlhkosti“. Z ní 

postupně vzniká nejen moře, ale i všechny výpary a atmosférický vzduch 

jako takový.
iii
 Vzduch vyplňuje svět ve všech svých podobách – je to 

mlha, z níž vznikají ostatní meteorologické jevy, a přímo souvisí 

i s konstitucí nebeských těles. Jako je naše duše – dech základním 

dynamismem toho, co nás udržuje „při životě“, je i vzduch ve všech 

svých podobách klíčovým dynamismem všech proměn v přírodě. 

    

II. Analogie 

 

Pokud zlomek Anaximenovi přece jen připíšeme, musíme 

současně prohlásit, že citát v lepším případě představuje jen volné podání 

originálu. Zároveň je třeba přihlédnout k tomu, že v celém referátu jde 

o explikaci Anaximenova principu a citace by tak měla sloužit k podpoře 

                                                             
i Srv. K. Alt, Zum Satz des Anaximenes über die Seele. Untersuchung von Aetios ΠΕΡΙ 

ΑΡΧΩΝ, in: Hermes, 101, 1973, s. 130. pozn. 4; J. Kerschensteiner, Kosmos. 

Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern, München 1962, s. 79; G. 

Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 66. 
ii Srv. LSJ, heslo ἀήρ. 
iii Áetios, Plac. III,16,1 Diels–Kranz (DK 12 A 27); Alexandros z Afrodisiady, In 

Aristotelis Meteorologica commentaria, 67,3–11 (DK 12 A 27).  
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daného tvrzení. Jakkoli by proto došlo k užití pozdních slov či 

částečnému přeformulování původní myšlenky, obě oblasti, které jsou ve 

zlomku zmiňovány, by měly vypovídat o klíčové roli vzduchu.
i
  

Áetios na zlomek dále reaguje, když poukazuje na údajný 

Anaximenův předpoklad, že „živé bytosti sestávají z jednoduchého 

a stejnorodého vzduchu a z vanutí.“ Na tomto místě lze navíc zvážit, zda 

synonymnost ve skutečnosti pouze nezdůrazňuje jednorodost látky, neboť 

bychom za další příčinu mohli pokládat právě πνεῦμα. Peripatetické 

pozadí vedené kritiky je přitom více než zřejmé. Lze si povšimnout, že 

zatímco jsou v textu pojednávány živé bytosti, je polemika vedena na 

základě příkladů konkrétních lidských výtvorů. Ačkoli může vycházet 

z Aristotelova textu (nabízí se např. Met. 984a21), není srovnání právě 

v rámci Aristotelova rozdílu mezi výtvory přírody a člověka adekvátní. Je 

možné, že se tak jedná pouze o paušální popis reflektující předpoklad 

jediného principu, který by měl v důsledku stát za konstitucí jak živých 

bytostí, tak i věcí.
ii
 

   Jednou ze základních otázek spojených s výkladem celého 

zlomku pochopitelně je, jak máme představené analogii mezi člověkem a 

světem rozumět. Jedná se o doklad raného principu odvození 

z mikrokosmu na makrokosmos? Pokud je vykazování souvislostí mezi 

mikrokosmem – člověkem a makrokosmem – samotným světem – 

typické až pro lékařské zkoumání od druhé poloviny 5. století př. Kr., 

měli bychom před sebou další argument proti autenticitě zlomku. 

                                                             
i Srv. J. Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den 

Vorsokratikern, München 1962, s. 76; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die Fragmente 

zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 66. 
ii Srv. K. Alt, Zum Satz des Anaximenes über die Seele. Untersuchung von Aetios ΠΕΡΙ 

ΑΡΧΩΝ, in: Hermes, 101, 1973, s. 154–156; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die 

Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 16–17, 64–65. 
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Vzhledem však k tomu, jakou roli hrají analogie v mílétském způsobu 

popisu světa, se lze domnívat, že mezi oběma větami je pouze obdobná – 

analogická – souvislost. U Anaximena se navíc s analogiemi můžeme 

setkat hned v celé řadě případů.
i
 Například při popisu Slunce, které má 

být „ploché jako list“,
ii
 hvězd, které „jsou připevněny v křišťálovitém 

[nebi] jako hřebíky“,
iii
 nebo blýskání, které je srovnáváno s krátkou září 

moře, když je „rozčísnuto vesly“
iv
. Hippolytos navíc připodobňuje pohyb 

nebeských těles k pohybu plstěného klobouku kolem naší hlavy.
v
 Je 

evidentní, že užití obrazných prostředků bylo pro Anaximena 

charakteristické, a poukazuje tak k autentickému vyznění sdělení zlomku. 

Ačkoli dochovaný text postrádá podobně konkrétní srovnání, o přímé 

odvození z mikrokosmu na makrokosmos by se tak jednat nemělo. Pokud 

Anaximenés pokládal vzduch za princip života, svět by se mohl jevit 

oduševnělý, podobně jako jsme viděli u Thaléta. Srovnání mezi naší duší 

– dechem a rolí vzduchu ve světě, s nímž byla duše přímo souvislá, by 

pak bylo jen přirozené. V této souvislosti nesmíme také zapomínat, že 

Anaximenés mohl reagovat na prastarou lidovou antropomorfní tradici. 

Nakolik se z ní jeho popis vymyká, však nemůžeme adekvátně posoudit.
vi
  

                                                             
i Contra J. Barnes, The Presocratic Philosophers, London 1982, s. 55. 
ii Áetios, Plac. II,22,1 Mansfeld–Runia (DK 13 A 15 = DK 13 B 2a). 
iii Áetios, Plac. II,14,3–4 Mansfeld–Runia (DK 13 A 14). 
iv Áetios, Plac. III,3,2 Diels (DK 13 A 17). 
v Hippolytos, Ref. I,7,6 Marcovich (DK 13 A 7). 
vi Srv. J. Burnet, Early Greek Philosophy, London 1930, s. 75; W. K. C. Guthrie, A 

History of Greek Philosophy, I, The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, 

Cambridge 1962, s. 131–132; G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Předsókratovští 
filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty, přel. F. Karfík, P. Kolev, T. Vítek, Praha 

2004, s. 207; Lloyd, G. E. R., Polarity and Analogy. Two Types of Argumentation in Early 

Greek Thought, Cambridge 1966, s. 235–236; J. Longrigg, A Note on Anaximenes 

Fragment 2, in: Phronesis, 9, 1964, s. 3–4; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die 

Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 15, 64. 
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Musíme přirozeně přihlédnout k tomu, jakou roli má celá citace 

v Áetiově referátu. Jak jsme uvedli, měla sloužit k osvětlení důvodu, proč 

Anaximenés pokládal za počátek všeho vzduch. S vědomím zřejmého 

přeakcentování původního Míléťanova náhledu peripatetickou optikou se 

lze domnívat, že Anaximenés mohl tvrdit, že vzduch je všude kolem nás 

a jako vdechovaný i v nás. Zatímco v nás se projevuje jako duše, přičemž 

je výrazem našeho dechu, proměn a pohybu, objímá vanutí vzduchu 

současně i celý svět. Pokud nás udržuje při životě naše duše, a v tomto 

smyslu je vzduch peripateticky naším počátkem, je podobně vzduch také 

soudržností celého světa jako počátek, z něhož vše vzniká a opět zaniká. 

Oproti vztahu mezi mikrokosmem a makrokosmem se patrně pouze 

vymezuje klíčová úloha vzduchu ve dvou odlišných oblastech, které ale 

vzduch jako princip spojuje. Zároveň se nejspíše právě na příkladu duše 

má ukázat role vanutí v celém světě. Duše totiž souvisí se vzduchem a její 

úloha v nás je obdobná objímající roli vanutí ve světě. Spojujícím 

momentem je vzduch, přičemž duše a vanutí jsou jeho projevy. Pokud 

bychom akceptovali přímou analogii mezi oběma tezemi zlomku, 

vyvstává před námi konstitutivní role vzduchu, jak v případě živých 

bytostí, tak ustrojení celého světa. Byl-li vzduch spojován se životem, lze 

pak říci, že jako je náš dech přímým světectvím o našem životě, je vanutí 

vzduchu znamením o životě a proměnách okolního prostředí. Duše má 

zde povahu vzduchu, který se stává vanutím a současně naším dechem. 

Dechem, který je bezprostředním nádechem světa a může být v jiném 

smyslu pocítěn v poryvu větru, který prostupuje okolí.
i
 

                                                             
i Srv. J. Barnes, The Presocratic Philosophers, London 1982, s. 55; W. K. C. Guthrie, A 

History of Greek Philosophy, I, The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, 

Cambridge 1962, s. 132; Z. Kratochvíl, Mezi mořem a nebem. Odkaz iónské archaické 

vnímavosti, Červený Kostelec 2010, s. 302; J. Longrigg, A Note on Anaximenes Fragment 

2, in: Phronesis, 9, 1964, s. 3–4; J. Mansfeld – O. Primavesi, Die Vorsokratiker. 
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Jsme si však vědomi, že vždy zůstaneme jen u pokusu o hrubý 

nástin domnělé archaické myšlenky. Vždyť ani nevíme, z jakého 

originálního kontextu byla citace vybrána. Můžeme jen odhadovat, jaký 

byl původní Anaximenův postřeh, kterému další tradice rozuměla po 

svém a posunula tím jeho význam. 

 

Vzdušná duše 

 

Nyní se můžeme vrátit k otázce, zda lze u Anaximena skutečně 

vymezit určitou koncepci duše. Viděli jsme přitom, že již Homér 

představuje svébytné pojetí duše. Máme k dispozici rovněž rámcové 

doklady pro Thaléta a další blízké či vzdálené Anaximenovy současníky. 

Je tedy pravděpodobné, že se k duši vyslovil i Anaximenés. Zvláště 

pokud přihlédneme k výrazné roli, jakou duše hraje dále u Hérakleita. 

Bližší podrobnosti však nemáme k dispozici. Dochované texty se 

v zásadě shodují pouze v tom, že Anaximenés měl pokládat duši za 

vzdušnou. Jedním z klíčových svědectví je přitom Áetiova zpráva, 

zlomek DK 13 B 2, jehož výpovědní hodnota je ovšem diskutabilní. 

Nelze se tak vyhnout závěru, že se vlastně dostáváme v interpretaci do 

kruhu. Pokud totiž akceptujeme, že se Anaximenés k duši vyjadřoval, 

bude jedním z klíčových svědectví i zmíněný zlomek. Všechny pasáže 

navíc mohou opakovat jeden a týž omyl – předpoklad vzdušné 

přirozenosti duše. Vzhledem k tomu, že ale nemáme k dispozici jiné 

textové paralely, vždy se nutně ke vzduchu vrátíme.  

                                                                                                                                          
Griechisch/Deutsch, Stuttgart 2012, s. 83–84; G. Wöhrle, Anaximenes aus Milet. Die 

Fragmente zu seiner Lehre, Stuttgart 1993, s. 15–16, 64, 66. 
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Ačkoli může být vzdušná povaha duše tendenční a vycházet 

z obligátního Aristotelova postřehu o výlučnosti vzduchu u třetího 

z Míléťanů, zdá se, že Aristotelés akcentuje cosi podstatného. Lze tušit, 

že vzduch nepředstavoval látku, ale akcentoval projev života, který je 

v podobě dechu téměř fyzicky patrný. Pojetí duše navíc s výkladem 

živých bytostí přímo souvisí. Ačkoli u Anaximena nemáme ve své 

podstatě žádné konkrétní doklady týkající se živých bytostí, porovnání 

s Anaximandrem indikuje, že jim také věnoval pozornost. A to přesto, že 

ani u Anaximandra není otázka koncepce duše uspokojivě řešitelná. 

Viděli jsme přitom, že všichni autoři, kteří 

zachovávají Anaximenovo pojetí duše, se shodují v tom, že měla být 

vzdušná. Pokud bychom zmíněná tvrzení akceptovali, mohlo by se jednat 

o zhodnocení archaických představ, v nichž byl vzduch, který dýcháme, 

asociován se životem. Tak již Homér přináší zrod Achilleových koní 

z Podargé oplodněné větrem Zefyrem.
i
 Spojení duše se vzduchem, 

vanutím a dechem v orfických básních dokládá přes jejich nejistou dataci 

ve své době i Aristotelés: „praví se v nich totiž, že duše, jsouc nesena 

větry, z vesmíru vchází do těl při dýchání.“
ii
 Když pak pojednává 

o ptačích vejcích nakladených bez oplodnění, nazývá je větrná nebo 

Zefyrova.
iii
 Aristofanés spojením vzduchu a naší mysli nejspíše jen 

dokresluje celý dobový náhled.
iv
 Duši jako dech či dým a její vazbu 

k větru, v němž se může rozptýlit a zmizet, zmiňuje navíc i Platón.
v
 

V neposlední řadě lze připomenout, že sloveso ψύχω nese vedle významů 

                                                             
i Homér, Il. XVI,150. 
ii Aristotelés, De an. I,5,410b28–30. Přel. A. Kříž. (Český překlad: Aristotelés, O duši, 

přel. A. Kříž, Praha 1995). 
iii Aristotelés, De generatione animalium, 749b1; Historia animalium, 560a6. 
iv Aristofanés, Nubes, 230, 627. 
v Platón, Phd. 70a5; 77d8–e2. 
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souvisejících s „ochlazením“, „vysycháním“, rovněž takové, které 

vyjadřují právě „dýchání“ a „vanutí“
i
.
ii
  

U Anaximena se motiv dechu navíc objeví ještě v další klíčové 

pasáži, v níž se hovoří o vzduchu v přímé souvislosti s naším dechem. 

Když Plútarchos ukazuje změnu akcentu z protikladů pouze k proměně 

vzduchu díky jeho zhušťování nebo zřeďování, přibližuje ji na konkrétní 

přímé zkušenosti s různými teplotami našeho dechu. V textu mimo jiné 

uvádí: „…Proto se neříká nevhodně, že člověku vychází z úst jak teplo, 

tak chlad. Neboť dech se ochlazuje, když je stlačen a zhuštěn rty; když 

však vychází z otevřených úst, vzniká řídkostí teplo.“
iii
 Zatímco 

Plútarchos užije pro dech termín πνοή, u Homéra se objevuje ve formě 

πνοιή ve významu vanutí, jako například „vánek Boreův“, který dokáže 

křísit ze mdlob.
iv
 

Na základě podobných dokladů lze soudit, že autoři mohou 

reflektovat Anaximenovo pojetí duše v zásadě adekvátně. Ani paralela 

mezi rolí duše a vanutím ve světě nemusí být důsledkem pozdních 

lékařských textů, stejně tak jako jí nebude údajný Thalétův postřeh stran 

                                                             
i Srv. H. G. Liddell – R. Scott, A Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement 

by H. S. Jones – R. McKenzie, Oxford 1996, heslo ψύχω. 
ii Srv. D. W. Graham, Explaining the Cosmos. The Ionian Tradition of Scientific 

Philosophy, Princeton 2006, s. 108; W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, I, 

The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Cambridge 1962, s. 128–129; Ch. H. 

Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 1960, s. 114; J. 

Kerschensteiner, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern, 

München 1962, s. 73; H. W. Laale, Once They Were Brave, The Men of Miletus, 

Bloomington 2007, s. 258. 
iii Plútarchos, De primo frigido 7; 947f1–948a9 (DK 13 B 1). 
iv Homér, Il. V, 697. Přel. O. Vaňorný. 
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vlhkosti jako pravého původce života.
i
 Zdá se, že iónská tradice je zaujata 

především vystižením principů života. Poukazuje na to, čím se život 

zakládá a nejvíce projevuje. Chce přiblížit, jak se ukazuje božství. 

Všezahrnující vzduch je pravou formulací proměn života a jeho 

dynamické formy – vanutí a dech – zastupují různé životní výrazy. 

Naplňuje nás vzduch jako pravé pouto života. Vše živé dýchá, vyživuje se 

ze vzduchu a krmí se jím. Tak je vzduch všudypřítomný a božský. 

                                                             
i Srv. W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, I, The Earlier Presocratics and 

the Pythagoreans, Cambridge 1962, s. 132. 
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Abstrakt

Vzduch je u Anaximena z Mílétu uváděn v různých klíčových kontextech. 

Podle tradice s ním měla úzce souviset i duše. Vzhledem k povaze 

dochovaných textů lze ovšem zároveň tvrdit, že Anaximenés žádnou koncepci 

duše ve skutečnosti nepředložil. Studie však ukazuje, že již na základě 

ostatních archaických autorů je možné určité pojetí duše asociované se 

vzduchem předpokládat též u Anaximena. Na pozadí textových dokladů pak 

usuzuje, že Anaximenés nejspíše navazoval na pojetí vzduchu jako výrazu 

života a v úzkém spojení duše, dechu a vanutí dokresloval iónskou tradici. 

Abstract

In the writings of Anaximenes of Miletus, the air is mentioned in various 

important contexts. Traditionally, it should imply a close connection with the 

notion of the soul. Given the nature of surviving texts, however, one could 

well claim that Anaximenes did not in fact speak of the soul. The present 

study shows that based on the texts of other archaic thinkers, one could 

nonetheless assume a certain concept of a soul associated with the air even in 

Anaximenes. Against the background of textual evidence, the author 

demonstrates that Anaximenes most likely adopted a notion of air as an 

expression of life and in supposing a close link between soul, breath, and 

breeze followed the Ionian tradition.  
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Pavel Hobza 

 

Filosofie, věda a epistémé u Aristotela: Rozlišoval Aristotelés 

filosofii a vědu? 

 

 

Aristotelés se běžně považuje nejenom za filosofa (a to jednoho 

z největších), ale i za vědce. I jako vědci se mu připisují mimořádné 

zásluhy – a to ani ne tak kvůli jeho vlastnímu, na svou dobu poměrně 

důkladnému vědeckému zkoumání (zejména v oblasti biologie či 

zoologie), nýbrž především kvůli jeho teoretickým úvahám o založení a 

rozdělení věd.   

Za Aristotelův hlavní přínos pro založení vědy lze považovat 

především jeho snahu ukázat, že každá věda má svůj specifický předmět, 

respektive je (jak sám říkal) vymezena určitou oblastí (genos) jsoucna. 

Protože předmět každé vědy je tvořen základními principy či axiomy, ze 

kterých je možné vyvodit každé vědecké tvrzení (respektive na jejichž 

základě je možné rozhodnout, zda se jedná skutečně o tvrzení splňující 

kritéria či nároky vědy), má Aristotelovo pojetí vědy axiomaticko-

deduktivní charakter. Vzhledem k tomu, že každá věda má vlastní 

předmět, mohl se Aristotelés jako víceméně první v dějinách pokusit o 

systematické rozdělení věd. Zatímco my jsme zvyklí rozdělovat vědy na 

přírodní a humanitní (případně společenské), Aristotelés rozděloval vědy 

podle jejich specifických předmětů na poiétické neboli tvořivé (sem řadil 
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kromě běžných řemesel i básnictví),
i
 praktické (které se jako etika či 

politika týkají lidského jednání)
ii
 a teoretické.

iii
 Kromě tohoto (řekněme) 

rámcového rozdělení věd mělo zásadní dějinný význam především jeho 

rozdělení teoretických věd na matematiku, přírodovědu (respektive 

přírodní filosofii) a metafyziku.  

I přes to, že Aristotela považujeme běžně jak za filosofa, tak za 

vědce (takže rozlišujeme filosofické a vědecké aspekty jeho díla), 

pokusíme se v následující studii ukázat, že spojovat Aristotela s filosofií a 

vědou je poněkud anachronické, respektive že on sám vposled nijak 

nerozlišoval mezi tím, co my označujeme jako filosofii a vědu. Abychom 

pochopili, proč filosofii a vědu neodlišoval, lze nejprve poukázat na to, že 

na rozdíl od nás neměl Aristotelés pro vědu ani – což může být ještě 

překvapivější – pro filosofii žádné speciální označení.  

 

Aristotelova koncepce epistémé 

 

Jako věda se sice překládá řecký termín epistémé, který 

Aristotelés běžně používal a který hrál v jeho filosofii klíčovou úlohu, 

nicméně epistémé nemá příliš mnoho společného s naší poměrně 

specifickou představou vědy. Pouze přeneseně lze termín epistémé 

interpretovat jako věda; případně z  lexikálního hlediska by bylo možné 

jeden ze způsobů, jak se termín epistémé používá, překládat jako věda. 

Řecký termín epistémé má totiž mnohem širší sémantické pole než náš 

                                                             
i Adjektivum poiétikos je vytvořeno ze slovesa poiein „dělat, tvořit, vytvářet“. 
ii Adjektivum praktikos je vytvořeno ze slovesa prattein „jednat, chovat se“. 
iii Adjektivum theóretikos je vytvořeno ze slovesa theórein „nazírat, přihlížet, 

respektive se účastnit rituálního jednání“.   
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pojem věda, a proto se i většinou překládá obecněji jako vědění. 

Vzhledem k tomu, že náš novověký pojem vědění zdůrazňuje spíš 

(řekněme) praktický aspekt vědění jakožto určitého metodického 

prostředku či návodu, jak něčeho dosáhnout, a dále vzhledem k tomu, že 

epistémé souvisí u Aristotela nějak s prvotními principy (podle Aristotela 

je totiž epistémé možné pouze tehdy, když známe prvotní principy a 

příčiny), překládá se někdy aristotelský pojem epistémé dokonce jako 

porozumění.
i
 Pochopitelně nemá smysl hledat nejvhodnější překladový 

ekvivalent termínu epistémé, nýbrž je třeba podívat se především na to, 

jak ho Aristotelés používal a pojímal.  

Předtím se však podívejme na to, jak byl termín epistémé 

používán v běžném jazyce. A to nejenom proto, abychom pochopili, proč 

z něj Aristotelés učinil důležitý pojem své filosofie, případně jak ho 

přesně používal, nýbrž rovněž proto, abychom předešli možným 

nedorozuměním a nejasnostem, které mohou být způsobeny tím, že 

Aristotelés používal termín epistémé v kontextech, které nám dnes mohou 

připadat jako poněkud zvláštní, ba nepatřičné. Jedná se především o to, že 

Aristotelés považuje i běžná řemesla (technai) za epistémé, což (ať již 

přeložíme epistémé jako vědění, vědu či porozumění) nedává z našeho 

hlediska příliš dobrý smysl. 

Substantivum epistémé je odvozeno ze slovesa epistamai, které 

nevyjadřuje jen intelektuální či teoretickou činnost odpovídající zhruba 

našim slovesům „vědět“ či „znát“, nýbrž především určitou praktickou 

schopnost či dovednost něco udělat, takže ho lze překládat jako „vědět, 

jak něco udělat“ či „být schopen něco udělat“. Tento dvojí význam si 

udrželo i substantivum epistémé, byť ve filosofickém kontextu byl 

                                                             
i Např. Burnyeat 1981. 
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samozřejmě jeho praktický aspekt (znamenající „dovednost“ či 

„obratnost“) potlačen na úkor teoretického významu („vědění“ či 

„poznání“). V tomto ohledu je signifikantní, jak epistémé používal Platón, 

který z něj již před Aristotelem učinil jeden z klíčových pojmů své 

filosofie. Epistémé u něj souvisí především s idejemi. Jedná se tedy o 

jakýsi intelektuální vhled do neměnné podstaty věcí, kterou reprezentují 

právě ideje. To je i důvod, proč Platón odmítá připustit, že by se epistémé 

mohlo vztahovat na pomíjivý, smyslově vnímatelný svět, o kterém 

můžeme mít pouze doxa (mínění či zdání).  

Abychom pochopili Aristotelovu koncepci epistémé, je třeba si 

nejprve připomenout, jak Aristotelés přistupuje ke zkoumání nějakého 

problému. Východiskem jeho zkoumání je většinou to, jak je zkoumaná 

věc pojímána v běžném každodenním jazykovém úzu (čehož 

nejviditelnějším dokladem je takřka stereotypní konstatování, že se o 

něčem hovoří ve vícero významech, legetai pollachós). Zdá se, že i při 

koncipování svého pojmu epistémé vyšel Aristotelés z běžného 

jazykového úzu. Uvědomíme-li si totiž, že slovo epistémé mělo kromě 

teoretického významu rovněž praktický aspekt označující dovednost či 

schopnost něco udělat, tak se přímo nabízí nezúžovat tento pojem pouze 

na teoretickou činnost, jak to učinil Platón. 

Na rozdíl od Platóna, jehož koncepce epistémé je značně 

exklusivní, neboť vylučuje veškeré výpovědi týkající se smyslového světa 

(kterých je ovšem ve srovnání s výpověďmi o idejích většina), je 

Aristotelova koncepce epistémé spíše inklusivní. Jak o tom svědčí jeho 

trojí základní rozdělení epistémé (na poiétickou neboli tvořivou, 

praktickou a teoretickou), Aristotelés přiznává charakter či status 

epistémé víceméně všem typům lidské činnosti – a to včetně řemesel. 

Tato široká aplikovatelnost či inklusivnost aristotelského pojmu epistémé 
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není ovšem nahodilá. Nejedná se tedy o to, že by Aristotelés zahrnul pod 

epistémé víceméně všechno, co by bylo z hlediska běžného jazykového 

úzu možné označit jako epistémé. Z Aristotelova systematického 

rozdělení epistémé do tří základních skupin podle toho, zda se týkají 

lidského tvoření (poiétiké), jednání (praktiké) anebo schopnosti nazírat 

skutečnost (theóretiké), je zjevné, že se Aristotelés prostřednictvím pojmu 

epistémé snažil popsat a utřídit veškeré lidské schopnosti či dovednosti – 

od řemesel přes etiku až po metafyziku.  

Aristotelovo rozdělení epistémai nelze tedy chápat pouze jako 

formální rozdělení společensky či institucionálně ustavených typů vědění 

či věd (jak to sugeruje běžný překlad epistémé jakožto vědění či věda a 

jak se to i běžně chápe), nýbrž především jako jeho snahu o co 

nejkomplexnější, víceméně antropologický či kognitivně-

fenomenologický popis toho, jak (jakými způsoby, na základě jakých 

schopností či dovedností) se člověk projevuje. Jinými slovy, 

v Aristotelově pojetí představuje epistémé především něco jako duševní, 

respektive kognitivně-mentální stav, postoj či projev. Aristotelés doslova 

říká, že každá epistémé je buď rozumová, anebo má podíl na rozumu 

(dianoetiké é metechúsa ti dianoias, Met. VI,1 1025b5–7). Zatímco náš 

pojem rozumu či racionality představuje do určité míry normativně-

idealizovaný myšlenkový postup, případně jakési normativní kritérium 

pro odlišení toho, co takovému postupu odpovídá a co nikoli, je pojem 

dianoia (rozum) neodmyslitelně spjatý s duší. Když tedy Aristotelés 

hovoří o epistémé jako o rozumové či dianoetické činnosti, nemá na 

mysli, že by tato činnost odpovídala normativním standardům či kritériím 

racionality, nýbrž především to, že vychází z rozumu (dianoia) jakožto 

určité části či schopnosti duše, respektive – abychom použili modernější 

terminologii – že je určitým kognitivně-mentálním stavem či projevem.  
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To, že je epistémé (ať již poiétická, praktická či teoretická) 

určitým (kognitivně-mentálním) stavem či projevem duše, vyplývá vcelku 

jednoznačně i z Aristotelova tvrzení, že každý stav či projev rozumu 

(pasa dianoia) je buď praktický, poiétický nebo teoretický (Met. VI,1 

1025a25). Epistémé a určitý stav či projev rozumu je tedy víceméně totéž. 

V Etice Nikomachově se navíc říká, že epistémé představuje určitou hexis 

(dispozici či stav) duše, respektive rozumové části duše (srv. Nic. Eth. 

VI,3 1139b31). Kontext Etiky Nikomachovy je sice poněkud specifický 

v tom, že zde Aristotelés připisuje označení či charakter epistémé pouze 

teoretickým činnostem, nicméně z našeho hlediska je důležité, že i když 

zde poiétické a praktické činnosti nechápe v úzkém či silném smyslu jako 

epistémai, považuje je za určitou hexis (dispozici či stav) duše, respektive 

rozumu (srv. Nic. Eth. VI,4 1140a3–5).  

 Aristotelés mohl sice pro označení duševních, respektive 

kognitivně-mentálních stavů či projevů použít i jiný termín, nicméně 

pojem epistémé nabízel oproti ostatním alternativám jednak hlubší 

epistemické založení, které mělo oporu již v předchozí filosofické tradici, 

a jednak možnost implicitní kritiky Platóna, vůči kterému se Aristotelés 

často – ať již explicitně či implicitně – vymezoval a který z Aristotelova 

hlediska pojem epistémé neospravedlnitelně zúžil pouze na naši 

schopnost nazírat ideje. 

I když se Aristotelés svým rozdělením epistémé snažil obsáhnout 

a popsat celou šíři lidských schopností či dovedností (respektive toho, jak 

se člověk může projevovat), nebylo rozhodně kritériem, ba snad ani 

východiskem jeho rozdělení epistémé to, jak se různé epistémai projevují 

na úrovni subjektu či – jak by spíš řekl Aristotelés – v duši, nýbrž to, k 

jakým předmětům, respektive typům či oblastem jsoucna se jednotlivé 

epistémai vztahují. Z Aristotelova hlediska se jedná o víceméně 



 

 

52 

standardní přístup, jak zkoumat lidské projevy. Když se například v rámci 

pojednání O duši snaží popsat duševní schopnosti (dynameis), jakými 

jsou schopnost myslící (to noétikon), vnímající (to aisthétikon) a 

vyživovací (to threptikon), říká, že před tím (srv. proterai), než můžeme 

popsat či poznat tyto schopnosti, musíme porozumět jejich působení či 

činnosti (energeia, praxis), to znamená tomu, co to je například myšlení 

(to noein) a smyslové vnímání (to aisthanesthai). Těmto činnostem však 

můžeme zase plně porozumět pouze na základě předmětů, na které se tyto 

činnosti vztahují (ta antikeimena, De an. 415a16–22). Podobně je tomu i 

u jednotlivých epistémai. Abychom jim mohli porozumět, respektive 

abychom je mohli vůbec oddělit, je třeba mít nejprve jasno v tom, k 

jakým předmětům, respektive k jakým oblastem jsoucna se jednotlivé 

epistémai vztahují.  

Zatímco předmětem poiétických a praktických činností je lidské 

tvoření, respektive jednání jakožto oblast toho, co může být jinak 

(endechomenen allós echein, Eth. Nic. VI,4 1140a1), předmětem 

teoretických činností je oblast toho, co nemůže být jinak (méd’ 

endechesthai allós echein, Eth. Nic. VI,3 1139b20). To, co může být jinak 

(endechomenen allós echein), rozděluje Aristotelés dále na základě toho, 

zda to které jsoucno souvisí se vznikem (genesis, Eth. Nic. VI,4 1140a11) 

(jako je tomu v případě tvoření) anebo zda souvisí s dobry a zly pro 

člověka (ta anthrópó agatha kai kaka, Eth. Nic. VI,5 1140b5) (jako je 

tomu v případě jednání). Tomuto rozdělení jsoucna, které může být jinak, 

odpovídá i postavení účelu (telos): Pokud se účel (telos) nachází mimo 

dané jsoucno, jedná se o tvoření; pokud se ovšem nachází v něm samém, 

jde o jednání (Eth. Nic. VI,5 1140b6–7). 

V rámci tohoto rámcového rozlišení jsoucna na tři oblasti má 

ještě každé konkrétní epistémé svůj vlastní předmět. Pokud jde o 
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teoretické činnosti, jež jsou pro naše zkoumání vztahu filosofie a vědy 

především důležité a mezi něž řadí Aristotelés víceméně stereotypně 

matematiku (matématiké), přírodovědu (fysiké) a metafyziku (próté 

filosofia či theologiké), rozděluje Aristotelés oblast toho, co nemůže být 

jinak, na tři specifické oblasti, a to na základě dvou znaků: pohybu a 

nezávislé existence (srv. kinéton a chóriston, Met. VI,1 1026a13–16).  

Rozdělovat oblast toho, co nemůže být jinak, a co je tudíž věčné a 

nutné, na základě pohybu může samozřejmě vypadat značně podivně. Je 

si ovšem třeba hned uvědomit, že z hlediska epistémé, která – jak ještě 

zdůrazníme – vychází z prvotních principů, není důležitá povaha jsoucna 

(tedy to, zda je jsoucno jako takové neměnné či proměnlivé), nýbrž 

povaha prvotních principů a příčin. Ve vlastním smyslu je tedy předmět 

epistémé tvořen prvotními principy, a nikoli nějak obecně povahou 

daného jsoucna. Proto může Aristotelés vymezit oblast fysiké na základě 

pohybu či změny, aniž by se tím dostal do rozporu se svým rámcovým 

rozdělením jsoucna na to, co může a nemůže být jinak. Byť totiž fysiké 

zkoumá to, co se pohybuje a mění, jejím vlastním předmětem jsou nutné a 

věčné principy (srv. Nic. Eth. VI,3 1139b22–24). Aristotelovo rámcové 

rozdělení jsoucna na oblast toho, co nemůže být jinak, a toho, co může 

být jinak, neodpovídá tedy Platónovu ontologickému dualismu 

neměnného světa idejí a našeho pomíjivého světa, nýbrž spíš Aristotelovu 

vlastnímu rozlišení jsoucna na oblast toho, co je přirozeně (fysei), a toho, 

co je (způsobeno) jinými příčinami (di’ allas aitias), mezi něž řadí 

především umění či řemeslo (techné) a náhodu (tyché) (srv. Phys. II,1 

192b8).  

Na základě pohybu a nezávislé existence charakterizuje 

Aristotelés teoretické činnosti takto: Matematika zkoumá jsoucno, které 

je sice nepohyblivé, avšak neexistuje nezávisle; podle Aristotela jsou totiž 
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matematické předměty výsledkem odebírání (afairésis) určitých vlastností 

z přírodních předmětů (i když se termín afairésis někdy překládá jako 

abstrakce, s abstrakcí v našem smyslu souvisí jen velmi přibližně). 

Přírodověda zkoumá zase jsoucno, které je pohyblivé a které existuje 

nezávisle. Metafyzika naproti tomu zkoumá jsoucno, které je nepohyblivé 

a které existuje nezávisle (srv. Met. VI,1 1026a13–32). Protože pohyb 

souvisí u Aristotela s přírodou a hmotou, musí být to, co je nepohyblivé, 

zároveň nehmotné či imateriální. Avšak na rozdíl od matematiky, jejíž 

předměty jsou sice také nepohyblivé (a tudíž imateriální), nicméně 

existují pouze v jakési odvozené podobě, existuje jsoucno, které zkoumá 

metafyzika, zcela nezávisle na všem ostatním. V tomto smyslu je 

předmětem metafyziky nejvyšší druh jsoucna (timiótaton genos, Met. 

VI,1 1026a21), a tudíž bůh (pojímaný jako prvotní hybatel).   

Oproti jiným druhům jsoucna se nejvyšší jsoucno vyznačuje tím, 

že má pouze charakteristiky, které jsou obecné (katholú), respektive které 

jsou společné všem jsoucnům (srv. hé de katholú pasón koiné, Met. VI,1 

1026a27). Obecné charakteristiky jsoucna nejsou tedy nějakými 

abstraktními či univerzálně-logickými charakteristikami, nýbrž se jedná o 

charakteristiky, které jsou společné všem jsoucnům jakožto jsoucnům.
i
  

V tomto smyslu se zdá, že Aristotelés vymezuje někdy i metafyzické 

zkoumání jednoduše jako zkoumání jsoucna jakožto jsoucna, respektive 

jako zkoumání jsoucna z hlediska toho, že je (srv. Aristotelova formulace 

on hé on, např. Met. IV,1 1003a21). Obecné zkoumání jsoucna jakožto 

jsoucna není totiž ničím jiným než zkoumáním nejvyššího jsoucna, neboť 

– jak Aristotelés explicitně a důrazně říká – metafyzika je obecná proto, 

že je prvotní (katholú hútós hoti próté, Met. VI,1 1026a30), respektive 

                                                             
i K významu řeckého termínu katholú jakožto něčeho, co je společné (respektive co je 

obecné v tom smyslu, že je to společné) srv. Merlan 1953, s. 145–146.  
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proto, že se týká prvotního, tj. nejvyššího jsoucna. Jinými slovy, nejvyšší 

jsoucno nemá na rozdíl od jednotlivých či konkrétních jsoucen jiné 

charakteristiky než obecné (respektive než ty, které jsou společné všem 

jsoucnům z hlediska toho, že jsou). Proto je zkoumání nejvyššího jsoucna 

a (obecné) zkoumání jsoucna jakožto jsoucna vposled totožné. Naproti 

tomu přírodověda (fysiké) nezkoumá jsoucno jakožto jsoucno, respektive 

jsoucno z obecného hlediska, že je, nýbrž zkoumá jsoucno pouze 

z určitého dílčího hlediska, například z hlediska toho, že se pohybuje, 

případně že je spojené s látkou (srv. Aristotelovo rozlišení mezi to simon 

a to koilon Met. VI,1 1025b30–1026a6); matematika zase zkoumá 

jsoucno jakožto číslo či geometrický útvar.
i
  

Na tomto místě je třeba upozornit, že – jak se někdy předpokládá 

– Aristotelés nerozlišoval dva druhy metafyziky, které by odpovídaly 

středověkému rozlišení metafyziky na metaphysica specialis a 

metaphysica generalis a které by se vztahovaly k odlišným předmětům 

(za předmět metaphysica specialis se ve středověku považovalo nejvyšší 

jsoucno, respektive bůh, zatímco za předmět metaphysica generalis zase 

jsoucno jakožto jsoucno, respektive obecné charakteristiky jsoucna). Toto 

středověké rozlišení dvou druhů metafyziky, které dodnes ovlivňuje naše 

chápání Aristotelovy metafyziky, se samo zakládá na desinterpretaci 

Aristotelova pojetí metafyziky.
ii
 

                                                             
i Srv. Met. IV,1–2; například pasáž Met. IV,2 1004b5–8: „Toto jsou tedy samy o sobě 

stavy/vlastnosti (pathé) jednoho jakožto jednoho (tú henos hé hen) a jsoucna jakožto 

jsoucna (tú ontos hé on), avšak nikoli [stavy/vlastnosti jednoho a jsoucna] jakožto čísel, 

úseček či ohně. Proto je zjevné, že na základě onoho vědění je poznávána jak podstata 

těchto věcí (ti esti), tak jejich atributy (ta symbebékota autois).“  
ii Srv. Merlan 1953, s. 132–184. 
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Vraťme se ovšem k tomu, jak Aristotelés rozlišoval jednotlivé 

epistémai. Jak jsme naznačili, rozdělení epistémai podle druhů či oblastí 

jsoucna, ke kterým se jednotlivé epistémai vztahují, je pouze přibližné. 

Předměty jednotlivých epistémai jsou totiž ve vlastním smyslu tvořeny 

prvotními principy, přičemž tyto principy představují nejenom kritérium 

pro přesné a jednoznačné odlišení jednotlivých epistémai, nýbrž – v 

obecném smyslu – i kritérium pro určení toho, zda se vůbec jedná o 

epistémé. (Kdyby totiž bylo epistémé určeno pouze obecně předmětem, 

ke kterému se vztahuje, tak by důsledně vzato nebylo možné odlišit 

pravdivá tvrzení od nepravdivých či od domněnek.) Podle Aristotela je 

epistémé možná jen tehdy, když známe prvotní principy či příčiny (Met. 

I,3 983a25–26; Phys. I,1 184a12–14; An. post. I,2 71b9–12); 

připomeňme, že Aristotelés používá pojmy princip (arché) a příčina 

(aitia) víceméně synonymně. Vše, co má být považováno za epistémé, 

musí souviset s prvotními principy, respektive musí být z prvotních 

principů deduktivně (respektive na základě řetězu sylogismů) 

odvoditelné.  Jinými slovy to, co nelze nějak založit na prvotních 

principech, nelze považovat za epistémé, respektive nemá charakter či 

status epistémé.  

Ve shodě s trojím rozdělením epistémai rozděluje Aristotelés 

jejich principy či příčiny takto: V případě poiétických a praktických 

činností se principy nacházejí v člověku, přičemž principem poiétických 

činností je umělecko-řemeslná dovednost (techné), případně rozumová 

schopnost (nús, respektive dynamis, Met. VI,1 1026a22), zatímco 

principem praktických činností je rozhodování (proairesis, Met. VI,1 

1026a24). (Protože například v etice a politice se jedná o odlišné typy 

rozhodování a protože etika a politika mají odlišné předměty, nemůže být 

proairesis univerzálním principem všech praktických činností, nýbrž 
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každá praktická činnost má i svůj specifický druh proairesis, respektive 

svůj specifický princip. Podobně je tomu i u poiétických činností.) 

Naproti tomu u teoretických činností, jež se týkají jsoucna, které nemá 

lidský charakter, jsou principy či příčiny mimo člověka.  

Pokud jde o konkrétní podobu principů teoretických epistémai, 

jsou matematickými principy čísla, body, úsečky, plochy a tělesa; 

přírodovědnými zase látka, forma a zbavenost (tyto tři principy či příčiny 

totiž vysvětlují, jak je možná změna či pohyb, srv. Phys. I). Co je 

principem či příčinou metafyziky, Aristotelés nikde úplně jasně a 

explicitně neuvádí. Proto je třeba metafyzické principy do určité míry 

odvodit či extrapolovat z toho, jak Aristotelés o metafyzice v různých 

souvislostech a kontextech hovoří. Viděli jsme, že oblast jsoucna, na níž 

se metafyzika vztahuje, vymezuje Aristotelés naštěstí poměrně jasně. 

Oblast metafyziky se týká nejvyššího jsoucna, které je podle Aristotela 

nehybné či neměnné (akinéton) a existuje nezávisle (chóriston). I když ve 

filosofické tradici většinou metafyzické principy nijak nesouvisely 

s kosmologií,
i
 integroval Aristotelés oblast nejvyššího, metafyzického 

jsoucna plně do své kosmologie, přičemž metafyzickou oblast nehybného, 

a tudíž nehmotného či imateriálního jsoucna
ii
 umístil za sféru stálic, která 

uzavírá superlunární či nadměsíčnou oblast nebeských těles.
iii
   

                                                             
i Například Platónova metafyzická koncepce idejí nemá žádné kosmologické 

předpoklady či důsledky. 
ii Základní charakteristikou přírodního jsoucna je pohyb či změna (kinésis), přičemž 

pohyb zase souvisí s látkou (hylé). Jinými slovy, pohybovat se a měnit mohou pouze 

materiální věci. Proto to, co je nehybné či neměnné, je zároveň nehmotné či imateriální.  
iii Aristotelův svět je tvořen třemi oddělenými oblastmi, které mají odlišné 

charakteristiky i povahu (srv. Met. XII,1 1069a30–34). Uprostřed světa je tzv. sublunární 

či podměsíčná oblast, v jejímž středu je Země a jež je – jak napovídá její označení – od 

superlunární či nadměsíčné oblasti oddělena sférou Měsíce. Zatímco sublunární oblast je 



 

 

58 

Úzké propojení metafyziky a kosmologie u Aristotela není 

nahodilé. Metafyzickým, nehybným a imateriálním jsoucnem je totiž bůh, 

který jakožto prvotní nehybný hybatel hraje v Aristotelově kosmologii 

klíčovou roli. Podle Aristotela je totiž nutné, aby veškerý pohyb, který je 

ve světě (přesněji v sublunární a superlunární oblasti), měl nějaký 

počátek, odkud veškerý pohyb vychází. A tímto počátkem je právě bůh 

neboli prvotní nehybný hybatel. Jinými slovy, aby mohl existovat pohyb 

(aby se věci ve světě mohly neustále pohybovat a měnit), musí podle 

Aristotela existovat nějaký počátek či zdroj, z něhož veškerý pohyb 

vychází. Jestliže však bůh jakožto předmět metafyziky představuje 

počátek či zdroj pohybu, tak principy či příčiny metafyziky musejí 

souviset s příčinou či principem pohybu, respektive s jednou ze čtyř 

Aristotelových známých příčin jsoucna, kterou on sám označuje jako to, 

odkud vychází počátek pohybu či změny (srv. Met. V,2 1013a29). 

Aby ovšem ve světě mohla existovat neustálá změna a pohyb, 

nestačí, aby existoval pouze nějaký zdroj či počátek pohybu, nýbrž je 

třeba, aby z tohoto zdroje vycházel pohyb neustále a nepřetržitě. Není 

tedy možné, aby ze zdroje pohybu pohyb jednou vycházel a jednou 

nevycházel, respektive aby z něj pohyb vycházel pouze nějak přerušovaně 

či nepravidelně. Neustálý a nepřetržitý pohyb však může působit pouze 

něco, co nijak nesouvisí s možností (to dynamei on), nýbrž co existuje 

pouze v uskutečnění (energein). Kdyby počátek či zdroj pohybu souvisel 

s možností, tak by sice mohl (neustále či skutečně) pohybovat, ale taky 

                                                                                                                                          
tvořena čtyřmi základními prvky (ohněm, vzduchem, vodou a zemí) a kromě pohybu v ní 

existuje i vznikání a zanikání, superlunární oblast, v níž se nacházejí nebeská tělesa 

(planety a hvězdy), se skládá pouze z éteru a existuje v ní pouze pravidelný kruhový 

pohyb nebeských těles (není zde tedy vznik a zánik). Třetí oblastí je právě oblast 

nejvyššího jsoucna neboli boha. 
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nemusel. To by ovšem znamenalo, že ani v našem světě by se nic 

nemuselo (stále či skutečně) pohybovat či měnit, byť by se vše pohybovat 

mohlo (srv. Met. XII,6 1071b5–26). A protože u Aristotela možnost 

souvisí s látkou, zatímco uskutečnění s formou, musí být počátek či zdroj 

pohybu formou. Princip metafyziky musí mít tedy charakter formy, 

respektive formálního principu. 

Jestliže je počátek pohybu formou bez látky, je zjevné, že bůh 

nemůže (materiálním či smyslově vnímatelným) světem pohybovat přímo 

či mechanicky – například tak, že by mu nějak mechanicky udílel či 

předával pohyb. Bůh, jehož jedinou činností jakožto neměnné a nehybné 

entity je myšlení sebe sama, pohybuje světem jako objekt touhy (to 

orekton, Met. XII,7 1072a26), tedy jako něco, co má být napodobeno. 

Přinejmenším sféra stálic, která stojí bohu nejblíže, touží napodobit jeho 

věčnost a blaženost tím, že se pohybuje pravidelným kruhovým pohybem. 

V hmotném světě představuje totiž právě pravidelný kruhový pohyb 

nejvěrnější nápodobu božské dokonalosti. Jakožto objekt touhy je tedy 

prvotní hybatel účelem (respektive tím, kvůli čemu se něco koná). 

Prvotní hybatel v sobě spojuje formální, pohybovou a účelovou 

příčinu. Přitom je třeba hned poznamenat, že toto spojení není u 

Aristotela ničím výjimečným či překvapivým: u živých organismů, 

respektive v jejich duších, spadají všechny tyto tři příčiny či principy 

rovněž vjedno (srv. Phys. II,7 198a24–27; De An. II,4 415b8–12). Jestliže 

se v bohu – podobně jako v živých organismech – spojuje formální, 

pohybová a účelová příčina, tak bůh představuje čistou, od látky 

oproštěnou formu (duše živých organismů musí být naproti tomu spojena 

s látkou či tělem). Zdá se tedy, že principem metafyziky je forma. A 

uvědomíme-li si, že kromě boha musí být všechny věci ve světě 

konstituovány formou a látkou, tak je zjevné, že zkoumání nejvyššího 
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jsoucna a zkoumání jsoucna jakožto jsoucna je totéž. Forma je totiž 

nejenom principem nejvyššího jsoucna či boha, nýbrž rovněž každého 

jsoucna. Zkoumat jsoucno jakožto jsoucno (respektive zkoumat jsoucno 

z hlediska toho, že je) není nic jiného než zkoumat formu. 

Poté co jsme naznačili, jaké má každá jednotlivá epistémé 

principy, můžeme na závěr konstatovat, že pro Aristotelovu koncepci 

epistémé jsou charakteristické tři věci: Epistémé jakožto východisko 

Aristotelova antropologického (či fenomenologického) rozlišení různých 

způsobů, jak (na základě jakých schopností či dovedností) se člověk může 

projevovat, souvisí za prvé velmi úzce s duší. Epistémé není tedy pouze 

nějakou institucionálně či formálně ustavenou naukou, nýbrž se jedná 

především o jakýsi duševní stav, postoj či projev. Pokud jde za druhé o to, 

jak tyto duševní stavy, postoje či projevy nejlépe popsat a odlišit, je podle 

Aristotela nejvhodnějším způsobem odlišit oblasti jsoucna, k nimž se tyto 

duševní postoje či projevy vztahují. Kritériem či podmínkou epistémé 

jsou za třetí prvotní principy, z nichž musí vycházet každé tvrzení, které 

má mít status či charakter epistémé. 

Filosofie a věda z hlediska epistémé 

 

Poté co jsme vyjasnili, jak Aristotelés pojímal epistémé, můžeme 

se vrátit k našemu původnímu tématu či problému, totiž ke vztahu 

filosofie a vědy. Z lexikálního hlediska lze hned konstatovat, že našim 

běžným (byť zatím pouze předběžným) představám o filosofii a vědě 

neodpovídají u Aristotela žádné specifické pojmy. Kromě pojmu 

epistémé, který je ovšem mnohem širší než naše koncepce vědy, neměl 

Aristotelés pro označení vědy žádný specifický termín. Pokud jde o 

filosofii, tak Aristotelés sice užíval termín filosofia, nicméně to, co 
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označuje jako filosofia, nepředstavuje nějakou specifickou činnost, která 

by byla odlišná od epistémé (neboli toho, co máme dnes tendenci 

překládat a interpretovat jako věda). Filosofia (ba právě filosofia) musí 

mít totiž charakter epistémé, respektive musí splňovat kritéria epistémé. 

Dokonce se zdá, že Aristotelés užívá termín filosofia pouze víceméně 

jako synonymum pro teoretické epistémai (srv. Met. IV,2 1004a3; VI,1 

1026a18; srv. též standardní označení próté filosofia pro jednu ze tří 

teoretických činností, Met. VI,1 1026a24; Phys. I,9 192b35). Pokud 

termín filosofia není s termínem epistémé zcela synonymní a zaměnitelný, 

tak se jedná alespoň o určitý druh epistémé.  

Podobnost, ba synonymita termínů filosofia a epistémé je rovněž 

důvodem, proč například svým filosofickým předchůdcům 

(předsókratikům) či současníkům (akademikům) Aristotelés zcela 

samozřejmě připisuje hledání nějakých prvotních principů a příčin 

(archai). Ti, kdo filosofují (filosofúntes), provádějí totiž podle Aristotela 

zcela samozřejmě činnost, která má charakter či status epistémé a jako 

taková předpokládá nějaké prvotní principy a příčiny (Met. I,3 983b3). 

Jinými slovy tomu, koho označuje (prostřednictvím derivátů řeckého 

termínu filosofia) za filosofa, připisuje Aristotelés zcela samozřejmě i 

hledání principů a příčin, neboť filosofia se jakožto epistémé musí 

zakládat na znalosti prvotních příčin a principů. Mimochodem to, že dnes 

některým předsókratikům připisujeme hledání pralátky, není historickým 

faktem, za což se údajné předsókratovské hledání pralátky často 

považuje, nýbrž se jedná pouze o zkreslující interpretaci již poněkud 

zkreslené Aristotelovy interpretace předchůdců jakožto těch, kdo 

filosofují a kdo tudíž hledají nějaké prvotní principy či příčiny. Protože v 

první knize Metafyziky, kde zkoumá své předchůdce prizmatem své nauky 

o čtyřech příčinách či principech, Aristotelés konstatuje, že první 
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filosofové nacházeli či uznávali pouze látkové příčiny (Met. I,3 983b6–8), 

prosadila se i zkreslená a zavádějící představa, že někteří předsókratici 

hledali jakýsi původní látkový počátek či základ světa, tedy jakousi 

pralátku.
i
 I samotné označení „pralátka“ je pochopitelně pouze 

novodobým ekvivalentem aristotelské látkové příčiny. 

Již z tohoto stručného, víceméně lexikálního přehledu se zdá být 

zjevné, že Aristotelés na rozdíl od nás filosofii a vědu nijak neodlišoval. 

Kdybychom však i přesto chtěli u Aristotela odlišit něco, co by mohlo 

nějak odpovídat našim představám o filosofii a vědě, bylo by možné 

nalézt tři možnosti, jak přibližně či analogicky promítnout naše představy 

o filosofii a vědě do Aristotelova díla: 

Za prvé by bylo možné ztotožnit vědu jednoduše s aristotelským 

pojetím epistémé a filosofii naproti tomu považovat za něco, co není 

epistémé. Bez ohledu na to, co sám Aristotelés označoval termínem 

filosofia, by bylo totiž možné pokusit se za filosofii u Aristotela 

považovat logiku, případně dialektiku či rétoriku (ať již jednu z nich či 

všechny dohromady). Výhodou takového pojetí by bylo především to, že 

bychom tak Aristotelovými vlastními prostředky jasně a jednoznačně 

odlišili vědu jakožto epistémé od filosofie jakožto něčeho, co nemá 

charakter epistémé.  

Logiku (neboli to, co popisuje ve svých logických spisech 

tradičně označovaných jako Organon, aniž by ovšem sám měl pro tuto 

činnost označení logika) nepovažoval Aristotelés za epistémé proto, že 

logika není vymezena určitou oblastí jsoucna, respektive prvotními 

principy, což je podmínkou a kritériem epistémé. Logika souvisí s 

epistémé pouze potud, že precizuje či formalizuje postup či strukturu 

                                                             
i K Aristotelově interpretaci předchůdců srv. Cherniss 1935; Hobza 2004. 
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epistémé. Pokud jde o dialektiku a rétoriku, které podle Aristotela 

představují jakési vzájemně spjaté protějšky (antistrofos), tak ty se zase 

týkají obecně (koina) toho, co poznávají všichni lidé (hapantón esti 

gnórizein) (Rhet. I,1 1354a1–3). Z této charakteristiky je zjevné, že ani 

dialektika, ani rétorika se nevztahují k nějaké jasně vymezené oblasti 

jsoucna jakožto ke svému vlastnímu předmětu. Proto ani je nepovažuje 

Aristotelés za nějakou jasně vymezenou epistémé (údemias epistémés 

afórismenés, Rhet. I,1 1354a4), byť i ony se mohou epistémé nějak týkat.  

Působnost dialektiky je poměrně široká, neboť sahá od pouhého 

cvičení až k hledání principů jednotlivých epistémai (srv. Top. I,2 

101a25–b4). Protože však dialektika nemůže nijak ověřit ani zaručit 

správnost či pravdivost prvotních principů (může pouze poskytnout 

prostředky pro jejich hledání), charakterizuje ji Aristotelés pouze jako 

zkusmou (peirastiké), a sice v protikladu k epistémé (respektive filosofia), 

která přináší poznání (gnóristiké) (Met. IV, 2 1004b25–26). Rétorika je 

zase prostředkem, jak nechat vyniknout či napomoci pravdě nějaké věci 

(Rhet. I,1 1355b10–12), a to nejenom ve veřejném životě, nýbrž i pokud 

jde o to, co bychom dnes mohli označit jako popularizaci výsledků 

teoretických epistémai (Rhet. I,1 1355a25). 

Na druhou stranu oproti logice, která představuje pouhý popis či 

návod, jak má každá epistémé vypadat, představují dialektika a rétorika 

určitou dovednost, kterou si lze (lépe či hůře) osvojit. To ovšem 

naznačuje, že – jak ostatně sám Aristotelés říká – lze je považovat za 

techné (umění či řemeslo) (Rhet. I,1 1355a33–35). Proto by měly být v 

rámci Aristotelova rozdělení tří základních druhů epistémai popsatelné a 

klasifikovatelné jakožto poiétická neboli tvořivá epistémé. Jak jsme totiž 

viděli, techné je principem poiétické epistémé (Met. VI,1 1026a22). 

Nicméně klasifikovatelnost dialektiky a rétoriky jakožto poiétické 
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epistémé není úplně neproblematická. Na rozdíl například od lékařství či 

truhlářství nemají dialektika ani rétorika (jak bylo naznačeno) jasně 

vymezený předmět své činnosti, což znamená, že je lze jen sotva 

považovat za skutečné epistémai. Navíc i když se v Rétorice snaží 

Aristotelés ukázat podobnost, ba spjatost dialektiky a rétoriky, má 

dialektika (alespoň tak jak o ní pojednává v Topikách) mnohem blíž k 

logice než k poiétické epistémé.  

Druhá možnost, jak promítnout naše představy o filosofii a vědě 

do Aristotela, by spočívala v tom, že bychom vědu ztotožnili pouze 

s teoretickým druhem epistémé. Za filosofii bychom pak mohli považovat 

praktickou epistémé (například etiku a politiku). Zdá se, že oproti první 

možnosti by tato možnost měla několik výhod – a to jak s ohledem na 

vědu, tak na filosofii. Zúžit vědu pouze na teoretickou epistémé bezesporu 

více odpovídá našim představám o vědě (jakožto prostředku pro poznání 

světa); zahrnovat do ní praktické a především poiétické činnosti působí 

totiž poněkud násilně. Pokud jde o filosofii, tak její ztotožnění s 

praktickou epistémé (etikou či politikou) by zase poměrně jasně a 

jednoznačně odlišilo filosofii jakožto praktickou epistémé od vědy 

jakožto teoretické epistémé. Kromě toho by bylo možné pro pojetí 

filosofie jakožto praktické disciplíny nalézt poměrně silnou oporu, ba 

sympatii (a to jak v minulosti, tak v současnosti). Oproti první možnosti 

by však na pojetí filosofie jakožto praktické epistémé bylo důležité 

především to, že by tak filosofie byla pojímána jako epistémé. To je 

důležité především potud, že pouze na základě epistémé můžeme zjistit či 

rozhodnout, zda je nějaká věc správná či pravdivá. I když logika, 

dialektika či rétorika (jakožto kandidáti na filosofii z první možnosti) 

mohou být jakkoli užitečné, důležité, ba nezbytné, jedná se vposled o 

pouhé pomocné prostředky, a to jak pro naše lidské či společenské 
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uplatnění (srv. přesvědčovací funkce rétoriky), tak pro epistémé, která 

jediná může zaručit správnost či pravdivost nějaké věci, a která je proto 

do značné míry sama o sobě účelem. Například v první větě Metafyziky 

Aristotelés tvrdí, že vědění (eidenai) je předmětem přirozené lidské touhy 

(Met. I,1 980a20), a jako takové musí být tudíž účelem lidského konání a 

snažení. Navíc vědění jakožto duševní či rozumovou hexis (dispozici, 

stav či projev) lze v určitém smyslu považovat za dokonalý stav (areté) 

duše (srv. Nic. Eth. VI,2 1139a15–17). 

Každá z obou možností, jak promítat naše představy o filosofii a 

vědě do Aristotelova díla, má svoje výhody, nicméně alespoň pokud jde o 

filosofii, tak se zdá být přece jen poněkud zjednodušující a problematické 

omezovat její působnost na navržená pojetí (tedy na logiku, dialektiku, 

rétoriku, respektive etiku či politiku). Vždyť filosofie by si měla podle 

běžného přesvědčení klást otázky týkající se celku či smyslu světa, takže 

by měla mít do určité míry metafyzický charakter. Výše navržené 

možnosti, jak chápat filosofii u Aristotela, se navíc zdají být neuspokojivé 

i proto, že sám Aristotelés je nikdy neoznačoval termínem filosofia a spíš 

je (anebo alespoň některé z nich) chápal jako určité alternativy k filosofii 

(srv. Met. VI,1 1026a22). Pokud bychom tedy chtěli u Aristotela 

rozlišovat filosofii a vědu, tak (zvlášť vzhledem k celé filosofické tradici) 

by bylo přinejmenším neintuitivní neztotožňovat s filosofií alespoň 

částečně to, co Aristotelés označuje řeckým termínem filosofia.  

Tváří tvář těmto obtížím se nabízí ještě třetí možnost, jak 

promítnout naše pojetí filosofie a vědy do Aristotela. Určitou paralelu 

s naším pojetím filosofie a vědy bychom totiž mohli spatřovat v 

Aristotelově pojetí metafyziky (próté filosofia/theologiké) a přírodovědy 

(fysiké). Pomineme-li vliv, který na tuto paralelu může mít ne příliš 

vhodný překlad aristotelské fysiké jako přírodověda, respektive próté 
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filosofia/theologiké jako metafyzika, tak by se z věcného hlediska 

zakládala tato paralela na tom, že zatímco aristotelská přírodověda 

(fysiké) zkoumá podobně jako věda přírodu, zkoumání imateriálních entit, 

respektive boha, které přísluší aristotelské metafyzice (próté 

filosofia/theologiké), dnes (mnohdy s určitým despektem) připisujeme 

filosofii. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že pokud u Aristotela 

něco odpovídá našim představám o filosofii a vědě, tak je to právě tato 

paralela filosofie s próté filosofia/theologiké, respektive vědy s fysiké. 

Nejenže by se totiž v této paralele do značné míry krylo naše pojetí 

filosofie s Aristotelovým termínem filosofia, nýbrž především by z 

věcného hlediska našemu pojetí filosofie odpovídala aristotelská próté 

filosofia a našemu pojetí vědy aristotelská fysiké. 

Při bližším pohledu je ovšem zjevné, že tato paralela je zcela 

zavádějící a chybná. A to nejenom proto, že dnešní věda nemá ani 

v nejmenším nic společného s principy aristotelské přírodovědy (jako 

látka, forma, zbavenost), respektive proto, že filosofii je třeba chápat 

mnohem šířeji než jako pouhou metafyziku či zkoumání imateriálních 

entit, nýbrž především proto, že v této paralele se zcela vytrácí velmi 

specifický vztah, který Aristotelés mezi fysiké a próté filosofia spatřoval a 

který byl i pro celé jeho myslitelské či filosofické úsilí klíčový. 

Kdybychom chtěli mezi fysiké a próté filosofia hledat skutečně nějakou 

dnešní paralelu, jednalo by se nejspíš o paralelu mezi fyzikou a biologií, 

případně mezi fyzikou subatomárních částic a fyzikou makrosvěta. Stejně 

jako biologie předpokládá zákonitosti fyziky (respektive stejně jako 

fyzika makrosvěta předpokládá zákonitosti fyziky subatomárních částic), 

je i aristotelská fysiké založena na principech, které zkoumá próté 

filosofia. Zatímco próté filosofia zkoumá obecně jsoucno jakožto jsoucno 

(což – jak jsme viděli – neznamená nic jiného než zkoumání formy), 
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fysiké zkoumá jsoucno z hlediska pohybu, což kromě formy předpokládá 

látku a zbavenost. Jinými slovy, vztah mezi fysiké a próté filosofia je 

vztahem dvou vzájemně vztažených způsobů zkoumání, případně dvou 

paralelních výzkumných projektů, a nejedná se tedy například o dva 

odlišné přístupy ke světu, jak by to mohla sugerovat paralela s naším 

pojetím filosofie a vědy.  

 

Závěr 

 

Vzhledem k tomu, že žádná z těchto tří možností, jak promítat 

naše představy o filosofii a vědě do Aristotelova díla, není uspokojivá 

(respektive vzhledem k tomu, že se všechny ukazují z různých důvodů 

jako problematické a neudržitelné), lze konstatovat, že v Aristotelově díle 

se nevyskytuje žádná paralela k našim představám o rozdílu filosofie a 

vědy. Kdybychom však i přesto chtěli v Aristotelově díle vidět nějakou 

takovou paralelu, mělo by to, co by odpovídalo našim představám o 

filosofii a vědě, představovat nějaký druh epistémé, neboť pouze na 

základě epistémé se lze dobrat poznání a pravdy. Jinými slovy jak 

filosofie, tak věda by měly z Aristotelova hlediska splňovat podmínky či 

kritéria epistémé a měly by být tudíž popsatelné a klasifikovatelné 

v rámci rozdělení epistémé. Jak jsme však ukázali, mezi různými 

epistémai lze nalézt sotva paralely k tomu, jak jsme dnes zvyklí pojímat a 

odlišovat filosofii a vědu. 
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Zkratky: 

 

Aristotelés 

 

An. Post. – Analytica Posteriora – Druhé Analytiky  

De An. – De Anima – O duši  

Met. – Metaphysica – Metafyzika  

Nic. Eth. – Ethica Nicomachea – Etika Nikomachova  

Phys. – Physica – Fyzika  

Rhet. – Rhetorica – Rétorika  

Top. – Topica – Topiky  
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Abstract:

Aristotle is generally seen both as a philosopher and as a scientist. By closely 
looking, however, he himself does not seem to distinguish between philos-
ophy and science. If we want to find out how he conceives of philosophy and 
science, it is first necessary to inquire into his conception of episteme.  For, 
from Aristotle’s point of view, both philosophy and science should meet the 
criteria of episteme, one of the most important of which is that it is based 
upon the first principles. Moreover, the term episteme is usually translated as 
science. After scrutinizing various possibilities of how Aristotle conceived of 
episteme (e.g., its threefold division), it is to conclude that despite some 
similarities and analogies Aristotle did not in fact make any distinction that 
would resemble our distinction between philosophy and science. Hence, it is 
misleading to speak of philosophy and science in Aristotle.
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Jakub Varga 

 

Signifikace v díle Waltera Burleyho: Lze se obejít bez její 

definice?
i
 

 

 

Pozdně středověký myslitel Walter Burley,
ii
 který se během své 

dlouhé intelektuální kariéry mj. usilovně zabýval sémantikou a teorií 

poznání, pravděpodobně v žádném z dosud editovaných děl
iii
 explicitně 

nedefinoval termín „signifikace“.
iv
 V dochovaných textech si však lze 

snadno povšimnout toho, že signifikace (significatio) tvořila velmi 

důležitou součást koncepcí týkajících se jazyka i některých aspektů 

poznání. Je sice pravdou, že v důsledku rozvíjení teorie supozice 

(suppositio) bylo v textech autorů signifikaci věnováno znatelně méně 

místa než v dobách dřívějších, zájem o ni však nevymizel. Úkolem teorie 

supozice totiž nebylo signifikaci nahradit, ale spíše ji určitým způsobem 

                                                             
i Studie vznikla v rámci projektu SGS4/FF/2013 Středověké prameny – úskalí jejich 

interpretace a zpřístupnění.  
ii Pro další informace o jeho životě a díle viz např. Ottman – Wood 1999, s. 1–23. 
iii Jde zde především (výčet by mohl být delší, počítám ovšem jen s těmi, u nichž je 

možný výskyt definice nejpravděpodobnější) o tyto texty: De puritate artis logicae, 

Quaestiones in librum Perihermeneias, Commentarius in librum Perihermeneias. 
iv Slovo „pravděpodobně“ uvádím proto, že jsem sám tuto definici v žádném 

z tematicky relevantních textů nenašel. Teorii signifikace sice Burley v některých z nich 

rozvádí, činí tak však bez toho, aby samotný termín na obecné úrovni blíže vymezil, jak to 

činí jiní myslitelé. Ostatně o absenci definice signifikace u Burleyho se zmiňuje i P. V. 

Spade, ačkoli neuvádí, na základě jakých textů je tento jeho názor utvořen. Srov. Spade 

1975, s. 216.  
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doplnit, a zaplnit tak jistou mezeru, která dle názorů některých myslitelů 

v dané teoretické oblasti existovala.  

S velmi podobným přístupem je možné se setkat i v tematicky 

relevantních textech Waltera Burleyho. Ačkoli je značná část jeho 

teoretického úsilí zaměřena na jiné koncepce, jimž ve svých pojednáních 

mnohdy věnuje samostatné části (např. supozice, apelace apod.), 

signifikaci stále používá, přičemž lze říci, že v jeho filosofickém systému 

nehraje nikterak nepodstatnou roli.
i
 Otázkou tedy je, jakým způsobem 

v kontextu jeho díla signifikaci chápat. Drží se Burley nějaké konkrétní 

definice utvořené jeho předchůdci či současníky? Nebo signifikaci 

vymezil po svém a toto své vymezení v dochovaných textech pouze 

neuvedl? 

 Na tyto otázky se tato studie bude snažit odpovědět. Hlavní otázka 

je však následující: „Je možné se při hlubším studiu jazykové teorie a 

teorie poznání Waltera Burleyho obejít bez explicitně uvedené definice 

signifikace?“  

Tato studie by měla poskytnout pokus o odpověď, jejíž hledání zde 

bude rozděleno do tří částí. V první z nich bude z věcných důvodů stručně 

vyložen historický vývoj definování signifikace, neboť aby bylo možné 

na danou otázku odpovědět, bude nutné nalézt možné historické kořeny 

Burleyho chápání tohoto termínu na obecné rovině. Tento náčrt se bude 

držet primárně epistemologické interpretace signifikace. V části druhé 

                                                             
i Příkladem může být delší verze jeho rozsáhlého logického díla z vrcholného období 

De puritate artis logicae, v němž Burley rozvíjí mimo jiné i svůj sémantický systém. 

Přestože v tomto díle signifikace rozhodně není marginální záležitostí, nepřichází s její 

definicí. Mírně odlišná je situace v případě již zmíněných komentářů k De interpretatione. 

V nich se Burley sice signifikaci věnuje podrobněji, a z teoretického hlediska ji rozvíjí, ale 

ani zde žádnou precizní definici na obecné úrovni neuvádí.  
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budou přiblíženy některé problémy s interpretováním signifikace a bude 

představena jedna interpretace alternativní. Poslední část se zaměří přímo 

na dílo Waltera Burleyho. Na základě dvou předchozích kapitol v ní bude 

načrtnut pokus o doložení toho, že by Walter Burley mohl přijmout 

definici signifikace, kterou zde nazývám epistemologickou.  

 

Možné zdroje Burleyho vymezení signifikace 

 

Dějiny teorie signifikace sahají daleko do minulosti. Jak ukazuje 

Nuchelmans, její kořeny lze v jistém smyslu nalézt už v některých dílech 

Platóna.
i
 Byl to ovšem až jeho žák, Aristotelés, který pozdně středověké 

teorie silně ovlivnil. Za obecně velmi významnou je možné označit 

druhou část Organonu, latinsky označovanou jako De interpretatione, ve 

které se Aristotelés zaobírá hlavně podstatou soudu. Než však k tomu 

přikročí, zaměřuje svou pozornost na vymezení toho, co je jméno, sloveso 

a řeč. Pro účely této studie jsou důležité zejména tyto čtyři úseky, které 

jsou zde uvedeny v českém překladu: 

(1) „Mluvená slova jsou jistě znakem duševních prožitků a 

napsaná slova jsou znakem slov mluvených. A jako všichni 

nemají totéž písmo, tak ani jejich mluva není táž; avšak to, co 

mluva a písmo v prvé řadě označují, je již všem společné, totiž 

duševní prožitky a to, co prožitky zpodobují, totiž věci.“ii
 

                                                             
i Viz Nuchelmans 1973, s. 13–21. 
ii Aristotelés, De int. 16a 2–8. Česky s. 25. Řecky: „Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν 

τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ. καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα 

πᾶσι τὰ αὐτά, οὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί· ὧν μέντοι ταῦτα σημεῖα πρώτων, ταὐτὰ πᾶσι παθήματα 
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(2) „Jméno je hlas, mající význam podle dohody bez 

časového určení, jehož žádná část nemá význam. Neboť ve 

vlastním jméně ‚Svatopluk‘ část ‚pluk‘ sama o sobě nemá 

význam jako ve vyjádření ‚svatý pluk‘.“i
 

(3) „Jsou-li tedy slovesa řečena o sobě, jsou jmény a značí 

něco – neboť ten, kdo je vyslovuje, určuje směr pozornosti, a 

ten, kdo je slyší, ji má ustálenu…“
ii
  

(4) „Řeč je hlas, který má význam podle dohody a z jehož 

částí některé mají význam jako výraz, nikoliv však jako kladný 

nebo záporný soud.“iii
 

Zjednodušeně lze říci, že v první části Aristotelés konstruuje něco, 

co bychom mohli nazvat sémantickým trojúhelníkem
iv
 – na jednom z jeho 

vrcholů můžeme nalézt slova, ať už psaná či mluvená, na druhém to, co 

označuje jako duševní prožitky; poslední vrchol je pak obsazen tím, co 

Aristotelés nazývá věcmi. Zároveň platí, že jazyk má přinejmenším dvě 

                                                                                                                                          
τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματα πράγματα ἤδη ταὐτά.“ Čtyři citáty z Aristotelova díla 

jsou zde číslovány kvůli lepší přehlednosti čísly (1) – (4). Dále jsou uvedeny přímo 

v textu dva z těchto úseků v Boethiově latinském překladu, neboť právě tento překlad 

silně ovlivnil pozdější vývoj pohlížení na signifikaci. 
i Aristotelés, De int. 16a 18–21. Česky s. 25. Řecky: „Ὄνομα μὲν οὖν ἐστὶ φωνὴ 

σημαντικὴ κατὰ συνθήκην ἄνευ χρόνου, ἧς μηδὲν μέρος ἐστὶ σημαντικὸν κεχωρισμένον· ἐν 

γὰρ τῷ Κάλλιππος τὸ ιππος οὐδὲν καθ’ αὑτὸ σημαίνει, ὥσπερ ἐν τῷ λόγῳ τῷ καλὸς ἵππος.“ 
ii Aristotelés, De int. 16b 19–21. Česky s. 26. Řecky: „αὐτὰ μὲν οὖν καθ’ αὑτὰ λεγόμενα 

τὰ ῥήματα ὀνόματά ἐστι καὶ σημαίνει τι, —ἵστησι γὰρ ὁ λέγων τὴν διάνοιαν, καὶ ὁ ἀκούσας 

ἠρέμησεν…“ 
iii Aristotelés, De int. 16b 26–28. Česky s. 27, Řecky: „Λόγος δέ ἐστι φωνὴ σημαντική, 

ἧς τῶν μερῶν τι σημαντικόν ἐστι κεχωρισμένον, ὡς φάσις ἀλλ’ οὐχ ὡς κατάφασις.“ 
iv Srov. Eco 1984, s. 4–5, kde autor nabízí stejnou interpretaci. Daná pasáž 

z Aristotelova textu je ovšem nepochybně mnohem komplikovanější, stejně jako vztahy 

mezi jmenovanými prvky.  
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složky, a to jmenovitě složku psanou a složku mluvenou. První z nich je 

podle všeho podřazena druhé, a to v tom smyslu, že psaná slova slouží 

jako znak slov mluvených. Obé je pak podřazeno mentálním stavům,
i
 

jejichž znakem jsou zase slova mluvená. Duševní prožitky pak slouží jako 

znaky věcí mimo mysl. Z toho mimo jiné plyne, že slova, ať už psaná či 

mluvená, nejsou na realitu napojena přímo, ale pouze prostřednictvím 

zmíněných duševních prožitků, které věci zpodobňují. Všechny tyto 

složky pak lze seřadit přinejmenším dvojím způsobem. Aristotelés zde 

zřejmě dané prvky seřazuje sémanticky. Navíc je také možné hovořit o 

řádu kauzálně-ontologickém, v němž by bylo pořadí těchto prvků opačné, 

ačkoliv to sám Aristotelés nečiní.  

V druhé a čtvrté části Aristotelés definuje, co je jméno a co řeč, 

přičemž za významné je možné považovat jeho tvrzení, že obé získává 

svůj význam podle dohody. V třetí části pak vymezuje spojení „mít 

význam“ či „značit něco“ (jak je v českém textu překládáno řecké slovo 

„semainein“).  

 

Důležitým faktem je, že Walter Burley, podobně jako jiní středověcí 

myslitelé, četl zmíněný Aristotelův text v Boethiově latinském překladu,
ii
 

který autor doplnil také dvěma neméně vlivnými komentáři. Podívejme se 

nyní, jakým způsobem Boethius z řečtiny přeložil výše uvedený druhý 

úsek:  

                                                             
i Otázkou je, zda je možné tyto mentální stavy chápat jazykově, tj. zda se jedná o nějaký 

mentální jazyk, jak o něm hovořili mnozí středověcí myslitelé. To je však problém jiný. 

K tomu viz např. Nuchelmans 1973, s. 37.  
ii Soudím tak proto, že ve svém komentáři k De interpretatione cituje právě překlad 

pocházející od Boethia. Viz Burley, Com. lib. Periherm., s. 45–134.  
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(2‘) „Nomen ergo est vox significativa secundum placitum 

sine tempore, cui nulla pars est significativa separata; in 

‚equiferus‘ enim ‚ferus‘ nihil per se significat, quemadmodum 

in oratione quae est ‚equus ferus‘.“i
  

Z této části je zřejmé, že Boethius přeložil řecké slovní spojení „foné 

sémantiké“ (v českém textu přeloženo jako „slovo mající význam“) jako 

„vox significativa“ a „semainein“ (česky výše přeloženo jako „mít 

význam“) prostřednictvím slovesa „significare“. Jméno je tak najednou 

hlasem signifikujícím na základě konvence (tj. dle dohody).  

Z následujícího překladu úseku (3) pak lze poznat, jakým způsobem 

Boethius na signifikaci pravděpodobně pohlížel:  

(3‘) „Ipsa quidem secundum se dicta verba nomina sunt et 

significant aliquid – constituit enim qui dicit intellectum, et qui 

audit quiescit…“
ii
  

Rozdíl mezi úsekem (3) a (3‘) je značný. To, co je v českém textu 

přeloženo jako „určuje směr pozornosti“ (v řečtině pak jako „histési – tén 

dianoian“), je v latině uvedeno jako „constituit… intellectum“. Smysl 

daného výrazu se tedy zřejmě mění. Jméno, o němž Aristotelés hovoří, 

má najednou ustavit či založit (constituere) rozumění, což je zřejmě 

považováno za signifikaci. Tuto frázi, tedy „constituere intellectum“, pak 

mnozí myslitelé spojovali přímo s Aristotelem.  

Jak ukazují Umberto Eco i Paul Vincent Spade, je pravděpodobné, 

že se Boethius v této své koncepci nechal ovlivnit Augustinem.
iii
 Velmi 

                                                             
i Aristotelés/Boethius, De int. 16a 18–21.  
ii Aristotelés/Boethius, De int. 16b 26–28.  
iii Viz Eco 1984, s. 5–6, či Spade 2007, s. 61–64.  
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důležité je v této souvislosti hlavně Augustinovo vymezení toho, co je to 

znak (signum – tj. „to, co něco signifikuje“). V De doctrina christianai
 

Augustinus píše následující:  

(5) „Znak je totiž věc, která působí, že člověku vytane na 

mysli kromě představy, kterou vnuká smyslům, ještě něco 

jiného.“ii
 

Hned po zavedení tohoto vymezení Augustin uvádí příklady 

takovýchto znaků. Když např. vidíme stopu, stává se tato stopa znakem, 

neboť pomyslíme na živočicha, který daným místem prošel a stopu 

vytvořil. Taktéž když vidíme v dálce stoupat k obloze kouř, pomyslíme 

na to, že někde hoří oheň. A když kupříkladu slyšíme hlas živého tvora, 

pomyslíme na pocity, které zakouší v mysli.
iii
  

Z uvedené části textu a z příkladů lze vyvodit několik závěrů. 

V první řadě to, co je zde označeno jako „znak“, pojímá Augustinus velmi 

široce. Signifikace totiž zřejmě není vyhrazena pouze pro něco 

jazykového či mentálního, ale taktéž pro věci mimo tyto oblasti, neboť 

znakem může za jistých okolností být i stopa či kouř, tedy věci jsoucí 

mimo oblast jazyka i mysli.  

                                                             
i Pro více informací o Augustinově pojednání o znacích v tomto díle viz např. Jackson 

1969, s. 9–49. 
ii Augustinus 2004, s. 77. Latinsky viz Augustinus, De doc. l. 2, c. 1: „Signum est enim 

res praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem 

venire.“ Augustinovo pojednání o znacích je však v tomto díle širší. Viz Augustinus 2004, 

s. 77–124.  
iii Augustinus uvádí i další příklady, viz Augustinus Hipponensis, De doc. l. 2, c. 1: 

„[…] sicut vestigio viso, transisse animal cui vestigium est, cogitamus; et fumo viso, 

ignem subesse cognoscimus; et voe animantis audita, affectionem animi eis advertimus, et 

tua sonante milites vel progredi se vel regredi, et si quid aliud pugna postulat, oportere 

noverunt.“ 
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Za druhé, signifikace u Augustina není čistě sémantickým vztahem.
i
 

Na základě toho, co bylo řečeno výše, je možné se signifikací spojit 

přinejmenším čtyři věci: 1) samotný znak, který něco signifikuje (např. 

zmíněnou stopu); 2) člověka, který znak prostřednictvím smyslů zakouší; 

3) představu
ii
 znaku (např. představu stopy); 4) ono „něco jiného“, co 

člověku vytane na mysli kromě znaku samotného (představa živočicha, 

který stopu vytvořil). Kromě toho je možné (ale nikoliv nutné) 

předpokládat ještě další dva prvky: 5) protějšek představy věci v realitě, 

(tj. skutečného živočicha, který danou stopu vytvořil); 6) mentální akt, 

který lidská mysl vykonává při vytváření představy „něčeho jiného“ 

z představy znaku.  

Komplikovanost procesu signifikace může zachytit následující 

diagram: 

 

                                                             
i Hovořím-li o sémantickém vztahu, užívám obdobnou definici jako mnozí jiní badatelé. 

Příkladem může být Paul Vincent Spade, který sémantický vztah vymezuje jako vztah 

mezi jazykem a tím, o čem jazyk vypovídá (tj. mezi jazykem a světem). Srov. Spade 

2007, s. 86.  
ii Termín „představa“, který budu dále užívat, přebírám z uvedeného překladu 

Augustinova textu. V textu jej pak v souvislosti s Augustinovou definicí chápu jako 

intencionální mentální stav, který vzniká v návaznosti na smyslové vnímání znaku.  
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V tomto diagramu jsou znak, představa znaku, představa věci a 

představující si bytost nutnými součástmi, stejně jako vztah mezi znakem 

a představou znaku na jedné straně, a mezi představou znaku a představou 

věci na straně druhé. Věc samotnou není nutné předpokládat (stopu 

nemusel vytvořit živočich, kterého si člověk v mysli představuje, daný 

tvar mohl vzniknout jinak). Ze stejného důvodu je čárkovaně označen 

vztah mezi znakem a věcí. Taktéž vztah mezi věcí a představou věcí není 

nutný (ostatně, vidíme-li stopu, můžeme si představu živočicha, který ji 

způsobil, zcela vymyslet – může jít například o představu nějakého 

bájného živočicha). Vztah mezi znakem a představou věci je označen 

čárkovaně proto, že není bezprostřední, ale je zprostředkován představou 

znaku.  

Z toho, co bylo dosud řečeno, je zjevné, že pro Augustina signifikace 

není čistě sémantickou relací. Lze si totiž všimnout toho, že podstatou 
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znaku je utvoření jisté představy v mysli člověka, který znak vnímá. 

Signifikace je tedy primárně relací epistemologickou (a snad i 

psychologickou), až sekundárně pak také sémantickou.  

Na tyto dvě definice signifikace, konkrétně na Boethiovu modifikaci 

toho, co tvrdil Aristotelés, a definici Augustinovu, odkazovala 

v následujících staletích řada myslitelů. Přesto definování signifikace 

nezůstalo beze změn. K velké proměně vnímání signifikace došlo zřejmě 

v díle Petra Abélarda. Nejenže, jak upozorňuje Umberto Eco, ji začal 

pojímat primárně jako intenzionální
i
 (v běžném slova smyslu), ale také si 

vyložil spojení „constituere intellectum“, které můžeme nalézt 

v Boethiově překladu, silně augustiniánsky. Pro signifikaci myšlenek 

(intellectus)
ii
 totiž kromě „constituere intelletum“ užíval také spojení 

„generare intellectum“.
iii
 Myšlenka či představa je tedy nyní znakem 

generována či produkována. Kromě toho Abélard, podobně jako mnozí 

pozdější myslitelé, spojil tuto frázi s myslí posluchače. U jazykového 

znaku tedy dochází k tomu, že nějaké jméno, pronesené mluvčím, 

produkuje představu jisté věci v mysli posluchače.
iv
 

                                                             
i Viz Eco 1984, s. 7–8.  
ii Nuchelmans ukazuje, že Petr Abélard rozlišoval signifikaci věcí (res) a signifikaci 

myšlenek (intellectus). Pro první z nich přitom užíval sloves jako „appellare“, 

„demonstrare“, „denotare“, „designare“ či „nominare“. Viz Nuchelmans 1973, s. 139–

140.  
iii V Dialektice Abélard píše následující: „unde in Praedicamentis Aristoteles: ‚genus, 

inquit, et species qualitatem circa substantiam determinant,‘ cui scilicet secundum id 

quod qualitate formatur, sunt imposita atque eam ut qualem demonstrant; alia autem per 

generationem, ueluti cum intellectus per uocem prolatam uel animo audientis constituitur 

ac per ipsam in mente ipsius generatur.“ Viz Abélard 1970, s. 112.  
iv Viz Nuchelmans 1973, s. 140. Pro další informace o Abélardově teorii signifikace viz 

také Martin 2006, s. 158–199.  
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Nyní se pokusím přejít o několik staletí dále, do doby, ve které žil a 

akademicky působil sám Walter Burley, konkrétně k jednomu z jeho 

největších intelektuálních rivalů, Vilému Ockhamovi.
i
 Za stěžejní v této 

věci můžeme brát pasáže z 1. kapitoly jeho Sumy logické. V ní Ockham 

čtenáře zasvěcuje do své nauky o termínech a znacích. Poté co připomene 

Aristotelovu definici termínu z Prvních analytik,ii
 rozděluje s odkazem na 

Boethia termíny do tří druhů, jmenovitě na psané, mluvené a myšlené.
iii
 

Následně dodává, že termíny psané jsou podřazené mluveným, a ty jsou 

zase ve vztahu podřazenosti k termínům myšleným. Následně Ockham 

odkazuje k Augustinovi, když konstatuje, že myšlené termíny nenáležejí 

do žádného jazyka a nemohou být proneseny navenek.
iv
 Psaný termín je 

podle jeho názoru ustanoveným znakem termínu mluveného, mluvený 

termín je ustanoveným znakem termínu myšleného, který pak přirozeně 

signifikuje nějakou věc. Co je to ovšem znak? Ockham to vysvětluje 

následujícím způsobem:  

„[…] ‚znak‘ má dva významy. Jednak znamená vše to, co 

jsouc poznáno, způsobuje, že do poznání vstupuje něco jiného,v 

třebaže nezpůsobuje, že rozum dochází k prvnímu poznání věci 

[…], nýbrž jen že přechází od habituálního poznání 

                                                             
i Ačkoliv byl Vilém Ockham (cca 1287–1347) mladším současníkem Waltera Burleyho, 

nepochybuje se o tom, že už v době sepsání vrcholného logického díla Burleyho De 

puritate artis logicae mezi nimi existovala silná intelektuální rivalita. K tomu viz např. 

Martin 1964, s. 213. Tato rivalita byla ovšem pro obě strany velmi plodná. Právě ona byla 

zřejmě příčinou toho, že v případě mnoha nauk u Waltera Burleyho došlo mezi raným a 

vrcholným obdobím k řadě posunů. Lze proto předpokládat, že k obdobnému posunu 

mohlo dojít i v případě Burleyho definování signifikace.   
ii Aristotelés, An. prior. 24b 16–18, česky s. 28.  
iii Srov. s výše uvedeným úsekem z Aristotelova díla O vyjadřování (1). 
iv Ockham, SL I, 1, § 6; česky s. 141.  
v Srov. s výše uvedeným úsekem z Augustinova textu (5).  



 

 

81 

k aktuálnímu.i A takto slovo označuje přirozeně, jako každý 

účinek označuje přinejmenším svou příčinu. Tak např. označuje 

vyvěšená obruč víno v hospodě. Ale takto všeobecně já zde o 

znaku nehovořím. Dále znamená ale ‚znak‘ i to, co působí, že 

něco vstupuje do poznání, a má tu povahu, že za ně může 

suponovatii nebo být k něčemu, co může suponovat, přidáno (což 

jsou synkategorematické výrazy a slovesa a ty části výroků, 

které nemají určitý význam) anebo to, co lze z takových věcí 

složit, což je řeč. Vezmeme-li slovo ‚znak‘ tímto způsobem, není 

slovo přirozeným znakem ničeho.“iii
 

První zde Ockhamem uvedený význam znaku bychom mohli nazvat 

znakem v širším slova smyslu. Vezmeme-li v úvahu jeho formulaci a 

uvedený příklad, není důvod pochybovat o tom, že se v tomto vymezení 

nechal inspirovat Augustinovým pojetím znaku. Nicméně, jak Ockham 

                                                             
i Habituální poznání je takovým poznáním, které sice máme, ale aktuálně si je 

neuvědomujeme. Aktuální znalost je taková, kterou nejenže zrovna disponujeme, ale také 

si ji uvědomujeme. Ockham se tedy domnívá, že Augustinus ve své nauce o znaku 

netvrdí, že člověku při smyslovém kontaktu se znakem vytane na mysli něco zcela 

nového, ale spíše něco, co už zná.  
ii Zjednodušeně je na tomto místě možné říci, že „suponovat za něco“ znamená 

„referovat k něčemu“. O tom viz např. Spade 2007, s. 143–150.  
iii Ockham, SL I, 1, § 12–13; česky s. 142: „Uno modo pro omni illo quod apprehensum 

aliquid aliud facit in cognitionem venire, quamvis non faciat mentem venire in primam 

cognitionem eius, sicut alibi est ostensum, sed in actualem post habitualem eiusdem. Et 

sic vox naturaliter significat, sicut quilibet effectus significat saltem suam causam; sicut 

etiam circulus significat vinum in taberna. Sed tam generaliter non loquor hic de signo. 

Aliter accipitur signum pro illo quod aliquid facit in cognitionem venire et natum est pro 

illo supponere vel tali addi in propositione, cuiusmodi sunt syncategoremata et verba et 

illae partes orationis quae finitam significationem non habent, vel quod natum est 

componi ex talibus, cuiusmodi est oratio. Et sic accipiendo hoc vocabulum 'signum' vox 

nullius est signum naturale.“  
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tvrdí, kvůli jistým protivníkům nechce takto širokou koncepci znaku 

užívat, a proto ji upravuje tak, aby byla použitelná pro jeho pojetí jazyka. 

Jeho úprava však není nikterak výrazná. Změna v podstatě spočívá v tom, 

že se v prvním vymezení tvrdí, že do poznání vstupuje „něco jiného“ 

(aliquid aliud facit in cognitionem venire), zatímco v druhém, že pouze 

„něco“ (aliquid facit…). V jistých případech totiž může jistá věc, která je 

znakem, signifikovat sebe sama. Ockhamovu definici lze znázornit 

obdobně jako definici Augustinovu:  

 

 

Znak je příčinou toho, že „něco“ vstupuje do lidské mysli jakožto 

poznatek, vzniká tak představa „něčeho“. Tato představa může být 

představou samotného znaku (ale nemusí – proto je daný vztah, podobně 

jako vztahy další, znázorněn čárkovaně) – tehdy znak suponuje za sebe 

sama –, nebo může být představou věci, a tehdy znak suponuje za danou 

věc.  
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Jiná interpretace signifikace 

 

Jakkoliv se může zdát být popsaná interpretace uvedených definic 

signifikace jednoznačnou, v sekundární literatuře z posledních několika 

desetiletí se lze setkat s názory, jejichž různorodost může čtenáře vést 

k přesvědčení, že jde ve skutečnosti o věc nesmírně komplikovanou a 

v mnoha ohledech nejasnou. Prvně je třeba zmínit, že v anglicky psané 

literatuře existují jisté neshody ohledně toho, jak substantivum 

„signifikace“ a sloveso „signifikovat“ překládat. Velmi často se objevuje 

překlad pomocí slov „meaning“ (význam) a „mean“ (znamenat).i Jiní zase 

prosazují názor, že je tento překlad vágní, neboť může vést k utvoření 

klamné domněnky, že je signifikace příbuzná s některými teoriemi 

významu ze současnosti či nedávné minulosti. S takovým názorem je 

možné se opakovaně setkat v textech Paula Vincenta Spada, který 

upozorňuje na to, že pokud takto daný termín přeložíme, může se snadno 

stát, že signifikaci zaměníme např. s termínem „smysl“, jak jej vymezil 

G. Frege. Takový překlad navíc podle jeho názoru vede k tomu, že se 

naprosto opomene zmíněná epistemologicko-psychologická rovina 

signifikace, kterou Spade považuje za primární.
ii
  

Lze se ovšem setkat i s problematičtějšími neshodami, než s těmi 

překladovými. Pravděpodobně největší z nich spočívá v názoru, že 

epistemologicko-psychologická interpretace signifikace je zásadně mylná. 

Tento názor zastává ve své studii o teorii supozice a problému univerzálií 

                                                             
i Viz např. Pinborg 1970, s. 394, Henry 2008, s. 173 či King 1994, s. 399.  
ii Viz Spade 2007, s. 61–64, ale také Spade 2008, s. 188–189.  
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M. F. Wagner, který se kromě kritizování zmíněné interpretace snaží 

představit interpretaci novou, čistě sémantickou.
i
  

Než Wagner přikročí k návrhu nové interpretace, pouští se ostře do 

zastánců interpretace epistemologické, z nichž zmiňuje např. P. Boehnera 

či P. V. Spada. Jeho kritika sestává ze dvou kroků. Za prvé, přichází s 

tvrzením, že v Ockhamově definici znaku není žádná indicie, která by nás 

k takovéto interpretaci mohla vést. Za druhé, a to je především podstatné, 

tvrdí, že přijmeme-li epistemologickou interpretaci, dostaneme se na 

velmi nepevnou půdu, neboť takováto interpretace je podle něho krajně 

obskurní. Kdyby někdo tvrdil, že „kouř signifikuje oheň“, pak to můžeme 

vysvětlit tak, že „kouř může být příčinou představy ohně“, což ale dle 

Wagnera v podstatě nevysvětluje nic. Je sice pravda, že Ockham sám 

dává znaku epistemologickou hodnotu, když používá příklad s vyvěšenou 

obručí a vínem v hospodě, které je jí signifikováno, to ale podle něho 

neznamená, že by Ockham takto znak definoval. Podle Wagnera tedy 

znak sice má epistemologickou hodnotu, ale je tomu tak proto, že je to 

znak, nikoli naopak.
ii
  

Wagner proto tvrdí, že signifikaci musíme chápat primárně jako 

sémantický vztah. Na úrovni teorie jazyka, o kterou zde podle něho 

především jde, se jedná o sémantickou vlastnost termínů. Zároveň podle 

něho nejde o teorii příliš se lišící od teorie supozice. Tu Wagner chápe 

                                                             
i Wagner 1981, s. 385–414. Kromě toho, co bude uvedeno dále, se Wagner v této studii 

staví za H. Shapira, který se ve své stati snažil ukázat, že stanovisko ve sporu o 

univerzálie, které zastával Walter Burley, není krajním realismem. Viz Shapiro 1960, 

s. 205–214. Wagner ovšem zachází dále, neboť se prostřednictvím své nové interpretace 

signifikace a teorie supozice snaží ukázat, že Burley měl ve svém pojetí mnohem blíže 

k Ockhamovi, než se doposud soudilo.  
ii Wagner 1981, s. 397–398. 
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jednoduše. Řekneme-li, že termín za něco suponuje, říkáme tím pouze to, 

že něco někde zastupuje ve smyslu reprezentace. To, co zastupuje, je 

nějaká věc (či věci). Supozice se pak liší od signifikace tím, že termín za 

něco reprezentuje pouze v kontextu věty, nikoliv samostatně. Na druhou 

stranu, reprezentuje-li něco samostatně termín, nebo celá věta, pak podle 

Wagnera středověcí myslitelé hovoří spíše o signifikaci.
i
 Tuto svou 

interpretaci se pak autor snaží podložit odkazy k textům, především od 

Burleyho a Ockhama, a jejich následnou analýzou.
ii
 

Jako argument proti Wagnerově interpretaci lze zmínit definici 

znaku, kterou ve svém díle předložil myslitel z přelomu čtrnáctého a 

patnáctého století Petr z Ailly.
iii
 Začíná tvrzením, že „signifikovat“ je 

totéž jako „být znakem něčeho“. Následně dodává, že o termínu „znak“ je 

možné hovořit dvěma způsoby. V prvním z nich je znak tím, co vede 

k aktu poznání věci, jejímž je znakem. Takové jsou podle Petra z Ailly 

hlavně psané a mluvené termíny. Pokud jej pojmeme druhým způsobem, 

je tento znak samotným aktem poznání této věci. Takovými znaky jsou 

                                                             
i Wagner 1981, s. 403–404:  
ii Viz Wagner 1981, s. 405–414. Něco podobného činí P. V. Spade, když ve svém 

článku hovoří o tom, že pokud neakceptujeme onu epistemologickou interpretaci 

supozice, můžeme přehlédnout jisté aspekty a závěry plynoucí ze středověkých debat, 

které pokládá za důležité. Viz Spade 1975, s. 212–222.  
iii Petr z Ailly žil v letech 1351–1420. Uvádím jej zde proto, že v mnohém navázal na 

Viléma Ockhama. Domnívám se, že jeho vymezení znaku lze vzhledem k této skutečnosti 

považovat za upřesnění či rozvedení definice, kterou předložil Vilém Ockham. Viz např. 

Spade 1980, s. 1–15. Wagnerova tvrzení o signifikaci se navíc zdají být obecnými – nejde 

tedy o to, že by Wagner své závěry aplikoval pouze na Ockhama a Burleyho. Stejně tak to 

činí ostatně i Spade.  
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hlavně myšlené termíny.
i
 Petr z Ailly k tomuto způsobu dodává, že je 

tento znak skutečně znakem nějaké věci či přirozeným zpodobněním věci, 

ale jen proto, že je tento znak aktem poznání. Pouze proto může přirozeně 

reprezentovat věc.
ii
  

Je možné se domnívat, že toto vymezení zřejmě podporuje 

epistemologickou interpretaci signifikace. Znak podle ní není pouze 

znakem nějaké věci. Primárně je buďto něčím, co vede k aktu poznání 

nějaké věci (psané a mluvené termíny), nebo samotným aktem poznání 

(termíny myšlené, tj. pojmy). Jen tehdy, plní-li tuto svou funkci, mohou 

být nazývány znakem. Prvotně je tedy signifikace epistemologickým 

vztahem. O signifikaci jako sémantickém vztahu lze hovořit až 

v druhotném smyslu.  

Přesto lze Wagnerovy pochyby o této interpretaci signifikace 

považovat za oprávněné. Vzhledem k různícím se názorům je zřejmé, že 

ani ve středověku nepanovala jednota ve vymezování signifikace. 

V následujícím textu se proto pokusím ukázat, zda je ono výše zmíněné 

epistemologické pojetí slučitelné s tím, jakým způsobem termín 

„signifikace“ ve svých textech používá Walter Burley.  

 

Walter Burley o signifikaci 

 

                                                             
i Petr z Ailly tedy zřejmě vůbec nehovoří o znacích existujících mimo jazyk, jak je 

vymezil Augustinus, tj. o znacích v Ockhamově širším smyslu. Oba druhy Petrem 

zmiňovaných znaků patří do skupiny jazykových znaků, o nichž hovořil Ockham.  
ii Viz Peter of Ailly 1980, s. 17.   
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Jak již bylo zmíněno výše, v dosud editovaných Burleyho textech, 

které se vztahují k tématu, jsem nikde jeho vymezení termínu 

„signifikace“ nenašel. Za důležitý lze považovat fakt, že Burley v jednom 

ze svých komentářů k De interpretatione a nepřímo i v De puritate uvádí 

Aristotelovu tezi o „ustanovení rozumění“ v Boethiově překladu (3‘), o 

které jsem prohlásil, že je pro rozvoj vymezení signifikace stěžejní. 

Nicméně k tomu, co je v textu uvedeno, nic podstatného nepřidává.
i
 

Samotnou tezi přitom za dostačující definici považovat nelze, neboť, jak 

bylo ukázáno výše, pro definici signifikace je důležité také to, co o znaku 

říkal Augustinus. V této části se proto pokusím ukázat, zda je možné se 

při interpretování Burleyho textů, v nichž je slovo „signifikace“ užíváno, 

bez explicitně uvedené definice obejít. Učiním tak cestou prozkoumání 

Burleyho aplikace tohoto slova, zejména v jeho vrcholném logickém díle 

De puritate artis logicae.  

Signifikace je v této Burleyho rozsáhlé práci velmi důležitá 

především v jeho pojednání o další vlastnosti termínu, konkrétně o 

sémantickém vztahu supozice. Supozici definuje následujícím způsobem:  

„Řečeno obecně, supozice je přijetí termínu za něco – tj. za 

věc, výrok či pojem.“ii
 

                                                             
i Viz Burley, Com. lib. Periherm., s. 74: „Quod autem verbum aliquid significat 

probatur, quoniam de ratione vocis significativae est constituere intellectum; sed verbum 

per se sumptum constituit intellectum et qui audit verbum per se sumptum quiescit.“  

V De puritate artis logicae Burley danou tezi uvádí v kontextu pojednání o 

synkategorematech:. Viz Burley, De puritate, s. 54, 24–25:  „Nunc autem omnis dictio, 

quae per se non constituit intellectum, est syncategorema.“  
ii Burley, De puritate, s. 2, 13–14: „Suppositio generaliter dicta est acceptio termini pro 

aliquo, scilicet pro re vel pro voce vel pro conceptu.“ Veškeré zde uvedené české překlady 

z díla Waltera Burleyho jsou mé vlastní.   
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Tato definice zde nicméně nehraje příliš důležitou roli. Walter 

Burley totiž supozici rozděloval do různých druhů, z nichž je možné 

považovat za stěžejní supozici materiální, personální a jednoduchou. A 

právě vymezení poslední z nich je pro účely této studie nejdůležitější.
i
 Ta 

je v De puritate definována takto:  

„[…] supozice je jednoduchá, když obecný termín suponuje 

za svůj první signifikát nebo za cokoliv, co je zahrnuto pod jeho 

prvním signifikátem, nebo ještě když singulární termín či 

singulární složený termín suponuje za svůj celý signifikát.“ii
 

Pro vyložení této věty lze užít jako příklad větu „člověk je druh“. Za 

co v této větě suponuje termín „člověk“? Jinými slovy, co je tím, o čem se 

v dané větě tvrdí, že jde o druh, a k čemu tento termín referuje? Podle 

Burleyho je tímto referentem termínu jeho první signifikát, tedy to, co 

termín prvotně signifikuje. A tím je podle jeho názoru to, co Aristotelés 

nazval druhou podstatou, v daném případě tedy konkrétní druh „člověk“.
iii
  

Pokud bychom si tento Burleyho závěr převedli na zmíněné 

epistemologické vymezení signifikace, znamenalo by to, že nějaký znak, 

v tomto konkrétním případě psaný termín „člověk“, v mysli jedince, který 

tento psaný termín smyslově vnímá, vyvolává jistou představu. Obsahem 

této představy by pak neměl být nějaký konkrétní jedinec, ale spíše druh 

                                                             
i Pro více informací o teorii supozice u Waltera Burleyho viz např. Varga 2012, s. 14–

39, kde jsem o ní pojednal rozsáhleji. Srov. také Spade 2007, s. 243–308.   
ii Burley, De puritate, s. 7, 1–5: „[…] suppositio simplex est, quando terminus 

communis supponit pro suo significato primo vel pro omnibus contentis sub suo 

significato primo vel quando terminus singularis concretus vel terminus singularis 

compositus supponit pro suo significato totali […]“  
iii Burley, De puritate, s. 7, 20–25: „[…] quod ‚homo‘ est nomen secundae substantie, 

ergo iste terminus ‚homo‘ significat secundum substantiam […]“   
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„člověk“, tedy jistá obecnina. Zároveň, ježto je signifikace druhotně také 

vztahem sémantickým, má tento psaný termín nějaký protějšek v realitě 

mimo mysl,
i
 tedy nějakou obecnou entitu, jejímž je znakem. Daná 

představa, která je utvořena, by se tak také vztahovala k tomuto reálnému 

korelátu, ačkoliv samozřejmě pouze zprostředkovaně.  

Je však možné nalézt ve Walterových textech nějaké indicie, které 

by napovídaly, že jde o interpretaci správnou? Myslím si, že ano. Rád 

bych zmínil alespoň dvě.  

První vychází z širší polemiky, kterou Burley ve svém textu vede 

ohledně jednoduché supozice se zastánci odlišného stanoviska. Tito 

nejmenovaní myslitelé odmítají jeho názor a tvrdí, že supozice je 

jednoduchá, když termín suponuje za „intenci duše“ či pojem.
ii
 

Signifikátem termínu je pak podle těchto myslitelů spíše nějaká 

jednotlivina.
iii
 

Proti takovýmto názorům se Burley snaží argumentovat. Uvádí 

poměrně velké množství důkazů. Pro jeho vymezení signifikace je ale 

obzvlášť důležitý jeden z nich. V textu píše následující:  

                                                             
i Podobně jako v obou uvedených diagramech i zde platí, že tento protějšek nemusí 

nutně v realitě existovat. Spor o to, zda existuje či nikoliv, je ze své podstaty odlišného 

charakteru. Jak bude ukázáno dále, uvědomoval si to i Walter Burley.  
ii Nuchelmans tvrdí, že „intence duše“ lze u Ockhama považovat za pojmy, ačkoliv 

uznává, že je zde více možných interpretací. Viz Nuchelmans 1973, s. 196–197.  
iii Burley, De puritate, s. 7, 8–11: „Imno dicunt, quod suppositio personalis est, quando 

terminus supponit pro suo significato vel suis significatis; et suppositio simplex est, 

quando terminus supponit pro intentione vel intentionibus animae.“  

Ačkoli zde Burley nikoho nejmenuje, není vyloučeno, že odkazuje na následující tezi 

Viléma Ockhama z jeho Sumy logické: „Suppositio simplex est quando terminus supponit 

pro intentione animae […]“ Viz Ockham, SL I, 64, §8.  
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„[…] jméno ‚člověk‘ signifikuje něco prvotně. A 

nesignifikuje prvotně Sókrata či Platóna, protože v tomto 

případě někdo, kdo slyší výrok a poznává, co je tímto výrokem 

signifikováno, by jasně a rozlišeně poznával Sókrata, což je 

nepravdivé. Proto jméno ‚člověk‘ nesignifikuje prvotně něco 

singulárního. A proto prvotně signifikuje obecnou entitu. A 

obecnou entitou je druh. Proto to, co je prvotně signifikováno 

jménem ‚člověk‘, je druh.“i
  

Jakkoliv lze tento argument považovat za platný, je zřejmé, že jde o 

argument epistemologický, nikoliv sémantický. Jde zde totiž o to, co nám 

jako první vytane na mysli, slyšíme-li či čteme-li termín „člověk“ ve větě 

„člověk je druh“. Podle Burleyho to prostě nemůže být žádný konkrétní 

jedinec, ale pouze druhá podstata, tedy druh „člověk“. O tom, že jde o 

argument epistemologického rázu, nasvědčuje i fakt, že je v textu hned 

dodáno, že mu na tomto místě nejde o to, co přesně v realitě je tím, 

k čemu daný termín referuje, tj. zda jde o věc mimo duši či o pojem 

jsoucí v duši.
ii
  

Domnívám se, že z této Burleyho zmínky lze vyvodit, že jeho 

obecné vymezení termínu signifikace je velmi blízké tomu, které lze 

nalézt v Ockhamově Sumě logické. Tuto svou tezi zde podpořím velmi 

                                                             
i Burley, De puritate, s. 8, 1–7: „[…] nomen ‚homo‘ significat aliquid primo, et non 

significat primo Sortem nec Platonem; quia sic audiens hanc vocem et sciens, quid per 

hanc vocem significaretur, determinate et distincte intelligeret Sortem, quod est falsum; 

ergo hoc nomen ‚homo‘ non significat primo aliquod singulare; ergo significat primo 

commune; et illud commune est species; ergo illud, quod primo significatur hoc nomine 

‚homo‘, est species.“  
ii Burley, De puritate, s. 8, 8–10: „Sed sive illud commune sit res extra animam sive sit 

conceptus in anima, non curo quantum ad praesens; sed tantum sufficit, quod illud, quod 

hoc nomen primo significat, est species.“  
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krátce druhou indicií. Ta nevychází přímo z obsahu Burleyho díla De 

puritate, ale spíše z okolností jeho vzniku. Většinou se totiž má za to, že 

toto dílo, konkrétně pak jeho delší verze, bylo sepsáno jako reakce na 

Ockhamovu Sumu logickou, která vznikla někdy mezi lety 1323–1325.
i
 

Jestliže je tomu opravdu tak, pak vzhledem k důležitosti signifikace lze 

předpokládat, že by Burley vůči Ockhamově definici znaku a signifikace 

měl ve svém díle určité výhrady, případně by přišel s definicí odlišnou, 

pokud by s ním nesouhlasil. Jelikož však nečiní ani jedno, lze soudit, že 

jeho vymezení, vycházející z Boethiova překladu Aristotelova díla a 

z Augustinova pojetí znaku akceptoval.  

 

Závěr 

 

V úvodu této studie jsem si položil otázku, zda je možné obejít se při 

studiu jazykové teorie a některých aspektů pojetí poznání u Waltera 

Burleyho bez explicitně uvedené definice signifikace. Svou odpověď 

jsem rozdělil do tří částí.  

V první z nich jsem se snažil stručně představit vývoj vymezování 

signifikace, jelikož se domnívám, že definice signifikace některých 

předchůdců i současníků Waltera Burleyho mohou být zdrojem jeho 

vlastních názorů. Představil jsem proto některé důležité pasáže 

z Aristotelova díla De interpretatione, následně Boethiův překlad 

některých z těchto pasáží, který vedl k modifikaci jejich čtení, a 

                                                             
i Viz např. Martin 1964. s. 212–213. Že je tomu skutečně tak, považuje za jisté i Paul 

Vincent Spade, zejména vzhledem k jistým částem textu, které reagují či odkazují na 

Ockhamovu Sumu logickou. Viz Spade 2000, s. 22–23.  
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Augustinovo vymezení znaku, které jsem nazval epistemologickým. 

Ukázal jsem, že s obdobným definováním se lze setkat nejen u Petra 

Abélarda, ale také u Burleyho současníka Viléma Ockhama, který se však 

vůči Augustinovu pojetí vymezil, neboť se chtěl držet striktně jazykového 

pojetí znaku, a proto jeho definici mírně pozměnil. I Ockhamovu definici 

je ale stále možné považovat za epistemologickou.  

V druhé části jsem se pokusil představit některé potíže 

s interpretováním středověkých definic signifikace a poukázal jsem na 

jednu interpretaci zásadně se lišící od té, kterou jsem popsal v první části. 

Proti ní jsem uvedl argument v podobě definice znaku z díla pozdně 

středověkého myslitele Petra z Ailly, který znak pojímal silně 

epistemologicky.  

V části poslední jsem se snažil ukázat, že je možné v Burleyho díle 

nalézt přinejmenším dvě indicie, které nasvědčují tomu, že zastával 

epistemologické vymezení signifikace, které mohlo mít velmi blízko 

tomu, které ve svých textech prezentoval Vilém Ockham. 

Na základě toho se domnívám, že na ústřední otázku této studie je 

možné odpovědět tak, že se bez explicitně uvedené definice obejít lze. 

Existují totiž přinejmenším dvě indicie, na jejichž základě je možné 

přiklonit se k názoru, že Burley přijal epistemologické vymezení, které 

bylo v této studii rekonstruováno.    
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Abstract

In my paper I try to solve the question whether it is possible to 
dispense with explicitly stated definition of signification in the 
study of linguistic theory and some aspects of theory of knowledge 
in Walter Burley. The answer to this question is divided into three 
parts. First, the history of dealing with the problem of signification 
is briefly outlined. Most historical attempts seem to have rather 
epistemological character. Second, the epistemological character of 
a sign in medieval thought is further developed. Third, I try to show 
that it is possible to find at least two indications in Burley’s work 
that suggest that he put forward a rather epistemological definition 
of signification. Hence, he seems to have dispensed with explicitly 
stated definition of signification.
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Jan Palkoska 

 

Inesse a concipi ve Spinozově Etice I 

 

 

 Úvod 

 

 Spinoza definuje substanci a modus v první části Etikyi
 pomocí 

dvojího kontrastu: staví proti sobě jednak „být v sobě“ (in se esse) a „být 

v jiném“ (in alio esse), jednak „být pojímán skrze sebe“ (per se concipi) a 

„být pojímán skrze jiné“ (per aliud concipi).ii Není zcela jasné, co přesně 

tato relační určení v definicích znamenají; a protože Spinoza jejich 

význam v Etice ani v dalších textech výslovně nevyjasňuje, nezbývá než 

tuto otázku, která je zcela zásadní pro celkový výklad Spinozovy 

metafyzické pozice, řešit nepřímo na bázi výkladových hypotéz. 

                                                             
i Spinozovy spisy cituji v latinských originálech podle standardní edice Spinoza 1925. 

Při citování Etiky užívám následujících zkratek: „a“ znamená axiom (axioma), „c“ 

znamená důsledek (corollarium), „d“ znamená důkaz (demonstratio), „D“ znamená 

definice (definitio), „e“ znamená vysvětlení (explicatio), „p“ znamená tvrzení (propositio), 

„s“ znamená poznámku (scholium). „1p6d2“ tak například znamená Etika, část 1, tvrzení 

6, důkaz 2. 
ii „Per substantiam intellig

conceptus non indiget conceptu alterius rei, à quo formari debeat.“ (1D3) „Per modum 

intelligo substantiæ affectiones, sive id, quod in alio est, per quod etiam concipitur.“ 

(1D5) 
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V současném bádání budí v této souvislosti největší pozornost 

dva konkurenční návrhy. Podle prvního (nazvěme jej „inherenční 

hypotéza“) je při výkladu uvedených definičních určení třeba vyjít ze 

vztahu inherence v subjektu [ἐν ὑποκειμένῳ ἐστιν, subiecto inesse], jak 

jej zavedl Aristotelés v Kategoriích,
i
 s případnými úpravami 

reflektujícími Descartovo novátorské zacházení s pojmem modu.
ii
 

Druhý návrh (nazvěme jej „kauzální hypotéza“) pak bere za své 

výkladové východisko vztah účinné příčinnosti. Vzhledem ke spletitosti 

problematiky není mým vlastním cílem rozhodnout, kterému z obou 

návrhů je vposled dobré dát přednost; spíše chci představit určitý 

problematický moment Spinozovy koncepce, v jehož světle ostře 

vystupují silné i slabé stránky obou hypotéz a jehož rozvinutí by mělo 

umožnit zhodnocení konkrétních interpretačních pozic zastávaných 

spinozovskými badateli v poslední době.
iii
 

                                                             
i Srv. Aristotelés, Cat. 1a16–2b6. 
ii Viz níže, oddíl 2.1. 
iii Různé varianty inherenční hypotézy dominují spinozovskému bádání až do konce 60. 

let 20. století, kdy vyšly průkopnické knihy Gueroult 1968 a Curley 1969, představující a 

obhajující konkurenční kauzální hypotézu (srv. Gueroult 1968, s. 15, 21–22, 60–65; 

Curley 1969, s. 4–28, 36–38, 74–77; Curley se k tématu krátce vrací ještě v Curley 1998, 

s. 30–36). Curleyho stanovisko ostře kritizuje Bennett 1984, s. 92–94; Bennett nicméně 

spolu s Curleym uznává, že inherenční hypotéza je rovněž neudržitelná, a nabízí velmi 

nestandardní řešení (srv. Bennett 1984, 4. kapitola). Polemika mezi oběma badateli 

vyvrcholila přímou konfrontací na konferenci v Jeruzalémě v r. 1987, která je 

zaznamenána v Curley 1991 a Bennett 1991 (Bennett se k tématu vrací ještě v Bennett 

2001, §§ 56–58). Carriero 1995 nabízí alternativní kritiku Curleyho výkladu a vrací se 

k inherenční hypotéze ve víceméně tradiční podobě. Konečně Della Rocca 2008, s. 58–69 

představuje pokus o smíření zdánlivě neslučitelných hypotéz jakožto různých vyjádření 

téhož vztahu. Řešení Della Roccy mi není zcela srozumitelné a v této studii se s ním 

nebudu přímo konfrontovat. Vzhledem k tomu, že Della Rocca zjevně považuje jak 
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V prvním oddílu krátce představím obě hypotézy a poukážu na 

jistý systematický problém, s nímž se obě musí vypořádat. V druhém a 

třetím oddílu pak uvedu a kriticky prověřím různé přístupy, které jsou 

každé z hypotéz při řešení nastoleného problému k dispozici. 

 

1. Problém 

1.1 Inherenční hypotéza a kauzální hypotéza 

 

Pro nedostatek místa nemohu podrobně rozebírat, jak byly vztahy 

inherence a kauzální závislosti na bázi účinné příčinnosti uplatňovány při 

výkladu Spinozových definic substance a modu u jednotlivých interpretů; 

spokojím se jen s krátkým podáním jádra obou hypotéz.
i
 Relevantní vztah 

účinné příčinnosti
ii
 spočívá na běžných intuicích produktivního vyvádění 

do existence v kombinaci s aristotelskou koncepcí nutného produkování 

účinku příslušnou příčinou. Vztah inherence je naproti tomu technický 

pojmový nástroj zavedený původně v 2. kapitole Aristotelových 

Kategorií: Aristotelés klasifikuje subjekt-predikátové výpovědi za pomoci 

jistých ontologických struktur, přičemž „inherence“ je tradiční výraz pro 

označení jednoho ze dvou vztahů, jejichž prostřednictvím je klasifikace 

                                                                                                                                          
inherenční, tak kauzální hypotézu za různá legitimní vyjádření téhož vztahu, jsou nicméně 

mé závěry do určité míry relevantní i pro jeho stanovisko. 
i Úloha a proměny uplatňování inherenční hypotézy v kontextu výkladů Spinozova 

myšlení jsou přehledně zmapovány v Carriero 1995, s. 246–253. Vztah účinné příčinnosti 

byl při výkladech Spinozových definic a souvisejících pasáží vždy uplatňován v intuitivní, 

teoreticky nesofistikované podobě. 
ii Vzhledem k tomu, že jiné než účinné kauzální vztahy nehrají v této studii (stejně jako 

u Spinozy) žádné role, budu napříště pro stručnost psát pouze „příčinnost“ namísto 

„účinná příčinnost“. 
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provedena – totiž vztahu, k němuž Aristotelés odkazuje výrazem „ἐν 

ὑποκειμένῳ ἐστιν“, tj. „být v subjektu“ (druhý ze zmíněných 

ontologických vztahů nazývá Aristotelés „καθ' ὑποκειμένου λέγειν“, tj. 

„vypovídat se o (anebo predikovat) subjektu“).
i
 V takovém pojetí hrají jak 

vztahy inherence, tak vztahy příčinnosti ontologické, a nikoli pouze 

pojmové role, a pro oba typy vztahů je význačné, že implikují 

asymetrickou existenční závislost mezi svými termíny. Pokud jde o 

způsoby, jak oba typy vztahů naopak vzájemně jednoznačně odlišit, lze za 

prvé operovat s požadavkem simultánní existence termínů vztahu: zdá se, 

že zatímco v případě vztahu inherence musí taková simultánnost nastávat 

vždy, v případě vztahu příčinnosti takový striktní a všeobecný požadavek 

neplatí. V debatách o výkladu definičních znaků substance a modů u 

Spinozy ovšem hrál rozhodující roli jiný rozlišovací znak: totiž 

skutečnost, že na rozdíl od vztahu příčinnosti implikuje vztah inherence 

ex definitione, že y v „x je v y“ platí za subjekt příslušného x, ať už se to, 

že něco je subjektem, ontologicky interpretuje jakkoli. 

                                                             
i „Τῶν ὄντων τὰ μὲν καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται, ἐν ὑποκειμένῳ δὲ οὐδενί ἐστιν, 

οἷον ἄνθρωπος καθ' ὑποκειμένου μὲν λέγεται τοῦ τινὸς ἀνθρώπου, ἐν ὑποκειμένῳ δὲ 

οὐδενί ἐστιν· τὰ δὲ ἐν ὑποκειμένῳ μέν ἐστι, καθ' ὑποκειμένου δὲ οὐδενὸς λέγεται, – ἐν 

ὑποκειμένῳ δὲ λέγω ὃ ἔν τινι μὴ ὡς μέρος ὑπάρχον ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστίν, 

– οἷον ἡ τὶς γραμματικὴ ἐν ὑποκειμένῳ μέν ἐστι τῇ ψυχῇ, καθ' ὑποκειμένου δὲ οὐδενὸς 

λέγεται, καὶ τὸ τὶ λευκὸν ἐν ὑποκειμένῳ μέν ἐστι τῷ σώματι, – ἅπαν γὰρ χρῶμα ἐν 

σώματι, –  καθ' ὑποκειμένου δὲ οὐδενὸς λέγεται· τὰ δὲ καθ' ὑποκειμένου τε λέγεται καὶ ἐν 

ὑποκειμένῳ ἐστίν, οἷον ἡ ἐπιστήμη ἐν ὑποκειμένῳ μέν ἐστι τῇ ψυχῇ, καθ' ὑποκειμένου δὲ 

λέγεται τῆς γραμματικῆς· τὰ δὲ οὔτε ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶν οὔτε καθ' ὑποκειμένου λέγεται, 

οἷον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἢ ὁ τὶς ἵπποι, – οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων οὔτε ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶν 

οὔτε καθ' ὑποκειμένου λέγεται·– ἁπλῶς δὲ τὰ ἄτομα καὶ ἓν ἀριθμῷ κατ' οὐδενὸς 

ὑποκειμένου λέγεται, ἐν ὑποκειμένῳ δὲ ἔνια οὐδὲν κωλύει εἶναι· ἡ γὰρ τὶς γραμματικὴ 

τῶν ἐν ὑποκειμένῳ ἐστίν.“ (Cat. 1a16–1b9; citováno dle Aristotelés 1831.) Podstatná je 

zejména Aristotelovo vysvětlení v druhé větě: „ἐν ὑποκειμένῳ δὲ λέγω ὃ ἔν τινι μὴ ὡς 

μέρος ὑπάρχον ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστίν“. 
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 Tvrzení, že uvedené hypotézy vskutku vedou k nejpřijatelnějším 

výkladům vztahu inesse v 1D3 a 1D5, je poměrně solidně podložené. Za 

prvé lze každou z hypotéz textově doložit. Tak existuje nejméně jedna 

pasáž, v níž Spinoza jednoznačně spojuje vztah inesse s existenční 

kauzální závislostí: 

 

„[S]i res sit in se, sive, ut vulgò dicitur, causa sui, tum per solam 

suam essentiam debebit intelligi; si verò res non sit in se, sed requirat 

causam, ut existat, tum per proximam suam causam debet intelligi: Nam 

reverâ cognitio effectûs nihil aliud est, quàm perfectiorem causae 

cognitionem acquirere.“
i
  

 

 V jiné pasáži ze zhruba téže doby pak Spinoza při výkladu vztahu 

inesse uplatňuje vztah existenční (ne)závislosti způsobem, který silně 

upomíná na aristotelský pojem inherence: 

 

 „Nam cùm per Substantiam intelligam id, quod 

concipitur, hoc est, cujus conceptus non involvit conceptum alterius rei: 

per modificationem autem, sive 

id, in quo est, concipitur. Hinc clarè constat Primò, quòd Substantia sit 

prior naturâ suis Accidentibus. Nam haec sine illâ nec existere, nec 

concipi possunt.“
ii
 

 

                                                             
i Spinoza, B., Tractatus de Intellectus Emendatione [1660?]; Spinoza 1925, sv. 2, s. 34. 
ii Spinoza, B., Epistola 4 [1661?], Spinoza 1925, sv. 4, s. 13–14; mé zdůraznění.  
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 Jedná se nicméně o ojedinělé a navíc poměrně rané pasáže,
i
 takže 

(přestože u Spinozy je taková situace ohledně textových dokladů 

obvyklá) je namístě požadovat další doklady. Podstatné je zejména 

sledování způsobů, jimiž Spinoza v Etice popisuje vztah mezi mody a 

substancí (tj. mezi definienda v 1D5 a 1D3). Asi nejpřesvědčivější 

podporu pro inherenční hypotézu v tomto ohledu skýtá 1p15d: 

 

 „Modi autem (per Defin. 5.) sine substantiâ nec esse, nec concipi 

possunt.“ 

 

 Edwin Curley pak naproti tomu podává výčet míst v Etice, na 

nichž Spinoza pro popis vztahu modů a substance užívá prima facie 

kauzální výrazivo: 

 

 „When Spinoza does undertake to characterize the relation 

between modes and substance – beyond saying that they exist in it and are 

conceived through it – […] [h]e says that God is the cause of the things 

that are in him (1p18d), that he has produced them (1p24), that he has 

determined them (1p26), or that they follow from him (1p28d).“
ii
 

 

                                                             
i Kontroverzní otázku relevance Spinozových ranějších textů pro výklad Spinozovy 

pozice v Etice ponechávám stranou. Právě citované pasáže prokazují přinejmenším tolik, 

že Spinoza zkoumané definiční znaky vskutku spojoval s kauzálními a inherenčními 

kontexty alespoň v některých stadiích svého filosofického vývoje. Relevanci citovaných 

pasáží pro výklad Etiky pak nepřímo podporují argumenty v následujících odstavcích. 
ii Curley 1969, s. 19. 
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 Poslední argument pro přiměřenost inherenční nebo kauzální 

hypotézy vychází z důsledného domyšlení axiomu 1a1: 

 

„Omnia, quæ sunt, vel in se, vel in alio sunt.“ 

 

Lze ukázat, že toto tvrzení si sotva udrží axiomatický charakter, 

budeme-li „in se esse“, resp. „in alio esse“ interpretovat na bázi běžných 

významů „bytí v“, tj. zejména ve smyslu prostorové nebo časové 

obsaženosti, anebo ve smyslu vztahu části k celku; a že naopak významy 

„bytí v“ implikované inherenční, resp. kauzální hypotézou axiomatický 

charakter 1a1 uchovávají.
i
 

                                                             
i Úvaha postupuje následovně: „x je v sobě“ a „x je v jiném“, brané simpliciter, tvoří 

pouze kontrární, nikoli kontradiktorní protiklad, což vážně ohrožuje axiomatický 

charakter 1a1, protože pouhé kontrární protiklady nikdy nemohou společně vyčerpat 

doménu určenou výrazem „omnia quæ sunt“. Této hrozbě se lze nejsnáze vyhnout, 

přečteme-li Spinozovo inesse x y inest(x, y inest(x, x)). Takový 

výklad však zjevně neplatí pro vztahy prostorové a/nebo časové obsaženosti ani pro 

vztahy části a celku, jak se jim běžně rozumí; vztahy inherence i vztahy kauzální 

závislosti naproti tomu tímto testem hladce projdou (nezapomínejme, že Spinoza bez 

zábran pracuje s pojmem causa sui – viz 1d1). Situace je podobná i s ohledem na další 

požadavek implikovaný v 1a1, totiž že jak „x je v sobě“, tak „x je v jiném“ musí být 

smysluplné výrazy: v případech běžných časových, prostorových a mereologických 

vztahů bychom dostali výsledky, které by sotva mohly platit za smysluplné, např. že 

některé entity mohou být (v jednom a tomtéž ohledu) částmi sebe samých nebo že některé 

prostorové a/nebo časové entity jsou svým vlastním prostorem a/nebo časem; inherenční 

ani kauzální vztahy naproti tomu při aplikaci na navržené čtení k takovým absurdním 

důsledkům nevedou. 
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S přihlédnutím k uvedeným dokladům budu nadále předpokládat, 

že buď inherenční, nebo kauzální hypotéza s největší pravděpodobností 

vede ke správnému výkladu vztahu inesse v 1D3 a 1D5. 

 

1.2 Problém slučitelnosti 

 

 Na rozdíl od vztahu inesse lze rámcový význam vztahu concipi 

odvodit přímo z úvodních pasáží Etiky: 1D3, 1D5, 1a5 a 1p2d ve 

vzájemných souvztazích vedou k závěru, že „x je pojímáno skrze y“ 

znamená tolik co „pojem x-u zahrnuje pojem y-u“.
i
 Vnucuje se tedy 

otázka: Proč by měla inherenční nebo kauzální hypotéza platit za 

relevantní nebo dokonce základní i vzhledem k výkladu vztahu concipi, 

jak tvrdím na začátku této studie? Vždyť v tomto případě Spinoza 

poměrně jasně říká, co daným vztahem míní, a inherence ani příčinnost 

nejsou podle všeho vůbec ve hře. 

 Odpověď vychází z domyšlení 1D5: 

 

                                                             
i „Quæ nihil commune cum se invicem habent, etiam per se invicem intelligi non 

possunt, sive conceptus unius alterius conceptum non involvit.“ (1a5; mé zdůraznění) 

„Unaquæque [substantia] […] per se debet concipi, sive conceptus unius conceptum 

alterius non involvit.“ (1p2d; mé zdůraznění) 1D3 nabízí modifikované rozvinutí na bázi 

podmínek pro vytvoření příslušného pojmut: „[I]d, quod […] per se concipitur: hoc est id, 

cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei, à quo formari debeat.“ Mám za to, že 

význam této formulace je ekvivalentní významu formulace, kterou jsem právě uvedl 

v textu. 
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 „Per modum intelligo substantiæ affectiones, sive id, quod in alio 

est, per quod etiam concipitur.“
i
 

 

 Tato věta implikuje, nakolik dohlížím, že „y“ v „x je v y“ a „y“ v 

„x je pojímáno skrze y“ (a tudíž také, jak se před chvílí ukázalo, „y“ v 

„pojem x-u zahrnuje pojem y-u“) odkazuje striktně k jedné a téže entitě. 

Avšak je-li tomu tak, nemohou významy vztahů inesse a concipi platit za 

obsahově zcela nezávislé: přinejmenším totiž musí platit, že ontologické 

závazky implikované v obou zkoumaných vztazích musí být vzájemně 

slučitelné, a to aniž by přitom vznikl rozpor s diskriminační funkcí, 

kterou oba vztahy mají plnit v 1D3 a 1D5. Přesněji řečeno je třeba zajistit, 

aby určení y-u jako subjektu, resp. jako účinné příčiny příslušného x bylo 

slučitelné s tím, že pojem y-u je „zahrnut“ v pojmu x-u, a to aniž by 

příslušné substituce v 1D3 a 1D5 vedly k absurditám. 

 Mám za to, že takto vymezená otázka slučitelnosti rozhodně není 

triviální; a domnívám se dokonce, že vezmeme-li tento problém vážně, 

může se stát prubířským kamenem při hodnocení různých konkurenčních 

výkladů vztahů inesse a concipi ve Spinozově metafyzice. 

 Máme-li docenit, jak vážný problém se zde rýsuje, bude dobré 

nejprve uvážit, co se přihodí, přečteme-li 1D3 a 1D5 v kontextu 

uvedených závazků na bázi intuitivního a prima facie přijatelného pojetí 

pojmové zahrnutosti.
ii
 Podle tohoto běžného pojetí zhruba platí, že pojem 

                                                             
i Mé zdůraznění. 
ii S výjimkou úvodních pasáží Etiky Spinoza výrazu „involvere“ obvykle užívá 

k zachycení vztahu mezi esencí a existencí (ve spojeních jako „essentia involvit 

existentiam“), anebo k zachycení vztahu mezi definicí a jejími prvky (ve spojeních jako 

„definitio involvit contradictionem“), a nikde výslovně neříká, jak přesně se má podle něj 
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A je zahrnut (či obsažen) v pojmu B tehdy a jen tehdy, když připsání 

(referentu) B něčemu striktně implikuje připsání (referentu) A něčemu, tj. 

tehdy a jen tehdy, když platí, B Ax); anebo (což znamená totéž) 

tehdy a jen tehdy, když je výrok „Všechna B jsou A“ analytický.
i
 Tak se 

např. pojem živočich běžně bere jako zahrnutý v pojmu člověk, pojem 

třístranný jako zahrnutý v pojmu trojúhelník, a rovněž – abychom 

nezůstali u sortálních, resp. matematických termínů – pojem vzdělaná 

jako zahrnutý v pojmu vysoká vzdělaná žena. Výchozí přijatelnost 

takového pojetí dále podporuje i 1D3, v níž je „quod per se concipitur“ 

explikováno jako „id, cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei, à 

quo formari debeat“: v souladu s tím by totiž pojem člověk (a rovněž 

trojúhelník nebo vysoká vzdělaná žena) skutku platil za quod per aliud 

concipitur,
ii
 protože samozřejmě nemůže být utvořen (formari), pokud 

striktně neimplikuje pojem živočich (trojstranný, vzdělaná). 

 Vraťme se nyní ke vztahu inesse. Zastánci inherenční hypotézy se 

za daných předpokladů musí vyrovnat se dvěma problémy. Za prvé, právě 

uvedené pojetí zachází podle všeho se vztahem pojmové zahrnutosti tak, 

že entity odpovídající příslušným pojmům stojí v aristotelském vztahu 

„vypovídat se o subjektu“ spíše než v aristotelském vztahu „být 

v subjektu“. Inherenční hypotéza však chce Spinozovo inesse v 1D3 a 

                                                                                                                                          
rozumět vztahu pojmové zahrnutosti. Tento „konceptuální“ význam výrazu „involvere“ je 

tedy na každý pád třeba extrapolovat a zdá se rozumné začít s běžně přijímaným pojetím 

vztahu pojmové zahrnutosti. 
i Jsem si samozřejmě vědom filosofických komplikací spojených s analytičností a 

striktní implikací; budu je však ignorovat, protože na úvahu, která následuje, nemají 

(nakolik dohlížím) žádný dopad. 
ii Samozřejmě za předpokladu, že rozsahy predikátů „per se concipi“ a „per aliud 

concipi“ společně vyčerpávají univerzální doménu. Mám za to, že k zajištění tohoto 

předpokladu je třeba provést mutatis mutandis obdobné kroky jako v případě 1a1: srv. 

výše, pozn. v na s. *. 
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1D5 interpretovat na bázi druhého, a nikoli prvního z uvedených 

aristotelských vztahů. Buď je tedy třeba tvrdit (a ještě lépe prokázat), že 

Spinoza zachází se vztahem inesse poněkud volně, takže aristotelské 

rozlišení mezi „být v“ a „vypovídat se o“ se rozostřuje nebo ztrácí na 

významu; anebo je třeba odmítnout předpokládané běžné pojetí pojmové 

zahrnutosti jako náležité vodítko pro určení významu vztahu concipi u 

Spinozy. 

 Za druhé, vyhlídky zastánců inherenční hypotézy se příliš 

nezlepší, připustíme-li pro účely argumentace přiměřenost první 

z nabízejících se strategií, tj. připustíme-li, že Spinozův úzus je poněkud 

volný – nejspíše na základě předpokladu, že pro Spinozu zkrátka cokoli, 

co odpovídá predikátovému termínu jakéhokoli subjekt-predikátového 

výroku (ať už jde o akcidentální nebo esenciální určení), platí za „jsoucí 

v“ denotátu subjektového termínu.
i
 Takový předpoklad totiž vede 

k jasným absurditám: není pochyb o tom, že to, co odpovídá výrazu 

„živočich“ („vzdělaná“), pak platí za „jsoucí v“ tom, co odpovídá výrazu 

„člověk“ („vysoká vzdělaná žena“); v kombinaci se závazkem 

implikovaným v 1D5, podle nějž „y“ v „x je v y“ a „y“ v „pojem x-u 

zahrnuje pojem y-u“ musí odkazovat k jedné a téže entitě, to však vede 

k absurdnímu výsledku, že pojem člověk (vysoká vzdělaná žena) je 

striktně implikován v pojmu živočich (vzdělaná).
ii
 

                                                             
i Jak známo, toto stanovisko zaujímal Leibniz, který je ovšem podkládá výslovným 

odmítnutím rozlišení mezi akcidentálními a esenciálními určeními. Protože má však 

prováděná úvaha charakter reductio, není zapotřebí přijímaný předpoklad dále hájit. 
ii K těmto absurditám nedochází v případě výroků jako „Tento živočich je člověk“ nebo 

„Tato vzdělaná entita je vysoká vzdělaná žena“ (jsou-li pravdivé). Prováděná reductio 

však samozřejmě platí i tehdy, vedou-li přijaté předpoklady k absurditám v některých 

relevantních případech. 
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 Uzavírám tedy, že má-li být inherenční výklad vztahu inesse 

v 1D3 a 1D5 udržitelný, nelze se při výkladu vztahu concipi spokojit 

s navrženým běžným pojetím pojmové zahrnutosti, a to dokonce ani za 

předpokladu, že Spinoza užívá aristotelského vztahu „být v“ volněji. 

Problém slučitelnosti tak pro zastánce inherenční hypotézy vyúsťuje 

v úkol nalézt vhodný alternativní výklad vztahu pojmové zahrnutosti u 

Spinozy, tj. takový výklad, který by se vyhnul předvedeným obtížím a 

zároveň byl slučitelný s relevantními pasážemi Etiky. 

 Obraťme se nyní ke kauzální hypotéze. Vede si za předpokladu 

běžného pojetí pojmové zahrnutosti lépe? Podle této hypotézy je „x je 

v y“ v 1D3 a 1D5 ekvivalentní s „y je účinná příčina x-u“. Pečlivé 

promyšlení 1a4, 1a5, 1p2d, 1p3d, 1p6d2 a 1p8s2 ve vzájemných 

souvislostech pak potvrzuje, že podle Spinozy je vskutku „x je pojímáno 

skrze y“ ekvivalentní s „pojem y-u (účinné příčiny) je zahrnut v pojmu x-

u (příslušného účinku)“. A je-li tomu tak, je zažehnán první z obou 

problémů, jimž musela čelit inherenční hypotéza: čteme-li spojení „x je 

pojímáno skrze y“ takto kauzálně, neobnáší závazek chápat entity 

označené příslušnými pojmy jako stojící v účinných kauzálních vztazích 

žádné obtíže. Vyvstávají zde nicméně komplikace jiného druhu. Uvažme 

nějaký nekontroverzní případ účinné příčinnosti, např. kauzální vztah 

mezi Sofróniskem a jeho synem Sókratem. Jak rozumět tomu, že pojem 

Sókratova otce Sofróniska je zahrnut – v uvedeném běžném významu 

pojmové zahrnutosti – v pojmu Sofróniskova syna Sókrata? Na první 

pohled nadějné je chápat tuto skutečnost jako ekvivalentní tomu, že 

alespoň některé pojmové popisy, které postačují k vyčlenění Sókrata (a 

ničeho jiného než Sókrata),
i
 zahrnují nějaký postačující pojmový popis 

                                                             
i Pro stručnost budu tento typ popisu napříště označovat jako „postačující pojmový 

popis“. 
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Sofróniska. Tento pokus však selhává: výše ustavená kritéria nás totiž při 

bližším pohledu vždy zavážou k absurdnímu závěru, že vše, co je 

označováno jakýmkoli pojmem utvářejícím nějaký postačující pojmový 

popis Sofróniska, lze pravdivě vypovídat o Sókratovi. 

 Následkem toho je problém slučitelnosti pro zastánce kauzální 

hypotézy neméně palčivý než pro zastánce hypotézy inherenční. Rovněž 

úkol, do nějž tento problém vyúsťuje pro zastánce kauzální hypotézy, je 

obdobný, přestože cesta k jeho nastolení byla velmi odlišná: totiž 

vypracovat udržitelný alternativní výklad spinozovského vztahu pojmové 

zahrnutosti. 

 

2. Řešení na bázi inherenční hypotézy 

 

 Nakolik dohlížím, zastáncům inherenční hypotézy se pro řešení 

problému slučitelnosti nabízejí dvě prima facie slibné strategie. První 

spočívá na myšlence, že za y v „x je pojímáno skrze y“ se mají dosazovat 

výhradně pojmy spinozovských atributů, a nikoli pojmy, resp. agregáty 

pojmů toho, co Spinoza vposled považuje za mody. Druhá strategie pak 

vychází z předpokladu, že concipi v 1D3 a 1D5 má vposled co do činění 

nikoli s tzv. prvními intencemi, nýbrž s tzv. druhými intencemi. Pojďme 

se na obě možnosti podívat blíže. 
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 2.1 Atributy 

 

 První z uvedených strategií nachází solidní oporu jak 

v historickém kontextu, tak v textu Etiky. Jedním z mnoha důležitých 

motivů, za něž Spinoza vděčí Descartovi, je Descartovo průkopnické 

pojetí „přirozenosti a esence“ substance jako konstituované určitou  

 

„præcipua proprietas, […] ad quam aliae omnes referuntur“, 

 

přičemž všechny ostatní vlastnosti nějakou takovou præcipuam 

proprietatem „předpokládají“, díky čemuž platí za její „mody“: 

 

 „[U]na tamen est cujusque substantiæ præcipua proprietas, quæ 

ipsius naturam essentiamque constituit, & ad quam aliæ omnes 

referuntur. […] Nam omne aliud quod corpori tribui potest, extensionem 

præsupponit, estque tantùm modus quidam rei extensæ; ut & omnia, quæ 

in mente reperimus, sunt tantùm diversi modi cogitandi. Sic, exempli 

causâ, figura nonnisi in re extensâ potest intelligi […]. Sed è contra 

potest intelligi extensio sine figurâ […], & ita de reliquis […].“
i
 

 

                                                             
i Descartes, R., Principia Philosophiæ I, odst. LIII, AT VIII–1, 25. 
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 Tato pasáž, stejně jako další relevantní místa v Descartových 

textech,
i
 vede k výkladu, podle nějž lze rozdíl mezi kartesiánskými mody 

a kartesiánskými atributy jednoznačně artikulovat tak, že zatímco každé 

správné připsání daného modu nějakému subjektu striktně implikuje 

správné připsání určitého atributu témuž subjektu, opačná implikace 

nikdy neplatí, takže např. x(x x je rozlehlé), avšak 

nikdy naopak. Jinak řečeno, pojem každého kartesiánského modu je 

zahrnut – ve výše zavedeném běžném významu pojmové zahrnutosti – 

v pojmu nějakého kartesiánského atributu,
ii
 avšak pojem žádného 

kartesiánského atributu není takto zahrnut v pojmu jakéhokoli 

jednotlivého modu. 

 Uvažme ve světle těchto faktů následující pasáž z Etiky: 

 

                                                             
i „[E]xaminando modos omnes tam corporis quàm mentis, nullum plane animadverti, 

cujus conceptus a rei, cujus erat modus, conceptu non penderet.“ (Descartes, R., Sextæ 

Responsiones, AT VII, 444): „Sic extensio alicujus corporis, modos quidem in se varios 

potest admittere: nam alius est ejus modus, si corpus istud sit sphæricum, alius, si sit 

quadratum; verùm ipsa extensio, quæ est modorum illorum subjectum, in se spectata, non 

est substantiæ corporæ modus, sed attributum, quod ejus essentiam naturamque constituit. 

Sic denique cogitationis modi varii sunt: nam affirmare alius est cogitandi modus quàm 

negare, & sic de cæteris; verùm ipsa cogitatio, ut est internum principium, ex quo modi 

isti exurgunt, & cui insunt, non concipitur ut modus, sed ut attributum, quod constituit 

naturam alicujus substantiæ […].“ (Descartes, R., Notæ in Programma quoddam, AT 

VIII–2, 348–349.) Srv. též Descartes, R., Principia Philosophiæ I, odst. LXI, AT VIII–1, 

29, a  Notæ in Programma quoddam, AT VIII–2, 350. V těchto posledních dvou pasážích 

je jako to, na čem závisejí mody, uvedena substance, a nikoli atribut; z kontextu je však 

zřejmé, že Descartes má na mysli substanci, nakolik její esenci konstituuje určitý atribut. 
ii To je přísně vzato nepřesné, neboť některé pojmy, které nejsou pojmy substancí ani 

atributů, nemohou být podle všeho zahrnuty v žádném kartesiánském atributu (srv. k tomu 

Bennett 1984, 42–47; takové pojmy označuje Bennett jako „transkategoriální“). Tuto 

komplikaci však můžeme pro naše účely ponechat stranou. 
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 „Cogitatio attributum Dei est, sive Deus est res cogitans. 

Demonstratio. Singulares cogitationes, sive haec, & illa cogitatio 

modi sunt, qui Dei naturam certo, & determinato modo exprimunt (per 

1p25c). Competit ergo Deo (per 1D5) attributum, cujus conceptum 

singulares omnes cogitationes involvunt, per quod etiam concipiuntur.“ 

(2p1,d) 

 

Spinoza sice samozřejmě odmítá Descartovu pozici, podle níž je 

„přirozenost a esence“ každé substance konstituována právě jedním 

atributem,
i
 citovaná pasáž však přesvědčivě ukazuje, že Spinoza souhlasí 

s kladením asymetrické závislosti modů na atributech na bázi pojmové 

zahrnutosti: jednoznačně se zavazuje k tomu, že pojem každého modu 

daného atributu zahrnuje pojem tohoto atributu,
ii
 což znovu opakuje 

v 2p6d.
iii
 Spinozova práce s atributy a mody v celé Etice dále ukazuje, že 

relevantní vztah zahrnutosti u něj zpravidla odpovídá, podobně jako u 

Descarta, běžnému pojetí vztahu pojmové zahrnutosti. Kromě toho se 

v naposledy citované pasáži Spinoza dovolává 1D5 takovým způsobem, 

že substituce atributů za y v „x je pojímáno skrze y“ prostě musí dávat 

nějaký dobrý smysl. A konečně máme-li na zřeteli kritéria zavedená výše 

                                                             
i Srv. zejména 1p10s. 
ii Závěry vyvozované z citované pasáže, která se samozřejmě přímo týká pouze atributu 

myšlení a příslušných modů, lze poměrně bezpečně zobecnit na základě Spinozova 

přesvědčení, že mutatis mutandis stejný argument lze zkonstruovat i ohledně atributu a 

modů rozlehlosti (srv. 2p2d), a extrapolací tudíž nejspíše i ohledně libovolných dalších 

atributů a příslušných modů, pokud nějaké existují. 
iii „[U]niuscujusque attributi modi conceptum sui attributi, non autem alterius involvunt 

[…].“ 
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v oddílu 1.1, lze sotva popřít, že zatímco každý modus vposled inheruje 

v nějakém atributu, žádný atribut nikdy neinheruje v jakémkoli modu.
i
 

Uváží-li se toto vše, rýsuje se na první pohled uspokojivé řešení 

problému slučitelnosti. Každý modus inheruje v nějakém atributu a nikdy 

naopak, a pojem každého modu je zahrnut (v běžném smyslu) v pojmu 

nějakého atributu a nikdy naopak, a to aniž by u relevantních výrazů 

docházelo k ekvivokacím. Následkem toho nevzchází žádné absurdity, 

dosazujeme-li za x, resp. za y v „x je v y“, resp. v „x je pojímáno skrze y“ 

v 1D3 a 1D5 kartesiánské (a potažmo spinozovské) mody, resp. atributy; 

a způsob, jímž se 1D5 uplatňuje v citovaném 2p1d, jasně dosvědčuje, že 

takové dosazování Spinoza připouštěl. K zablokování aporií 

zkonstruovaných v oddílu 1.2 tudíž postačuje omezit obor proměnných 

vztahů „x je v y“ a „x je pojímáno skrze y“ právě na mody (v případě x), 

resp. atributy (v případě y). 

 Navzdory své prima facie přesvědčivosti musí nabídnuté řešení 

(nazývejme je nadále „řešení A“) čelit nejméně jedné závažné obtíži. 

Definiendum v 1D3 je totiž substance, nikoli atribut. Pro řešení A je však, 

jak se právě ukázalo, zcela zásadní a nepřekročitelné, aby se v 1D3 za y v 

„x je v y“ dosazovaly atributy, a nikoli substance. V kombinaci s výše 

citovaným 1a1 se pak ale zastánce řešení A stěží vyhne závazku tvrdit, že 

každý atribut je identický s nějakou substancí. A takový závazek podle 

všeho vede ke znepokojivému dilematu: buď musí podle Spinozy 

existovat právě tolik substancí, kolik je atributů, tj. každopádně více než 

                                                             
i Zdůrazňuji, že mi nejde o formulaci teze ohledně historicky správné interpretace 

vztahu ἐν ὑποκειμένῳ ἐστιν, jak s ním Aristotelés operuje v Kategoriích. Pouze uplatňuji 

jistá kritéria, která se s tímto aristotelským vztahem občas volně spojují, ve zcela 

odlišných kontextech (post)kartesiánské ontologie – ovšem způsobem, který byl 

v intelektuálním milieu 17. století podle všeho poměrně obvyklý. 
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jedna; anebo musí všechny spinozovské atributy, qua atributy, vposled 

platit za numericky jednu a tutéž entitu. Druhou možnost vylučují pasáže, 

v nichž Spinoza jednoznačně vylučuje, že by „rozlehlost“ a „myšlení“ 

byla pouhá dvě jména pro jednu a tutéž entitu – jde zejména o 1p10s a 

2p7s, kde Spinoza jasně tvrdí, že jakkoli podle něj rozlehlost i myšlení 

konstituují esenci jedné a téže substance, zůstávají dvěma „reálně 

odlišnými“ konstituenty esence substance. A první možnost, která vzchází 

jako důsledek odmítnutí druhé možnosti v kombinaci se standardním 

pojetím identity jako transitivního vztahu, je právě tak nepřijatelná, 

protože je v přímém rozporu se Spinozovým substanciálním monismem. 

 Není však ukvapené považovat uvedené dilema za definitivní 

vyvrácení řešení A? Spinoza koneckonců má občas sklon říkat (anebo se 

alespoň zavazovat k tvrzení), že substance a atribut jsou vposled 

v nějakém smyslu identické.
i
 Uvedené dilema proto představuje závažnou 

komplikaci pro každého vstřícného čtenáře Spinozy, a nikoli pouze pro 

zastánce řešení A: bez předpokladu, že dilematu lze nakonec nějak 

uniknout, je přece sotva možné brát celou Spinozovu ontologii vůbec 

vážně! Avšak je-li tomu tak, není tendenční nebo dokonce nelegitimní 

uplatňovat tuto obecnou obtíž selektivně právě proti řešení A? Mohlo by 

se totiž zdát, že kdyby obtíž byla takto fatální pro řešení A, byla by tak 

jako tak fatální pro celou Spinozovu ontologii, pročež by ztrácelo smysl 

zabývat se nuancemi 1D3 a 1D5; a naopak, lze-li se obtíži alespoň 

v principu vyhnout, pokud jde o Spinozovu obecnou pozici, bude to eo 

ipso platit i pro zvláštní případ řešení A, a celý problém zmizí. 

 Taková argumentace je v jednom podstatném bodě chybná, neboť 

přehlíží, že ne každé řešení obecné obtíže lze bez dalšího použít ve 

                                                             
i Srv. zejména 1p4d, 1p10d a 1p29s. 
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zvláštním případě řešení A: zastánci řešení A totiž musí navíc zajistit, aby 

případné řešení obecné obtíže nebylo v rozporu s podmínkou (jíž se 

nemohou vzdát), že jako substance může v 1D3 figurovat jeden každý 

atribut vzatý zvlášť; a není jasné, zda alespoň některá z navržených 

slibných řešení obecné obtíže mohou tomuto požadavku dostát.
i
 Přesto 

však předvedená argumentace vede k diferencovanějšímu vyhodnocení 

vyhlídek řešení A. Na jedné straně se totiž díky ní ukazuje, že řešení A 

není jakožto obhajoba inherenční hypotézy tváří v tvář problému 

slučitelnosti zcela beznadějné. Na druhé straně je však díky ní zřejmé, že 

řešení A zavazuje své zastánce k velmi restriktivnímu řešení problému 

domnělé identity spinozovské substance a spinozovských atributů; a 

nedomnívám se, že takové restriktivní řešení je v současnosti k dispozici. 

 

 2.2 Druhé intence 

 

 Druhá strategie, která se zastáncům inherenční hypotézy vis-à-vis 

problému slučitelnosti nabízí, vychází z následující úvahy: Veškeré dosud 

uvedené rozbory vztahu concipi byly spoluurčeny zamlčeným 

předpokladem, podle nějž je tím, co Spinoza míní, když při vysvětlování 

                                                             
i Nevím o žádném po všech stránkách uspokojivém řešení obecné obtíže. Své tvrzení 

nicméně rozvinu vzhledem ke dvěma nedávným slibným návrhům. Curleyho návrh, podle 

nějž je třeba tváří v tvář obecné obtíži Spinozovu jedinou substanci identifikovat 

s agregátem všech atributů spíše než s jedním každým atributem vzatým zvlášť (srv. 

Curley 1998, s. 23–30), je s uvedeným požadavkem zjevně zcela neslučitelný. Benettův 

návrh, spočívající v jádru na předpokladu, že „[Spinozian] substance differs from 

[Spinozian] attribute only by the difference between a substantival and an adjectival 

presentation of the very same content“ (Bennett 1984, s. 62), je v tomto ohledu prima 

facie nadějnější, situace nicméně zdaleka není jasná. 
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vztahu concipi uplatňuje výraz „pojem x-u“, nějaký (více či méně úplný) 

pojmový popis nějaké jednotlivé entity, která kromě toho splňuje 

podmínky pro to, aby platila za modus, substanci nebo atribut; jinými 

slovy jde o předpoklad, že výraz „pojem x-u“ u Spinozy vždy vyjadřuje 

nějaký pojem první intence. Ale co když je tento předpoklad nesprávný a 

Spinoza ve skutečnosti zamýšlí vyjadřovat oním výrazem pojmy druhé 

intence, tj. samotné pojmy modus, substance či atribut namísto 

prvořádových pojmových popisů, které spadají po pojmy modus, 

substance či atribut? A nemohl by tento posun pomoci vyrovnat se 

s problémem slučitelnosti? 

 Kromě skutečnosti, že vedle řešení A se podle všeho jedná o 

jedinou alespoň na první pohled nadějnou strategii při 

traktování problému slučitelnosti, nachází tento návrh podporu i ve 

skutečnosti, že všechna Spinozova přímá vyjádření týkající se výrazu 

„pojem x-u“ v úvodních pasážích Etiky jsou vskutku dostatečně neurčitá 

pro to, aby připouštěla výklad jak na bázi prvních intencí (takže správné 

čtení by bylo „pojem nějakého určitého modu/substance/atributu“), tak na 

bázi druhých intencí (takže správné čtení by bylo „pojem modu atd.“ 

anebo snad dokonce „pojem modus atd.“).
i
 Je proto namístě určit, co 

                                                             
i Kromě skutečnosti, že latina, podobně jako čeština, postrádá neurčité a určité členy, je 

tato neurčitost dána i Spinozovou pozoruhodnou praxí užívat pro odkazování 

k substancím, modům a atributům v rozhodujících pasážích pouze přivlastňovacích 

zájmen („cujus conceptus“ v 1D3) nebo jiných neurčitých pronominálních výrazů 

(„conceptus unius/alterius“ v 1D3, 1a5 a 1p2d). Stojí za zmínku, že Descartovy výslovné 

pokusy odlišit substance a mody podobnou dvojznačností netrpí: způsob, jímž jsou za 

tímto účelem uplatňovány příklady tvaru a pohybu v Principia Philosophiæ I, odst. LXI 

(AT VIII–1, 29) jednoznačně vede k interpretaci na bázi prvních intencí; a v Notæ in 

Programma quoddam se Descartes v pasáži, která by sama o sobě byla v relevantním 

ohledu dvojznačná (AT VIII–2, 350), výslovně odkazuje k naposledy uvedené pasáži z 

Principia Philosophiæ. 
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přesně takové řešení (nazývejme jej nadále „řešení SI“) obnáší a zda 

může pomoci obhájit inherenční hypotézu tváří v tvář problému 

slučitelnosti. 

 Zdá se, že řešení SI čerpá svou prima facie přijatelnost především 

z následující úvahy: Podle inherenční hypotézy je 1D5 na každý pád třeba 

číst tak, že jestliže daná entita platí za modus, pak nutně platí mj. za 

existenčně závislou na něčem jiném. Tato implikace se ale zdá vést 

k tomu, že pojímá-li se nějaké x jakožto modus, je nutné, že se ipso facto 

pojímá ještě něco dalšího, od x odlišného. A textově podle všeho nic 

nebrání výkladu, podle nějž ve Spinozových rukou obnáší vztah concipi 

v 1D3 a 1D5 právě tento druh pojmové závislosti. 

 Náhled, že ontologické kladení (nebo pojímání) čehokoli 

esenciálně závislého ipso facto obnáší kladení (nebo pojímání, konotaci 

apod.) toho, na čem ono závislé závisí, působí přijatelně; a považuji za 

nekontroverzní, že tento náhled se týká v první řadě právě toho, co se 

obvykle označuje jako druhé intence. Méně přijatelně a bezproblémově 

ovšem při bližším pohledu působí jistý předpoklad, který je ve hře při 

specifickém uplatnění tohoto obecného náhledu v rámci řešení SI – totiž 

předpoklad, podle nějž dává dobrý smysl artikulovat relevantní vztah 

závislosti mezi druhými intencemi na bázi pojmové zahrnutosti. 

 Jakého smyslu zde totiž zahrnutost může nabývat? Zajisté nebude 

mít nic společného s výše rozvinutým běžným pojetím pojmové 

zahrnutosti, protože v takovém případě bychom se zavázali k absurditám 

x(x x je v tomtéž ohledu a tomtéž čase něco jiného než 

x). Jediný způsob, jak uvedený náhled učinit použitelným (alespoň prima 

facie) v rámci řešení SI – tj. jak uchovat alespoň nějakou souvislost 

s pojmovými vztahy a jak uplatňovat druhé intence, aniž by to vedlo 
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k absurditám –, by snad mohl spočívat v tom, že by se jedna z 

pravdivostních podmínek výroku druhé intence „x je modus“ kladla na 

bázi jeho ex hypothesi existenční závislosti na „něčem jiném“, konkrétněji 

tak, že by pravdivostní podmínky výroku „x je modus“ zahrnovaly 

existenci něčeho, co není x a co má určité zvláštní charakteristiky (jako 

např. být subjektem apod.) – podobně jako např. pravdivostní podmínky 

výroku „x je otec“ implikují za normálních předpokladů pravdivost 

výroku tvrdícího existenci potomka x-u. 

 Avšak i kdyby byl tento návrh sám o sobě věcně přijatelný, vede 

přesně vzato k závěru, že příslušné druhé intence navzdory zdání 

nevstupují – nechceme-li arbitrárně měnit význam relevantních termínů – 

do žádného vztahu pojmové zahrnutosti, dokonce ani v nějakém velice 

volném smyslu. Relevantní jádro pravdivostní podmínky, s níž návrh 

x(x y(y je něco 

jiného než x)). A pokud zde vůbec dává smysl hledat nějaký vztah 

pojmové zahrnutosti, pak to bude vztah, jehož termíny budou pojmy 

existence entit, jimž se dané druhé intence pravdivě predikují, a nikoli 

tyto druhé intence samotné. 

 Nyní by již mělo být zřejmé, v čem spočívá hlavní obtíž 

navrženého řešení SI. I tehdy, ponechají-li se stranou ošemetné (nyní však 

irelevantní) otázky, jak vlastně rozumět něčemu, jako je „pojem 

existence“, a potažmo zda lze vůbec smysluplně mluvit o „zahrnutosti 

pojmu existence v nějakém pojmu“,
i
 zavazuje se řešení SI v konečném 

důsledku k výkladu, podle nějž jsou jak Spinozovo užití výrazu „concipi“, 

tak i způsob, jímž je tento výraz v Etice explikován, tak zavádějící, jak 

                                                             
i Tyto otázky považuji za irelevantní proto, že Spinoza sám zde podle všeho problémy 

nevidí (srv. např. 1d1) a naším cílem je určit význam určitých výrazů v kontextu dalších 

Spinozou přijímaných doktrín. 
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jen něco v dané oblasti může být. Řešení SI se totiž vposled zavazuje 

k tomu, že výraz „pojem modu zahrnuje pojem něčeho jiného“ (a 

následkem toho i výraz „modus je pojímán skrze něco jiného“) je 

přinejlepším zcela zavádějícím vyjádřením skutečnosti, že pojem 

existence každé entity, o níž se pravdivě říká, že je modem, zahrnuje 

pojem existence něčeho, co je od dané entity odlišné (mutatis mutandis 

totéž samozřejmě platí pro výraz „pojem substance nezahrnuje žádný 

pojem něčeho dalšího“, jak jej implikuje 1D3). 

 Takové vyústění budí oprávněné rozpaky: uvažme, jak podivně 

při bližším pohledu působí snaha postihnout fakt, že existence potomka 

x-u je implikována pravdivým výrokem „x je otec“, s pomocí výpovědí 

„pojem otcovství zahrnuje pojem něčeho jiného“ či „otcovství je 

pojímáno skrze něco jiného“. Pokud jsme ovšem ochotni tyto podivnosti 

tolerovat, ukazuje se řešení SI (samozřejmě za předpokladu, že výše 

podané rozbory jsou v pořádku) jako pádná, by sotva napadnutelná 

odpověď na problém slučitelnosti. Je tomu tak proto, že podle řešení SI se 

výraz „x je pojímáno skrze y“ nakonec ukazuje – navzdory krajně 

zavádějící explikaci na bázi pojmové zahrnutosti druhých intencí – jako 

do slova a do písmene vyjadřující vztah existenční závislosti x-u na y-u, 

aniž by docházelo k ekvivokaci na „x“ či „y“; a jelikož „x existenčně 

závisí na y-u“ je implikováno ve výrazu „x inheruje v y“, který ex 

hypothesi postihuje význam Spinozova „x je v y“ v 1D3 a 1D5, je 

závazku, že „y“ v „x je pojímáno skrze y“ a v „x je v y“ odkazuje k jedné 

a téže entitě, učiněno zadost. Stojí tedy snad alespoň za úvahu řešení SI 

problému slučitelnosti nakonec přijmout – výměnou za přidání koncepce 

pojmové zahrnutosti na beztak dlouhý seznam výstředností Spinozova 

idiolektu. 
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 Na každý pád je nicméně zřejmé, že kdyby bylo k dispozici řešení 

relevantní formy problému identity substance a atributů u Spinozy, mělo 

by se upřednostnit řešení A; a možná je namístě přijmout řešení A jako 

pracovní hypotézu i ve stávající situaci, kdy náležité řešení problému 

identity substance a atributů zřejmě není na dohled. Dovršené řešení A by 

totiž pravděpodobně neobnášelo interpretačně nevstřícný krok, kdy je 

Spinozovi připsáno velmi výstřední zacházení s dobře zavedenými 

koncepcemi vztahu pojmové zahrnutosti. Mám tudíž za to, že řešení SI je 

třeba brát jen jako nouzovou výkladovou možnost pro případ, že by se 

problém identity substance a atributů ukázal být příliš obtížný nebo 

dokonce neřešitelný. 

 

2. Řešení na bázi kauzální hypotézy 

 

Podívejme se nyní na vyhlídky kauzální hypotézy v konfrontaci 

s problémem slučitelnosti. Kromě mutací řešení A a SI se zastáncům 

kauzální hypotézy nabízí ještě jeden způsob, jak vztah pojmové 

zahrnutosti oslabit tak, aby byl problém slučitelnosti eliminován. Nejprve 

představím a prodiskutuji tuto možnost a poté se vrátím ke kauzálním 

mutacím řešení SI a A. 

 

2.1 Nepřímá zahrnutost 

 

Uvedený specificky kauzální způsob, jak se vyrovnat s problémem 

slučitelnosti, spočívá na pokusu oslabit běžné pojetí pojmové zahrnutosti 

prostřednictvím postulátu, podle nějž k tomu, aby pojem X platil za 
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spinozovsky zahrnutý v jiném pojmu Y, postačuje, aby X představovalo 

nepřímou pojmovou složku nějakého pojmu Z takového, že Z je zahrnut – 

ve výše rozvinutém běžném smyslu pojmové zahrnutosti – v Y. V podobě 

přizpůsobené cílům naší debaty lze tento obecný postulát explikovat 

následovně: ačkoli žádný postačující pojmový popis [e] daného účinku e 

nezahrnuje (v běžném významu zahrnutosti) jakýkoli postačující pojmový 

popis [c] odpovídající příčiny c, k tomu, aby [c] platil za spinozovsky 

zahrnutý v nějakém [e], postačuje, aby [c] byl nepřímo obsažen 

v nějakém pojmu Z takovém, že Z je v běžném smyslu zahrnut v daném 

[e]. A je zřejmé, že existuje alespoň jeden typ pojmu vyhovující roli 

pojmu Z v takto explikovaném postulátu, a sice pojem být účinně 

zapříčiněn [c]-em. 

Hladké řešení problému slučitelnosti se tak zdá být na dosah: 

předpokládá-li se ex hypothesi, že daný účinek „je v“ odpovídající 

příčině, platí při uplatnění uvedeného postupu, že pojem daného účinku 

zahrnuje pojem své příčiny, takže za předpokladu, že vztah concipi má 

vskutku význam, k němuž se Spinoza zavazuje v Etice (jak bylo ukázáno 

výše), platí účinek zároveň za to, co „je pojímáno skrze“ svou příčinu. 

Navržená strategie je však, nakolik dohlížím, bohužel vposled 

neudržitelná. Nezamýšlím proti ní namítat (což se prima facie nabízí), že 

nepřímá zahrnutost je při bližším rozboru sotva slučitelná s jakoukoli 

přijatelnou koncepcí pojmové zahrnutosti, a to za prvé proto, že se 

zdaleka nejedná o triviální záležitost a Spinoza by nebyl první ani 

poslední, kdo by se takové subtilní chyby dopustil, a za druhé – a 

především – proto, že i když tuto námitku ponecháme stranou, trpí 

navržená strategie jinou vadou, která ji definitivně diskvalifikuje. Sevřeně 

řečeno jde o to, že za přesvědčivě doloženého předpokladu Spinozova 

determinismu (tj. velmi zhruba řečeno teze, podle níž každý jednotlivý 
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účinek plyne z nějaké jednotlivé příčiny s tzv. hypotetickou nutností)
i
 

v kombinaci s tvrzením – které je, přijímáme-li kauzální hypotézu, 

vlastně ekvivalentní s 1a1 –, že vše, co je, platí v nějakém ohledu za 

příčinu nebo za účinek (nebo za obojí, připustíme-li nenahodilou 

mnohoznačnost kauzálních vztahů), se oslabený vztah pojmové 

zahrnutosti mezi daným účinkem a odpovídající příčinou ukazuje být 

veskrze symetrický. Pojem být účinnou příčinou [e]-u je pak totiž 

v běžném smyslu zahrnut v nějakém postačujícím pojmovém popisu [c] 

dané příčiny tehdy a jen tehdy, když je pojem být účinně zapříčiněn 

[c]-em v běžném smyslu zahrnut v nějakém postačujícím pojmovém 

popisu [e] daného účinku. Taková symetrie je pro Spinozův nárok 

uplatňovat vztah concipi při jednoznačném rozlišování substance a modu 

zjevně fatální: potom by totiž vše platilo za to, co „je pojímáno skrze něco 

jiného“, tj. – podle 1D5 – za modus, přičemž některé z takto vymezených 

modů by zároveň platily za substanci. A to je absurdní hned ve dvojím 

ohledu: znamená to totiž nejen připisovat některým entitám v tomtéž 

ohledu neslučitelné přirozenosti, ale také vést rozlišení bez skutečného 

rozdílu. Tyto absurdity by se navíc kvůli výchozímu závazku, podle nějž 

„y“ v „x je v y“ i v „x je pojímáno skrze y“ musí odkazovat k téže entitě, 

přenášely i na vztah inesse.
ii
 Uzavírám proto, že navržená strategie 

                                                             
i Srv. zejm. 1a3; 1p25s; 1p27; 1p33s1; 2D3e. Vztah hypotetické nutnosti, implikovaný 

kauzálním determinismem ve standardním tvaru, sice podle běžných standardů platí mezi 

výroky, resp. výpověďmi, a nikoli mezi věcmi či událostmi, situace u Spinozy je právě 

v tomto ohledu příznačně nejasná, jak nedávno ukázal Mason 2007, 1. kapitola. Nemohu 

zde detailně zkoumat sám pojem kauzálního determinismu ani Spinozovo specifické 

pojetí kauzálních vztahů. Zdůrazňuji však, že moje následující argumentace je zcela 

neutrální vůči silnějšímu pojetí, podle nějž je Spinoza nejen deterministou, nýbrž také 

necesitarianistou, tj. (zhruba řečeno) zastáncem teze, podle níž je existence nejzazší 

příčiny mimo deterministické kauzální řetězce absolutně nutná. 
ii V tomto kontextu srv. i 1p6d2. 
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nepřímé obsaženosti je, navzdory své prima facie přesvědčivosti, v 

konfrontaci s problémem slučitelnosti z pozic kauzální hypotézy zcela 

nepoužitelná. 

 

3.2 Druhé intence 

 

Zastáncům kauzálního čtení 1D3 a 1D5 se nabízí úvaha analogická té, 

která motivuje řešení SI v případě inherenční hypotézy: co když Spinoza 

v rámci kauzálního čtení vztahu concipi zamýšlí označovat pomocí 

výrazů „pojem příčiny“, resp. „pojem účinku“ nikoli úplné pojmové 

popisy entit, které mají platit za příčiny, resp. účinky, nýbrž pojmy druhé 

intence příčina, resp. účinek? I v tomto kauzálním kontextu dává velmi 

dobrý smysl mít za to – analogicky k rozvinutí výchozí úvahy v oddílu 

2.2 –, že pojímá-li se něco jakožto účinek, obnáší to ipso facto závazek 

pojímat něco jakožto odpovídající příčinu, což bezpochyby činí 

smysluplným tvrzení, že vše, co platí za účinek, pojmově závisí na 

něčem, co platí za příčinu.
i
 A jelikož za předpokladu takové interpretace 

pojmové zahrnutosti, jak ji implikuje vztah concipi, se v konečném 

důsledku lze zbavit všech aporií zkonstruovaných v oddílu 1.2, mohlo by 

se zdát, že přechod k druhým intencím je pro zvládnutí problému 

slučitelnosti v kauzální podobě nadějným východiskem. 

Tato kauzální verze řešení SI se musí potýkat s mutatis mutandis 

stejnými obtížemi jako verze inherenční. K nim však navíc přistupuje 

                                                             
i Na podporu takového výkladu se na první pohled lze dovolávat i 1a4 („Effectûs 

cognitio à cognitione causæ dependet, & eandem involvit“), zejména promýšlí-li se tento 

axiom v kombinaci s 1a5. 
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ještě obtíž, která se ukázala být fatální pro předchozí strategii nepřímé 

zahrnutosti a která je neméně fatální i pro kauzální podobu řešení SI: totiž 

skutečnost, že za předpokladu interpretace na bázi druhých intencí se 

vztah pojmové obsaženosti stává striktně symetrickým. Kauzální verze 

řešení SI tak v konečném důsledku vyúsťuje do absurdit stejného druhu 

jako strategie nepřímé zahrnutosti.
i
 

 

3.3 Atributy 

 

Jsou-li tedy dosud provedené kritické rozbory v zásadě správné a 

neexistuje-li žádný další způsob, jak se vyrovnat s problémem 

slučitelnosti, nezbývá zastáncům kauzální hypotézy než se obrátit 

k výkladu, podle nějž je za y, resp. x ve výrazu „pojem y-u (účinné 

příčiny) je zahrnut v pojmu x-u (odpovídajícího účinku)“ třeba dosazovat 

výhradně spinozovské atributy, resp. mody (nazývejme tento návrh 

napříště „řešení AC“). Jaké jsou vyhlídky kauzální hypotézy v tomto 

posledním útočišti? 

                                                             
i Je důležité mít na paměti, že tato fatální námitka ze symetrie není použitelná (alespoň 

nakolik dohlížím) v případě řešení SI v inherenční podobě. Relevantní rozdíl mezi 

inherenčními a kauzálními kontexty je následující. V případě kauzální hypotézy zastupují 

„x“ a „y“ ve výrazech „x je v y“ a „x je pojímáno skrze y“ účinky, resp. příčiny, což jsou 

striktně komplementární pojmy, takže pojem druhé intence příčina je neméně závislý na 

pojmu druhé intence účinek než naopak. V případě inherenční hypotézy naproti tomu „x“ 

a „y“ v oněch výrazech nezastupují ani tak striktně komplementární pojmy predikát a 

subjekt, jako spíše pojmy neúplná entita a úplná entita (anebo existenčně závislá entita a 

existenčně soběstačná entita). A zatímco nepochybně platí, že pojem druhé intence 

neúplná entita závisí na pojmu druhé intence něčeho jiného, neplatí to o pojmu druhé 

intence úplná entita. 
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Především mám za to, že proti uvedenému návrhu nelze uplatnit 

zničující námitku ze symetrie pojmové závislosti, která diskvalifikovala 

alternativní pokusy vyrovnat se s problémem slučitelnosti na půdě 

kauzální hypotézy. Fatální symetrie totiž u obou alternativních pokusů 

vzešla vinou specifických interpretačních kroků, totiž připuštěním vztahu 

nepřímé zahrnutosti pojmů, resp. převedením domén diskursu v 1D3 a 

1D5 do oblasti pojmů druhé intence. V oddílu 2.1 jsme naproti tomu 

viděli, že vztah pojmové zahrnutosti mezi atributy a mody lze beze 

zbytku analyzovat na bázi přímé pojmové zahrnutosti; a není žádný 

důvod předpokládat, že by termíny této přímé pojmové zahrnutosti 

neodpovídaly pojmům první intence. 

Když jsme se takto vyhnuli fatálnímu nebezpečí, je pro řešení AC 

zjevně zcela zásadní prokázat, že Spinoza byl ochoten považovat atributy 

za příčiny příslušných modů. A vskutku lze pro toto Spinozovo 

stanovisko snést přesvědčivé textové doklady. Spinoza výslovně píše: 

 

„Cujuscunque attributi modi Deum, quatenus tantùm sub illo 

attributo, cujus modi sunt, & non, quatenus sub ullo alio consideratur, 

pro causâ habent. 

Demonstratio. Unumquodque enim attributum per se absque alio 

concipitur (per 1p10). Quare uniuscujusque attributi modi conceptum sui 

attributi, non autem alterius involvunt; adeóque (per 1a4) Deum, 

quatenus tantùm sub illo attributo, cujus modi sunt, & non, quatenus sub 

ullo alio consideratur, pro causa habent. Q.E.D.“ (2p6,d)
i
 

                                                             
i Srv. též 2p45d: „[R]es singulares (per 1p15) non possunt sine Deo concipi; sed, quia 

(per 2p6) Deum pro causâ habent, quatenus sub attributo consideratur, cujus res ipsæ 
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Způsob, jímž Spinoza v citované pasáži a v obdobných kontextech
i
 

pracuje s 1a4, navíc potvrzuje, že Spinoza skutečně může konzistentně 

dosazovat za y jednu a tutéž entitu jak v „x je v y“, tak v „x je pojímáno 

skrze y“ i tehdy, čtou-li se tyto výrazy na bázi kauzální hypotézy.
ii
 Zdá se 

tedy, že řešení AC konečně skýtá zastáncům kauzální hypotézy 

v konfrontaci s problémem slučitelnosti udržitelné východisko. 

To však samozřejmě zdaleka neznamená, že by problém slučitelnosti 

na půdě kauzální hypotézy platil za vyřešený. Mělo by totiž být zřejmé, 

že ani řešení AC se nevyhne otázce, která, jak se ukázalo výše, prozatím 

stojí v cestě úspěchu řešení A v kontextu inherenční hypotézy – totiž 

otázce interpretace identity spinozovské substance a atributů. A nezdá se, 

že by kauzální hypotéza jako taková poskytovala při řešení této zásadní 

otázky jakékoli nezávislé podněty. 

 

4. Závěr 

 

Předložená studie má za cíl přispět skromným dílem k zodpovězení 

nesnadné otázky, co přesně má Spinoza na mysli, když v 1D3 a 1D5 

pracuje se vztahy inesse a concipi. Soustředil jsem se při tom na 

přehlížený problém slučitelnosti, který – jak jsem se pokusil ukázat – 

                                                                                                                                          
modi sunt, debent necessariò earum ideæ (per 1a4) ipsarum attributi conceptum, hoc est 

(per 1d6), Dei æternam, & infinitam essentiam involvere.“ 
i Srv. zejm. 2p45d citovaný v předchozí poznámce. 
ii Další nezávislý doklad pro toto tvrzení poskytuje způsob, jímž je 1a4 uplatňován 

v 1p3d a v 1p6d, v kombinaci s 1D3 (na niž se Spinoza v 1p6d rovněž odvolává). (Za 

tento postřeh vděčím Margaret Wilsonové; srv. Wilson 1991, s. 139.) 
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může představovat důležitou crux při hodnocení dvou v současnosti 

nejslibnějších konkurenčních interpretací vztahů inesse a concipi, totiž 

tzv. inherenční hypotézy a tzv. kauzální hypotézy. Nedomnívám se, že by 

mé závěry umožňovaly spor mezi oběma hypotézami definitivně 

rozhodnout. Věřím nicméně, že se díky konfrontaci obou hypotéz 

s problémem slučitelnosti podařilo odhalit některá jejich slabá místa a 

jasně formulovat jisté netriviální a dosud nenaplněné závazky, k nimž obě 

hypotézy vedou. Obě hypotézy se totiž v konečném důsledku zavazují 

k velmi specifickému řešení mimořádně náročné problematiky Spinozovy 

identifikace substance s jejími různými atributy. Asi nejdůležitější obecné 

poučení, které studie poskytuje, tak spočívá v poznatku, že otázka 

významu vztahů inesse a concipi na jedné straně a otázka identity 

spinozovské substance a jejích atributů na straně druhé jsou mnohem 

provázanější, než se obvykle má za to: jsou-li předvedené úvahy správné, 

nemůže si ani jedna z konkurenčních hypotéz byť v náznaku nárokovat 

koherentní výklad vztahů inesse a concipi, dokud nepodají skutečné 

řešení problému identity substance a atributů v určité velmi restriktivní 

formě.  
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Seznam zkratek: 

 

 AT – Œuvres de Descartes (citováno podle svazku a strany) 

 Cat. – Aristotelés, Kategorie 
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Abstract 

In this paper, I examine the prospects of the two major views of how 
to interpret the ʻinesseʼ relation in Spinoza’s definitions of substance 
and mode in the Ethics - the ʻinherenceʼ interpretation and the 
ʻcausalʼ interpretation. I argue that these interpretations face a 
problem in reconciling the claim that modes ʻare inʼ substance with 
the claim that modes are conceived through substance. I consider a 
number of strategies that proponents of these readings might use to 
overcome the problem, and conclude that none is really satisfactory.
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