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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

i v tomto čísle jsme pro vás 
kromě delší studie o Platónově 
dialogu Symposion připravili 
monotematické pásmo. Zatímco 
v minulém českém čísle (Aither 11, 
2014) bylo toto pásmo věnováno 
významu Aristotelova myšlení 
pro současnost (Aristotelés dnes), 
v tomto čísle vám nabízíme 
několik studií, které se zabývají 
vztahem Aristotela a tradice (ať 
již v tom smyslu, jak Aristotelés 
zpracovává předchozí tradici, 
anebo v tom, jak se Aristotelés 
sám stal součástí tradice). Příští 
číslo bychom chtěli věnovat 
vzpomínce na Aleše Havlíčka, který 
významnou měrou utvářel podobu 
českého porevolučního bádání 
v oblasti antické filosofie (a to 
jak badatelsky, tak organizačně 
a nakladatelsky) a který – jak mnozí 
z vás jistě vědí – zemřel náhle 
a předčasně v červenci tohoto roku. 

Přeji inspirativní čtení,

Pavel Hobza

ŠÉFREDAKTOR
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ABSTRAKT
In attempt to interpret Plato’s 
conception of a philosophical 
ascent, this paper focuses on several 
interrelated problems which are all 
connected with Diotima’s speech from 
Plato’s Symposium. First, the context of 
this speech is outlined and on this basis 
the nature of Eros (i.e., the driving 
force of one’s ascent) is explored. This 
inquiry leads: a) to a crucial question 
concerning the relationship between 
the Beautiful and the Good; b) to 
further exploration of Eros’ desiring 
and procreative aspect.

* Tento článek vychází s  podporou projektu 
SGS-2012-086.
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I. ÚVOD
O Platónově dialogu Symposion můžeme 
po vzoru Mary P. Nichols s klidným svě-
domím prohlásit, že se jedná o jeden 
z vůbec nejoblíbenějších a nejdiskuto-
vanějších spisů z celého platónského 
korpusu.1 Dialog svojí erótickou tema-
tikou a brilantní literární formou velmi 
pravděpodobně zaujme i laického čte-
náře, pro odborné badatele pak před-
stavuje bohatou studnici rozličných, ať 
už obecně filosofických, či specificky 
platónských, problémů – jmenujme na-
mátkou problém filosofického vzestupu 
jedince, resp. jeho výchovy, a s tím úzce 
související otázku po vztahu Krásy 
a Dobra, na první pohled snad překva-
pivý důraz na bytostně erótický aspekt 

1 Nichols 2004, s. 186.

filosofie, otázku po vztahu filosofie 
k jiným, nefilosofickým oborům lidské 
činnosti – zejména k poesii, jejíž dva zá-
stupci mají v Symposiu prostor pro pre-
sentaci vlastních řečí – a v neposlední 
řadě snad také problém komplikova-
ného dramatického rámce, jenž celý 
dialog uvozuje a o kterém se můžeme 
oprávněně domnívat, že významným 
způsobem ovlivňuje interpretaci dia-
logu jakožto celku. V následující studii 
se zaměřím na určité klíčové problémy 
centrální části spisu, jíž je Sókratova, 
resp. Diotimina, řeč. Půjde mi zejména 
o interpretaci erótického vzestupu ve-
doucího jedince na cestě filosofie, jeho 
jednotlivých kroků a projevů. Dále se za-
měřím na zmíněnou klíčovou otázku po 
vztahu Krásy a Dobra a na samém konci 
se pokusím objasnit, jakým způsobem 
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nám dialog Symposion poodhaluje po-
vahu filosofie jako takové.

II. AGATHÓN, SÓKRATÉS 
A DIOTIMA
Sókratés, protagonista našeho dia-
logu, se dostává ke slovu po skončení 
Agathónovy řeči (Symp. 198a) a je nyní 
na něm, aby pronesl enkómion na boha 
lásky – Eróta. Sókratés se však svým 
klasickým hravě-ironickým způsobem 
začne vykrucovat a napadat samotný 
koncept chvalořeči, který implicitně, 
ať už vědomě, či nikoli, přijali všichni 
předchozí řečníci – totiž snahu „zahr-
nouti předmět chvály nejvelkolepějšími 
a nejkrásnějšími vlastnostmi, ať už jsou 
ve skutečnosti takové, nebo ne; jsou-li 
nepravdivé, na tom tedy nic nezáleží“ 
(Symp.  198e).2 Chvalořeč vytvořená 
tímto způsobem je prý pouze zdánlivá, 
a nikoli skutečná. Sókratés již tímto 
počátečním káráním všech ostatních 
pravděpodobně poukazuje na supe-
rioritu filosofie ve vztahu k ostatním 
oborům lidské činnosti, neboť sám již 
předtím poskytl „správnou“ definici 
pravé chvalořeči – o jejím předmětu je 
třeba mluvit pravdu (dein taléthé legein) 
a z této pak „vybírat nejkrásnější věci 
a podávat je co nejladněji“ (ex autón de 
tútón ta kallista eklegomenús hós eupre-
pestata tithenai) (Symp. 198d). Je však 
důležité si uvědomit, že následující Só-
kratova řeč tyto požadavky splňovat 

2 Viz taktéž Hunter 2004, s. 50. Autor správ-
ně upozorňuje, že u  tradiční rétorické 
chvalořeči jde především o  prokázání 
řečníkových verbálních a intelektuálních 
schopností, a nikoli o předmět dané řeči. 
Chvalořeč se tak stává médiem vychvalo-
vání spíše řečníka samotného.

nebude.3 Filosofovým hlavním kritériem 
sice bude pravda,4 avšak tato nebude 
povězena „co nejladněji“ – její výběr 
a uspořádání slov (mohli bychom snad 
říci „formální stránka“) budou naopak 
takové, jak se právě nahodí (onomasei 
de kai thesei rhématón toiauté hopoia 
dán tis tyché epelthúsa) (Symp.  199b,  
srov. Apol. 17b–c). Sókratova řeč tedy 

3 Obdobně Steven Berg tvrdí, že plné od-
halení pravdy není kompatibilní s  po-
jmem chvalořeči ani v tom smyslu, jak je 
definována Sókratem (Berg 2010, s. 95).

4 Martha C. Nussbaum ve své originální 
interpretaci dialogu Symposion tvrdí, 
že pravda, kterou nám nabízí Sókratés, 
je pouze jednou částí toho, co nám 
chce Platón sdělit. S  alternativní prav-
dou totiž posléze přichází Alkibiadés. 
Zatímco u  Sókrata milovník prý miluje 
na jedinci projevy určité obecné vlast-
nosti, u Alkibiada milovník miluje jedin-
ce právě jakožto konkrétního a  s nikým 
nezaměnitelného jedince. Čtenář je tak 
postaven před volbu mezi těmito dvěma 
pravdami, ale zvolit správně je nemožné: 
„Symposion se nám nyní jeví jako krutá 
a  znepokojivá kniha. […] Tvrdě nás sta-
ví před volbu a  zároveň nás nutí vidět 
tak jasně, abychom nemohli nic zvolit. 
Nahlížíme nyní, že filosofie není zcela 
lidská; děsíme se však lidskosti a  toho, 
k  čemu vede.“ (Nussbaum 2003, s.  401) 
Osobně se domnívám, že role Alkibiada 
je v  Symposiu zcela odlišná. Alkibiadés 
sice také v  jistém smyslu říká pravdu, 
ale tato pravda je z  pohledu Sókratovy 
řeči zařaditelná na mnohem nižší stu-
peň, a  tak jí nemůže tvořit rovnocenný 
protipól. Alkibiadés je jasným případem 
selhání Sókratovy filosofické výchovy 
(otázku, zda se jedná o  selhání samot-
ného Sókrata, či spíše o Alkibiadovu ne-
schopnost, nechme stranou) – nedokáže 
totiž transcendovat rovinu, na které je 
milovník fixován na konkrétní jedince, 
a tak jeho vztah se Sókratem končí fias- 
kem (pro výstižnou analýzu různých 
„nedorozumění“ ve vztahu Alkibiada 
a Sókrata viz Hunter 2004, s. 115, 122–123).  
Proto je také jeho řeč chvalořečí na 
Sókrata jakožto konkrétní ztělesnění 
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není enkómiem na Eróta. Základní cha-
rakteristikou enkómia  – ať už podle 
Sókrata, či podle ostatních – je snaha 
mluvčího „vyšperkovat“ svoji řeč, uči-
nit ji jaksi „vnějškovitě“ či „formálně“ 
krásnou, neboť právě takováto krása 
nejsnáze zaujme (nefilosofické) poslu-
chače. Sókratés tím, že se explicitně 
distancuje od snahy vyzdobit svoji řeč 
tímto způsobem (a tudíž obecně od ré-
torické formy chvalořeči), deklaruje do 
jisté míry opačnou snahu soustředit se 
cele a bezvýhradně na pravdivost obsahu, 
pravdivost svého (resp. Diotimina) vý-
kladu o Erótovi.5

Eróta na lidské rovině – zaslepeně jej mi-
luje, a není tak schopen postupu na žád-
nou vyšší rovinu. J. C. Woods si správně 
všímá toho, že Alkibiadés nepřináší na 
scénu nic, co by už nebylo v  Diotimině 
řeči zahrnuto a vyvráceno (Woods 2010, 
s. 120), a také že sice miluje Sókrata, ale 
zároveň paradoxně nenávidí vše, co je na 
něm specificky sókratovského (Woods 
2010, s. 154), což dokazuje jeho fixaci na 
jednotliviny a  současnou neschopnost 
využít možnosti, jež mu styk se Sókratem 
poskytuje. Srov. také názor Garyho Scotta 
a  Williama Weltona, podle něhož je 
v rámci našeho dialogu velmi problema-
tické jakýmkoli způsobem „odstřihávat“ 
Platónovy názory od obsahu Sókratovy/ 
/Diotiminy řeči: „Any interpretation that 
tries to sever Socrates (or even Plato) 
from Diotima’s  teaching will be incapa-
ble of doing justice to these connections 
and harmonies between Diotima’s teach-
ing and the content and form of the di-
alogues, including their portrayal of 
Socrates.“ (Scott, Welton 2008, s. 138–139)

5 Je otázkou, do jaké míry je formální 
stránka řeči Platónova Sókrata (ať již 
v  Symposiu, či v  Apologii) skutečně na-
hodilá a  do jaké míry se jedná spíše 
o  Platónovu stylizaci, která příliš ne-
odráží skutečný stav věcí. Domnívám se 
však, že naše odpověď nemusí hrát pří-
liš velkou roli, neboť, jak jsem se právě 
pokusil vyložit, filosoficky důležitá je 
Sókratova (rozuměj: Sókratova jakožto 

Všichni přítomní Sókrata horlivě 
vybízejí, aby mluvil, ať už jakýmkoli 
způsobem (Symp. 199b). Sókratés si však 
ještě před tím neodpustí svůj typický 
elenchos, a pouští se tak do konfrontace 
s předcházejícím řečníkem – Agathó-
nem. Důvod, proč Sókratés takto zkouší 
pouze Agathóna, a nikoli předcházející 
řečníky (byť můžeme oprávněně před-
pokládat, že ani tyto by jistě nemohl 
bezvýhradně přijmout), musíme hledat 
v jejich krátkém rozhovoru z momentu, 
kdy Sókratés na Agathónovu hostinu 
dorazí. Agathón v něm ironicky naráží 
na Sókratovu moudrost, již měl nabýt 
ve svém „vytržení“, díky němuž dorazil 
na hostinu později. Sókratés na oplátku 
ironicky vyzdvihne Agathónovu „moud-
rost“, již osvědčil svým vítězstvím v sou-
těži básníků. Tímto je odstartována 
„pře o moudrost“ (Symp. 175e), která je 
v pozadí celého dialogu a jež dosáhne 
svého rozřešení právě ve zmíněném dia-
logu mezi oběma aktéry bezprostředně 
předcházejícím samotnou Sókratovu 
řeč. Pomocí několika otázek, které, jak 
uvidíme, vyplývají z  toho, co údajně 
učí kněžka Diotima, dosáhne Sókratés 
Agathónova konečného doznání: „Po-
dobá se, Sókrate, že nemám žádné vě-
dění o tom, o čem jsem tehdy mluvil.“ 
([…] kindyneuó, ó Sókrates, úden eidenai 
hón tote eipon […]) (Symp. 201b).6

literární postavy dialogů) jasná distance 
od rétoriky, která plyne z  jeho explicit-
ně deklarovaného nezájmu o  formální 
stránku jeho řeči, a to bez ohledu na to, 
zda Platón ve skutečnosti jeho řeč for-
málně vyšperkoval, či nikoli.

6 Domnívám se, že smysl této repli-
ky bychom neměli přetěžovat. Není 
nutné chápat ji jako výraz upřímné 
Agathónovy pokory a  počátek jeho 
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Po vyvrácení Agathóna7 Sókratés 
ihned zdůrazní, že řeč, kterou se chystá 
přednášet, není jeho vlastní, ale pochází 

filosofické transformace, jak to činí 
Andrew Domanski (2013, s.  10–13), avšak 
naopak ani jakožto výsměšnou ironii, 
jejíž význam je přesně opačný. Agathón 
sice na počátku sám vyhlásil „při 
o moudrost“ mezi sebou a Sókratem, ale 
lze se oprávněně domnívat, že to uči-
nil spíše v  přátelsky hravém tónu a  že 
této při nepřikládal příliš velký význam. 
Agathón je básníkem, a navíc pravděpo-
dobně Gorgiovým žákem (Symp.  198c), 
takže pravda a moudrost v sókratovském 
smyslu pro něj nejspíš nejsou příliš vel-
kými hodnotami. Celá tato pře se navíc 
odehrává v  družné atmosféře symposia 
a pouze několik dní po Agathónově úspě-
chu v básnické soutěži, jenž je pravděpo-
dobně tím, čeho si mladý básník skuteč-
ně cení – jeho hlavním zájmem není ob-
stát v sókratovském dialogu, ale zazářit 
„před zraky více než tří myriád Hellénů“ 
(Symp. 175e). Agathón se tedy s největší 
pravděpodobností nachází v povznesené 
náladě, opojen svým úspěchem, takže 
nemá problém Sókratovi přiznat poráž-
ku, navíc na jemu cizím bitevním poli 
krátkého sókratovského elenchu, a dál se 
na hostině dobře bavit. Význam této po-
rážky pro Agathóna jistě umenšuje i fakt, 
že svého úspěchu dosáhl již tím, že jeho 
řeč sklidila bezprostředně po svém skon-
čení všeobecný obdiv (Symp.  198a). Ve 
prospěch této interpretace hovoří také 
Agathónova replika následující bezpro-
středně po aporii: „Nedovedl bych tobě, 
Sókrate, odporovat; nuže budiž tomu 
tak, jak ty pravíš.“ (Symp. 201c) Agathón 
tak zřetelně dává najevo, že se Sókratovi 
vzdává pouze na poli elenchu, avšak že 
se proto s  největší pravděpodobností 
necítí upřímně přesvědčen Sókratovou 
argumentací a  poražen v  kontextu ce-
lého symposia, resp. jím vyhlášené „pře 
o moudrost“.

7 Touto formulací označuji moment, kdy 
se Agathón po krátkém elenchu dostává 
do aporie (Symp.  201b). Tato aporie by 
snad pro někoho mohla být relativizová-
na Sókratovým následným prohlášením: 
„A přece jsi mluvil krásně, Agathóne.“ ([…] 
kai mén kalós ge eipes […] ó Agathón […])

od zmíněné mantinejské kněžky Dio-
timy. Připsáním řeči moudré Diotimě 
se přinejmenším na jedné rovině vy-
světluje Sókratova poznámka z místa 
Symp. 177d–e, kde nepřímo tvrdí, že se 
vyzná ve věcech lásky, a která tak zdán-
livě jde proti smyslu jím zdůrazňova-
ného vědění nevědění. Obvyklým in-
terpretačním problémem je však otázka 
po tom, proč Sókratés vůbec svoji řeč 
připisuje někomu cizímu8 a nepronese ji 
sám za sebe jako například v tematicky 
spřízněném dialogu Faidros. Důležitost 
tohoto fenoménu je navíc vyzdvihnuta 
tím, že se bezpochyby jedná o  fikci, 

 (Symp. 201c). Domnívám se však, že de-
struktivní složka aporie zůstává neosla-
bena i  s  přihlédnutím k  této replice. 
Proč ale Sókratés poukazuje na krásu 
Agathónovy řeči, když právě odhalil 
nevědomost jejího autora? Zdá se, že 
v případě řečí (logoi, mythoi) lze hovořit 
o rozdílu mezi „vnější“ a „vnitřní“ krásou 
obdobným způsobem jako u  lidských 
jedinců. Stejně jako člověk může být 
navenek krásný, ale uvnitř špatný (ošk-
livý), tak i  řeč může být složena z  krás-
ných a  ladně poskládaných slov a  frází, 
takříkajíc rétoricky vybroušena, nicméně 
její sdělení může i  přesto být přízemní, 
ba dokonce lživé. Sókratés tedy tím, že 
dovádí Agathóna do aporie, avšak vzá-
pětí vyzdvihuje krásu jeho řeči, upozor-
ňuje přesně na tento rozdíl. Agathónova 
řeč, stručně řečeno, byla sice krásná, ale 
z velké části založená na nepravdě. Jsem 
přesvědčen, že je to právě tato distinkce, 
která stojí v pozadí Platónovy kritiky ré-
toriky a poesie – pro podrobný výklad viz 
Stránský 2014.

8 S obdobným jevem se v rámci platónské-
ho korpusu setkáváme ještě v  dialogu 
Menexenos, kde Sókratés svoji řeč při-
pisuje mílétské Aspasii. Přes zdánlivou 
podobnost obou jevů jsem však pře-
svědčen, že každý z nich plní ve skuteč-
nosti zásadně odlišnou funkci. Postavě 
Diotimy se budeme věnovat nyní, pro můj 
výklad dialogu Menexenos viz Stránský 
2015.
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neboť Diotima činí téměř explicitní 
narážky na právě proběhnuvší řeči (za 
všechny příklady viz například odkaz 
na Aristofanovu řeč – Symp. 205d–e).9 
Přítomnost Diotimy má tak s největší 
pravděpodobností důležitý filosofický 
význam.

Dle mého názoru je tento význam 
třeba spatřovat zejména ve dvou zásad-
ních bodech: 1) Diotima je věštkyně; 
2)  Diotima je žena. Tím, že Sókratés 
připíše svoji řeč božsky inspirované 
věštkyni (jejíž schopnosti jsou navíc de-
monstrovány tím, že prý jednou vymohla 
odložení moru, který měl zasáhnout 
Athény, o deset let – Symp. 201d), se jaksi 
implicitně snaží poskytnout garanci její 
pravdivosti – věštkyně dokážou tlumočit 
vůli nesmrtelných a dokonale moudrých 
bohů. Tento krok tak potvrzuje Sókra-
tův dříve deklarovaný a výhradní zájem 
o pravdu, dále snad plní i jistou rétoric-
kou funkci, neboť slovy moudré věštkyně 
budou ostatní přesvědčeni možná snáze 
než slovy Sókrata a v neposlední řadě 
si Sókratés již předem otvírá cestu pro 
jeden možný způsob obrany před pří-
padnými námitkami – odporovat slovům 
ženy, jež je v kontaktu s bohy, by se rov-
nalo hybris. 

Neméně důležité je, že je Diotima 
žena. Ženský aspekt je totiž něčím, co 
ve výhradně mužské společnosti chybí,10 
avšak tvoří jeden z bytostných rysů filo-
sofie a života vůbec. Jak dále uvidíme, 
dle Diotiminy řeči je každý člověk ně-
jakým způsobem „těhotný“ (tzn.  má 
„obtěžkané“ tělo či „obtěžkanou“ 

9 Viz například Nichols 2004, s. 200; Hunter 
2004, s. 111.

10 Srov. Nichols 2004, s. 198.

duši – Symp. 208e–209a) a každý má 
v sobě přirozený pud plodit (ať už máme 
na mysli plození tělesné, či opět duševní) 
(viz výklad od Symp. 206b dále). Bez pou-
žití bytostně ženských kategorií bychom 
mohli tento důležitý aspekt vyjádřit jen 
obtížně, a proto Sókratés symbolicky 
představuje svého božského garanta 
pravdy jako ženu.11

11 Badatelé ovšem přicházejí s dalšími, dle 
mého názoru povětšinou plausibilními, 
avšak méně významnými, rovinami, na 
nichž lze přítomnost Diotimy vykládat. 
Dle Mary P. Nichols Diotima jistým způ-
sobem připomíná Eróta, neboť funguje 
také jako posel bohů nacházející se na 
rovině, jež je vyšší než lidská, ale nižší 
než božská. Diotima prý dále také může 
připomínat bohyni z  Parmenidovy bás-
ně, avšak pouze pokud máme na paměti 
signifikantní rozdíly mezi nimi – zatímco 
u  Parmenida se jedná o  pravou bohyni, 
která tak konsekventně učí Parmenida 
tomu, „co jest“, Diotima není ani bohy-
ně, ani obyčejný člověk, a tak příznačně 
učí mladého Sókrata nikoli tomu, co jest, 
ale tomu, co se nachází na pomezí bož-
ské a lidské sféry, tedy ontologicky řeče-
no, na pomezí sféry pravého bytí a sféry 
pomíjivého vznikání a zanikání (v  jistém 
smyslu tedy vlastně nebytí) (Nichols 
2004, s.  194–195). Dle Garyho A. Scotta 
a  Williama Weltona připomíná Diotima 
svojí „absentující přítomností“ způsob 
„dávání se“ lidem pravdy, resp.  idejí. 
Stejně jako pravda idejí je vždy nějakým 
způsobem přítomna v  lidském toužení, 
jiným způsobem je naopak vždy jakož-
to samotný vrchol cesty nepřítomna. 
Pravda, která je vždy nepřítomna, ale zá-
roveň naznačována v něčem přítomném, 
tak musí být proslovena někým, kdo sdílí 
podobné charakteristiky (Scott, Welton 
2008, s. 140). Podle Stanleyho Rosena je 
kombinace mužského a  ženského ele-
mentu (Sókrata a Diotimy) nutná k tomu, 
aby mohl být vyvrácen Agathón, jenž sám 
oplývá androgynními rysy (Rosen 1968, 
s.  202–203). Zcela odlišnou rovinu vnáší 
do problému Gabriela Stránská, podle 
níž má fakt, že Sókratés vždy přináší řeč 
od ženy (ať už Diotimy, či Aspasie), co do 
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III. ERÓS, KRÁSA A DOBRO
Obsah Diotiminy řeči bychom velmi 
stručně mohli shrnout do tří základ-
ních bodů: 1) v  rozporu s  obvyklým 
míněním se dokazuje, že Erós ve sku-
tečnosti není bůh, ale velký daimón, 
jakýsi mezičlánek mezi božským a lid-
ským, díky němuž je vůbec kontakt 
mezi těmito dvěma sférami možný 
a který touží po kráse a dobru, neboť 
se mu jich na rozdíl od bohů plně ne-
dostává; jeho prostřednický status je 
dále vysvětlen pomocí mýtu o jeho zro-
zení z Pora a Penie (Symp. 201d–204c); 
2)  Sókratovou otázkou po Erótově 
užitku lidem (Symp. 204c) je odstarto-
ván výklad o zmíněné plodivé dimensi 
lásky, jež ji doprovází na všech jejích 
rovinách – ukázalo se totiž, že erós12 ve 

činění se sexuálními preferencemi sa-
motného historického Sókrata (Stránská 
2015).

12 V  pojmu „Erós/erós“ vcelku přirozeným 
způsobem splývají (v  textu Symposia) 
dvě z  našeho současného pohledu vel-
mi odlišné roviny: 1) Erós jakožto jméno 
boha, resp.  daimóna, na jehož počest 
jsou na hostině pronášeny chvalořeči; 
a 2) erós jakožto řecký termín pro přiro-
zenou lidskou, obvykle sexuální, touhu 
(jak se ukáže na základě Sókratovy řeči, 
jedná se ve skutečnosti o touhu po Kráse, 
resp. Dobru, a jejím trvalém vlastnictví). 
Z  tohoto důvodu v  textu variuji mezi 
psaním „Erós“ a  „erós“ podle aktuál- 
ního kontextu, v němž je tento daimón/ 
/fenomén probírán, i když takovéto roz-
lišování může být často velice problema-
tické a nepřesné.

 Stojí za zmínku, že tentýž problém, 
byť v  kontextu Hésiodovy Theogonie, 
traktuje ve své monografii také Eliška 
Luhanová, a to v příznačně nazvané ka-
pitole „Proměna Eróta v  erós“ (Luhan 
2014, s. 71–75). Dle autorky je jádrem této 
transformace  integrace primordiálního 
autonomního božstva ve světový řád. 
Domnívám se, že i  v kontextu Symposia 

své nejzákladnější podobě je všem lidem 
vrozená touha po Kráse, resp. Dobru 
a po jeho stálém vlastnění; toto nutně 
implikuje, že Erótovi je vlastní touha 
po nesmrtelnosti, jíž lidské bytosti 
mohou dosáhnout v různých stupních 
právě skrze různé typy plození v krás-
ném (Symp. 204d–209e); 3) vrcholem 
řeči je tzv. „Diotimin žebříček lásky“,13 

bychom mohli uplatnit pregnantní au-
torčinu formulaci: „Z Eróta, primordiální 
božské mocnosti, se tak stává erós jakož-
to charakteristická působící vlastnost ji-
ných božstev.“ (tamtéž, s. 71), avšak s tím 
rozdílem, že místo „vlastnosti jiných 
božstev“ by bylo vhodné dosadit spíše 
„vlastnost individuálních lidí“. Zdá se to-
tiž, že v rámci Symposia (resp. Sókratovy 
řeči) se toto božstvo integruje ve světový 
řád zejména (i když nikoli výhradně) skr-
ze lidskou rovinu jakožto základní a při-
rozená touha po tom, co každý člověk 
pokládá za dobro.

13 Velice závažná je otázka po tom, zda prá-
vě symbolika žebříku je vhodná pro vy-
světlení Diotimina erótického vzestupu 
jedince. Na žebříku se totiž naší pozor-
nosti těší vždy pouze stupínek, na němž 
aktuálně stojíme  – nižší stupínky nám 
sice umožnily na tento vystoupat, ale 
aktuálně jsou již zcela opuštěné, nemají 
pro nás již žádný význam. Odpovídá ten-
to model skutečně myšlence vzestupu, 
se kterým nás seznamuje Diotima? Podle 
Julia Moravcsika lze rozlišovat mezi 
tzv.  „inklusivní“ a  „exklusivní“ interpre-
tací Diotiminy vize jedincova vzestupu – 
podle první zmíněné je symbolika žebří-
ku ve své podstatě chybná, neboť jedi-
nec při vzestupu díky stupni, na němž 
se právě nachází, neopouští nižší roviny 
projevů krásy, jež dominovaly jeho vní-
mání dříve. Pro krásu zákonů si napří-
klad nepřestane cenit „nižší“ krásy duše. 
Toto pojetí zastává například Ota Gál, 
jenž mluví o pouhé „relativizaci“ nižšího 
stupně, resp. jeho „zasazení do širší per-
spektivy s  limitou perspektivy samot-
ného Dobra“ (Gál 2011, s.  73). Moravcsik 
však proti tomuto výkladu činí námitku, 
že fatálně zanedbává negativní pocity – 
jako například pohrdání  – vztahující se 
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v němž se popisuje, jakým způsobem má 
milovník postupovat, aby plně využil 
potenciál, který Erós nabízí, a po projití 
několika fázemi (láskou k tělům, duším, 
zákonům, poznatkům) byl schopen na-
hlédnout Krásno samo, které funduje 
existenci všech krásných jevů, s nimiž 
se doposud setkal (Symp. 210a–212a).

Na prvním místě budeme nyní tema-
tizovat problém obecného charakteru 
lidského erótu a  jeho základního za-
měření či cíle. Raphael Demos definuje 
Eróta jako „primordiální přitažlivost 
aktuálního ideálním“.14 Tato definice 
je velice výstižná a praktická, neboť po-
kud zformulujeme určení Eróta na takto 
obecné rovině, vyhýbáme se kompliko-
vanému problému rozdílu či vztahu 
mezi toužením po Kráse a toužením po 
Dobru. Pokud se však chceme pokusit 
problém vztahu Krásy a Dobra nějakým 
způsobem vyřešit, nemůžeme se s takto 
obecnou rovinou spokojit. Scott s Wel-
tonem nabízejí následující vymezení: 

přinejmenším k  některým nižším proje-
vům Krásy, které jedinec dříve pokládal 
za hodnotné (cit. z  Gregory, Levin 1998, 
s. 410). V podobném duchu také Kryštof 
Boháček: „Žádné z  dříve představených 
konceptuálních schémat totiž nemá smy-
sl samo o sobě, nýbrž pouze jako stupeň, 
jehož má býti dosaženo, jenž má býti vy-
čerpán a  vzápětí opuštěn ve prospěch 
následujícího. Jen a pouze v rámci tohoto 
therapeuticko-pedagogického konceptu 
mají ony postoje své opodstatnění (ja-
kožto stupně) a jsou udržitelné i obhaji-
telné jen jako provizorní, dočasně uza-
vřené obzory mladé duše systematicky 
postupující v procesu poznání.“ (Boháček 
2010, s. 13) Vlastní řešení tohoto problé-
mu se pokusím nabídnout později v rám-
ci této studie.

14 „Thus, the Eros is the primordial attrac-
tion of the actual by the ideal.“ (Demos 
1934, s. 340)

„Erós je daimónský posel mezi smrtel-
ným a božským, pln hojnosti i chudoby, 
toužící po dobru, jež postrádá a které 
dychtí vlastnit navždy. A tak usiluje o ne-
smrtelnost skrze ,plození v kráse‘, to jest 
skrze krásou inspirovanou tvořivost, jež 
je vyjádřena prostřednictvím krásných 
forem.“15 Zde se zdá, že cílem erótické 
touhy je Dobro a jeho nepřetržité vlast-
nění a role Krásy se týká pouze plození 
či tvoření obecně. Charles Kahn hovoří 
o „krásném-a-dobrém“16, čímž v pod-
statě činí z obou termínů synonymní 
výrazy, což však platí pouze na nejvyšší 
rovině, když se bavíme o zacílení Eróta 
v nejfundamentálnějším smyslu. Dife-
rence mezi termíny kalos a agathos při-
cházejí ke slovu v momentě, kdy se jedná 
o běžný jazykový úzus – kalos se totiž na 
rozdíl od agathos vztahuje také k čistě 
fysické, visuální kráse a k objektům, či 
spíše činnostem, které jsou schvalovány 
na morálně-sociální rovině.17

Jsem přesvědčen, že všechny tři 
představené názory nám poskytují 
cenné indicie pro lepší vhled do povahy 
Eróta a vztahu mezi Krásou a Dobrem, 
které jsou s ním určitým způsobem by-
tostně spjaty. Demosova definice, jak 
již bylo řečeno, vyjadřuje velmi dobře 
základní určení Eróta na obecné rovině. 

15 „Eros is a daimonic messenger between 
the mortal and the divine, full of poverty 
and resource, longing for the good that 
it lacks, desiring to possess that good 
forever, and thus seeking immortality 
through ‘giving birth in beauty’, that is, 
through creativity that is inspired by 
beauty and that is expressed through 
beautiful forms.“ (Scott, Welton 2008, 
s. 141; přel. J. S.)

16 Kahn 1996, s. 264.
17 Kahn 1996, s. 267.
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Scott s Weltonem velmi vhodně upo-
zorňují na fakt, že Krása slouží přede-
vším jako nutné médium plodivé stránky 
Eróta, zatímco jeho ultimátním cílem 
bude spíše Dobro.18 Kahn pak samotným 
svým pojmem „krásné-a-dobré“ vyzdvi-
huje skutečnost, že přinejmenším na 
nejvyšší rovině absolutní Arché by na 
rozdíl od roviny běžného použití bylo 
jakékoli rozlišování mezi Krásou a Dob-
rem velmi problematické.19

Než se pokusím jasněji zformulo-
vat toto právě nastíněné řešení, podí-
vejme se na obsahově spřízněnou pasáž 
z jiného Platónova dialogu – mám na 
mysli známé „podobenství o Jeskyni“ 
z počátku VII. knihy dialogu Ústava. 
Pasáže z obou dialogů mají společných 
několik zásadních bodů. V obou pří-
padech je pravděpodobně centrálním 
tématem výchova (paideia) jedince 
k filosofii, byť každý z textů se na tuto 
výchovu zaměřuje z poněkud odlišné 
perspektivy. V Ústavě je kladen důraz 
zejména na politický rozměr jedincova 

18 Obdobně také Gál 2011, s. 73. Za zmínku 
stojí rovněž Rosenova interpretace, po-
dle níž je definice Eróta jakožto lásky ke 
kráse ve skutečnosti definicí špatnou, 
a spíše tak zastírá pravdu o lidské přiro-
zenosti (Rosen 1968, s. 242).

19 Za zmínku stojí pozoruhodný fakt, že 
z  antické tradice je dochované epithe-
ton dialogu Symposion, které zní „peri 
agathú“. Hlavním tématem dialogu by 
se tak poměrně překvapivě nestal Erós 
ani Krása, ale Dobro, o  němž (snad vy-
jma narážky spojené se jménem hosti-
tele Agathóna) v  dialogu není explicitní 
zmínka (viz Boháček 2010, s. 9). Myslím, že 
nelze jednoduše prohlásit, že tématem 
dialogu je Dobro, nicméně je důležité mít 
na paměti, že, jak se dále pokusím uká-
zat, mezí tím, co je v Platónových dialo-
zích označováno jako Krása a jako Dobro, 
existuje velmi těsná vazba.

vzestupu – vymanění se z „jeskynní“ 
sféry vlivu polis, k níž je jakoby pouty 
„připoután“, a obracení se na cestu fi-
losofie20 –, v Symposiu zase na rozměr 
erótický, resp.  vymanění se jedince 
z lásky k jednotlivinám. V „podobenství 
o Jeskyni“ není tematizován fakt, že erós 
a jeho využití je s největší pravděpo-
dobností conditio sine qua non výstupu 
z jeskyně, v Diotimině řeči se naopak 
netematizuje skutečnost, že milovní-
kovy rozličné lásky se odehrávají na po-
zadí sociálně-politické komunity, do níž 
jsou zasazeny, a že při filosofickém vze-
stupu je třeba se na určitém stupni od 
tohoto prostředí alespoň v jistém smyslu 

20 Interpretace známého Platónova „po-
dobenství o  Jeskyni“ (Resp.  514a–517a) 
představuje tradiční výzvu pro nemá-
lo platónských badatelů. Jeho podrob-
ný výklad bohužel není možno v  rámci 
této studie provést, avšak i  přesto se 
pokusím ve stručnosti představit ně-
která možná řešení a  vlastní alternati-
vu. Poměrně často se Jeskyně vykládá 
prismatem předcházejícího podoben-
ství o Úsečce, s níž je uvedena do para-
lelního vztahu. Rovinu eikasia v ní tedy 
representují stíny na stěně, rovinu pistis 
předměty nošené nad zídkou, rovina dia-
noia je vyobrazena skrze odrazy před-
mětů skutečného světa mimo jeskyni 
a konečně rovina noésis skrze skutečné 
předměty vnějšího světa. Oheň v  jesky-
ni pak představuje slunce a slunce mimo 
jeskyni ideu Dobra (viz například Raven 
1953, s. 27–32). Tento výklad nepochybně 
není zcela mylný, avšak domnívám se, že 
ani zdaleka nevyčerpává možnosti toho-
to podobenství, neboť Jeskyně podle něj 
v zásadě nepřináší oproti Úsečce nic no-
vého. Podle naprosto odlišné interpre-
tace, kterou zmiňuje Zdeněk Kratochvíl, 
Jeskyně je podobenstvím o  obecně 
lidské zkušenosti. Pobyt v  jeskyni prý 
představuje dětství a výstup ven proces 
dospívání (Kratochvíl 2009, s. 139). Tento 
výklad rovněž nemůžeme striktně od-
mítnout, samotné podobenství jej prav-
děpodobně umožňuje, avšak nezapadá 
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emancipovat. Oba výstupy v konečné 
fázi kulminují v mystickém nazření Ar-
ché,21 která je zdrojem všeho, s čím se 
jedinec ve svém dosavadním vzestupu 
setkával. Zcela evidentní rozdíl mezi 
oběma popisy filosofického vzestupu 
však spočívá v tom, že zatímco v Ústavě 
je touto Arché Dobro (metaforicky 

příliš dobře do kontextu Ústavy jakožto 
celku a  nevysvětluje Jeskyni v  kontextu 
ostatních dvou podobenství. Osobně se 
domnívám, že je toto podobenství sice 
třeba číst na pozadí ontologicko-epis-
temologického rozvrhu Úsečky, avšak je 
třeba položit důraz na nové aspekty, jež 
jsou do něj vneseny a které dobře reso-
nují s kontextem Ústavy. Těmito aspekty 
mám na mysli zejména tematiku výchovy 
(paideia), která je zmíněna hned v první 
větě inkriminované pasáže (Resp.  514a) 
a  přítomna v  celém podobenství, a  po-
litický kontext, který absentoval v před-
chozích dvou podobenstvích. Na jeho 
přítomnost usuzuji z  několika aspektů: 
1) Sókratovo konstatování, že vězni v jes-
kyni jsou podobní nám (homoiús hémin 
[legó tús desmótas]) (Resp.  515a), čtu 
v  užším významu „nám jakožto athén-
ským občanům“; 2) domnívám se, že no-
siče nad zídkou je třeba interpretovat 
jako básníky, rapsódy, rétory, sofisty či 
ostatní tvůrce „stínové reality“ života 
v polis (obdobně také Rowe 2007, s. 56); 
3) činnost bývalého vězně, který nahlé-
dl pravou realitu a poté se vrací zpět do 
jeskyně, i odmítavá, až agresivní reakce 
ostatních vězňů na jeho pobízení vel-
mi nápadně připomíná Sókratovu čin-
nost v Athénách. Politickou interpretaci 
Jeskyně, s  níž se v  základních obrysech 
mohu ztotožnit (i když chybí zdůraznění 
tematiky paideia), poskytuje Leo Strauss 
(2007, s.  134). Strauss rovněž správně 
upozorňuje na fakt, že politika v běžném 
významu pro tehdejší dobu (tedy niko-
li v  platónském) a  filosofie „se od sebe 
vzdalují a míří každá opačným směrem“ 
(tamtéž), což později v  dialogu vede ke 
vzniku (domnívám se, že nepřekonatel-
ného) paradoxu tzv. filosofů-vládců.

21 Pro podrobnější výklad viz Stránský 2011, 
s. 101–105.

vypodobněno jako Slunce), v Symposiu 
jí je Krása. Jaké důsledky má tento roz-
díl pro interpretaci Platónovy filosofie 
na obecnější rovině? 

Jistě můžeme s klidným svědomím 
vyloučit zcela neplatónskou představu 
dvou rovnocenně koexistujících positiv-
ních Archai, které by zakládaly tento ve 
své podstatě krásný-a-dobrý svět. Pokud 
bychom však i přesto prohlásili Krásu 
za ideu v silném ontologickém smyslu 
odlišnou od Dobra (a tudíž „nižší“ než 
Dobro), existující s  ním maximálně 
v rámci určitého společenství (koinónia), 
museli bychom pak tvrdit, že Symposion 
a Ústava nám představují dva odlišné 
modely vzestupu jedince, z nichž je-
den směřuje ke Kráse a druhý k Dobru. 
Nemohli bychom tedy vůbec hovořit 
o dvou odlišných aspektech jednoho 
a téhož filosofického vzestupu a museli 
bychom například vysvětlit, z jakého 
důvodu jsou oba z nich (a zejména je-
jich vrchol) popisovány tak analogic-
kým způsobem. Jsem přesvědčen, že 
při striktním rozlišování obou modelů 
vzestupu se dostáváme do velkých inter-
pretačních nesnází a že jistá obeznáme-
nost s Platónovou filosofií zachycenou 
v dialozích (v nichž se velmi často děje 
to, že stejná věc je probírána na různých 
místech v různém kontextu a z různých 
úhlů)22 nás naopak vede k analogickému 

22 Srov. zcela pregnantní formulaci Stanley-
ho Rosena: „The necessary defect in writ-
ing about extremly complicated subjects 
is that one can discuss adequately only 
one aspect at a  time. If we restrict our 
attention merely to the Symposium, the 
result is a  distorted understanding of 
Plato’s conception of philosophy.“ (Rosen 
1968, s. 220–221)
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a vzájemně se doplňujícímu čtení obou 
pasáží.

Kloním se tedy ke zmíněnému 
Kahnovu návrhu číst ideu, v níž kulmi-
nuje filosofův vzestup, ať už v Symposiu, 
či v Ústavě, jako „to krásné-a-dobré“. Na 
tomto místě je třeba upozornit na jeden 
spíše terminologický problém, který má 
však výrazný filosofický přesah. V Sym-
posiu se sice termín „idea“ ve vztahu ke 
Kráse samé nepoužívá, ale v Ústavě Pla-
tón zcela explicitně mluví o ideji Dobra 
(idea tú agathú – Resp. 508e). Význam 
tohoto pojmu, který zcela odpovídá 
standardnímu platónskému úzu, nelze 
dle mého názoru přetěžovat. Pro ideje je 
charakteristické to, že jim náleží pravé 
bytí (na rozdíl od empirického světa 
pomíjivosti). Dobro je naopak epekeina 
tés úsias (Resp. 509b), leží mimo sféru 
bytí, což neznačí jeho pomíjivost, ale 
to, že celou sféru bytí funduje. Způsob 
existence Dobra se vymyká exaktnímu 
uchopení skrze logos, a tak o něm lze 
v tomto médiu vypovídat pouze metafo-
rickým způsobem. Je tedy třeba si uvě-
domit, že Dobru tak nepřináležejí zá-
sadní charakteristiky, jimiž se naopak 
určují jiné ideje. Jedná se tak o něco, co 
je snad idejí zjednodušeně nazýváno 
z důvodu kontextu celého dialogu, je-
hož tématem rozhodně není otázka, 
co jest Dobro.23 Pokud bychom se touto 

23 Jedním z  charakteristických rysů Platóno-
vých dialogů je dle mého názoru Platónova 
(možná záměrná) terminologická nejedno-
značnost. Platón často podrobuje filosofic-
kému zkoumání standardní pojmy či kon-
cepty řecké kultury a dochází k výsledkům, 
jež jsou z řeckého pohledu velmi originál-
ní a nesamozřejmé. V kontextech, v nichž 
však není daný pojem či koncept tematizo-
ván, však nemá problém jej opět používat 

otázkou chtěli zabývat, došli bychom, 
myslím, nutně k závěru, že tato „idea“ 
nemůže být podřaditelná pod žádnou 
nám známou kategorii a vyžaduje na-
opak kategorii vlastní. Obdobně o Kráse 
se dozvídáme, že je to „něco, co je věčně 
samo o sobě a se sebou a jednotné“ (auto 
kath’ auto meth’ autú monoeides aei on) 
(Symp. 211b). R. G. Bury ve svém komen-
táři k Symposiu upozorňuje, že termín 
monoeides je třeba chápat ve smyslu 
„specificky unikátní“, resp. jediný pří-
slušník své třídy.24 Pokud nepovažujeme 
za vhodné vytvořit speciální kategorii 
pro Dobro a jinou, avšak stejně exklu-
sivní, byť nižší kategorii i pro Krásu, 
měli bychom opět spíše přijmout myš-
lenku krásného-a-dobrého, jež je epeke-
ina tés úsias a zároveň auto kath’ hauto 
meth’ hautú monoeides aei on.25

standardním způsobem a  nezatěžovat jej 
filosofickým zkoumáním. V našem dialogu 
se například Erós, pokud je tematizován, 
vyjeví jako daimón, i  když standardně je 
považován za boha. Pro kontrast si připo-
meňme dialog Ión, v němž jsou Músy v sou-
ladu s tradicí pojímány jako bozi – pokud 
by však Músy byly tematizovány podob-
ným způsobem jako Erós v Symposiu, jsem 
přesvědčen, že by se nutně vyjevily také 
jako daimóni. K takové tematizaci však ne-
dochází, a tak Platón bez problému použí-
vá standardní termín bůh (theos). Pro moji 
interpretaci dialogu Ión viz Stránský 2014.

24 Dostupné z: http://www.perseus.tufts.
edu/hopper/tex t?doc=Perseus%3A-
text%3A1999.04.0090%3Atext%3Dco-
mm%3Asection%3D211B.

25 Tento paradox ve svém komentáři 
k Ústavě vhodně zachycuje James Adam, 
když hovoří o  tom, že Dobro na jedné 
straně není úsia v  tom smyslu, v  jakém 
jsou ostatní ideje úsiai, nicméně v jiném, 
vyšším smyslu je to naopak jediná pravá 
úsia: „Similarly the Good is not οὐσία in 
the sense in which the Ideas are οὐσίαι; 
but in a higher sense it is the only true 
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O Kráse se také dozvídáme, že se jí 
účastní všechny ostatní krásné věci (ta 
alla panta kala), ale ona sama se přitom 
nijak nemění (Symp. 211b). Pomiňme 
nyní klasický problém interpretace 
konceptu methexis a zamysleme se nad 
tím, co jsou tyto „všechny ostatní krásné 
věci“. Jako většina věcí v Platónových 
dialozích má i tento problém několik 
rozličných rovin, na nichž jej lze chá-
pat. Na rovině nejzjevnější se zdá od-
pověď jednoduchá – krásný chlapec či 
precizně vyrobený hrnec mají na Kráse 
podíl, starý mrzák či šišatý zmetek se jí 
neúčastní. Na této rovině bychom však 
byli stejně povrchní jako mladý Sókratés 
v dialogu Parmenidés, jenž je v nesná-
zích, když jej Parmenidés konfrontuje 
s myšlenkou ideje vlasu, bláta či špíny 
(Parm. 130c). Je třeba postoupit hlouběji 
a uvědomit si, že Krása ani Dobro (stejně 
jako Spravedlnost, Rozumnost, Umě-
řenost atd.) nemají v Platónově filosofii 
svůj protipól.26 Ošklivost ani zlo nejsou 
aktivními principy, ale pouhou privací, 
positivní idea Zla ani positivní idea Oš-
klivosti neexistují. Ošklivost není ni-
čím jiným než velmi malou přítomností 
krásy. V souladu s řeckou tradicí Platón 
uznává, že svět je kosmos – šperk, pro 
absolutně ošklivé věci v něm není místo. 
Pokud tedy Platón říká, že na Kráse mají 
podíl všechny krásné věci, znamená 
to, dovedeno do důsledků, že na Kráse 

οὐσία, for all οὐσίαι are only specific de-
terminations of the Good.“ (Adam 2009, 
s. 62)

26 Jedinou výjimkou je snad bezbožnost (to 
asebes), resp. hříšnost (to anosion) z dia-
logu Euthyfrón (Euthyphr. 5c–d), avšak 
pro interpretaci této problematické pa-
sáže zde není prostor.

musejí mít podíl všechny věci, pouze ně-
které méně a některé více. U Dobra je 
toto mnohem zřejmější – o Dobru víme, 
že se jedná o obecně ontologický princip, 
který tak v posledku musí fundovat exis-
tenci všech jsoucích věcí a nejen těch, 
které se jeví jako dobré, ať už v jakémkoli 
smyslu. Absolutně ošklivé, resp. zlé věci 
tedy už z principu nemohou existovat, 
existují pouze věci více či méně krásné 
a dobré. Krása a Dobro nám tedy na nej-
vyšší rovině opět splývají v jedno.27

I přes předcházející výklad je však 
nutno varovat před nabízejícím se, ale 
příliš zjednodušujícím výkladem – nelze 
říct, že Krása a Dobro jsou jednoduše to 
samé a že jsou tyto pojmy v Platónově 
filosofii libovolně zaměnitelné. Jak již 
bylo naznačeno, působnost Platónovy 
Arché jistě zahrnuje přinejmenším dva 

27 Na fakt, že Krása a Dobro jistým způso-
bem splývají, lze v Symposiu nalézt ně-
kolik narážek. Srov.: „Thus, Socrates goes 
from claiming that he wanted ‘to go beau-
tiful to the beautiful’ to his paraphrase 
of Homer according to which ‘good men 
go uninvited’ to the good. It seems that 
Socrates is replacing the beautiful with 
the good, or treating the two terms as 
interchangeable or at least closely relat-
ed. This dramatic detail foreshadows the 
way that Diotima’s  teaching will replace 
‘beautiful things’ with ‘good things’.“ 
(Scott, Welton 2008, s. 32) Ke zmíněné ne-
očekávané Diotimině záměně krásných 
věcí dojde v  pasáži Symp.  204d–205a. 
Těžko si lze představit, že by Diotima tak-
to volným způsobem zacházela s oběma 
pojmy, pokud by se ve skutečnosti jed-
nalo o  dvě striktně odlišné ideje. Jako 
podpůrný fakt lze také dodat, že už samo 
jméno hlavního hostitele zní Agathón 
(pan Dobro), ale jeho hlavní charakteris-
tikou je právě krása. Rovněž je třeba si 
uvědomit, že v  řečtině se toto splývání 
pravděpodobně jevilo mnohem přiro-
zeněji, než se jeví nám dnes (viz Hunter 
2004, s. 101).
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aspekty, které sice neruší její vlastní 
ontologickou jednotu, ale jež jsou do-
statečně patrné v rámci lidské sféry.28 
Na obecné rovině bychom mohli konsta-
tovat následující: v Diotimině žebříčku 
lásky platí, že na čím nižším stupni 
se člověk nachází, tím se mu krásné 
a dobré jeví oddělenější a vzájemně ne-
závislé, čím výše se naopak nachází, tím 
více mu krásné a dobré začíná splývat 
v jedno. Na rovině tělesné si snadno mů-
žeme představit špatného, ale krásného 
člověka anebo naopak. Avšak rozlišení 
například mezi zákonem, který by byl 
dobrý, ale ošklivý nebo naopak špatný, 
ale krásný, již zdaleka není tak intui-
tivní a zřejmé.29

28 Jak již bylo naznačeno výše, poznání Arché 
se nemůže odehrávat v médiu logu, a tím 
pádem není možný ani žádný logicky bez-
rozporný výklad o  ní. Z  tohoto důvodu 
používá Platón v  souvislosti s  „nejvyš-
ším zasvěcením“ hojně řeč metafor nebo 
tematizuje oba aspekty takto odděleně 
(v Ústavě a v Symposiu). Cílem jeho snahy 
totiž není nic menšího a snazšího než po-
kus o sdělení nesdělitelného, resp. zpro-
středkování nezprostředkovatelného.

29 Zdá se, že zásadní skutečností, jež zapří-
čiňuje vznik zmíněné obtíže, je přechod 
od tělesného k netělesnému (pro určitou 
výjimku viz pozn. 7). Již výše bylo nazna-
čeno, že termíny kalos a agathos si jsou 
v řečtině významově mnohem blíže, než 
je tomu v naší řeči, a je otázkou, zda by-
chom pro netělesný zákon charakterizo-
vaný adjektivem kalos v  češtině použili 
jiného výrazu než právě „dobrý“. Situace 
je obdobná také u  uvedeného příkladu 
člověka, o  němž můžeme vypovídat, že 
je krásný, ale špatný anebo ošklivý, ale 
dobrý, čímž je v  zásadě myšleno, že je 
krásný co do těla, ale ošklivý (tedy špat-
ný) co do duše nebo naopak. Kdybychom 
však o zákonu chtěli říct, že je krásný, ale 
špatný, bylo by to podobně zvláštní, jako 
bychom totéž říkali o  rovněž netělesné 
lidské duši, u níž se zdá, že nám její oškli-
vost a špatnost splývají v jedno.

IV. ERÓS, VZESTUP 
A PLOZENÍ
Nyní se zaměřím na dvě zásadní speci-
fika Krásy, díky nimž se ukazuje býti 
pro lidské bytosti nezbytnou. Prvním 
distinktivním znakem projevů Arché 
jakožto krásy je, jak jsme viděli, jejich 
smyslová vnímatelnost a od ní se odví-
jející atraktivita (srov. Phaedr. 250d–e). 
Visuální (vnější) krása je dostupná všem 
a zmíněná atraktivita navíc zapříčiňuje 
to, že ji člověk přirozeně pokládá za 
dobro. Bylo by fatální chybou zůstávat 
na rovině lásky k vnější kráse, ale stejně 
chybné by bylo i podcenění její role či 
snažení se od ní zcela oprostit.30 Jedině 
ona má totiž v případě většiny lidí moc 
probudit jejich erós. Pokud bychom se 
snažili její vliv na nás již na této první 
rovině potlačit, znamenalo by to připra-
vit se o potenciál, jenž nám Erós nabízí, 
a v konečném důsledku si tak zahradit 
cestu k filosofii.31 

Druhou distinktivní vlastností krásy 
je její fungování jakožto média plození 

30 Stanley Rosen správně upozorňuje, že 
povaha tělesné krásy je poněkud ambi-
valentního rázu, neboť v  jistém smyslu 
má moc „osvětlovat“, v  jiném však také 
„zastírat“ (Rosen 1968, s. 225). Mohli by-
chom tak říci, že tělesná krása má sice 
jedinečnou moc „nastartovat“ jedincův 
filosofický vzestup, ale rovněž může 
představovat naopak i největší překážku 
tohoto vzestupu, pokud se přes ni člověk 
nedokáže přenést.

31 Julia Annas správně upozorňuje, že je tře-
ba zachovat energii, kterou nám Erós po-
skytuje, ale transformovat ji do něčeho, 
co má „intelektuální strukturu a komple-
xitu“ (Annas 2003, s. 51). V tomto smyslu 
tedy Charles Kahn může oprávněně tvr-
dit, že přenesení touhy z fysického chtíče 
na metafysickou vášeň je bytostně epis-
temologický proces (Kahn 1996, s. 280).
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(Symp. 209b). Jak již bylo řečeno, každý 
je od přirozenosti „těhotný“ a každý má 
v sobě přirozený pud k plození. Mohli 
bychom tak mluvit o dvou aspektech 
Eróta – touživém a plodivém –, které 
spolu úzce souvisejí, neboť oba jsou 
vyjádřením základního Erótova cíle – 
vlastnit Dobro (touživý) natrvalo (plo-
divý). Nutnou podmínkou plození je 
však přítomnost něčeho, co jedinec na 
svém aktuálním stupni vývoje považuje 
za krásné, neboť pokud se obtěžkaná 
bytost přiblíží k něčemu ošklivému, „je 
zachmuřena a nevrle se smršťuje, od-
vrací se a svírá a nerodí, nýbrž zadržuje 
plod a trpí“ (Symp. 206d). Pokud by se 
tedy Arché neprojevovala v lidském světě 
také jako krása, znamenalo by to, že by 
se člověk nacházel ještě v tristnějším 
a tragičtějším postavení, než je tomu 
nyní. Člověku by zůstala zcela uzavřena 
možnost se jakkoli přiblížit nesmrtel-
nosti, a tak alespoň typicky lidským ne-
dokonalým způsobem realizovat svoji 
touhu po vlastnění Dobra (resp. toho, co 
je za něj aktuálně považováno) navždy.

Podívejme se blíže na výklad jedin-
cova vzestupu, jak je navržen v Dioti-
mině řeči. Je třeba mít na paměti, že 
díky dvěma právě zmíněným aspek-
tům Eróta jedinec na každé rovině zá-
roveň touží a zároveň plodí – v tomto 
výkladu se proto souběžně zaměřím na 
oba aspekty. Na první rovině je třeba 
rozlišovat mezi lidmi, u kterých je ob-
těžkáno tělo, a těmi, u nichž je obtěž-
kanou částí jejich duše. První z nich tak 
vyhledávají ženy (nepochybně krásné, 
pokud možno) a plodí s nimi (pokud 
možno) krásné děti, druzí pak hledají 
krásná těla (s největší pravděpodobností 

zejména chlapecká a mužská) obdařená 
v ideálním případě krásnými dušemi,32 
jež se snaží vychovávat, a plodí s nimi 
krásné myšlenky, moudrost a ostatní 
ctnost (Symp. 209a–c). Domnívám se, 
že model tělesného plození s ženami 
nestojí příliš v Platónově zájmu, a slouží 
tak spíše jako model pro uvedení sa-
motného konceptu plození, který bude 
zásadní ve všech ostatních, již netěles-
ných fázích.33

Na této tělesně-duševní rovině (či 
„rovinách“  – na tom, jak přesně bu-
deme Diotimin plán vzestupu dělit, dle 
mého názoru příliš nezáleží) tedy člo-
věk potřeboval druhého jedince, v němž 

32 V textu Symposia se na tomto místě vů-
bec nemluví o  lidech, kteří by sice měli 
obtěžkanou duši, ale vyhledávali by 
pouze tělesnou krásu  – tu vyhledává 
evidentně pouze člověk s  obtěžkaným 
tělem, jenž za účelem plození touží po 
ženách. Mohli bychom tak říci, že dle 
Diotimy každý, kdo vyhledává krásné 
chlapce či muže, musí mít nutně obtěž-
kanou duši, neboť čistě tělesný styk by 
k žádnému plození nevedl, a tudíž by celý 
vztah byl defektní. Homosexuální styk 
sice není nijak vyloučen, ale užitek, který 
jedinci s obtěžkanou duší na této rovině 
plyne, spočívá v  plozeníschopném inte-
lektuálním styku. Rovněž není vyloučena 
možnost intelektuálního styku s  ženou, 
ale vzhledem k  postavení ženy v  řecké 
společnosti by Platón tuto variantu prav-
děpodobně až na několik výjimek pova-
žoval za krajně nepravděpodobnou.

33 J. E. Raven obdobným způsobem vyklá-
dá „spodní“ polovinu tzv.  podobenství 
o  Úsečce z  Ústavy, jejíž hlavní účel prý 
spočívá v  tom, že slouží jako ilustrace 
pro následné obdobné rozdělení inteli-
gibilní sféry, tedy „horní“ poloviny úseč-
ky (Raven 1953, s.  25). Stejně jako nelze 
přetěžovat Platónův zájem o  empirický 
svět, nelze se ani domnívat, že by zmínka 
o plození dětí měla v Symposiu jiný vý-
znam než pouze ilustrativní (ve vztahu 
k rovině plození duševního).
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spatřoval krásu a s nímž byl schopen 
plození. Jak je tomu však na vyšších ro-
vinách po tom, co byl milovník již defi-
nitivně schopen transcendovat rovinu 
jednotlivin a obrátil se například k lásce 
k zákonům či poznatkům? Potřebuje 
i na této úrovni k plození ostatní lidské 
bytosti, nebo je již schopen plodit sám 
pouze díky styku s jinými krásnými zá-
kony či poznatky? Diotima tuto otázku 
explicitně nezodpovídá, ale domnívám 
se, že lidský element v podobě druhého 
jedince je i na této rovině stále nutně 
přítomen, a to z několika důvodů: 1) jak 
jsem již uvedl, model tělesného plození 
dětí vyžadující součinnost dvou bytostí 
slouží dle mého názoru více než co ji-
ného jako vzor pro plodivou aktivitu na 
netělesné rovině; 2) s konceptem samo-
plození Diotima nikde ve své řeči expli-
citně neoperuje a není příliš přesvěd-
čivé tvrdit, že jej mlčky předpokládá; 
3) z jiných Platónových dialogů víme, 
že základní součástí filosofického ži-
vota je provozování dialektiky, jež z de-
finice opět vyžaduje součinnost dvou 
lidských jedinců,34 byť k sobě již nejsou 

34 Srov.  „[…] právě v  těchto dialektických 
rozhovorech o  největších a  nejkrásněj-
ších věcech s partnery, kteří byli rovněž 
schopni vystoupat až ke světlu skutečné-
ho světa, se realizuje ono společenství 
filosofických duší, ono ,hojné soubytí 
a  soužití oddané té věci‘. Pokud člověk 
provozuje tuto aktivitu dostatečně dlou-
ho a  jeho ,oči si dostatečně navyknou 
na světlo‘, může být jednoho dne scho-
pen ,pohledět na Slunce samo‘, vznikne 
to v  jeho duši ,jako plamen vznícený od 
vylétlé jiskry‘.“ (Stránský 2011, s.  103) 
Zcela výstižně tutéž myšlenku obhaju-
je také Julia Annas: „[…] philosophical 
achievement is produced from the con-
versations of two or more, not just the 
intense thoughts of one. Plato stresses 

tak „slepě“ připoutáni jako na nižších 
rovinách.35 I pokud by se člověk na této 
rovině odloučil od lidské společnosti, 
jíž byl dříve součástí, vždy mu jako dia-
logický partner zbude minimálně jeho 
erótický vůdce, díky jehož vedení může 
na nejvyšším stupni najednou (exaifnés) 
„jako plamen vznícený od vylétlé jiskry“ 
(Ep. VII 341c–d) vyšlehnout poznání 
pravé Arché.36

at times the way that love can produce 
a couple with joint concerns which tran-
scend what each gets separately out of 
the relationship; philosophy similarly re-
quires the stimulus and co-operation of 
joint discussion and argument.“ (Annas 
2003, s. 52)

35 Činnost jedince na vyšších úrovních je 
pojmenována jako „nezávistivé filosofo-
vání“ (filosofia afthonos) (Symp.  210d). 
Interpretaci tohoto pojmu se explicitně 
věnují Justina Gregory a Susan B. Levin. 
Význam adjektiva afthonos je zde vysti-
žen formulací „the utter lack of posses-
siveness“ (Gregory, Levin 1998, s.  406). 
V daném kontextu je tuto formulaci nut-
no chápat ve vztahu k  erótické aktivitě 
milovníka, jenž nesmí dle Diotimy nikdy 
zakotvit v  lásce ke konkrétnímu jedinci, 
ale naopak se přes ni co nejrychleji pře-
nést. Absolutním protipólem takovéhoto 
milovníka se tak ukazuje býti Alkibiadés, 
který naopak není schopen překonat 
svoji lásku k  Sókratovi (Gregory, Levin 
1998, s. 407). František Novotný tedy po-
měrně výstižně překládá tuto formulaci 
jako již zmíněné „nezávistivé filosofo-
vání“, byť ještě doslovněji bychom snad 
mohli mluvit o „nežárlivém filosofování“. 
Bez větších pochybností můžeme tvrdit, 
že obecně platným předpokladem filo-
sofického vzestupu v  Diotimině řeči je, 
slovy autorek, jakési osvobození od sil-
né náklonnosti ke konkrétním jedincům 
(„freedom from attachment to indivi- 
 duals“) (Gregory, Levin 1998, s. 408).

36 Po tomto nahlédnutí sice už teoreticky, 
jak se domnívám, žádného vůdce nepo-
třebuje  – naopak se sám jedním může 
stát –, ale v plodivé aktivitě ani na tomto 
stupni neustane, nyní plodí „skutečnou 
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Domnívám se, že ve prospěch 
právě uvedeného hovoří také pasáž 
Symp. 209a–e, v níž se po výkladu o tě-
lesném plození nejprve stáčí řeč k lidem 
s tzv. „obtěžkanou duší“ (hoi kata tén 
psychén enkymones) (Symp. 209a). Mezi 
plody těchto jedinců (umělců, básníků, 
zákonodárců atp.) již nepatří smrtelné 
děti, ale, souhrnně řečeno, „moudrost 
a ostatní ctnost“ ( fronésin te kai tén allén 
aretén), konkrétněji pak například ro-
zumnost či spravedlnost (sófrosyné te 
kai dikaiosyné) (Symp. 209a). Z našeho 
pohledu je však důležitý popis toho, 
jak u duševně obtěžkaných lidí probíhá 
proces plození. Duševní plody, jak se 
dozvídáme, v sobě člověk sám od sebe 
nosí již od mládí, avšak v dospělosti za-
číná cítit potřebu plození, a tak „obchází 
a hledá něco krásného, v čem by plodil“ 
(zétei […] periión to kalon en hó an gen-
néseien) (Symp. 209b). Na tomto místě 
ještě nic nehovoří ve prospěch tvrzení, 
že zmíněné to kalon by muselo nutně 
být druhou lidskou bytostí, nicméně 
hned v následující větě k této specifi-
kaci dochází, neboť v první fázi jsou mu 
milejší „krásná těla“ (ta sómata ta kala) 
a dále obzvláště vítá, pokud v nich na-
lezne „duši krásnou, ušlechtilou a veli-
kou“ (psyché kalé kai gennaia kai eufyei) 
(Symp. 209b). Své duševní plody pak 
rodí právě vůči takovémuto člověku (pros 
túton ton anthrópon) (Symp. 209b). Jako 
konkrétní příklady těchto lidí jsou po-
sléze uvedeni Homér, Hésiodos, Lykúr-
gos a Solón (Symp. 209d–e), a tak je nade 
vši pochybnost zřejmé, že i tito básníci 
a zákonodárci museli, dle Diotimina 

zdatnost“ (aléthé areté), a ne pouhé její 
obrazy (Symp. 212a).

pojetí, zplodit své nesmrtelné „děti“ 
právě prostřednictvím kontaktu s ji-
ným člověkem, kterého v  určitém 
ohledu shledali jako krásného.37 Na zá-
kladě uvedených skutečností můžeme 
dle mého názoru oprávněně tvrdit, že 
plodivá aktivita (ať již na jakémkoli 
stupni) vyžaduje určitý způsob spolu-
účasti dvou lidských a v určitém ohledu 
krásných bytostí.

Vraťme se však k problému nastíně-
nému již výše (viz pozn. 13) – má jedin-
cův vzestup exklusivní, nebo inklusivní 
povahu? Opouští jedinec jakoby na žeb-
říku nižší stupeň pro vyšší, nebo pouze 
rozšiřuje množinu věcí, jež je schopen 
nahlížet jako krásné? Obě interpretace 
jsou dle mého názoru v této podobě pří-
liš vyostřené. Jak jsem právě vyložil, 
jedinec pro své plození vždy potřebuje 
jinou lidskou bytost – přinejmenším 
lidská duševní krása jej tedy provází 
celým vzestupem. Tvrdit, že člověk by 
zcela ztratil zájem o duševní krásu díky 
rozpoznání krásy obsažené například 
v zákonech, je tedy absurdní. Stejně tak 
však nelze jednoduše říci, že jedinec 
pouze rozšíří své vnímání krásy o mno-
žinu jiných věcí. Je třeba zdůraznit, že 
ve vnímání projevů krásy vždy existuje 
pro každého určitá hierarchie. Člověk 

37 Pro ještě vyšší úroveň zření Krásy samé 
již podobně explicitní textovou evidenci 
nenacházíme, nicméně nenacházíme ani 
žádný podnět, na jehož základě bychom 
dosavadní model, platný pro všechny 
předcházející roviny, měli opustit. Jsem 
proto přesvědčen, že platí stále totéž 
a  že i  pro plození „skutečné zdatnosti“ 
(aléthé areté) na nejvyšší rovině zře-
ní Krásy samé potřebuje člověk jakožto 
médium krásu ztělesněnou v  jiné lidské 
bytosti.
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tedy ani na rovině lásky ke krásným zá-
konům a jejich plození zcela nezavrhne 
například tělesnou krásu obecně, ale 
jakožto o nižší či slabší (a tudíž méně 
krásný) projev Krásy o ni postupně čím 
dál tím více ztrácí zájem. To, co pro něj 
dříve bývalo centrálním zájmem, ztěles-
něním dobra, se pro něj nyní stává infe- 
riorním. V  extrémním případě není 
ani vyloučeno, že může dokonce začít 
opovrhovat svými dřívějšími láskami, 
pokud například zjistí, že člověk, jehož 
kdysi miloval pro jeho krásné tělo, má 
špatnou duši. Nejedná se však o žádné 
obecné pravidlo. Obecným pravidlem 
je naopak to, že nižších projevů krásy 
si na vyšším stupni začne cenit méně, 
byť do jisté míry jejich krásu může oce-
ňovat stále.

Před samotným závěrem se ještě jed-
nou a naposled vrátíme k probíranému 
„podobenství o Jeskyni“ z Ústavy. Často 
diskutovaným problémem je otázka 
tzv. „sestupu“ od Dobra zpět do jeskyně. 
Z jakého důvodu by se vystoupivší filosof 
měl vracet zpět do zkažené polis, pryč 
od Dobra, když již dosáhl vrcholu filo-
sofického vzestupu a může žít například 
v blažené existenci mezi spolu-filosofy 
daleko od malicherných starostí jeskyn-
ních obyvatel? Podstata problému tkví 
dle mého názoru v poněkud zavádějí-
cím vyobrazení filosofovy cesty v tomto 
podobenství, jež je determinováno po-
litickým kontextem Ústavy.38 Dialog Sym-

38 Dle mého názoru je politická interpreta-
ce návratu do jeskyně adekvátní pouze 
v  kontextu ideální obce, v  níž jedině se 
filosof skutečně ujímá politické vlády. 
V takovéto obci by však stav „jeskynních“ 
obyvatel byl naprosto odlišný  – jistě by 
navrátivším se filosofem nepohrdali 

posion nám, pokud jsou obě probírané 
pasáže skutečně analogické, poskytuje 
určité indicie k tomu, jak tento problém 
řešit. Jak jsme viděli, v Symposiu není 
o sestupu vůbec řeč39 – Diotima naopak 
explicitně prohlásí, že právě na rovině 
zření Krásy samé stojí za to člověku žít 
(Symp. 211d). Zároveň jsem se ale po-
kusil ukázat, že ani na tomto vrcholu 
není člověk zcela oproštěn od lidské ro-
viny, jak by se podle Ústavy mohlo zdát. 
Tzv. „vzestup“ a „sestup“ tedy navrhuji 
chápat nikoli v doslovném smyslu, a tedy 

a nechtěli jej zabít, ale naopak by se dob-
rovolně a rádi podřídili jeho vládě. Z to-
hoto důvodu se níže pokusím podat alter-
nativní interpretaci, jež se pokusí vyložit 
význam sestupu v obecnějším kontextu.

39 Domnívám se, že ani Alkibiadovu řeč ne-
lze chápat jako analogii sestupu zpět do 
jeskyně. Zatímco sestup tvoří integrální 
součást podobenství o Jeskyni, Diotimina 
řeč vrcholí v momentu zření Krásy samé 
a dále se již neposunuje. Alkibiadova řeč 
tak spíše tvoří katabatický (sestupný) 
protipól anabatické (vzestupné) části 
dialogu (tedy všem řečem, jež předcháze-
jí řeči Sókratově) obdobným způsobem, 
jako VIII.–IX. kniha Ústavy tvoří protipól 
knize II.–IV. I. kniha pak tvoří jakýsi „pro-
log“, jehož protipólem je „epilog“ v  po-
době knihy X. Jako jádro, resp.  omfalos, 
dialogu můžeme označit centrální knihy 
V.–VII., jež tvoří vrchol zmíněné anabasis 
a počátek katabasis. Vidíme tedy, že při 
porovnávání sestupu zpět do jeskyně 
a Alkibiadovy řeči dochází ke konfrontaci 
dvou zcela odlišných typů sestupu. Zdá 
se, že dialogy Ústava i  Symposion sice 
disponují obdobnou strukturou, avšak 
zatímco v  Ústavě je myšlenka sestupu 
součástí jednoho z  centrálních podo-
benství nacházejícího se v omfalu celého 
dialogu, v Symposiu je myšlenka sestupu 
přítomna pouze jakožto strukturální pro-
tipól katabatické části, ale v rámci omfa-
lu absentuje. I přes tato fakta se však níže 
pokusím o  komplementární interpretaci 
obou inkriminovaných pasáží, tedy podo-
benství o Jeskyni a Diotiminy řeči.
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jako vzájemně neslučitelné, ale naopak 
jako zároveň koexistující. Člověk plodí 
skrze lidské bytosti i na rovině zření 
Krásy samé, což ale rozhodně nezna-
mená, že by se od ní jakkoli vzdaloval. 
„Vzestup“ proto můžeme pochopit jako 
schopnost ocenit stále vyšší a obecnější 
projevy Krásy kulminující ve zření Krásy 
samé; věčně koexistující (nikoli časově 
následný) „sestup“ pak jako komplemen-
tární plození prostřednictvím konkrét-
ních lidských jedinců. Charakter plození 
(„sestupu“) se samozřejmě mění na zá-
kladě aktuálně dosažené roviny vnímání 
krásy, ale jeho vazba na konkrétní je-
dince (tedy „nízké“ projevy Krásy) je 
neměnná. Proto Diotima tvrdí, že pouze 
na rovině zření Krásy samé stojí za to 
člověku žít. Nejedná se dle mého názoru 
o důraz na kontemplativní život v odlou-
čení od lidí vyplněný pouze mystickým 
zřením základu všeho jsoucna. Klíčové 
je to, že výsledky plození jedince, jenž 
nahlédl Arché, jsou kvalitativně neporov-
natelné s plody ostatních milovníků – 
život vyplněný takovýmto plozením 
je jednoduše nejhodnotnější, a proto 
„stojí za to“ jej žít více než jakýkoliv jiný 
(Symp. 211d).

Na podporu této interpretace je 
vhodné tematizovat také poměrně často 
opomíjenou pasáž Resp. 539e–540b ze 
závěru VII. knihy, v níž se po podrobném 
představení procesu filosofické výchovy 
setkáváme s jednou zvláštností, která je 
na první pohled v rozporu s tradičně po-
jatým podobenstvím o Jeskyni. Jedincův 
vzestup směrem k Dobru má být dle Só-
kratových slov na patnáct let přerušen, 
neboť během těchto patnácti let se již 
pokročilí filosofové mají věnovat správě 

obce a teprve poté, co i v praktických 
činnostech budou vynikat, mají být „ve-
deni konečně k vlastnímu svému úkolu“ 
(pros telos édé akteon) (Resp. 540a). Tato 
pasáž se na první pohled nezdá být 
v souladu s jednoduchým anabaticko-
-katabatickým plánem Jeskyně, neboť, 
jak si všímá Kenneth Dorter, vnáší do 
jedincova filosofického vzestupu navíc 
jakousi čtyřnásobnou změnu směru.40 
Domnívám se, že k jejímu pochopení 
nám může pomoci právě výše načrt-
nutá komparace podobenství o Jeskyni 
a erótického vzestupu jedince z dia-
logu Symposion. Pokud se ji pokusíme 
aplikovat na inkriminovanou pasáž, 

40 „Fourfold zigzag change of directions“ 
(Dorter 2006, s. 244). Dorter dále navrhuje 
dvě možná vysvětlení tohoto problému: 
1) patnáct let je prý dlouhá doba, a tak by 
se filosofům mohla začít oslabovat vzpo-
mínka na paradeigma, podle něhož mají 
začít vládnout; 2) dlouhodobá zkušenost 
s praktickým životem prý možná učiní fi-
losofy schopnými poznat Dobro lépe, než 
by toho byli schopni jinak (Dorter 2006, 
s. 244). Dle mého názoru však ani jedna 
z těchto možností není příliš plausibilní. 
První varianta, zdá se, implicitně počítá 
s tím, že filosof Dobro nahlédl již předtím, 
než prodělal onu patnáctiletou zkuše-
nost. Nahlédnutí Dobra má však s velkou 
pravděpodobností tak silně transforma-
tivní charakter, že se zdá býti absurdní 
myšlenkou, aby si před samotným vlád-
nutím filosof jen tak „pro jistotu“ znovu 
„odskočil“ k Dobru za účelem ujištění se, 
že si na něj vzpomíná dobře. Druhá vari-
anta pravděpodobně implicitně předpo-
kládá pravý opak – tedy že filosof Dobro 
ještě nenahlédl a že praktická zkušenost 
v politice je k jeho nahlédnutí nutná. Pro 
takovouto (spíše aristotelsky znějící) tezi 
však dle mého názoru v Ústavě nenachá-
zíme textovou oporu a zejména nám opět 
nijak nepomáhá vyřešit onu diskrepanci 
s  Jeskyní, kde se filosof rozhodně ne-
pohybuje „cikcak“ nahoru, dolů a znovu 
nahoru.
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můžeme se dobrat k následujícímu tvr-
zení: onen patnáctiletý „sestup“ se ode-
hrává v době, kdy jedinec Dobro ještě 
nenahlédl, avšak v rámci filosofického 
vzestupu či filosofické výchovy se již 
nachází na dosti pokročilém stupni; tato 
doba tedy zhruba odpovídá fázi, v níž 
jedinec plodí krásné zákony, a tak se 
nutně (byť to Diotima explicitně nevy-
slovuje) angažuje v praktické politice. 
Pokud tedy sestup budeme interpreto-
vat načrtnutým erótickým způsobem 
(jako vždy koexistující plodivou aktivitu 
na adekvátní úrovni), nenarušuje nám 
ani tato pasáž onen jednoduchý anaba-
ticko-katabatický plán Jeskyně, neboť je 
zřejmé, že jedinec se nutně před nahléd-
nutím Dobra musí určitým způsobem 
angažovat v politice, byť spíše než o bez-
výhradnou podmínku se jedná o jakýsi 
„side effect“ konkrétní úrovně v rámci 
filosofického vzestupu jedince.

V. ZÁVĚR
V této studii jsem se zaměřil na něko-
lik tematicky provázaných problémů, 
které jsou obsaženy v centrální části 
Platónova dialogu Symposion (v tzv. Dio- 
timině, resp. Sókratově, řeči) a jež jsou 
centrální pro její interpretaci, resp. pro 
interpretaci problematiky Eróta a filoso-
fického vzestupu jedince. Nejprve bylo 
vyloženo Sókratovo vyvrácení přede-
šlého řečníka, hostitele Agathóna, je-
hož řeč byla s obdivem přijata všemi 
účastníky symposia, a jeho následné 
vymezení se proti standardní formě 
chvalořeči, kterou kromě Agathóna im-
plicitně přijali i všichni předešlí řečníci. 
Ukázalo se, že pro filosofa je nezbytné 
i v rámci tohoto rétorického žánru na 

první místo klást úsilí o pravdivost řeče-
ného a tomuto podřizovat vše ostatní – 
právě z tohoto důvodu v Sókratových 
očích Agathón selhává, byť jeho řeč byla 
nepochybně z rétorického hlediska nej-
krásnější. Významným se dále ukázal 
být fakt, že Sókratés svoji řeč připisuje 
mantinejské věštkyni Diotimě, čímž se 
implicitně pokouší garantovat její prav-
divost a rovněž do čistě mužské společ-
nosti vnáší ženský element, který, jak se 
dále ukáže, je pro adekvátní uchopení 
erótické problematiky klíčový.

V další části následoval výklad o tom, 
kdo/co je pro Platóna Erós/erós a jaký 
je jeho vztah ke Kráse, resp. k Dobru. 
Erós je sice nejprve definován jako 
touha po kráse a jejím vlastnění, avšak 
tato teze je zproblematizována pasáží 
Symp. 204d–205a, kde Diotima s až za-
rážející lehkostí přechází od „touhy po 
krásných věcech“ k „touze po dobrých 
věcech“. Je to mimo jiné tento fakt, 
který vyvolává potřebu komparace ob-
sahu Diotiminy řeči s dialogem Ústava, 
v němž je obsaženo známé Platónovo 
„podobenství o Jeskyni“ tematizující 
taktéž jedincův filosofický vzestup, který 
však kulminuje v nazření Dobra, a nikoli 
Krásy. Na základě textové analýzy rele-
vantních pasáží zmíněných dialogů se 
následně jako nejplausibilnější řešení 
vyjevuje komplementární interpretace 
obou dialogů, podle níž se ve skuteč-
nosti jedná o tentýž filosofický vzestup, 
avšak s tím dodatkem, že každý dialog 
klade důraz na jeho odlišné aspekty. 
Obdobná situace nastává také v případě 
zmíněné otázky po tom, co jest vrcholem 
tohoto vzestupu, resp. k čemu je lidský 
erós zacílen. Dle podané interpretace se 
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jedná v obou dialozích o tutéž Arché veš-
kerenstva, jejíž projevy v lidském světě 
jsou jednak krásné a jednak dobré. Čím 
„níže“ se v rámci filosofického vzestupu 
nacházíme, tím více se nám krásné věci 
a dobré věci jeví jako odlišné, čím jsme 
naopak „výše“, tím více nám oboje splývá 
v jedno.

Po výkladu zacílení Eróta/erótu k jeho 
„touživé“ podobě je v poslední části stu-
die věnována pozornost také jeho „plo-
divému“ aspektu, který je neoddělitelně 
spjat se všemi fázemi filosofického vze-
stupu jedince, neboť pouze díky němu se 
může u lidí realizovat (byť nedokonale) 
jejich touha po nesmrtelnosti. Na základě 
interpretace pasáže Symp. 209a–e a kom-
parace s jinými Platónovými dialogy je 
nejprve hájena teze, že na všech úrov-
ních svého vzestupu jedinec potřebuje 
svého erótického/dialektického partnera 
či vůdce, kterého shledává v  určitém 
ohledu krásným a skrze kterého vůbec 
může plodit. Ani na vyšších úrovních se 
tedy jedinec neobejde bez druhé lidské by-
tosti, jejíž krása (nyní již duševní) slouží 
jako médium plodivé aktivity. Následně 
dochází k opětovné komparaci Diotiminy 
řeči s podobenstvím o Jeskyni, neboť za-
tímco v něm se jedinec po nahlédnutí 
Dobra vrací zpět do jeskyně, Diotimina 
řeč končí na úrovni zření Krásy samé 
a  plození pravé ctnosti. Je navrženo 
řešení, podle kterého politická inter-
pretace návratu do jeskyně a ujmutí se 
vlády je sice relevantní v kontextu ideál- 
ní obce, ale nikoli v současné lidské si-
tuaci. Z tohoto důvodu je sestup zpět do 
jeskyně vyložen právě prismatem Dio-
timiny řeči jakožto metafora pro stále 
koexistující plodivý aspekt Eróta. Jak 

jsme viděli, jedinec se na žádné rovině 
nevzdává vztahu s druhým člověkem, 
skrze něhož realizuje svoji plodivou ak-
tivitu, a tak „sestupuje“ (tzn. plodí skrze 
jednotlivce) po celou dobu svého vzestupu 
(tzn. posunu na stále obecnější rovinu 
směrem ke Kráse/Dobru), pouze hodnota 
jeho „plodu“ postupně narůstá.

APENDIX
Na samotný závěr si dovolím ještě krátké 
zamyšlení nad významem kompliko-
vaného dramatického rámce dialogu 
Symposion, který je při jeho četbě třeba 
mít stále na paměti. Z jakého důvodu 
nechává Platón celý dialog vypravovat 
Apollódora, jenž vše slyšel od kohosi 
blíže neidentifikovaného, jenž opět 
pouze vypravoval, co slyšel od jakéhosi 
Foinika (Symp. 172a–b)? A proč navíc 
časová rovina Apollódorova vyprávění 
následuje mnoho let po událostech 
Agathónovy hostiny (Symp. 172c)? Bylo 
by nesmírně zajímavé a plodné zabý-
vat se detaily dramatického rámce dů-
kladně, avšak v rámci tohoto dovětku 
se pokusím pouze na obecné rovině vy-
stihnout jeho základní význam. 

Jeho celková atmosféra vyjadřuje po-
měrně silný dojem odstupu od událostí 
proběhnuvších na symposiu.41 Platón 
nám celý dialog nepresentuje jako něco, 

41 Pro výklad dramatického rámce dialogu 
Symposion viz Johnson 1998, s. 581–583. 
Formulováno na obecnější rovině: „I  ar-
gue that the elaborate indirectness of 
the dramatic frame means to reflect, and 
to make vivid for the reader, not only the 
remove between written representation 
and the doing of philosophy, but also the 
remove between perceptible and Ideal 
world as suggested in Plato’s  vision of 
the Ideas.“ (Tamtéž 1998, s. 577)
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k čemu bychom měli přímý přístup, co 
bychom mohli spolehlivě poznat. Záro-
veň, jak se pokusím ukázat, nám také 
poskytuje určitý příklad toho, jak k só-
kratovsko-platónské filosofii nepřistu-
povat. Jistě nás nepřekvapuje, že obě 
roviny spolu opět velmi úzce souvisí. 
S odstupem, jenž je v „prologu“ vyjád-
řen, musíme přistupovat i k právě inter-
pretované Diotimině řeči. Viděli jsme, 
že sféra fundamentální Arché se vymyká 
médiu logu a Sókratés se navíc Diotimi-
nými ústy (díky jejímu postavení božské 
věštkyně) odhodlává mluvit mnohem 
„odvážněji“, než je tomu v Ústavě. Dio-
timina řeč neoperuje na rovině pouhých 
metafor, ale na rovině celkem jasného 
popisu a jazykem zasvěcování do mys-
térií. Jediný projev Diotiminy zdržen-
livosti můžeme spatřovat snad v tom, 
že Krásu samu popisuje, jak se obvykle 
říká, v termínech tzv. „negativní theo-
logie“42 (Symp. 210e–211b). I takovýto 
popis je však mnohem ambicióznější než 
rovina metafor. Stanley Rosen správně 
upozorňuje, že Diotima se pokouší vy-
slovit nevyslovitelné a že její vyslovenou 
řeč nelze s nevyslovitelným zaměňo-
vat.43 Naším úkolem tudíž, stejně jako 
v případě jiných Platónových dialogů, 
není vyextrahovat ze Symposia nějakou 
dogmatickou doktrínu a tu dále šířit 

42 Rosen 1968, s. 270. 
43 „Little wonder that Diotima demands the 

closest possible attention from Socrates 
at this point, for her next step is really 
impossible: she intends to speak about 
the unspeakable. I repeat: speech about 
unspeakable is not the unspeakable it-
self. We cannot bespeak the unspeaka-
ble. To speak it is to generate an example 
of it, and genesis is not ousia.“ (Tamtéž, 
s. 269)

pouhým opakováním,44 ale naopak vzít 
i jeho omfalos v podobě Diotiminy řeči 
spíše jako jakési vodítko, jakým směrem 
a jakým způsobem je třeba postupovat 
na cestě za filosofií, avšak tento vzestup 
musí být autenticky prožit u každého 
jedince. Ani řeč božsky inspirované 
věštkyně o Kráse nám nemůže ani v nej-
menším nahradit vlastní individuální 
náhled tohoto vrcholu.

Tuto metodologickou zásadu lze apli-
kovat na celek Platónovy filosofie. Naším 
úkolem proto není být „slepým“ násle-
dovníkem a napodobitelem Sókrata jako 
Apollódoros, který nedělá nic jiného, 
než napodobuje Sókratovo vystupování 
a reprodukuje jeho řeči, ale naopak ak-
tivním a autonomním filosofem využíva-
jícím svého vůdce pouze jako inspiraci 
k vlastní intelektuální aktivitě. Z tohoto 
důvodu klade Platónův Sókratés důraz 
na maieutický rozměr své filosofické 
činnosti zakládající se na tzv. „vědění 
nevědění“, resp. „pravé lidské moud-
rosti“ (anthropiné sofia) (Apol. 23a). Gary 
A. Scotta William Welton upozorňují, že 
zatímco Sókratés je proti svému zvyku 
vystrojen kvůli nadcházející hostině, 
Apollódoros je vyobrazen (po Sókra-
tově obvyklém vzoru) bosý, což pravdě-
podobně poukazuje na jeho přehnanou 
a ve svém důsledku kontraproduktivní 

44 Viz pregnantní formulaci Richarda 
Huntera: „Thus, the framing fiction of the 
Symposium highlights its problematic 
status as a written, unchanging account 
of a  quintessentially oral occasion, the 
elite symposium. It is a  provocation 
to reflection, not – so we are to under-
stand – a ‘master text’ to be learned by 
heart and endlessly repeated.“ (Hunter 
2004, s. 43)
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horlivost.45 Takovýto člověk je totiž spíše 
karikaturou pravého Sókratova násle-
dovníka. Naším úkolem rozhodně není 
snaha být „sókratovštější“ než sám Só-
kratés v onom apollódorovském smyslu, 
ale naopak jeho překonání ve smyslu ak-
tivní intelektuální činnosti, Sókratem 

45 Scott, Welton 2008, s. 32.

pouze inspirované. Jinými slovy: stejně 
jako nemáme napodobovat Sókrata pou-
hou imitací jeho vzhledu a obyčejů, ne-
lze ani provozovat pravou filosofii pou-
hou četbou Platónova Symposia či jiných 
dialogů.46

46 Hunter 2004, s. 125–126.
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ZKRATKY

Platón
Apol. Apologia
Ep.  Epistulae
Euthyphr. Euthyphro

Phaedr. Phaedrus
Parm. Parmenides
Resp. Respublica
Symp. Symposium
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Aristotelés  
a tradice
ARISTOTLE  
AND TR ADITIONS

PÁSMO
1 TRADICE V HELÉNSKÉ KULTUŘE 

A FILOSOFII
V kultuře starověkého Řecka, která se stala 
východiskem pro budoucí evropský kulturní 
vzorec, hrála mimořádnou roli tradice. Tra-
dice mají samozřejmě velký význam v kaž- 
dém sapienciálním diskursu ve všech kul-
turách či etnických skupinách. Stačí zmínit 
jen tradici talmudu a kabaly nebo tradici ed-
dickou a  skaldskou v  rámci dalších zdrojů 
evropského kulturního vzorce; ze vzdá-
lenějších jmenujme např. literární tradici 
konfuciánskou nebo tradici bráhmanskou 
a védskou. Pro řeckou kulturu měla nicméně 
tradice zcela mimořádný význam. Ačkoli to-
tiž bylo helénské myšlení vždy prostoupeno 
hlubokou náboženskou zkušeností, nebylo 
ve svém celku a  jednotných trendech nijak 
svázáno s žádnou kultickou formou. Jinými 
slovy, literatura a vůbec kultura nebyla pro 
staré Řeky určitým projevem dominantního 
náboženského konceptuálního schématu. Ba 
spíše naopak, náboženství ve své polytheis-
tické rozmanitosti bylo jen určitým aspektem 
specifické helénské kultury.
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Řekové se tedy neopírali primárně 
o žádné zjevené texty nebo jinak pevně 
dané věčné pravdy, o  to více však 
byli odkázáni na vzájemnou diskusi 
a  neustávající pohyb reinterpretací 
i  návazností. Řecké modely výchovy 
a vzdělání – paideia, stejně jako spole-
čenské instituce a vůbec celé politické 
uspořádání, byly založeny především 
na tradici a představovaly vlastně vždy 
určitou specifickou podobu reflexe tra-
dice starší a zároveň upevňování a za-
kládání tradice nové. Dominantní roli 
v  tomto reflexivním sebeustavování 
helénské kultury hrála zejména poesie.

Filosofie, zejména ve své iónské či 
fysiologické perspektivě, měla v rámci 
tohoto všeobecného helénského kultur-
ního pohybu velmi specifické postavení: 
zdá se, že filosofové jako Hérakleitos 
nebo Xenofanés byli extrémními kri-
tiky celé dosavadní kultury a  tradice 
pro ně představovala zejména protiv-
níka, s nímž bylo třeba se vyrovnat jeho 
naprostým vyvrácením a  zavržením. 
Jinou, tradičnější cestou šli političtí 
myslitelé, navazující na polomythic-
kou tradici Sedmera mudrců, a zcela ji-
nou samozřejmě tragičtí básníci attičtí. 
Neobyčejně významnou roli ve vztahu 
k uchopení tradice hrála též literární 
reflexe lékařská a samozřejmě je třeba 
zmínit pro řeckou kulturu proud nejty-
pičtější, rétoriku, která je v jistém smy-
slu celá postavena na specifické reite-
raci stávajících vzorců. 

Významným zlomem pak bylo vy-
stoupení sofistů, kteří v pátém století 
působili po celém Řecku a položili zá-
klad tradice nové, panhelénské, která 
překračovala místní politická, kultovní 

i rodově-etnická specifika a směřovala 
k  mohutné syntéze a  reinterpretaci 
všech tradičních modelů starších. Spe-
cifické postavení v celém tomto vývoji 
měly po polovině pátého století Athény, 
kulturní i  ekonomicko-politická vel-
moc, v níž se ony nitky rodící se pan-
helénské perspektivy sbíhaly a  mísily 
s  autonomní tradicí attickou. Vůdčí 
myslitel období sofistů, Prótagorás, 
se v Athénách usadil a zásadním způ-
sobem ovlivnil názory Periklea a jeho 
politických přívrženců, což ve výsledku 
vedlo k dějinně bezprecedentnímu pře-
rodu attického tradicionalismu v  de-
mokratickou kulturu perikleovských 
Athén. Vrcholem a závěrem tohoto in-
telektuálního kvasu byl pak Sókratés, 
stojící jednou nohou hluboko v  sofis-
tice, avšak druhou stále opřen o starší 
a hlubší lokální tradice attické i širší. 
Období důvěry v možnou bezbolestnou 
jednotnou re-konstruktivní transfor-
maci starších tradic v duchu svobody 
a rozumné úvahy symbolicky skončilo 
Sókratovým procesem.

Platón v jistém smyslu navázal na 
sofistickou tendenci vytěžit maximum 
z  předchozí tradice, starší myslitele 
svým následovníkům nicméně před-
stavil výhradně kriticky a  prostřed-
nictvím zničujících zápasů, z  nichž 
prakticky všichni vyšli značně deho-
nestováni. Jinými slovy, Platón své 
předchůdce ukazuje jako protivníky, 
kteří jsou sice v jistém smyslu hodni 
úcty, které je však třeba porazit a od-
mítnutím jejich filosofických názorů 
teprve dospět k pravé filosofii, která 
je samozřejmě totožná s  filosofií 
Platónovou.
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2 TRADICE U ARISTOTELA
Platónův žák Aristotelés zaujal k celé 
otázce tradice mnohem vstřícnější po-
stoj a právě jeho tedy můžeme označit 
za zakladatele evropského pojetí filo-
sofie jakožto reflexivního pohybu myš-
lení, které z tradice vychází, s tradicí je 
v neustálém kritickém kontaktu a sebe 
sama chápe jako pokračování v  jejím 
dosavadním snažení.

Aristotelés především tradici po-
kládá za nezbytné východisko; názory 
starších moudrých, kteří se danou pro-
blematikou zabývali, jsou podle něj 
vždy hodny pozornosti. Tvoří spolu 
s všeobecným míněním, jakýmsi mo-
mentálním common sense v rámci celé 
kultury, základní předporozumění, 
z  něhož naše vlastní perspektiva vy-
chází a  jehož prostřednictvím vůbec 
formulujeme své otázky po počátcích 
a příčinách, stojící v základu filosofic-
kého zkoumání. Za tyto předchůdce 
přitom Aristotelés nepokládá pouze „fi-
losofy“ v úzkém či „učebnicovém“ slova 
smyslu, ale na poli politické a morální 
filosofie se zhusta vrací k  moudrosti 
tragiků, zmiňuje příklad Perikleův, 
vědomě pokračuje v tradici rétorických 
studií a nejednou jako autoritu zmiňuje 
i Homéra. 

Z  metodologického hlediska pak 
pro Aristotela tradice představuje první 
krok každého seriózního bádání. První, 
co badatel musí učinit, je shromáž-
dit dostatečné množství názorů a po-
znatků, které byly učiněny „staršími“: 
proslulá je např. Aristotelova sbírka 
všech dostupných ústav a státních zří-
zení tehdy známého světa, jejichž re-
šerší se připravoval na sepsání svého 

spisu věnovaného politickým otázkám. 
Aristotelés proto každý spis zahajuje 
rozpravou nad endoxa, názory starých 
mistrů. Opakováním známého a jeho 
obohacením o méně známé tak za prvé 
vytváří určitou bázi společného předpo-
rozumění, spojujícího jej s posluchači. 
Za druhé si ale během probírání endoxa 
ujasňuje celou problematiku, vymezuje 
kontext a  specifikuje směr zkoumání 
i konkrétní otázky, které bude sledo-
vat. Protože je Aristotelés toho názoru, 
že způsob položené otázky a zejména 
perspektiva, z níž je položena, zásadně 
určují povahu odpovědi, je vyrovnávání 
se s tradicí doslova neuralgickým bo-
dem filosofického zkoumání. Proto se 
s endoxa u Aristotela setkáváme nejen 
v prvních knihách jeho spisů, ale ob-
vykle také na počátku samostatnějších 
ucelených pojednání a vůbec všude tam, 
kde přichází cosi nového a je třeba si 
metodologicky ujasnit způsob uchopení 
této nové skutečnosti. 

3 DISKUSNÍ PÁSMO 
„ARISTOTELÉS A TRADICE“
Aristotelovi nástupci ovšem z pochopi-
telných důvodů soustředili svůj zájem 
především na názory Aristotela sa-
mého. Zejména pro středověké mysli-
tele se Aristotelés stal jakýmsi synony-
mem spolehlivé a konsistentní tradice, 
na kterou je třeba se obracet vždy, a to 
s náležitou úctou a respektem.

Není tedy divu, že právě na půdě 
Aristotelské společnosti, jejíž oficiální 
název v plném znění dokonce zní Česká 
společnost pro studium Aristotela a jeho 
myšlenkového odkazu, se badatelé se-
tkávají nad problematikou tradice, její 
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aristotelskou konceptualizací, vztahem 
k ní a vývojem této problematiky včetně 
její relevance pro současnost. Zároveň 
celý kontext takového zkoumání velmi 
silně rezonuje se samou podstatou ča-
sopisu Aither, jenž slovo tradice nese 
přímo ve svém názvu a jenž je věnován 
právě tomu typu zkoumání, jenž by bez 
Aristotela a jeho školské tradice dnes 
vůbec nebyl myslitelný.

Předkládáme vám tedy několik 
příspěvků, jejichž autoři svou speci-
fickou badatelskou perspektivou při-
spěli k vytvoření vzájemně provázané 
mozaiky, plasticky představující dis-
kusi problému tradice na půdě aristo-
telských studií, a to zejména ve vztahu 

k  filosofické perspektivě samotného 
Aristotela. Většina ze zastoupených 
autorů se zabývá přímo Aristotelo-
vým textem: jedni postupují metodou 
analytické interpretace konkrétní tex-
tové pasáže, druzí spíše sledují kon- 
textuální ukotvení aristotelského textu 
a  jeho presuposice. Jiní ovšem zkou-
mají, jak se Aristotelovy metodologické 
zásady promítaly do věrnosti a výstiž-
nosti představených endoxa, a  další 
zase představují celý problém z většího 
odstupu prostřednictvím transformací 
středověkého aristotelismu. 

Doufáme, že vám následující dis-
kuse přijde obdobně vzrušující a pod-
nětná jako nám.

Kryštof Boháček
Pavel Hobza
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ABSTRAKT
The article focuses on the 
philosophical principle known 
as Amicus Plato, sed magis amica 
veritas. The first part describes 
the evolution of this legendary 
school dogma, starting from 
Bacon’s first scholastic formulation 
to the widespread use caused by 
Cervantes’ popularization. The author 
proposes an Aristotelian question of 
the origin and causes of this principle. 
The second part is therefore returned 
to Aristotle as Bacon’s source. Aristotle 
himself, however, was inspired 
by his teacher Plato, as evidenced 
on passages of dialogues Phaedo, 
Republic, and Sophist. In the third 
part, the author tries to find causes 
why Aristotle uses this principle in 
the context of Nicomachean Ethics I. 
One answer is his continuing in Plato’s 
theoretical perspective. But the second 
answer is offered in the fourth part, 
through the analysis of the concept 
of friendship, as was widespread in 
ancient Greece. The last part, with 
the help of Nicomachean Ethics VIII 
trying to find Aristotle’s views on 
friendship in the middle between Plato 
and political thinkers of that time.
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1. DON QUIJOTE ACADEMICUS 
Amicus Plato, sed magis amica veri-
tas… Tuto známou filosofickou sen-
tenci vzdělancům poprvé představil 
ve 13. století ve svém spise Opus Majus 
anglický františkán Roger Bacon, ve 
scholastické tradici známý jako Doctor 
Mirabilis.1 O něco málo později se jí se 
svou charakteristickou důkladností 
zabýval i  Tomáš Akvinský2 a  to prav-
děpodobně zapříčinilo i  její uvíznutí 
ve scholastickém curriculu, z  něhož si 
ji coby motto svých studijních zápisků, 
známých později jako Quaestiones 
quaedam philosophicae, vybral začína-
jící student university v  Cambridge, 

1 Roger Bacon, Opus Majus, Pars I, cap. V.
2 Aquinas, Sententia libri Ethicorum, 

Liber 1, Lectio 6, n. 4–5.

pozdější ikona novověku, Isaac New-
ton.3 Sentenci si podle všeho zapsal ně-
kdy v průběhu let 1661–1664.4

Definitivní součástí obzoru mo-
derního Evropana se ale citát stal díky 
Migueli de Cervantes, jenž jej vtělil 
do druhé části svého nesmrtelného 
románu, Segunda parte del ingenioso 
cavallero Don Quixote de la Mancha, 
sepsané roku 1615 pod tlakem o  rok 
dříve zveřejněného falzifikátu.5 Každý 

3 Isaac Newton, Quæstiones quædam 
Philosophicæ, MS Add. 3996, Cambridge 
University Library, Cambridge, 88r.

4 Lohne 1965, s. 125–139.
5 Miguel de Cervantes, Don Quijote, II, 

s.  51. K  nesmírně zajímavým peripetiím 
provázejícím sepsání druhého dílu Dona 
Quijota, včetně Fernándezova podvrhu 
z  r.  1614 (Segundo tomo del ingenioso 
hidalgo Don Quixote de la Mancha – que 
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z nás, bývalých či současných studentů 
filosofie, se s touto okřídlenou frází bě-
hem svých studií setkal. Dalo by se říci, 
že časem se tato sentence stala vyjád-
řením theoretického životního postoje, 
či snad dokonce metaforou pro filosofii 
vůbec. Jenže kde se vlastně tato okříd-
lená teze vzala, odkud pochází a kdo je 
jejím autorem? 

Leonardo Tarán věnoval genezi této 
specifické filosofické tradice a  jejímu 
vlivu na ustavování filosofického com-
mon sense v roce 1984 obdivuhodný člá-
nek.6 Pro nás nebude ani tak zajímavé 
postupné přebírání a  vzájemné ovliv-
ňování jednotlivých autorů od Bacona 
dále (i když i to by mohlo sloužit jako 
dobrá ilustrace Derridova konceptu 
bílé mythologie7), ale zaměříme se spíše 
na původ a zdroj této tradice. Abychom 
porozuměli tomu, co vlastně tato teze 
znamená a  jak byla míněna, měli by-
chom jako správní aristotelikové podat 
její ἀρχαὶ καὶ αἰτίαι. 

2. APXAI
Roger Bacon se ve zmíněném spise 
přímo odvolává na Platóna a  Aristo-
tela. U  Platóna neudává žádný bližší 
textový údaj a  formulace, kterou v  la-
tinské podobě Platónovi připisuje, 
zní nanejvýš podezřele: nápadně to-
tiž připomíná aristotelskou dikci. 
V  Aristotelově případě se odvolává na 
Secretum Secretorum, tedy spis dnes po-
kládaný za pseudoaristotelskou kom-
pilaci, a  dále na rovněž nepravý Vita 

contiene la tercera salida, y es la quinta 
parte de sus aventuras) viz Fousek 2005.

6 Reprint v Tarán 2001, s. 1–46.
7 Derrida 1993, zejm. s. 211–217. 

Aristotelis, jehož původ Tarán nachází 
u neoplatóniků, kam také klade jeden 
ze zdrojů sledované tradice.8 Poslední 
locus, na který se Doctor Mirabilis odvo-
lává, je pasáž z první knihy Etiky Níko-
machovy (Eth. Nic. 1096a14–16):9

τὸ δὲ καθόλου βέλτιον ἴσως ἐπισκέ-
ψασθαι καὶ διαπορῆσαι πῶς λέγεται, 
καίπερ προσάντους τῆς τοιαύτης ζητή-
σεως γινομένης διὰ τὸ φίλους ἄνδρας 
εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. δόξειε δ’ ἂν ἴσως 
βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε 
τῆς ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλ-
λως τε καὶ φιλοσόφους ὄντας: ἀμφοῖν 
γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν 
ἀλήθειαν.

Je zjevné, že textová evidence 
prokazuje Baconovu inspiraci Etikou 
Níkomachovou, nicméně jedná se jed-
noznačně o  parafrázi: v  Aristotelově 
textu není o Platónovi ani slovo. Přesto 
je skutečně pravděpodobné, že měl na 
mysli právě Platóna nebo zkrátka jeho 
školu, možná žijící představitele Staré 
Akademie. Proč by ale Aristotelés něco 
takového prohlašoval a  je vůbec sám 
autorem této teze? 

Hledáme-li u  Aristotela původ ně-
jaké myšlenky, či dokonce filosofické 
koncepce, je vždy třeba v prvé řadě se 
ptát, co lze nalézt u Platóna. V dialogu 
Faidón nacházíme následující pasáž 
(Phd. 91b–c):10

8 Tarán 2001, s. 16.
9 „Lépe snad bude přihlédnouti k všeobec-

nému pojmu a  zkoumati, jak se o  něm 
mluví, ač takové hledání se stává nepří-
jemným, poněvadž přátelé zavedli ideje. 
Slušno však a nutno pro záchranu pravdy 
vyvrátiti i své vlastní učení, a to zvláště 
těm, kteří jsou filosofy, neboť i když obojí 
jest milé, jest mravní povinností více ctíti 
pravdu.“ (přel. Antonín Kříž)
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ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ πείθησθε, 
σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, 
τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν 
μέν τι ὑμῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, 
συνομολογήσατε, εἰ δὲ μή, παντὶ λόγῳ 
ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ 
ἐγὼ ὑπὸ προθυμίας ἅμα ἐμαυτόν τε καὶ 
ὑμᾶς ἐξαπατήσας, ὥσπερ μέλιττα τὸ 
κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι.

Aristotelova inspirace je těžko 
popiratelná. Je zjevné, že tak jako 
v  mnoha jiných věcech i  v  této kon-
krétní formulaci Aristotelés úzce na-
vázal na svého učitele. Jenže tentokrát 
textová evidence dokládá, že v  mis-
trově textu je to sám Sókratés, jenž 
nabádá zajímat se spíše o  pravdu než 
o Sókrata! A to je samozřejmě něco po-
někud jiného než ostentativně opustit 
přítele ve prospěch pravdy. Byla tedy 
Stagiritova inspirace podobně volná 
jako v případě Rogera Bacona? Ne tak 
docela. Zmiňovaná pasáž z  Faidóna 
je v  literatuře tolik frekventovaná ze-
jména proto, že se v  ní v  Platónově 
textu doporučuje nedbat Sókrata tváří 
v tvář pravdě, což připomíná úvod Ba-
conovy pasáže z  Opus Majus, a  navíc 
je zde dodržena i relační analogie uči-
tel–žák: Aristotelés se zříká Platóna, 
Platón se zříká Sókrata, oba dva pro 
pravdu. Jinými slovy, důvodem mimo-
řádné snahy interpretů nalézt původ 
Aristotelovy pasáže ve Faidónu je Doc-
tor Mirabilis a  snaha ospravedlnit jím 
založenou tradici, jejímiž jsme všichni 
odchovanci. Analýza metodou textově 
orientované interpretace nicméně uka-
zuje, že oba texty jsou z  hlediska své 
autonomie a  vnitřní koherence dosti 
vzdálené! To ovšem neznamená, že by 

Aristotelés ve zmíněné pasáži z  Pla-
tóna nevycházel.

Opustíme-li fixní ideu, že musíme 
v  dialozích hledat Platónovo zřeknutí 
se Sókrata nebo že se nutně musí jed-
nat o  žáka opouštějícího svého uči-
tele kvůli nazření pravdy, objevíme 
pasáž z  desáté knihy Ústavy (Resp.  X 
595b–c):10

ῥητέον, ἦν δ’ ἐγώ: καίτοι φιλία 
γέ τίς με καὶ αἰδὼς ἐκ παιδὸς ἔχουσα 
περὶ Ὁμήρου ἀποκωλύει λέγειν. ἔοικε 
μὲν γὰρ τῶν καλῶν ἁπάντων τούτων 
τῶν τραγικῶν πρῶτος διδάσκαλός τε 
καὶ ἡγεμὼν γενέσθαι. ἀλλ’ οὐ γὰρ πρό 
γε τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ, ἀλλ’, 
ὃ λέγω, ῥητέον.

V  této pasáži se Platón Sókrato-
vými ústy (v  literatuře vcelku panuje 
shoda v názoru, že pokud nikde jinde, 
pak právě v Ústavě je Sókratés hlásnou 
troubou pro Platónovy doktríny)11 di-
stancuje od Homéra jakožto autority, 
která zakládá filopoetickou filosofickou 
posici.12 Hlavním problémem tedy není 
Homér sám, ale spíše neadekvátní fi-
losofické zhodnocení jeho významu13 
a  následný nepřiměřený vliv, který 
v rámci celku helénské politické kultury 

10 „Musím to říci, děl jsem; ačkoli mi brání 
mluviti jakási láska a úcta, jakou chovám 
již od dětství k Homérovi. Podobá se to-
tiž, že on byl prvním učitelem a vůdcem 
všech těchto krásných tragiků. Avšak 
nesmíme si člověka vážiti více než prav-
dy, a  proto musím říci, co si myslím.“ 
(přel. František Novotný)

11 K  interpretaci tzv.  hlásné trouby viz 
Corlett 2005. K problematice doktrinální 
versus skeptické interpretace Platóna viz 
Boháček 2014a, zejm. s. 36–45.

12 Podrobnou interpretaci této pasáže jsem 
předložil v Boháček 2010, s. 23–40. 

13 Srov. Boháček 2014b, zejm. s. 45–47. 
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a zejména výchovy měl.14 Platón se tedy 
vlastně vyznává z  lásky k  Homérovi, 
na druhou stranu však pod tlakem 
pravdivého poznání opouští všechno 
to, v  čem je Homér tradiční filosofic-
kou autoritou, resp. mudrcem. To je 
asi nejblíže naší pasáži z  první knihy 
Etiky Níkomachovy, jak je přinejmen-
ším v  prvním čtení obvykle chápána. 

Platónský původ této myšlen-
kové figury ovšem můžeme dále pod-
pořit i  pasážemi z  jiných dialogů 
(Symp. 201c), především pak z dialogu 
Sofistés, v  němž se elejský ξένος pod 
tlakem dialektického postupu dopou-
ští otcovraždy a opouští nauku svého 
mistra Parmenida (Soph. 241d–242a):15

14 Ke komplexní interpretaci skupiny ho-
mérovských dialogů viz Boháček 2014a, 
s. 50–67.

15 „Elejský host: A  ještě tě prosím o tohle. 
Theaitétos: Oč? Elejský host: Aby sis 
o mně nemyslil, že se stávám jakoby ně-
jakým otcovrahem. Theaitétos: Jak to? 
Elejský host: Při naší obraně bude nám 
nutno podrobit zkoušení nauku otce 
Parmenida a  násilně dokazovat, že ne-
jsoucno v  jistém smyslu jest a  naopak 
zase že jsoucno jakýmsi způsobem není. 
Theaitétos: Je vidět, že o něco takového 
půjde v té úvaze. Elejský host: Ano, jakpak 
by to neviděl, jak se říká, slepý? Neboť 
nebude-li tato myšlenka ani vyvrácena, 
ani uznána, sotva kdy bude moci někdo 
mluvit o nepravdivých výpovědích nebo 
o nepravdivém mínění, buď o obrazech, 
nebo vyobrazeních, nebo napodobeni-
nách, nebo o  samých přeludech, nebo 
i  o  uměních, která se těmito věcmi za-
bývají, aby nebyl směšný, jsa nucen sám 
sobě si v  řeči odporovat. Theaitétos: 
Úplná pravda. Elejský host: Nuže proto 
se musíme odvážit udělati nyní útok na 
otcovu nauku, nebo toho musíme vůbec 
nechat, jestliže nás od toho útoku zdr-
žuje nějaký ostych. Theaitétos: Co se 
toho týče, nic nás nijak nedrží.“ (přel. 
František Novotný) 

Ξένος: τόδε τοίνυν ἔτι μᾶλλον πα-
ραιτοῦμαί σε. Θεαίτητος: τὸ ποῖον; Ξέ-
νος: μή με οἷον πατραλοίαν ὑπολάβῃς 
γίγνεσθαί τινα. Θεαίτητος: τί δή; Ξένος: 
τὸν τοῦ πατρὸς Παρμενίδου λόγον ἀνα-
γκαῖον ἡμῖν ἀμυνομένοις ἔσται βασανί-
ζειν, καὶ βιάζεσθαι τό τε μὴ ὂν ὡς ἔστι 
κατά τι καὶ τὸ ὂν αὖ πάλιν ὡς οὐκ ἔστι 
πῃ. Θεαίτητος: φαίνεται τὸ τοιοῦτον 
διαμαχετέον ἐν τοῖς λόγοις. Ξένος: πῶς 
γὰρ οὐ φαίνεται καὶ τὸ λεγόμενον δὴ 
τοῦτο τυφλῷ; τούτων γὰρ μήτ’ ἐλεγχθέ-
ντων μήτε ὁμολογηθέντων σχολῇ ποτέ 
τις οἷός τε ἔσται περὶ λόγων ψευδῶν 
λέγων ἢ δόξης, εἴτε εἰδώλων εἴτε εἰκό-
νων εἴτε μιμημάτων εἴτε φαντασμάτων 
αὐτῶν, ἢ καὶ περὶ τεχνῶν τῶν ὅσαι περὶ 
ταῦτά εἰσι, μὴ καταγέλαστος εἶναι τά 
γ’ ἐναντία ἀναγκαζόμενος αὑτῷ λέγειν. 
Θεαίτητος: ἀληθέστατα. Ξένος: διὰ 
ταῦτα μέντοι τολμητέον ἐπιτίθεσθαι 
τῷ πατρικῷ λόγῳ νῦν, ἢ τὸ παράπαν 
ἐατέον, εἰ τοῦτό τις εἴργει δρᾶν ὄκνος. 
Θεαίτητος: ἀλλ’ ἡμᾶς τοῦτό γε μηδὲν 
μηδαμῇ εἴρξῃ.

 To je pro nás mimořádně zajímavé, 
protože označení Parmenida za otce 
dalece přesahuje vztah přátelství, jak 
jej známe z  oné Baconem založené fi-
losofické tradice. Kvůli pravdě se ne-
jen nedbá přátel, ale dokonce se vraždí 
vlastní rodiče!

První podmínku pro porozumění 
Aristotelově myšlence jsme tedy spl-
nili: je vcelku zjevné, že počáteční in-
spirací je Platónova myšlenková figura, 
v náznacích obsažená v mnohých dia-
lozích a ve dvou pasážích přímo před-
jímající Aristotelovu vlastní formulaci. 
Není pro nás přitom podstatné, zda byl 
Platón prvním a originálním tvůrcem 
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této figury: pro školní filosofickou tra-
dici, kterou založil Doctor Mirabilis, je 
rozhodující ἀρχή Aristotelovy pasáže 
a tou je, jak jsme snad dostatečně pro-
kázali, jeden z uvedených Platónových 
dialogů. 

3. AIΤΊΑΊ
Jaké však byly příčiny Aristotelovy 

argumentace v první knize Etiky Níko-
machovy? Co tím vlastně sledoval, oč 
mu šlo, jakou roli tato převzatá figura 
hraje v  celkové nauce jeho slavného 
spisu? Co nám tím chtěl sdělit o přátel-
ství a jaké světlo to vrhá na filosofii?

U Platóna je to – při hrubém zjed-
nodušení, jež odpovídá možnostem 
této studie  – vcelku prosté: lidé jsou 
primárně orientováni na dobro. Dobro 
představuje jednotnou morálně-onto-
logickou škálu, prostupující celým kos-
mem a na všech úrovních pro všechny 
stejnou. Filosof si je této základní sku-
tečnosti navíc explicitně vědom a  ne-
ustále prostřednictvím sebereflexe 
usměrňuje své celoživotní směřování 
k  onomu absolutnímu cíli, kterým 
Dobro je. Toto cílevědomé směřování 
má podobu ἐπιμέλεια ψυχῆς. Přátelství 
je z tohoto pohledu vzájemně výhodný 
svazek dvou ne ještě zcela dokonalých 
duší, které si vzájemně vypomáhají 
v péči o duši. Jinými slovy, jedná se o re-
ciproční vztah, kdy si dvě neúplné duše 
vzájemně poskytují to, co jim právě 
chybí, a vzájemným spolubytím se zdo-
konalují ve svých slabostech. 

Tak je platónské přátelství zhruba 
konceptualizováno v  dialogu Faidros, 
v  němž je ovšem tento vztah struk-
turován výrazně asymetricky a  navíc 

s  nutným erotickým nábojem, zajišťu-
jícím funkční dynamiku vzájemného 
pečování. Nelze tedy, přinejmenším 
po většinu času trvání takového přátel-
ství, mluvit o  vztahu dvou rovnocen-
ných lidských bytostí. Jedná se spíše 
o  proces vzájemného zasvěcování, je-
hož trvalým a nezbytným kritériem je 
cosi třetího, co je mimo tento vztah 
a  nad ním.16 Tento specifický typ pla-
tónského přátelství je rovněž význam-
nou součástí Diotiminy řeči v centrální 
pasáži dialogu Symposion (Symp. 210a), 
avšak tam je perspektiva cele pohlcena 
osobním růstem jedné duše, jenž je 
konceptualizován skrze eróta. Erotická 
perspektiva je v  Symposiu natolik do-
minantní,17 že pro naše účely nepři-
náší Diotimina řeč oproti Faidrovi nic 
nového. 

Věc se nám začne vyostřovat na po-
zadí širšího kontextu, jaký představuje 
projekt ideální společnosti v  Ústavě. 
Vrstva strážců totiž v zásadě zruší při-
rozené rodinné vazby  – provede tedy 
systematickou otcovraždu, matko-
vraždu atd. – a nahradí je všeobecným 
vzájemným přátelstvím, které ale bude 
prostoupeno aspekty tradičně příslu-
šejícími právě k  rodinným poutům: 
strážci si budou navzájem bratry a ses-
trami a  tak si Platón představuje nejo-
tevřenější a nejpřirozenější přátelství.18 
Esenciální charakteristikou takového 
přátelství však nutně bude jeho deper-
sonalizace: všichni mají mít k sobě na-
vzájem stejně blízko! Vztahy nemohou 

16 Srov. Price 1989, s. 7–8.
17 K tomu viz Price 1989, s. 36.
18 Resp. 456e–463a.
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být založeny na osobních sympatiích 
a  antipatiích, ale na vysoce odosobně-
ném oceňování kvalit duše toho dru-
hého. Aplikujeme-li na tuto politickou 
rovinu partnerskou perspektivu Faidra, 
vidíme, že platónské přátelství zna-
mená oceňování skutečné morální hod-
noty duše druhého, skrze které mohu já 
se svou duší realizovat svoji přirozenost 
a  stoupat na morálně-ontologické pan-
kosmické škále.19

Chce nám snad tuto pozoruhodnou 
platónskou podobu přátelství předsta-
vit, prakticky demonstrovat a následně 
nás k ní přivádět i Aristotelés? Ne tak 
docela. Zcela nepochybně toto zvláštní 
přátelství, koneckonců ne až tak ne-
podobné oné zvláštní vzájemné vstříc-
nosti mezi členy současné mezinárodní 
komunity filosofických badatelů, vysti-
huje vztah dvou filosofů z perspektivy 
βίος θεωρητικός. Jenže Etika Níkoma-
chova není psána z  této perspektivy 
a především není ve své většině určena 
pro tuto perspektivu.20 Aristotelské po-
jetí přátelství oceňuje druhého v  jeho 
jedinečnosti, což je právě to, co nikdy 
nesmí přátelství platónské: pro Platóna 
má cenu, resp. relevanci, a v posledku 
skutečně jest pouze neindividuální, 
obecné a  věčné.21 Oceňovat druhého 
v jeho individuálních rysech znamená 
v posledku mít slabost pro nižší složky 
jeho duše, ba dokonce pro jeho tělesné 
jedinečnosti, neboť právě v  těle, resp. 
v  onom poskvrnění tělem při uvržení 
duše do zrození,22 nabývá duše oněch 

19 Phaedr. 245b–253c. 
20 Eth. Nic. I,1 1094a18–1095a11.
21 Phd. 79a–83e.
22 Phd. 81b–d.

vysoce individuálních rysů. V  tomto 
smyslu je pro nás naopak neobyčejně 
poučná třetí část dialogu Symposion, 
v níž tuto vášeň pro individualitu ztě-
lesňuje Alkibiadés.23

4. EΝΔΟΞΑ
Aristotelova etická nauka je tedy 

vlastně věnována individuálním strán-
kám nauky politické. A právě s řeckou 
politickou kulturou vede dialog a  to-
muto diskursu politické πρᾶξις je podle 
všeho primárně určena. Kontext Aris-
totelovy reinterpretace platónského 
modelu spočívá právě zde, ve snaze 
konceptuálně zakotvit a zúročit starší 
politickou perspektivu. 

Vedle bezprostředních, akademic-
kému (platónsko-aristotelskému) fi-
losofickému diskursu inherentních 
příčin se tedy budeme muset poroz-
hlédnout po širších příčinách Aristote-
lova konceptu přátelství, jinými slovy: 
bude zapotřebí alespoň stručně reflek-
tovat tradici antické politické kultury 
a  v  jejím rámci příslušná východiska 
politického myšlení.

Helénská kultura rozvinula model 
přátelských vztahů, který je pro (post)
moderního člověka bez hlubšího kla-
sického vzdělání jen velmi obtížně 
srozumitelný.24 Moderní koncept přá-
telství je věc v antice zdaleka ne tak sa-
mozřejmá, jak bychom snad intuitivně 
očekávali.25 Již od předhomérských 

23 Symp. 215e–218b.
24 Srov. Konstan 1997, s. 2.
25 Srov. Stern-Gillet 1995, s.  5; obdobně 

i s průřezem následného vývoje Konstan 
1997, s. 14–23.



41KRYŠTOF BOHÁČEK
PŘÍTEL ARISTOTELÉS

13/2015

dob26 byla vybudována celá složitá síť 
vzájemných, společensky odstupňova-
ných a  často vysoce formalizovaných 
vztahů a závislostí, které z nedostatku 
obdobných konceptů v  moderních ja-
zycích běžně všechny překládáme jako 
„přítel“ či „druh“. Velmi zjednodušeně 
můžeme celou tuto síť shrnout do čtyř 
základních, vzájemně odlišných modů 
„přátelství“ či náklonnosti.27

První z  nich bývá odvozován od 
vzájemné přináležitosti jednotlivých, 
v  homérském anthropologickém kon-
ceptu ještě autonomních orgánů či 
součástek či mohutností jednotlivce.28 
Φίλος tedy v  tomto případě poukazuje 
k  něčemu vlastnímu, k  mluvčímu při-
náležejícímu, jako je sloužící, domác-
nost nebo přítel  – v  protikladu k  ci-
zímu. Homérští hrdinové proto běžně 
mluví o  milých kolenech nebo o  milé 
hlavě, která jakožto pars pro toto ozna-
čuje mezi mnohými osobu blízkou, 
tedy přítele.29 Později je akcentována 
zejména opačná perspektiva, tedy na-
opak příslušnost mluvčího k  širšímu 
tělesu (tělu) jako je rodina, rod, kmen, 
případně i  polis. V  klasické době je 
pak φίλος v  tomto významu nahrazo-
ván slovem οἰκεῖος nebo συγγενής, což 

26 K  mykénským souvislostem viz Vernant 
1993, s.  26; srov. tuto problematiku 
u Bartoněk 1969, s. 164–172 a dále s. 183; 
srov. rovněž Oliva 1976, s. 58–61. 

27 Mary Whitlock Blundellová uvádí pouze 
tři skupiny, při bližším pohledu ovšem 
zjišťujeme, že se jí poslední skupina roz-
padá na značně disparátní dvojici, byť 
označovanou jedním společným slovem, 
viz Blundell 1989, s. 40–45.

28 K homérské anthropologii blíže Boháček 
2013, s. 15–20.

29 Konstan 1997, s. 28–31.

nicméně potvrzuje toto pro nás dnes 
značně matoucí užití pojmu přítele 
pro označení spřízněnosti na základě 
φύσις. Φίλος ve významu οἰκεῖος tedy 
označuje tělesnou sounáležitost v  nej-
širším slova smyslu: jednotu rodu, krve 
a života.30

Druhá základní modální skupina 
postihuje příslušnost jedince k  vět-
šímu celku, ovšem primárně nikoli na 
pokrevní bázi. Tento modus vztahů 
je označován slovem ἑταῖρος a  bývá 
nejpřípadněji překládán jako druh:31 
jedná se v prvé řadě o členy oddílů nej-
různějšího druhu, tedy vojáky, námoř-
níky, spolucestující,32 ale v  pozdější 
době rovněž o členy atletických a poli-
tických klubů a  stran.33 Jedná se tedy 
o (obvykle) rodem i sociálně blízké je-
dince, jejichž osud je vzájemně spojen 
účastí na nějakém zásadním podniku 
toho typu, v  němž jedině vzájemně 
rovná spolupráce a podpora je zárukou 
přežití fysického či sociálního.34

Třetí skupina je vlastně jakýmsi re-
versním komplementem ke vzájemně 
se doplňující dvojici οἰκεῖος a  ἑταῖρος. 
Ξένος označuje původně osobu cizí 
a neznámou, v klasické době pak spíše 
občana cizí polis, jenž je jakožto tamní 
ἑταῖρος povinován k  jinému společen-
ství. Již od homérských dob ovšem 
slovo zároveň označuje cizince, jenž 
je s mluvčím zásadním způsobem spjat 
přátelským poutem, které svou formál-
ností a  závazností obvykle převyšuje 

30 Tamtéž, s. 53–56.
31 Srov. Mireaux 1980, s. 45–46.
32 Konstan 1997, s. 31–33.
33 Tamtéž, s. 44–47.
34 Ulf 1990, s. 127–130.
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pouta ostatní.35 Ξένος je tedy  – na-
vzdory všem rozdílům  – spřáteleným 
cizincem, kontaktem a  spojkou v  ci-
zími, neznámými zvyky a obřady říze-
ném světě, jenž dokládá, že homérský 
hrdina má v jistém niterném rozměru 
blíže k obdobně postavenému a vycho-
vanému jedinci z ciziny než k vazalům 
nebo naopak rivalům domácím.

Zbývá poslední a  nejkomplikova-
nější modus, neboť φίλος se může na 
jednu stranu nejvíce blížit našemu 
(post)modernímu, intuitivnímu pojí-
mání konceptu přátelství,36 na stranu 
druhou se nejpozději od archaického 
období jednoznačně jedná o  pečlivě 
budovanou, formální sociální struktu-
ru,37 která navíc v klasické době nabývá 
čím dál silnějších příměsí stranickosti 
a politických konotací všeobecně.38

Věc je o to komplikovanější, že ad-
jektivní varianta slova φίλος vlastně 
znamená milý, což se může vztahovat 
na širokou škálu osob, počínaje blíz-
kými rodinnými příslušníky a  vůbec 
všemi třemi ostatními výše zmíně-
nými mody přátelských vztahů (φίλος 
οἰκεῖος, φίλος ἑταῖρος, φίλος ξένος) 
a erotickou intimitou konče.39 Tyto tra-
diční koncepty přátelství systematicky 
rozebírá a  kritizuje Platón40 ve svém 
dialogu Lysis,41 zcela výhradně věno-
vaném otázce přátelství. Lysis je ovšem 

35 Konstan 1997, s. 33–37.
36 Stern-Gillet 1995, s. 8.
37 Konstan 1997, s. 49–52.
38 Tamtéž, s. 55–67.
39 Stern-Gillet 1995, s. 6–7.
40 Analýzu Platónovy systematické kritiky 

viz u Price 1989, s. 1–6.
41 Lys. 212a–222a.

aporetický transitivní dialog, jenž ne-
obsahuje žádnou positivní platónskou 
doktrínu a jehož závěr nám říká pouze 
to, že Platón veškeré tradiční formy 
přátelství pokládá za zcela neadekvátní 
pro theoretickou či noetickou existenci. 

5. VĚRNÝ PŘÍTEL 
ARISTOTELÉS
Právě rozborem těchto forem, které Pla-
tón v Lysidu odmítl, ale začíná Aristote-
lés42 své pojednání o  přátelství v  osmé 
knize Etiky Níkomachovy. Přátelství 
zmiňuje trojího druhu, utilitaristické, 
hédonistické a  dokonalé.43 Právě do-
konalé přátelství není, jak se ukazuje 
v deváté knize, prostředkem k něčemu 
dalšímu, ale svého druhu cílem o sobě, 
je-li uzavřeno dvěma ctnostnými je-
dinci žijícími eudaimonický život. Pravý 
přítel je totiž ἄλλος αὐτός, případně 
ἕτερος αὐτός, tedy druhé já, o  jehož 
dobro a  blaženost mám stejný zájem 
jako o  své.44 Vědomí společné blaže-
nosti pak podle Aristotela přináší jakýsi 
synergický efekt, propůjčující samu 
o sobě sobeckému uspokojení ze zdaři-
lého  uplatnění vlastní přirozenosti ja-
kési specificky lidské potvrzení.46

K tomu je ovšem zapotřebí ocenění 
jedinečnosti druhého, ke kterému cí-
tíme náklonnost. Dokonalé přátelství 
totiž podle Aristotela znamená mít rád 
druhého pro něj samého  – nikoli pro 
jeho vysokou míru zdatnosti, to by byl 
vznešený utilitarismus Platónův, ani 
pro jeho specifické vlastnosti, které 

42 K tomu viz Price 1989, s. 9–12.
43 Podrobněji tamtéž, s. 104.
44 Eth. Nic. IX,4 1166a32.
45 Eth. Nic. IX,9 1169b6–7.
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nám působí potěšení, to by bylo Alki-
biadovo vášnivé lnutí. Mít rád druhého 
pro něj samého znamená u  Aristotela 
snažit se mu svou náklonností a při vě-
domí své dokonalosti působit prospěch 
bez ohledu na prospěch vlastní.46 To 
ale skutečně předpokládá zahlédnout 
ve svém příteli jakousi unikátní, neo-
pakovatelnou a samu o sobě bezmezně 
cennou bytost, jejíž ocenění je jednou 
z našich povýtce lidských povinností.47 
Nic takového však nepřipadá v  úvahu 
na rovině βίος θεωρητικός, neboť νοῦς 
musí být  – zcela v  intencích učitele 
Platóna – nutně impersonální. V prak-
tickém životě jsme nicméně odkázáni 
na živoucí a v jistém podstatném smy-
slu neopakovatelné vzory. Aristotelův 
σπουδαῖος je konkrétní člověk z masa 
a kostí, jenž usilovně a v celkové zda-
řilosti převádí jednotlivými skutky 
svou morální zdatnost ve skutečnost.48 
V  tomto praktickém každodenním 
rozhodování mu neposkytnou nezpo-
chybnitelné vodítko ani theoretické vě-
dění, ani Bohové, neboť obojí spadá do 
sféry nutné platnosti o věčných skuteč-
nostech.49 Může mu však poskytnout 
oporu zdatný přítel, na jehož radu  – 
a to na radu právě tohoto konkrétního 
smrtelníka  – pak můžeme vsadit celý 
svůj život.50

Co nám tedy Aristotelés v  naší pa-
sáži z  první knihy Etiky Níkomachovy 
nakonec říká? Máme kvůli neosob-
nímu poznatku opustit přítele, jenž 

46 K tomu viz Price 1989, s. 110–114.
47 Eth. Nic. IX,9 1170b6–7.
48 Eth. Nic. VI,5 1140a25–b12.
49 Eth. Nic. VI,5 1140a25–b8.
50 Eth. Nic. III,5 1112a23–b20.

nemá pravdu? To jistě ne, Doctor Mira-
bilis se v tomto směru mýlil a následná 
desinterpretace, vinoucí se celou násle-
dující tradicí sebereflexe evropské filo-
sofie, má mnohem blíže k  Platónovi, 
jehož pojetí Dobra má v jistém smyslu 
velmi blízko k monoteistickému pojetí 
Boha. Koneckonců z  dobrých důvodů 
právě nedlouho před Baconovou érou 
zavedla katolická církev závazný celi-
bát, formálně stvrzující, že kněz vždy 
musí dát přednost Bohu, tak jako pla-
tónský filosof dobru.

Možná stojí za to, vrátit se nyní na 
závěr k doslovnému znění naší pasáže. 
Klíčová věta v  Křížově překladu zní: 
Slušno však a nutno pro záchranu pravdy 
vyvrátiti i  své vlastní učení, a  to zvláště 
těm, kteří jsou filosofy, neboť i když obojí 
jest milé, jest mravní povinností více ctíti 
pravdu. V  originále ovšem zní závěr 
celé sentence přece jen poněkud jinak: 
ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν. Nyní 
konečně chápeme, co nám náš přítel 
Aristotelés vlastně říká: Je zbožné či 
poslušné božího a přirozeného zákona 
více si cenit pravdy. Musíme však kvůli 
tomu opouštět své přátele, nikoli jejich 
doktríny? Opustit přítele kvůli pravdě 
může snad být zbožné, ale eticky dobré 
to není. 
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ABSTRAKT
In the first book of the Metaphysics 
Aristotle maintains that it is evident 
that his predecessors have spoken of 
causes. That Aristotle attributes to 
them his conception of causes (and 
principles) is well-known. Yet, one can 
wonder what he means by saying that 
that is evident. Although his statement 
could be at the first sight understood 
as meaning that his predecessors 
have been interested in the concept 
of causality, in my paper I argue that 
Aristotle attributed to them the evident 
usage of causes only because he 
considered them to be philosophers. 
Since philosophy is closely connected 
with knowledge, which is in turn 
based on the causes and principles, 
they had to acknowledge some kind 
of causes (otherwise according to 
Aristotle it would not be possible to 
see them as philosophers). Hence, the 
interpretation of this only sentence 
nicely illustrates Aristotle’s approach 
to his predecessors.

Je skutečně 
zjevné,  
že Aristotelovi 
předchůdci 
hovořili  
o příčinách? 
(Met. 983b3)
IS IT REALLY EVIDENT THAT 
ARISTOTLE’S PREDECESSORS 
SPOKE OF CAUSES? (MET. 983B3)
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Aristotelés se ve svém díle po-
měrně důkladně vyrovnával se svými 
předchůdci. Přitom se jak známo ne-
snažil o  nějakou věrnou historicko-
-hermeneutickou interpretaci jejich 
myšlení, nýbrž je využíval především 
pro potřeby svého vlastního myšlení; 
často se například snažil nalezenými 
nedostatky v  jejich díle legitimizovat 
své vlastní myšlení atd. V následujícím 
příspěvku se nebudu zabývat jeho cel-
kovým přístupem k předchůdcům ani 
se ho nebudu pokoušet nějak kriticky 
hodnotit. Kromě toho, že by takové cel-
kové kritické hodnocení přesahovalo 
možnosti tohoto příspěvku, bylo na toto 
téma napsáno již dost knih a článků.1 

1 Asi nejznámější a nejdůkladnější rozbor 
Aristotelova přístupu k předchůdcům lze 
nalézt v Cherniss 1935. 

Zaměřím se zde pouze na interpretaci 
jediné pasáže, resp. jediné věty v této 
pasáži. Domnívám se totiž, že tato je-
diná věta může sama o sobě velmi ná-
zorně ilustrovat možnosti a  omezení 
Aristotelova přístupu k předchůdcům. 

I když se Aristotelés věnuje zkou-
mání předchůdců na mnoha místech 
svého díla, nejdelší a  nejdůkladnější 
zkoumání jejich myšlení představuje 
první kniha Metafyziky, která byla pů-
vodně patrně samostatným spisem.2 
Dříve než o svých předchůdcích začne 
pojednávat, zabývá se zde Aristotelés 
v  prvních dvou kapitolách tím, co je 
nejvyšší vědění, které nazývá moud-
rostí a které bychom dnes spíš označili 

2 Důkladnou interpretaci třetí části první 
knihy Metafyziky lze nalézt v  Barney 
2012; Betegh 2012.
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jako metafyziku. Protože každé vě-
dění (včetně moudrosti či metafyziky) 
se zakládá na principech a příčinách 
(srov.  Met. I,3 983a25–26; Phys.  I,1 
184a12–14; An. post. I,2 71b9–12), Aris-
totelés nejprve na začátku třetí kapi-
toly shrne svou nauku o  příčinách, 
kterou – jak sám uvádí – již dříve dů-
kladně rozpracoval ve Fyzice (srov. Phys. 
II,3). Podle něj existují čtyři druhy 
příčin: formální, látková, pohybová 
neboli eficientní a účelová. Potom, co 
každou z nich ve stručnosti představí, 
konstatuje: 

„I když jsme o nich [tj. o příčinách] 
pojednali dostatečně ve Fyzice, přihléd-
něme ještě k těm, kteří již před námi 
zkoumali svět a filosofovali o pravdě. Je 
totiž zjevné, že i oni hovoří o nějakých 
principech a příčinách. Proto bude pro 
nynější zkoumání užitečné, když si jich 
všimneme blíže. Buď u nich totiž na-
lezneme ještě nějaký jiný druh příčiny, 
anebo budeme moci o to víc důvěřovat 
těm, které jsme právě uvedli.“ (Met. I,3 
983a33–b6)

V  Aristotelově díle lze nalézt jen 
málo míst, kde by tak přímočaře a expli-
citně uvedl důvody, proč se chce svými 
předchůdci zabývat. Nechce je zkou-
mat proto, aby se důkladněji seznámil 
s  jejich myšlením či pochopil dobové 
myšlenkové souvislosti (jak k  našim 
předchůdcům přistupujeme většinou 
my), nýbrž výslovně říká, že se jim chce 
věnovat proto, aby si potvrdil, nebo vy-
vrátil svou nauku o čtyřech příčinách. 
V tomto ohledu je zcela klíčová poslední 
věta citátu: „Buď u nich totiž nalezneme 
ještě nějaký jiný druh příčiny, anebo bu-
deme moci o to víc důvěřovat těm, které 

jsme právě uvedli.“ Aristotelés nemůže 
důvody svého zájmu o předchůdce vyjá-
dřit jasněji a explicitněji. Není asi příliš 
překvapivé, že následující zkoumání, 
během něhož nachází některé ze svých 
čtyř příčin u svých předchůdců, zcela 
potvrdí oprávněnost a správnost jeho 
nauky o čtyřech příčinách. 

I když Aristotelés říká, že chce své 
předchůdce zkoumat pouze proto, aby 
potvrdil, nebo vyvrátil svou nauku 
o čtyřech příčinách, je otázka (a  to – 
jak uvidíme – otázka poměrně zásadní), 
zda má pro aplikaci své nauky o  čty-
řech příčinách na jejich myšlení nějaké 
ospravedlnění; jinými slovy, zda svou 
nauku o čtyřech příčinách aplikuje na 
své předchůdce zcela svévolně a naho-
dile, anebo zda v  myšlení jeho před-
chůdců existuje něco, co takovou apli-
kaci umožňuje, ba k ní vybízí. Z našeho 
dnešního hlediska, které je utvářeno 
a tříbeno nejrůznějšími historicko-her-
meneutickými ohledy, znamená aristo-
telská interpretační optika jednoznačně 
pokus vnést do myšlení předsókratiků 
cizorodý prvek, což zase nevyhnutelně 
musí vést k jeho zkreslení a zkomolení. 
Pro nás je tedy Aristotelova interpre-
tační optika čtyř příčin vcelku jedno-
značně svévolným, nahodilým, ba ná-
silným interpretačním aktem. 

Ať již však budeme Aristotelovu in-
terpretační optiku hodnotit jakkoli, ne-
mělo by nám uniknout, že Aristotelés 
měl – alespoň ze svého vlastního hle-
diska – velmi dobrý důvod pro to, aby 
zkoumal předchůdce prizmatem své 
nauky o  čtyřech příčinách. Jak totiž 
říká hned ve druhé větě výše uvedeného 
citátu, je podle něj zjevné či evidentní 
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(délon), že i jeho předchůdci hovoří o ně-
jakých principech a příčinách.3 Na Aris-
totelově tvrzení není ani tak zarážející, 
že svým předchůdcům připisuje nějaké 
příčiny (to by bylo možné chápat třeba 
jako účelové či rétorické předzname-
nání dalšího zkoumání), jako spíš to, že 
říká, že je to zjevné či evidentní (délon). 
Proto dříve, než Aristotelovu interpre-
tační optiku odmítneme jako svévolnou 
a nahodilou, měli bychom se zamyslet 
nad tím, v jakém smyslu to je evidentní. 
Podaří-li se nám to totiž nahlédnout, 
pochopíme i důvody, proč Aristotelés 
interpretuje své předchůdce prizma-
tem své koncepce čtyř příčin. A pokud 
budou zjevné důvody, které Aristotelés 
pro svou interpretaci má, bude možné 
rovněž i posoudit, nakolik je jeho inter-
pretace svévolná či nahodilá. 

Zjevnost, s jakou měli podle Aris-
totela jeho předchůdci hovořit o příči-
nách, můžeme chápat v trojím smyslu: 
buď tak, že sami používali termín pří-
čina, nebo že sice neměli k dispozici 
tento termín, nicméně měli alespoň ně-
jakou rámcovou představu příčinnosti, 
anebo že se to jako zjevné jevilo jedno-
duše pouze ze specifického hlediska 
Aristotelovy vlastní filosofie. 

Nejsnazší či nejzjevnější by bylo 
jednoduše předpokládat, že Aristote-
lovi předchůdci sami ve svých dílech 
používali pojem příčina. Kdyby tomu 
tak bylo, měl by Aristotelés bezesporu 
dostatečně silný důvod pro to, aby mohl 

3 Aristotelés užívá pojmy příčina (aitia) 
i  princip (arché) víceméně synonymně. 
V tomto článku se zaměřím především na 
zkoumání pojmu aitia. Pojmu arché jsem 
se věnoval na jiném místě, srov.  Hobza 
2004, především s. 895–901.

tvrdit, že je zjevné, že jeho předchůdci 
hovoří o příčinách. Zjevné by to bylo 
jednoduše proto, že by se stačilo do je-
jich díla podívat. Avšak již letmý pohled 
na dochované předsókratovské texty 
naznačuje, že tento druh evidentnosti 
Aristotelés na mysli neměl, protože 
pojem příčina se zde zkrátka nevysky-
tuje. To, že nemáme doklady pro uží-
vání pojmu příčina (aitia) u Míléťanů, 
je pochopitelné, neboť od nich nemáme 
žádné přímé zlomky. Nicméně  – což 
už je poněkud překvapivější  – pojem 
příčina se nevyskytuje ani v přímých 
Empedokleových či Anaxagorových 
zlomcích.4

Dříve než se podíváme na dru-
hou možnost, jak chápat Aristotelem 
zmiňovanou zjevnost, měli bychom 
si ujasnit, jak byl termín aitia použí-
ván před Aristotelem. Řecké slovo ai-
tia (resp. substantizované adjektivum 
to aition, resp. adjektivum aitios) lze 
doložit již v homérských básních. Zde 
však bylo pojímáno především v eticko-
-právním smyslu jako „vina“ či „provi-
nění“. Například když Priamos přihlíží 
z  výšky svého sídla nástupu řeckých 
vojsk, vybízí Helenu, aby si k  němu 
přisedla a  řekla mu, jak se ten který 
Řek jmenuje; přitom ji ujišťuje, že za 
válku není zodpovědná, resp.  vinna 
(aitia) ona, nýbrž bohové (aitioi, 
Il. III,164–165). V homérských básních 
nemá tedy termín aitia ještě žádnou 
souvislost s tím, co dnes označujeme 
jako příčina. Přesněji řečeno, termín 
aitia zde vůbec nesouvisí s přírodním 

4 Pojem aitia se možná vyskytne až 
v  závěrečné fázi předsókratovského 
myšlení u Démokrita (srov. DK 68 B 83). 
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děním, v jehož souvislosti pojem pří-
čina běžně pojímáme. Teprve postupně 
byl přenesen i  na oblast přírodního 
dění. Tento posun dokumentují jednak 
Hérodotovy a Thúkydidovy historické 
spisy, jednak a především spisy hippo-
kratovského corpusu.

Podle  hippokratovského lékařství 
byl člověk konstituován různými tě-
lesnými konstituenty – tělesnými šťá-
vami (hlen, krev, černá a žlutá žluč), 
živly (oheň a voda) atd. Když jsou tyto 
tělesné konstituenty v rovnováze, je člo-
věk zdravý. Naopak jejich nerovnováha 
působí nemoc (např. když jeden z nich 
nabude převahu nad jiným). Léčba 
v hippokratovském lékařství tedy spo-
čívá v uvádění tělesných prvků do opě-
tovné rovnováhy. Jinými slovy, zdraví 
jakožto rovnováha tělesných konsti- 
tuentů bylo pojímáno jako „zapříči-
něné“ nejrůznějšími faktory – životo-
správou, podnebím, vodou atd. Ve spise 
O přirozenosti člověka se například říká, 
že životospráva není příčina (aitia) ně-
jaké nemoci (Nat. hom. IX,19); ve spise 
O vzduchu, vodách a místech se zase píše, 
že změny ročních dob jsou příčinami 
(aitiai) rozdílných lidských povah 
a charakterů (Aër XVI,5); autor spisu 
O svaté nemoci se domnívá, že mozek 
(a nikoli boží zásah) je příčinou (aitios) 
epilepsie (Morb. sacr. VI,1) atd.

Z  hippokratovských spisů na-
víc vyplývá, že koncepce příčinnosti 
souvisí s  jiným pojmem, který sehrál 
v dějinách řeckého myšlení důležitou 
úlohu – totiž s pojmem fysis, „přiroze-
nost, příroda“. Ačkoli se tento termín 
objevuje v době před hippokratovskými 
spisy, tedy před druhou polovinou 

5.  století, spíš jen sporadicky, je 
v hippokratovských spisech již nejen 
zcela běžný, nýbrž lze bez nadsázky 
říci, že zde představuje jeden z klíčo-
vých pojmů celého hippokratovského 
lékařství, a to především ve významu 
přirozenosti člověka.5 Touto lidskou 
přirozeností se přitom pochopitelně 
myslí souhrn tělesných konstituentů – 
ať už je jednotliví hippokratovští au-
toři pojímali jakkoli.6 Kromě této silné 
a důležité tendence pojímat fysis jako 
přirozenost člověka lze v hippokratov-
ském corpusu nalézt celou řadu dalších 
významů fysis. Hovoří se tak např. 
o  fysis jednotlivých tělesných konsti-
tuentů (srov. Nat. hom. V,19; VII,11), 
o fysis nemoci (srov. Aër XXII,11), o fy-
sis určitého místa (Aër XII,39) atd. 
Souvislost mezi koncepcí fysis a příči-
nou je velmi dobře patrná například 
ve spisu O svaté nemoci, ve kterém se 
konstatuje, že epilepsie, označovaná 
za svatou nemoc, není o nic božštější 

5 Srov.  obraty anthrópiné fysis („lidská 
přirozenost“) (Nat. hom. I,2; VM VII,9), 
fysis anthrópú („přirozenost člověka“) 
(VM III,41), fysis tú sómatos („přirozenost 
těla“) (Nat. hom. IV,2).

6 Ačkoli se např. autor spisu O  starém 
lékařství od počátku kriticky vymezuje 
proti všem pokusům chápat člověka po-
mocí nejrůznějších filosoficko-redukcio-
nalistických hypotéz (srov.  hypothesis), 
mezi něž patří i snaha redukovat člově-
ka či jeho přirozenost na určitý, předem 
daný počet konstituentů, přesto i  on 
pojímal lidskou přirozenost jako soubor 
základních konstituentů. V  jeho pojetí 
se ovšem jedná spíš o  určité jedinečné 
či individuální seskupení kvalit, jejichž 
poměr (a snad i počet) se liší člověk od 
člověka a jež umožňují kupříkladu pocho-
pit, jak je možné, že každý člověk snáší 
různě různá jídla (srov.  VM XX,52–54).  
Srov. Daneš 2008. 
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či svatější než ostatní nemoci, neboť 
„má přirozenost a příčinu“ ( fysin men 
echei kai profasin; Morb. sacr. I,3).7 For-
mulace „mít přirozenost a  příčinu“ 
poukazuje nejen na určitou souvislost 
mezi fysis a příčinou, nýbrž přímo na 
jejich zaměnitelnost a totožnost: to, co 
má přirozenost, co je přirozené, má zá-
roveň příčinu; a to, co má příčinu, je 
přirozené. Ve spise O vzduchu, vodách 
a místech, který je v mnoha ohledech 
podobný spisu O svaté nemoci, se rov-
něž vyskytuje myšlenka, že žádná ne-
moc „není božštější ani lidštější než 
jiná“, neboť „každá má svou vlastní při-
rozenost“ (echei fysin tén heóytú) a „ne-
vzniká bez přirozenosti“ (aneu fysios 
gignetai; Aër XXII,10–13). Je zjevné, že 
pro autora tohoto spisu je formulace 
„mít přirozenost“ zcela synonymní 
s formulací „mít příčinu“. Asi nejpreg-
nantnější charakteristika příčiny se 
ovšem nachází ve spise O starém lékař-
ství: „U všeho je třeba zvážit tyto pří-
činy (aitia); neboť když jsou přítomny, 
nutně vyvolávají takový průběh, když 
se však vyskytnou v  jiné kombinaci, 
nemoc ustává.“ (VM XIX,19–21) Zde je 
jasně formulována příčinná souvislost: 
sebemenší změna působících faktorů, 
tj. příčin, vyvolává odlišné účinky.

Protože se pojem příčina nevysky-
tuje ještě ani u Empedoklea či Anaxa-
gory (tedy u myslitelů, kteří tvořili ně-
kdy kolem poloviny 5. století) a protože 
s ním pracují až historici, Hérodotos 

7 Hippokratovští autoři někdy označují 
příčinu pomocí termínu profasis; jedná 
se ovšem o  zcela synonymní označení 
s  aitia. Na tomto místě je řecký text 
poněkud poškozen, držím se vydání 
Jones 1923b, s. 138.

a  Thúkydidés, a  především autoři hi-
ppokratovského corpusu, který pochází 
z přelomu 5. a 4. století, je pravděpo-
dobné, že pojem příčina se termino-
logicky konstituoval teprve někdy na 
konci 5. století, resp. že teprve v této 
době dochází k sémantickému posunu 
řeckých slov aitia a  aition z  lidského 
jednání na oblast přírodního dění. 
Proto není ani možné, aby ho všichni 
předsókratici běžně používali.

Třebaže předsókratici nemohli pou-
žívat samotný pojem aitia, evidentnost, 
kterou měl Aristotelés na mysli, když 
svým předchůdcům připisoval užívání 
pojmu příčina, může za druhé souviset 
spíš s Aristotelovým předpokladem, že 
i oni disponovali a pracovali s předsta-
vou, která byla později terminologicky 
fixována pojmem příčina. A něco tako-
vého se skutečně nezdá nepravděpo-
dobné: Podíváme-li se totiž např. na 
Empedokleovo a Anaxagorovo učení, 
v němž se hovoří o tom, že čtyři prvky 
či kořeny jsou nějak ovlivňovány a for-
movány prostřednictvím lásky a sváru 
(DK 31 B 17), resp. o tom, že Mysl (nús) 
nějak uspořádává prvotní směs, z níž 
se posléze vynořuje svět (DK 59 B 12), 
je patrné, že se zde pracuje s takovým 
pojetím příčinnosti, které odpovídá 
nejenom našim představám, nýbrž pře-
devším tomu, jak byl pojem příčina po-
užíván hippokratovskými autory (tedy 
jako působení něčeho na něco). 

Avšak i  tento pokus porozumět 
tomu, jak Aristotelés pojímal evident-
nost, s níž měli jeho předchůdci hovo-
řit o příčinách, je nedostatečný a vpo-
sled chybný. I kdyby se totiž ukázalo, 
že Aristotelovi předchůdci pojímali 
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příčinnost ve výše naznačeném smyslu 
jakožto působení něčeho na něco (což 
je určitě představa, kterou lze alespoň 
v  případě Empedoklea a  Anaxagory 
smysluplně hájit), přesto by nám to pro 
pochopení Aristotelovy interpretace 
příliš nepomohlo. Aristotelés totiž 
pohlíží na předchůdce prizmatem své 
koncepce čtyř příčin, v  jejímž rámci 
představuje (naše) pojetí příčinnosti 
jakožto (mechanického) působení ně-
čeho na něco nanejvýš jeden ze čtyř 
druhů příčin, totiž pohybovou (efi- 
cientní) příčinu. Kdyby tedy Aristo-
telés chápal zjevnost či evidentnost 
předsókratovského pojímání příčin-
nosti ve smyslu působení něčeho na 
něco, pak by prizmatem své koncepce 
čtyř příčin musel u svých předchůdců 
konstatovat, že hovořili především 
o pohybové příčině. A v tom je právě 
problém. Aristotelés totiž u  všech 
svých předchůdců nachází primárně 
látkovou příčinu. 

Hned po pasáži, kterou jsme cito-
vali na počátku našeho článku, Aris-
totelés explicitně říká: „Většina těch, 
kdo začali jako první filosofovat, se do-
mnívala (óéthésan), že počátky (archai) 
všech věcí mají látkovou povahu (en 
hylés eidei).“ (Met. I,3 983b6–8) Tuto 
tezi vzápětí zdůvodňuje následujícím 
tvrzením: „Z čeho jsou totiž všechna 
jsoucna tvořena, z čeho jakožto něčeho 
prvotního vznikají a do čeho nakonec 
zanikají (podstata zůstává, jen vlast-
nosti se mění), toto se nazývá prv-
kem či počátkem jsoucen.“ (Met.  I,3 
983b8–11) Toto zdůvodnění, proč měli 
první filosofové hovořit pouze o  lát-
kové příčině, je klíčové. Formulace 

„to, z čeho něco vzniká“, je totiž stereo-
typní charakteristikou látkové příčiny 
(srov. Phys. II,3 194b24). Přitom si je ov-
šem třeba hned uvědomit, že díky této 
charakteristice mohl Aristotelés více-
méně jakoukoli zmínku o látce v my-
šlení svých předchůdců interpretovat 
tak, jako by tím mysleli (látkovou) 
příčinu. Ať tak, či onak, jak ukazuje 
dějinná analýza termínu aitia (a pře-
devším zkoumání hippokratovských 
spisů), nic nenasvědčuje tomu, že by 
Aristotelovi předchůdci považovali ja-
koukoli látku, z níž se něco skládá, za 
(látkovou) příčinu. 

Zdá se tedy, že ona zjevnost, s níž 
měli Aristotelovi předchůdci používat 
pojem příčina, musí za třetí nějak sou-
viset pouze s Aristotelovým vlastním 
myšlením. Na první pohled se může 
zdát, že Aristotelés připisuje svým před-
chůdcům používání příčin jednoduše 
proto, že většina z nich hovořila o ně-
jaké látce, z níž se skládá svět (případně 
z níž vznikl). A protože „to, z čeho něco 
vzniká“, je charakteristikou aristotel-
ské látkové příčiny, může Aristotelés 
víceméně jakoukoli zmínku o  látce 
(resp. o něčem, co má látkovou povahu) 
považovat za vyjádření (látkové) příči-
ny.8 I když toto specificky aristotelské 
hledisko čtyř příčin hrálo bezesporu 
důležitou roli v Aristotelově konstato-
vání, že všichni jeho předchůdci zjevně 
a evidentně hovořili o příčinách, při 
bližším pohledu se nicméně ukazuje, 

8 Například Kočandrle se však domnívá, že 
Aristotelova otázka po příčinách mohla 
být u  archaických myslitelů relevant-
ní v  kosmogonických výkladech nebo 
v popisu nejpodstatnějších projevů živo-
ta. Srov. Kočandrle 2011, s. 8; 2014, s. 11.
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že Aristotelés mohl mít dokonce ještě 
zjevnější důvod, proč svým předchůd-
cům připisoval používání příčin. 

Aristotelés mohl (ba musel) připi-
sovat pojem příčina svým předchůd-
cům jednoduše proto, že je považoval 
za filosofy. Podle Aristotela je totiž 
filosof někdo, kdo má vědění.9 A  jak 
zní jedna ze základních a Aristotelem 
často a stereotypně opakovaných myšle-
nek: vědění (epistémé) je možné pouze 
tehdy, když známe příčiny či principy 
(srov.  Met.  I,3 983a25–26; Phys.  I,1 
184a12–14; An. post. I,2 71b9–12). Při-
pomeňme, že začátek první knihy Me-
tafyziky (konkrétně první dvě kapitoly) 
věnuje Aristotelés mimo jiné právě 
tomu, aby ukázal a zdůraznil vztah vě-
dění k příčinám a principům, a tak ho 
odlišil například od pouhé zkušenosti 
(empeiria). Jinými slovy, koho Aristote-
lés považoval za filosofa, ten podle něj 
musel disponovat nějakým věděním, 
které se zase zakládá na příčinách či 
principech. 

Důvody, proč se Aristotelés snažil 
i poměrně dávné myslitele (jakými byli 
například Míléťané či raní pýthago-
rejci) chápat jako filosofy, souvisí s jeho 
úsilím ukazovat mezi svým myšlením 
a myšlením svých předchůdců spíš kon-
tinuitu a podobnost než diskontinuitu 
a rozdílnost. Toto úsilí nebylo ovšem 
samoúčelné či nezištné  – v  tom smy-
slu, že by se Aristotelés sám pokorně 
řadil do nějaké dlouhodobé tradice. 
Naopak. Tím, že své myšlení situoval 
do určité tradice, mohl ho chápat jako 

9 K  Aristotelově koncepci vědění 
(epistémé), filosofie, případně vědy 
srov. Hobza 2013.

završení dlouhodobějšího vývoje, což 
mu jako završiteli této tradice mělo do-
dat vážnost a legitimitu. (To velmi ná-
zorně dokládá právě například první 
kniha Metafyziky, resp. citát, který jsme 
uvedli na počátku našeho článku. Aris-
totelés chce totiž zjistit, zda jeho před-
chůdci náhodou nehovořili i o  jiných 
příčinách než on. Z  jeho zkoumání 
je zjevné, že uznávali pouze některé 
z jeho příčin, což pro Aristotela nezna-
mená nic jiného, než že jejich myšlení 
je oproti jeho vlastnímu pouze omezené 
a nedokonalé.)

Závěrem lze tedy konstatovat, že 
i když z našeho hlediska představuje 
Aristotelova interpretace jeho před-
chůdců prizmatem čtyř příčin velmi zá-
sadní interpretační zkreslení, pro Aris-
totela samého byla taková interpretace 
zcela přirozená. Na rozdíl od nás totiž 
Aristotelés vycházel z  toho, že jeho 
předchůdci museli mít jakožto filoso-
fové nějaké vědění. A protože vědění se 
podle Aristotela musí řídit velmi strikt-
ními kritérii (zakládá se totiž na zna-
losti principů či příčin), museli všichni 
jeho filosofičtí předchůdci uznávat ně-
jaké principy či příčiny. 

Důsledky této aristotelské inter-
pretační optiky poznamenávají naše 
porozumění předsókratikům dodnes. 
Například to, že Míléťanům stále pod-
souváme hledání nějaké pralátky, vy-
chází z  toho, že Aristotelés odhalil 
v jejich myšlení látkovou příčinu. Vzhle-
dem k tomu, že Aristotelés definuje lát-
kovou příčinu tak, že se jedná o něco, 
z čeho něco vzniká a z čeho se to skládá, 
postupně se prosadila myšlenka, že 
společným znakem Míléťanů je to, že 
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hledali jakousi prvotní látku, z níž vše 
ostatní vzniká, z níž se to skládá a do 
níž to i zaniká. To jsou ovšem charak-
teristiky Aristotelovy látkové příčiny, 
a nikoli mílétského myšlení. 
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ABSTRAKT
The aim of this paper is to answer 
the following question: “Who, 
according to Aristotle, is the natural 
philosopher?” On the basis of a short 
passage from De anima (403a29–b18) 
it is argued that the term “natural 
philosopher” is used by Aristotle in 
two different senses: first, it applies  
to a ionian type of thinker who reduces 
his research to the material cause only, 
second, it applies to a thinker who 
does his research properly, that is,  
who takes into account all four 
aristotelian causes.
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I. PŘEDSTAVENÍ KONTEXTU: ΤA 
ΠAΘῆ ΤῆΣ ΨΥΧῆΣ (DE AN. 403A3–28)
Cílem následující studie bude podat vý-
klad pasáže De an. 403a29–b18 z první 
knihy Aristotelova spisu De anima, 
v  níž se řeší otázka po tom, kdo je to 
φυσικός.1 Jelikož tato pasáž není inhe-
rentní součástí Aristotelova výkladu, 
ale představuje spíše jakousi odbočku, 
bude nutné nejprve stručně předsta-
vit kontext, do něhož je zasazena. 
Začněme v místě De an. 403a3, kde při-
chází na scénu nové téma, kterým jsou 

1 Cílem této studie není pátrání po ade-
kvátních českých ekvivalentech aristo-
telských termínů, pročež i  nadále pou-
žíváme termín φυσικός v  jeho originál-
ní podobě, pouze na několika místech 
ze stylistických důvodů volíme českou 
verzi „fysik“. Je však třeba zdůraznit, že 
i v těchto pasážích rozumíme slovu v aris-
totelském, nikoli moderním významu.

τὰ πάθη τῆς ψυχῆς.2 V možnostech to-
hoto textu není podat důkladný výklad 
složitého problému Aristotelova pojetí 
πάθη, avšak pro naše téma bude vhodné 
jej alespoň stručně načrtnout. Singulár 
πάθος dle slovníku LSJ označuje to, co 
se přihodí (osobě či věci). Amélie Oxen-
berg Rorty na tomto základě uvádí čtyři 
základní obecné charakteristiky πάθη: 
1) jsou dočasné a  v  zásadě náhodné; 
2) jejich příčina je vnější (nejsou tedy 
odvoditelné čistě z  přirozenosti or-
ganismu či věci, byť bezprostřední 
příčina může být součástí daného or-
ganismu či dané věci); 3) jsou pasivní, 
nikoli aktivní; 4) nejsou výsledkem vě-
domé volby. Jako oposita pak lze dle 
autorky chápat např. termíny δρᾶμα, 

2 Rovněž termín πάθη ponecháváme 
z identických důvodů bez překladu.
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ποίημα, πρᾶξις či ἔργον.3 Maje na pa-
měti tyto charakteristiky, lze opět s po-
mocí LSJ určit dva významy, které pro 
nás mohou být relevantní v  kontextu 
spisu De anima. V  nejobecnějším smy-
slu můžeme πάθη chápat jako vlast-
nosti či stavy věcí či organismů, které 
však nejsou trvalé ani nutně vyplývající 
z přirozenosti, v úzkém kontextu zkou-
mání o duši pak tento termín obvykle 
označuje vášně či emoce.

Zdá se však, že způsob, jakým 
Aristotelés tento termín používá v  in-
kriminované pasáži, neodpovídá plně 
ani jedné z nastíněných variant, neboť 
jako příklady oněch duševních πάθη 
uvádí hněvání se (ὀργίζεσθαι), odvažo-
vání se (θαρρεῖν), toužení (ἐπιθυμεῖν), 
smyslové vnímání (αἰσθάνεσθαι) a my-
šlení (νοεῖν). Je proto zjevné, že kate-
gorie vášní a emocí je v tomto případě 
příliš úzká. V  druhém případě však 
není situace o  nic lehčí, neboť zmí-
něné příklady se rozhodně nezdají být 
pouhými pasivními, dočasnými a  ná-
hodnými vlastnostmi duše (nejzřetel-
něji tento problém vystupuje v případě 
myšlení). Zdá se tedy rozumné kon-
statovat, že v  naší pasáži Aristotelés 
používá termín πάθη v poměrně širo-
kém významu, avšak zároveň s  ním 
zachází specifickým způsobem. Patrně 
jej totiž rezervuje pro jakékoliv duševní 
atributy, a  to bez ohledu na zásadní 
rozdíly v  povaze každého z  nich.4 Jak 

3 Rorty 1984, s. 523–524. LSJ zmiňuje navíc 
také termín ἐνέργεια.

4 Srov.: „πάθη must be understood in 
the wider sense of attributes generally 
and not restricted to specific emotions 
[…] That the word has the wider sense 
in De  an. 403a3 sqq. is plain from the 

uvidíme dále, vzít v potaz veškeré du-
ševní atributy je z hlediska následující 
otázky po možnosti, či nemožnosti od-
dělení duše od těla zcela logickou a při-
rozenou volbou.

Aristotelés dle svých slov spatřuje 
nesnáz konkrétně v  tom, zda jsou 
všechna tato duševní πάθη společná 
také oduševnělému tělu, anebo zda 
existuje něco vlastního duši samotné 
(πότερόν ἐστι πάντα [πάθη] κοινὰ καὶ 
τοῦ ἔχοντος [ψυχήν] ἢ ἔστι τι καὶ τῆς 
ψυχῆς ἴδιον αὐτῆς) (De an. 403a3–5). 
Zodpovězení této otázky má pro Aris-
totela nemalý význam, neboť zatímco 
kladná odpověď zakládá možnost od-
dělení duše od těla a  její samostatné 
existence, odpověď záporná ji naopak 
popírá. Vzhledem k  celkové povaze 
první knihy spisu De anima se žád-
ného definitivního závěru nedočkáme, 
avšak předběžně je konstatováno, že 
snad vyjma myšlení, u něhož jsou za-
tím otevřeny obě varianty, souvisí 
všechna duševní πάθη nějak s  tělem, 
neboť zároveň s  nimi také ono něco 
zakouší (ἅμα γὰρ τούτοις πάσχει τι τὸ 
σῶμα) (De an. 403a16–19). Závěrem 
této úvahy pak je poněkud zvláštní vy-
mezení πάθη jako λόγοι ἔνυλοί v místě 
De an. 403a25. Zdá se tedy, že o πάθη 
ve významu jakýchkoli duševních 
atributů lze na obecné rovině tvrdit, 
že jsou to jakési v  jazyce vyjádřitelné 
obecniny (λόγοι), které se však vždy 
odehrávají také v  rámci určité látky 
(ὕλη). Touto látkou je nepochybně my-
šlena látka živého těla, což potvrzuje 

mention of αἰσθάνεσθαι and νοεῖν, and 
to restrict it now would be fatal to the 
argument.“ (Hicks 1907, s. 198)
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shrnující závěr De an. 403b17–18, kde 
Aristotelés látku, od níž jsou πάθη ne-
oddělitelná, specifikuje jako φυσική 
ὕλη τῶν ζῴων, tedy přirozenou látku 
živých bytostí.5

Pokud se vrátíme zpět k  pasáži 
De  an. 403a25–28, je zřejmé, že z  to-
hoto pojetí πάθη vyplývají pro Aristo-
tela dva závěry: 1) Jejich výměry (ὅροι), 
jak je předvedeno na příkladu hněvání 
se (ὀργίζεσθαι), musí obsahovat čtyři 
základní údaje: a) λόγος/εἶδος, resp. vy-
mezení, co to vlastně jest (v našem pří-
padě κίνησίς τις, jakýsi pohyb); b) ὕλη, 
tedy určení, v  jakém typu těla, v  jaké 
jeho části nebo v  jaké jeho δύναμις se 
tento pohyb odehrává; c) ὑπὸ τοῦδε  – 
(eficientní) příčinu; d) ἕνεκα τοῦδε  – 
účel. Není pravděpodobně náhodou, 
že tyto čtyři složky správné definice 
nápadně resonují se známou aristo-
telskou naukou o  čtyřech příčinách, 
které musí φυσικός ve svém zkoumání 
zohlednit.6 Srov. například pasáž 
198a22–24 z  Aristotelovy Fyziky, kde 
se uvádí, že příčiny jsou čtyři a že fy-
sikovi náleží vědění o všech (ἐπεὶ δ‘ αἱ 
αἰτίαι τέτταρες, περὶ πασῶν τοῦ φυσι-
κοῦ εἰδέναι).7 2) Z  těchto důvodů (διὰ 

5 „Pravili jsme tedy, že duševní πάθη jsou 
neoddělitelná od přirozené látky živých 
bytostí.“ (ἐλέγομεν δὴ ὅτι τὰ πάθη τῆς 
ψυχῆς οὕτως ἀχώριστα τῆς φυσικῆς ὕλης 
τῶν ζῴων.) (De an. 403b17–18; přel. J. S.)

6 Srov. Polansky 2007, s. 56.
7 Tato studie nemá ambici zasadit výklad 

relativně krátké pasáže ze spisu De ani-
ma do celkového kontextu Aristotelova 
díla, byť by se jistě jednalo o  velmi zá-
služnou práci. Veškeré komparace s  ji-
nými spisy proto mají spíše ilustrativní 
charakter a nekladou si za cíl komplexní 
interpretaci daného problému.

ταῦτα) zkoumání o duši náleží fysikovi 
(φυσικοῦ τὸ θεωρῆσαι περὶ ψυχῆς).

II. KDO JE TO ΦΥΣΊΚΟΣ A ČÍM 
SE ZABÝVÁ? (DE AN. 403A29–B18)
Nyní se dostáváme k  hlavní části této 
studie, neboť právě zmíněné konsta-
tování vede Aristotela k  oné odbočce, 
v  níž se pokusí vysvětlit, kdo vlastně 
jest φυσικός. Pro tyto potřeby Aristo-
telés uvádí na scénu kontrast φυσικός 
versus διαλεκτικός. Zatímco dialektik 
definuje hněv jako touhu po odplatě 
či nějak podobně (ὄρεξιν ἀντιλυπή-
σεως ἤ τι τοιοῦτον), fysik bude hovořit 
o varu krve a tepla kolem srdce (ζέσιν 
τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος καὶ θερμοῦ) 
(De an. 403a30–b1). Z těchto tedy první 
vykládá λόγος, resp. εἶδος,8 a druhý ὕλη 
(De an. 403b1–2), a  tudíž obě definice 
jsou neúplné. Domnívám se, že tímto 
tvrzením dochází k  zásadní diskre-
panci s  právě řečeným. Nejdříve jsme 
se dozvěděli, že fysikovi náleží zkou-
mání o  duši právě proto, že její πάθη 
jsou λόγοι ἔνυλοί, a  že tudíž musí ve 
svých definicích zohledňovat jak λόγος, 
tak ὕλη a  v  ideálním případě rovněž 

8 Termíny εἶδος a λόγος Aristotelés v této 
pasáži s největší pravděpodobností pou-
žívá synonymně. Spojka καί mezi nimi má 
tak patrně explikativní charakter (Hicks 
1907, s.  201) a  můžeme ji přeložit slovy 
„tedy“ nebo „to jest“. Toto čtení by expli-
citně potvrzovala následující věta ὁ μὲν 
γὰρ λόγος εἶδος τοῦ πράγματος, nicmé-
ně je nutno zmínit, že se jedná o menši-
novou variantu obsaženou pouze v ma-
nuskriptech U  a  X. V  ostatních namísto 
termínu εἶδος čteme ὅδε (W), resp. ὁ δέ 
(E, S, T, V, y), což k  objasnění problému 
εἶδος/λόγος nijak nepřispívá. Srov. také 
Hicksův komentář k této větě (Hicks 1907, 
s. lxxvi a 201–202).
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příčinu a účel. Nyní se oproti tomu zdá, 
že nic takového nečiní, jelikož jej za-
jímá pouze ὕλη. Aristotelés zde tudíž 
dle mého přesvědčení operuje s  ter-
mínem φυσικός ve dvou odlišných vý-
znamech.9 Zatímco v  prvním případě 
jím označil badatele, jenž provozuje 
zkoumání o  duši tak, jak je náležité 
(nepochybně tím tedy mínil sám sebe), 
v druhém jej použil pro skupinu bada-
telů, kteří, aristotelskou terminologií 
řečeno, redukují přírodní zkoumání na 
zkoumání pouhé látkové příčiny, a jsou 
tedy špatnými fysiky (srov. obdobné 
použití tohoto termínu v  Aristotelově 
Fyzice, například v pasáži 187a).

V  překladech spisu De anima tato 
skrytá podvojnost zpravidla nijak re-
flektována nebývá.10 Odlišný přístup 
jsem objevil pouze v Hicksově anglickém 
překladu, kde dochází k  možná lehce 
matoucím posunům mezi termíny „na-
tural philosopher“, „physicist“ a  „true 
physicist“,11 a ve francouzském překladu 

9 Náznak obdobného názoru lze vysledovat 
již v komentáři Jana Filopóna. Aristotelés 
prý nejprve kontrastuje dialektika s  fy-
sikem (který činí výměry pouze na zá-
kladě látky), avšak jak pokračuje dále, 
opravuje svoji předchozí definici a tvrdí, 
že fysikovi náleží podávat výměry na zá-
kladě obojího (Εἰπὼν κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν 
διαλεκτικοῦ μὲν εἶναι τὸν ἐκ τοῦ εἴδους 
ὁρισμόν, φυσικοῦ δὲ τὸν ἐκ τῆς ὕλης, εἶτα 
προελθὼν καὶ διορθώσας τὸν λόγον καὶ 
εἰπὼν ὅτι φυσικοῦ ἐστιν ὁ ἐξ ἀμφοῖν ἀπο-
διδόμενος ὁρισμός) (Filopónos, In  Arist. 
De anima XV,60,24–26).

10 Otázku, zda je tato strategie správná, či 
nikoli, ponechávám záměrně otevřenou, 
protože je zřejmé, že má své výhody (věr-
nost originálu), stejně tak jako nevýho-
dy (zamlžení důležitého významového 
rozdílu).

11 Nicméně zmíněná podvojnost vznika-
jící v  řádcích De an. 403a28 a 403a29 je 

Julese Barthelémy-Saint-Hilaira, který 
variuje mezi pojmy „le physicien“ a  „le 
naturaliste“.12

Aristotelés dále pokračuje uvede-
ním příkladu domu (De an. 403b3–6),13  
na němž demonstruje tutéž tezi jako 
výše na příkladu hněvu. Zatímco dia-
lektik podá λόγος domu a bude tvrdit, že 
se jedná o úkryt chránící před újmami 
způsobenými větry, bouřkami či horky, 
(špatný) fysik bude ve své definici 
udávat materiály, z  nichž je postaven, 
tedy kameny, cihly a  dřevěné trámy, 
čímž opět zohlední pouze ὕλη. Oproti 
předchozímu příkladu však Aristote-
lés uvádí ještě třetí typ badatele, který 
oba přístupy zkombinuje, a  zohlední 
tak oba faktory.14 Zvláštností českých 
překladů je, že v  této větě opět spat-
řují vymezení pouhých dvou skupin. 
Jsem přesvědčen, že takovéto čtení je 

reflektována správně (viz Hicks 1907, 
s. 201).

12 Z většiny pasáží se zdá být zřejmé, že „le 
physicien“ je pravý fysik a „le naturaliste“ 
špatný fysik. Pokud je tato domněnka 
správná, pak však Barthelémy-Saint- 
-Hilaire očividně chybuje použitím termí-
nu „le naturaliste“ v místě De an. 403b7 
(Hicks zde oproti tomu správně používá 
„true physicist“). K  interpretaci této pa-
sáže se dostaneme níže.

13 Ronald Polansky upozorňuje na zají-
mavou paralelu mezi domem a  živým 
tělem, což může být důvodem, proč jej 
Aristotelés volí: „A house sustains life; it 
is made from earthy components, stones, 
bricks, and timbers, suitably organized 
so as to protect against air (wind), water 
(rain), and fire (heat).“ (Polansky 2007, 
s. 58, pozn. 48)

14 Toto čtení, podle něhož zde Aristotelés 
uvádí na scénu třetí typ badatele, odliš-
ný od prvních dvou, explicitně podporuje 
Hicksův, Smithův, Hamlynův či Popovův 
překlad inkriminované věty.
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po obsahové stránce chybné a  že zde 
Aristotelés skutečně přichází s novým 
typem badatele, kterým je onen pravý 
φυσικός.15 Jak uvidíme, následující text 
tomuto výkladu nasvědčuje.

15 Celá věta zní v  originále následovně: 
„ὥσπερ οἰκίας ὁ μὲν λόγος τοιοῦτος, ὅτι 
σκέπασμα κωλυτικὸν φθορᾶς ὑπ‘ ἀνέμων 
καὶ ὄμβρων καὶ καυμάτων, ὁ δὲ φήσει λί-
θους καὶ πλίνθους καὶ ξύλα, ἕτερος δ‘ ἐν 
τούτοις τὸ εἶδος ἕνεκα τωνδί.“ (De  an. 
403b3–7) Kříž (po vzoru Vychodila) ji pře-
kládá tímto způsobem: „Například pojem 
domu jest, že je ochranným útulkem před 
nebezpečím větru, deště a úpalu; ale dru-
hý bude jmenovati kamení, cihly a dřevo, 
kdežto onen uvedl spíše jejich tvar s ur-
čitým účelem.“ Abychom pochopili, proč 
Křížův překlad není příliš šťastný, pokus-
me se toto souvětí podrobněji rozebrat. 
Nejprve jej rozdělme na tři části, z nichž 
první bude uvozena spojením ὁ μὲν, pro-
střednictvím ὁ δὲ jí bude gramaticky od-
povídat druhá část a skrze ἕτερος δ‘ část 
třetí. Výskyt takovéto trojice, v níž ἕτερος 
δὲ na třetí posici odpovídá ve stejném 
smyslu obvyklému ὁ δὲ, sice není v řeč-
tině ničím obvyklým (obdobnou jsem 
nalezl pouze u Michaela Psella: ἄλλο μέν 
ἐστι τὸ ἐπὶ σκηνῆς, <ἄλλο δὲ τὸ> χορικόν, 
ἕτερον δὲ τὸ ἑτεροσκήνιον – De Euripide 
et Georgio Pistide judicium, 46–47; ve 
významu δεύτερος (viz heslo ἕτερος ve 
slovníku  LSJ) pak může odpovídat posi-
ci druhé, viz např. Homér Od. X,352–354; 
Il.  XVI,173–179 nebo Hérodotos, Hist. 
V,59,4–V,60,1), avšak po gramatické strán-
ce tato skutečnost, jak se domnívám, ne-
představuje zásadní problém (viz Smyth 
1920, §  2904a, kde se dozvídáme, že ve 
vazbě ὁ μὲν – ὁ δὲ může být ὁ δὲ nahra-
zeno i  jinými výrazy, například ἄλλος 
δέ, ἔνιοι δέ atd.). Kříž, soudě dle nepří-
tomnosti slovesa φήσει a  nominativní-
ho tvaru termínu λόγος, překládá první 
část jako obecnou výpověď o  tom, jaký 
je λόγος domu. To je gramaticky sice bez-
pochyby správně, avšak z  předchozího 
kontextu již víme, že ten, kdo při definici 
každé věci udává její λόγος, je dialektik, 
a tak první část souvětí je třeba chápat 
nikoli jako obecnou aristotelskou výpo-
věď, ale opět (stejně jako v případě hně-
vu) jako představení posice dialektika. 

Aristotelés v  něm pokládá otázky, 
na něž pozorný čtenář jistě již bude 
znát odpověď. Ptá se, kdo z  těchto tří 
je tedy φυσικός, tentokrát opět ve vý-
znamu pravý φυσικός. Zdalipak ten, 

Toto je zřejmé z reakce druhé části ὁ δὲ 
φήσει, kterou Kříž překládá správně jako 
„ale druhý bude jmenovati“, nicméně aby 
takováto reakce dávala dobrý smysl, je 
první část třeba pochopit právě jako vy-
mezení posice dialektika, který jako prv-
ní také něco „jmenuje“, i  když tato sku-
tečnost v  textu není explicitně vyjádře-
na. Třetí část je díky spojení ἕτερος δ‘ dle 
mého názoru rovněž v opositním vztahu 
k počátečnímu ὁ μὲν a počítá s přiroze-
ným doplněním slovesa φήσει z  části 
druhé. Kříž (obdobně jako Vychodil) však 
svým spojením „kdežto onen uvedl“ evi-
dentně odkazuje zpět k posici vymezené 
v části první, což, jak se domnívám, není 
příliš šťastným řešením. Nevýhodou to-
hoto čtení je, že namísto přirozeného 
doplnění předešlého futura φήσει musí 
doplnit pravděpodobně imperfektum 
ἔφη („uvedl“), jež se v textu nikde nevy-
skytuje, a zejména musí vynechat spoje-
ní ἐν τούτοις, které odkazuje k materiá-
lům, z  nichž je dům postaven (viz Hicks 
1907, s. 202; Simplikios, In Arist. De anima 
XI,22 7 nebo Filopónos, In Arist. De anima 
XV,60,7–8) a které byly jmenovány v druhé 
části. Tato skutečnost je ovšem naprosto 
klíčová, protože právě spojením materiá-
lů a formy (ὕλη a λόγος/εἶδος) v rámci de-
finice se odlišuje pravý fysik jak od fysika 
špatného, tak od dialektika. Pokud by-
chom tedy odkaz na materiály vynecha-
li, zbyl by nám skutečně i na třetí posici 
stejný dialektik jako na posici první, jak 
by tomu chtěl Kříž, avšak Aristotelův text 
tuto variantu nepodporuje.
Alternativní překlad by tedy mohl znít 
takto: „Zatímco λόγος například domu 
[který ve své definici bude uvádět dia-
lektik] je takový, že se jedná o  přístře-
ší chránící před ničivými účinky vichrů, 
bouřek či veder, jiný [špatný fysik] bude 
uvádět [jako definici domu] kameny, cihly 
či dřevěné trámy, avšak třetí [pravý fysik] 
[bude tvrdit, že dům je] εἶδος uskutečně-
ný v těchto [materiálech] a za takovýmto 
účelem.“
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který se zajímá pouze o  látku, λόγος 
neznaje, nebo snad ten, jenž se zajímá 
pouze o λόγος? Není překvapením, že 
spíše ten, který ve svém zkoumání vy-
chází z obojího (ἢ μᾶλλον ὁ ἐξ ἀμφοῖν) 
(De an. 403b7–9). Na rozdíl od někte-
rých překladatelů a  interpretů se do-
mnívám, že tuto větu bychom neměli 
číst jako další plnohodnotnou otázku 
v řadě, ale spíše jako Aristotelovu (oče-
kávanou) odpověď, resp. jako pouze 
rétorickou otázku automaticky před-
pokládající kladnou odpověď.16 Tako-
véto rozhodnutí je snad přijatelné i po 
gramatické stránce, neboť, jak píše 
Robert Hicks, použití interogativní 
částice ἢ, jež celou větu uvozuje, je 
spíše jakýmsi rétorickým trikem, při 
kterém se pod pláštíkem předstírané 
nejistoty ve skutečnosti skrývá auto-
rem navrhované řešení jím vytyčených 
problémů.17 Poslední otázka v  této pa-
sáži zní: „ἐκείνων δὲ δὴ τίς ἑκάτερος;“ 
Partitivním genitivem ἐκείνων se Aris-
totelés vrací opět k prvním dvěma čle-
nům uvedené trojice a  ptá se, kým je 
každý z  nich. Je poněkud zvláštní, že 
v tomto případě se již žádné odpovědi 
nedočkáme, avšak není těžké ji z před-
chozího kontextu uhádnout a  ještě 
jednou zopakovat. Ten, který vše od-
vozuje pouze od látkové příčiny, bude 
onen špatný φυσικός, zatímco ten, 
který se zajímá pouze o λόγος či εἶδος 
a  látku ignoruje, bude διαλεκτικός. 
Aristotelés s  největší pravděpodob-
ností používá právě tyto dva pojmy 
(φυσικός a διαλεκτικός), aby svou kri-

16 Contra Polansky 2007, s. 58.
17 Hicks 1907, s. 203.

tikou i v takto stručné a zjednodušené 
podobě postihl co možná nejširší spek-
trum svých předchůdců, proti nimž se 
vymezuje. Konkrétně dle mého názoru 
míří jednak na iónskou větev přírodo-
vědného bádání (φυσικοί) a jednak na 
tradici akademickou (διαλεκτικοί).18

18 Termín διαλεκτικός však kromě odkazu na 
platóniky může mít ještě jeden význam. 
Obrátíme-li krátce pozornost k  pasáži 
De an. 402b26–403a2, dozvíme se, že dle 
Aristotela musí z definic (ὁρισμοὶ) vyplý-
vat poznání případků předmětu definice 
(τὰ συμβεβηκότα γνωρίζειν). Pokud z nich 
toto poznání nevyplývá, pak jsou všech-
ny řečeny pouze „dialekticky a prázdně“ 
(διαλεκτικῶς καὶ κενῶς). V  jakém význa-
mu zde Aristotelés mluví o  dialektice? 
Zdá se, že dialektik je pro něj někdo, kdo 
se nezajímá o skutečný stav věcí, ale jde 
mu pouze o  logickou správnost argu-
mentu. Srov. výstižný Hicksův komentář: 
„A.  [Aristotle] opposes dialectic to de-
monstrative science […]; the two agree 
in employing the syllogism and arguing 
strictly from premises to conclusion. But 
the premises of dialectic are not neces-
sarily or invariably true, they may include 
any current opinions (ἔνδοξα) which both 
the disputants agree to accept.“ (Hicks 
1907, s. 193) Obdobně také Polansky 2007, 
s.  57. Je možné, že díky takovémuto po-
jetí dialektiky mohou pak do kategorie 
διαλεκτικοί spadat kromě akademiků 
také například eleaté.
Tento Aristotelův názor má velmi prav-
děpodobně své kořeny již u Platóna, pro 
nějž je sice dialektika filosofickou me-
todou par excellence, jelikož vede k od-
halování pravdy, avšak který zároveň 
upozorňuje, že tuto funkci může dialek-
tika plnit pouze u člověka, jenž je sám již 
dostatečně vzdělán a připraven. U mla-
dých a  nepřipravených lidí se dialekti-
ka mění spíše v eristiku, která postrádá 
jakýkoli zájem o  pravdu a  skutečnost. 
Barvitě je tato situace vylíčena napří-
klad v  dialogu Ústava: „Myslím totiž, že 
ti neušlo, že mládenečkové, jakmile prv-
ně okusí dialektického umění, zneužívají 
ho jako hračky, užívajíce ho k neustálým 
sporům a  napodobujíce počínání svých 
dialektických kritiků, sami kritizují jiné 
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Nyní pokročme k  pravděpodobně 
nejspornější větě naší pasáže, kte-
rou se pokusím rozebrat podrobněji: 
„ἢ οὐκ ἔστιν τις ὁ περὶ τὰ πάθη τῆς ὕλης 
τὰ μὴ χωριστὰ μηδ‘ ᾗ χωριστά, ἀλλ‘ ὁ 
φυσικὸς περὶ ἅπανθ‘ ὅσα τοῦ τοιουδὶ 
σώματος καὶ τῆς τοιαύτης ὕλης ἔργα 
καὶ πάθη.“ (De an. 403b9–12) V doslov-
ném překladu, který by se zpočátku 
mohl nabízet, by zněla asi takto: „Či 
neexistuje nikdo takový, kdo [se za-
jímá] o neoddělitelná πάθη látky a ani 
[je nezkoumá] jakožto oddělitelná, ale 
φυσικὸς [se zajímá] o  všechna πάθη 
a  výkony takovéhoto těla a  takovéto 
látky.“ Je však na první pohled zřejmé, 
že tato verze s  sebou přináší nemalé 
obtíže.19 Pokud se zaměříme na první 

a mají radost, když mohou jako štěňata 
svou řečí chňapati a trhati lidi, kteří jim 
jsou právě nablízku.“ (Resp. 539b) Nelze 
sice jednoduše tvrdit, že Aristotelova 
dialektika je s  Platónovou eristikou to-
tožná, ale z výše zmíněné pasáže De an. 
402b26–403a2 (zejména ze spojení adver-
bií διαλεκτικῶς καὶ κενῶς) i z dalšího vý-
kladu je zřejmé, že označení διαλεκτικός 
má (přinejmenším) v tomto kontextu pro 
Aristotela zřetelně negativní charakter.

19 I přesto De an. 403b9–12 tímto způsobem 
překládají například Hicks, Vychodil či 
Hamlyn a – jak uvidíme dále – s jistou od-
lišností také Smith či Popov.
Hicks: „Or shall we rather say that there 
is no one who deals with properties 
which are not separable nor yet treat-
ed as separable, but the physicist deals 
with all the active properties or passive 
affections belonging to body of a given 
sort and the corresponding matter?“
Vychodil: „Či není nikdo, jenž by se obíral 
vlastnostmi hmoty od ní neodlučnými, 
a  pokud jsou neodlučné? Ale přírodník 
ovšem prohlédá ke všem výkonům i  sta-
vům takovéhohle tělesa a takové hmoty.
Hamlyn: „Or is there no particular per-
son who is concerned with the properties 
of matter which are not separable nor 

polovinu daného souvětí, dojdeme dle 
mého názoru k  závěru, že vypovídá 
o  onom špatném fysikovi, neboť je to 
právě on, kdo ve svém zkoumání bere 
v potaz pouze látku. Proto Aristotelés 

treated as separable, while the student of 
nature is concerned with everything which 
is a function or affection of such and such 
a body and such and such a matter?“
Není vyloučené, že tento typ překladů 
má své kořeny v  Simplikiově komentáři. 
Aristotelés totiž dle Simplikia ukázal, že 
příčina hněvu u nikoho nespočívá pouze 
v  látce, pročež opouští představu bada-
tele vycházejícího ve svém zkoumání vý-
hradně z ní. Doslova čteme: δοκεῖ δέ μοι 
τὸν μὲν περὶ τὴν ὕλην ἀφιέναι, ἐνδεικνύ-
μενος μηδένα ποτὲ ἐκ μόνης ὁρίζεσθαι τῆς 
ὕλης (Simplikios, In Arist. De anima XI,22 
12–14). Tato domněnka následně vede 
Simplikia k  tvrzení, že pouze φυσικός se 
vyznačuje tím, že nahlíží neoddělitel-
ná πάθη a  ἔργα jakožto neoddělitelná 
(Simplikios, In Arist. De anima XI,22 22–28). 
Takováto teze by však dle mého názoru 
mohla obstát pouze v  případě špatného 
fysika. Pravý φυσικός však musí v  jistém 
smyslu stát na pomezí špatného fysika 
a dialektika, tzn. musí si na jedné straně 
být vědom skutečnosti, že všechna πάθη 
jsou reálně neodlučitelná od látky těla, 
jemuž náležejí, avšak zároveň musí být 
schopen alespoň pro účely teoretického 
zkoumání myslet tato πάθη jakožto od-
dělená, aby mohl určit jejich λόγος/εἶδος 
a oba faktory následně zkombinovat (viz 
následující výklad v hlavním textu).
Rovněž Filopónův komentář hovoří ve 
prospěch uvedeného typu překladu, 
avšak dle mého názoru nepříliš přesvěd-
čivě. Filopónos totiž do svého argumentu 
zavádí termíny τέχνη a τεχνίτης a  tvrdí, 
že neexistuje žádná τέχνη setrvávající 
pouze na úrovni látky, tzn. nepřihlížející 
také k  formální složce svého předmětu 
(πᾶσα γὰρ τέχνη εἶδος ἐπιθεῖναι βούλε-
ται τῇ ὑποβεβλημένῃ ἑαυτῇ ὕλῃ, ὥστε 
οὐκ ἔστι τέχνη ἥτις ὁριεῖται ἐκ τῆς ὕλης 
μόνης) (Filopónos, In Arist. De anima 
XV,60,31–33). Tyto termíny se však stávají 
relevantními až v pasáži 403b12–14, kde 
Aristotelés začíná oproti fysikovi vyme-
zovat další typy badatelů, a je zřejmé, že 
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jednak činí posun od πάθη τῆς ψυχῆς 
k  πάθη τῆς ὕλης a  jednak dodává, že 
takovýto badatel ani pro účely teore-
tického zkoumání není schopen myslet 
πάθη jakožto oddělená, což je prav-
děpodobně základní podmínkou pro 
to, aby bylo možno určit jejich λόγος. 
Jak by však Aristotelés mohl tvrdit, 
že nikdo takový neexistuje, když, 
jak se domnívám, do této kategorie 
spadá přinejmenším iónská větev jeho 
předchůdců?

Podíváme-li se na druhou polo-
vinu souvětí, zdá se naopak, že vypo-
vídá o  pravém fysikovi, neboť spojka 
καί spojující termíny σῶμα a  ὕλη je 
nejspíše opět explikativní20 a zejména 
dochází k přidání ukazovacích zájmen 
τοιουδὶ, resp. τοιαύτης, což patrně 
značí, že Aristotelés již nemá na my-
sli libovolnou látku, ale pouze látku 
živého těla. Inkriminovaná věta sice 
tuto interpretaci (stejně jako jakou-
koli jinou) jednoznačně nepotvrzuje, 
nicméně soudím tak z  již zmíněné 
pasáže De an. 403b17–18, kde je látka, 
v  níž se odehrávají duševní πάθη, vy-
mezena jako φυσικὴ ὕλη τῶν ζῴων.21 

fysiku nelze klasifikovat jako τέχνη a že 
φυσικός není pro Aristotela τεχνίτης. 
V  následujícím textu se proto pokusím 
podat interpretaci, jež se bude odvíjet 
poněkud odlišným směrem.

20 Dodáním vysvětlujícího obecnějšího 
termínu ὕλη Aristotelés pravděpodobně 
dává najevo, že tematika je i v druhé po-
lovině tohoto souvětí stejná jako v  jeho 
první polovině, avšak předcházejícím 
termínem σῶμα zároveň upřesňuje, že 
v  případě pravého fysika je tuto látku 
třeba pochopit právě jakožto (živé) tělo. 
Viz následující výklad v hlavním textu.

21 Hicks však správně upozorňuje, že spe-
cifikace termínu ὕλη adjektivem φυσική 

V neposlední řadě pak stojí za zmínku 
přidání zájmena ἅπαντα a substantiva 
ἔργα (jež se nicméně jednou objevilo 
již v místě De an. 403a10), které patrně 
potvrzuje naši počáteční domněnku, 
že Aristotelés má při svém výkladu na 
paměti skutečně všechny duševní atri-
buty, a to bez ohledu na to, zda bychom 
je při bližším zkoumání klasifikovali 
jako πάθη, či jako ἔργα.22 O pravém fy-
sikovi se tedy dovídáme, že se zajímá 
o  všechna πάθη/ἔργα, avšak pouze ži-
vého těla (resp. živé, oduševnělé by-
tosti), zatímco špatný φυσικός nejspíše 
postupuje selektivně,23 zabývá se i ne-
živou látkou, a  dokonce i  k  živé látce 
(φυσικὴ ὕλη τῶν ζῴων) přistupuje, jako 
by byla neživá.24

(stejně jako specifikace termínu σῶμα 
adjektivem φυσικόν v  pasáži De an. 
412a11–12) nám nijak nepomáhá, snaží-
me-li se vymezit pole působnosti fysiky, 
resp. předmět fysikova zájmu (Hicks 1907, 
s.  205). Co naší interpretaci ale bezpo-
chyby pomáhá, je další vymezení ὕλη ge-
nitivem τῶν ζῴων. Lze tedy patrně sou-
hlasit s Hicksovým návrhem číst zájmeno 
τοιαύτης jakožto κινητής, pochopíme-li 
(stejně jako Hicks) toto adjektivum ve 
smyslu „pohybující se sama ze sebe“. 
Jsou to totiž právě a  pouze živé bytosti 
(živá těla, živá látka), kdo má počátek po-
hybu sám v sobě.

22 Takovéto bližší zkoumání však Aristotelés 
v  námi probírané pasáži neprovádí, 
a proto bez větších problémů celou sku-
pinu duševních atributů v  předchozím 
výkladu označil (nutně poněkud ne-
přesným a  lehce zavádějícím) termínem 
πάθη.

23 Soudím tak z  přidání zájmena ἅπαντα 
v druhé polovině souvětí a jeho absence 
v polovině první.

24 Viz jeho výměr hněvu, v  němž nijak ne-
zohledňuje fakt, že se jedná o  emoci 
živého člověka, a definuje jej pouze jako 
„var krve a  tepla kolem srdce“ (De an. 
403a31–b1).
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Obě tyto části souvětí jsou pak 
spojeny odporovací spojkou ἀλλά, což 
v  rámci načrtnutého doslovného pře-
kladu rovněž nedává dobrý smysl. Z to-
hoto důvodu někteří překladatelé tuto 
spojku vypouštějí a ze souvětí činí dvě 
oddělené, na sebe nenavazující věty.25 
Ještě jinou strategii volí Kříž a Barthe-
lémy-Saint-Hilaire, kteří nezohledňují 
ani odporovací charakter spojky ἀλλά, 
ani počáteční ἢ οὐκ ἔστι, a celé souvětí 
(De an. 403b9–12) pak v  jejich pojetí 
kladně vypovídá o  jednom a  tomtéž 
fysikovi.26

25 Smith či Popov překládají De an. 403b9–12 
následovně.
Smith: „Must we not say that there is no 
type of thinker who concerns himself 
with those qualities or attributes of the 
material which are in fact inseparable 
from the material, and without attempt-
ing even in thought to separate them? 
The physicist is he who concerns himself 
with all the properties active and pas-
sive of bodies or materials thus or thus 
defined.“
Popov: „Разве есть такой, кто изучал бы 
состояния материи, не отделимые от нее, 
и не рассматривал их как отделимые? 
Рассуждающий же о природе изучает 
все виды деятельности и состояния 
такого-то тела и такой-то материи.“

26 Kříž: „Ten, který se zabývá vlastnostmi 
hmoty, které jsou od ní neodlučitelné, 
a pokud jsou neodlučitelné, je právě pří-
rodovědec, jenž přihlíží ke všem činnos-
tem i stavům takového a takového tělesa 
a takové a takové hmoty.“
Barthelémy-Saint-Hilaire: „Les modifica-
tions de la matière non séparées d'elle, et 
en tant qu'elles n'en sont pas séparées, 
ne sont étudiées que par le physicien, qui 
doit s'occuper de toutes les actions et de 
toutes les modifications de tel corps spé-
cial et de telle matière spéciale.“
Obdobný překlad, byť s drobnou odchyl-
kou, lze nalézt také u Ronalda Polanského. 
Polansky sice počáteční ἢ  οὐκ ἔστι zo-
hledňuje, ale chápe jej jakožto uvození 
rétorické otázky předpokládající kladnou 

Vidíme tedy, že každé z  načrtnu-
tých řešení s  sebou přináší jisté ob-
tíže, a to v zásadě dvojího druhu: buď 
z  důvodu udržení lepšího smyslu celé 
pasáže dochází k modifikacím řeckého 
textu, anebo je naopak kvůli přesnému 
překladu obětována jeho soudržnost 
a  logická návaznost. Rád bych proto 
načrtl vlastní překlad, jenž má ambici 
vyhnout se oběma zmíněným problé-
mům a který se odvíjí od prostého ná-
vrhu dosadit podmět z druhé poloviny 
souvětí (tedy ὁ φυσικός) rovněž do jeho 
první poloviny. Zřejmou výhodou to-
hoto řešení je, že jak úvodní ἢ οὐκ ἔστι, 
tak spojka ἀλλά v něm získávají dobrý 
smysl a že navazuje na předchozí kon-
text. Aristotelés tedy dle mého názoru 
v  tomto souvětí částečně shrnuje již 
řečené a  částečně se znovu vymezuje 
oproti tradici specifikací onoho klíčo-
vého rozdílu mezi pravým a  špatným 
fysikem. Můj překlad by zněl násle-
dovně: „[φυσικός] patrně není někdo, 
kdo [se zajímá] o  neoddělitelná πάθη 
látky, která ani [nezkoumá]27 jakožto 

odpověď. Dle jeho názoru tedy Aristotelés 
naopak potvrzuje, že někdo takový exis-
tuje. Spojku ἀλλά rovněž vynechává. Viz: 
„Or is there not someone who is con-
cerned with the affections of the matter, 
the inseparable affections as not separa-
ble[?] This is the physicist who thus de-
fines all the functions and affections of 
such a  body or such matter.“ (Polansky 
2007, s. 58–59)

27 Filopónův komentář by hovořil spíše ve 
prospěch silnější varianty „nelze zkou-
mat“ (viz Filopónos, In Arist. De anima 
XV,61,19–20): τὸ δὲ <μηδὲ ᾗ χωριστά>, 
τουτέστι καθὸ μηδὲ τῷ λόγῳ δύνανται 
χωρίζεσθαι. Mezi takováto látková πάθη, 
která nelze ani teoreticky nahlížet jako 
oddělená, pak dle Filopóna patří na-
příklad pevnost dřeva či její opak (τὸ 
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oddělitelná, ale ten, kdo [se zajímá] 
o  všechna πάθη a  výkony takovéhoto 
těla a takovéto látky.“28

Po vymezení fysikových kompe-
tencí ještě na samotný závěr Aristote-
lovy odbočky následuje výčet oblastí, 
kterým se φυσικός nevěnuje. Právě 
jsme viděli, že skutečný φυσικός se má 
zabývat všemi πάθη a výkony, které při-
náležejí živé látce, resp. živému tělu. 
Ty, které nemají tyto charakteristiky, 
přenechává jinému badateli (ὅσα δὲ μὴ 
ᾗ τοιαῦτα ἄλλος) (De an. 403b12–13).29  

μανὸν τοῦ ξύλου ἢ πυκνὸν) (Filopónos, 
In Arist. De anima XV,61,22–23). Toto čte-
ní je sice lákavé a  dává dobrý smysl, 
avšak domnívám se, že není pravdou, 
že by špatný φυσικός zkoumal pouze ta-
kovýto typ πάθη. Ostatně ze samotné-
ho Aristotelova textu již víme, že zkou-
má například také hněv (ὀργή; De  an. 
403a29–b1), což je evidentně πάθος, 
který lze myslet odděleně (a nic na tom 
nemění fakt, že tento typ badatele tak 
nečiní a redukuje jej na filopónovský ne-
oddělitelný πάθος látky, protože tako-
výto postup je chybný a  ve skutečnosti 
nepostihuje hněv jako takový, ale pouze 
jeho fysiologický aspekt). Z těchto důvo-
dů ve svém překladu volím slabší varian-
tu „nezkoumá“.

28 Částici ἢ chápu obdobně jako v  přípa-
dě věty ἢ μᾶλλον ὁ ἐξ ἀμφοῖν (De  an. 
403b8–9), tedy jako rétorické předstírá-
ní nejistoty, které ve skutečnosti uvádí 
Aristotelem navrhované řešení. Z  toho 
důvodu překládám českým slovem „pa-
trně“, které může mít tytéž konotace. 
Zájmena „takovéhoto“, resp. „takové“ 
chápu, jak již bylo uvedeno, ve smyslu 
„živého“, resp. „živé“.

29 Určitá nejasnost může vzniknout v otáz-
ce, k  čemu odkazuje zájmeno τοιαῦτα, 
nicméně z  kontextu se zdá, že by bylo 
chybou dát se svést slůvkem ᾗ a  vy-
světlovat jej odkazem na místo De an. 
403b10, tedy jako μὴ ᾗ χωριστά, případ-
ně, po vzoru Simplikia, naopak jako μὴ ᾗ 
ἀχώριστα, ἀλλ‘ ὡς χωριστά (Simplikios, 
In Arist. De  anima XI,22,31). U  Simplikia 

V prvním případě (περὶ τινῶν [παθῶν]30 
μὲν) je jím myšlen odborník v určitém 
umění (τεχνίτης), jako např. tesař 
(τέκτων) či lékař (ἰατρός). Zatímco 
u tesaře je vcelku zřejmé, že nepracuje 
s živými bytostmi a nezabývá se všemi 
jejich πάθη, zmínka o lékaři může být 
poněkud matoucí, neboť jeho pole pů-
sobnosti je na první pohled velmi po-
dobné tomu, v němž se má pohybovat 
aristotelský φυσικός. Rozhodujícím 
rozdílem tedy bude nejspíše to, že lé-
kař se na rozdíl od fysika nezajímá 
zdaleka o všechna πάθη živých bytostí, 
ale pouze o ta, jež souvisejí s nemocí, 
a  že jeho jediným zájmem je nemoc 
vyléčit, a nikoli jednotlivá πάθη teore-
ticky zkoumat a  adekvátně definovat 
pomocí čtyř aristotelských příčin.31 

tato varianta logicky vyplývá z jeho cel-
kové interpretace fysikova způsobu bá-
dání, se kterou se však neztotožňuji (viz 
pozn. 19). Přikláním se spíše k variantě, již 
lze nalézt u Hickse: ὅσα δὲ μὴ [θεωρεῖται] 
ᾗ τοῦ τοιουδὶ σώματος καὶ τῆς τοιαύτης 
ὕλης ἔργα καὶ πάθη (Hicks 1907, s.  206). 
Všimněme si, že Hicks neopomíná zá-
jmena τοιουδὶ, resp. τοιαύτης, která, jak 
jsem se pokusil ukázat výše, jsou z naše-
ho pohledu klíčová pro správné vymeze-
ní fysikových kompetencí. 

30 Pro argumenty ve prospěch čtení τινῶν 
jakožto παθῶν viz Hicks 1907, s. 206.

31 Srov. Polansky 2007, s. 59.
Jiné vysvětlení rozdílu φυσικός vs. 
τεχνίτης můžeme nalézt u  Simplikia, 
jenž se domnívá, že τεχνίτης se na 
rozdíl od fysika zabývá pouze tako-
vými πάθη, která jsou nahodilá (viz 
Simplikios, In Arist. De anima XI,23,1–3): 
Ὡς περὶ ἀχωρίστων μὲν καὶ ὁ τεχνίτης 
θεωρῶν, οὐ περὶ πάντων δέ, ἀλλὰ περὶ 
συμβεβηκότων μόνων. Zdá se mi však, 
že ani tato teze, ani Simplikiovo obecné 
dělení πάθη na podstatná (οὐσιώδεις) 
a  nahodilá (συμβεβηκότες) (Simplikios, 
In Arist. De  anima XI,22,15–29) nemají 
v Aristotelově textu explicitní oporu.
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Nutno však přiznat, že v  textu expli-
citní podporu pro tuto domněnku ne-
nacházíme. Co se následně týče πάθη, 
která jsou sice taktéž neoddělitelná 
(τῶν δὲ μὴ χωριστῶν μέν),32 avšak (pro 
účely zkoumání) nejsou nahlížena 
jako přináležející určitému tělu a  do-
sahována prostřednictvím abstrakce 
(ᾗ δὲ μὴ τοιούτου σώματος πάθη καὶ 
ἐξ ἀφαιρέσεως), tak jejich zkoumáním 
se zabývá matematik (μαθηματικός). 
Konečně do poslední skupiny patří 
první filosof (πρῶτος φιλόσοφος), je-
hož předměty bádání jsou již (myšleny 
jako?) zcela oddělené (κεχωρισμένα).33

32 Genitivní vazba pravděpodobně stále 
předpokládá předložku περὶ, avšak věta 
by mohla dávat smysl i  bez tohoto do-
plnění (viz Hicks 1907, s. 206). Vazba τῶν 
δὲ gramaticky odpovídá περὶ τινῶν μὲν 
a na následné μέν se dočkáme odpovědi 
v podobě dvojího ᾗ δὲ v místech De an. 
403b14,15.

33 Aristotelův text je v tomto bodě poněkud 
matoucí a je s podivem, že na tuto skuteč-
nost neupozorňuje žádný z mně známých 
moderních komentátorů. Problém vzni-
ká z konfliktu mezi tím, co je všeobecně 
známo o Aristotelově první filosofii, a tím, 
co se dovídáme z  naší inkriminované 
pasáže, jež zní následovně: „τῶν δὲ μὴ 
χωριστῶν μέν, ᾗ δὲ μὴ τοιούτου σώματος 
πάθη καὶ ἐξ ἀφαιρέσεως, ὁ μαθηματικός, 
ᾗ δὲ κεχωρισμένα, ὁ πρῶτος φιλόσοφος.“ 
(De an. 403b14–16) Předměty první filoso-
fie totiž mají existovat zcela odděleně od 
jakékoli látky a  mimoto mají být rovněž 
nehybné (viz např. Met. 1026a). Tuto sku-
tečnost promítá do svého překladu např. 
Smith: „[…] where they [attributes] are 
separate both in fact and in thought from 
body altogether, [the physicist leaves 
them] to the First Philosopher or meta-
physician.“ Náš text nám však ve skuteč-
nosti sděluje něco odlišného. Pokud for-
mulace ᾗ δὲ κεχωρισμένα skutečně gra-
maticky odpovídá  τῶν δὲ μὴ χωριστῶν 
μέν, jak jsem uvedl výše (pozn. 32), vyplý-
vá z toho, že dokonce ani předměty první 
filosofie by neměly skutečně separátní 

III. ZÁVĚR
Závěrem této studie lze konstatovat, 
že jejím hlavním smyslem bylo vylo-
žit, jakým způsobem Aristotelés ope-
ruje s termínem φυσικός v rámci rela-
tivně krátké pasáže ze spisu De anima. 
Za tímto účelem bylo nejprve nutné 
stručně představit kontext, do kte-
rého je inkriminovaná pasáž zasa-
zena a v němž vstupuje na scénu nové 
téma: τὰ πάθη τῆς ψυχῆς. Ukázalo se, 
že Aristotelés z  pochopitelných dů-
vodů termínem πάθη, jenž je později 
doplněn ještě termínem ἔργα, v rámci 
tohoto specifického kontextu odka-
zuje na jakékoli duševní atributy. Dále 
se ukazuje, že (téměř?) všechna tato 
πάθη či ἔργα nenáležejí pouze duši, 
ale jsou sdílena také příslušným živým 
tělem. Z  tohoto důvodu bádání o duši 
přináleží fysikovi, který při jejich de-
finici bude zohledňovat všechny čtyři 
aristotelské příčiny.

V  další části je ukázáno, že Aris-
totelés nejen vymezuje fysika oproti 
dialektikovi a  později také odbor-
níkovi v  praktických dovednostech, 
matematikovi a  prvnímu filosofovi, 

existenci, ale pouze by byly prvním filo-
sofem myšleny (možno doplnit i jiné slo-
veso, např. zkoumány, nahlíženy atd.) ja-
kožto oddělené.
Jisté řešení této nesrovnalosti nabízí 
Simplikios (Simplikios, In Arist. De ani-
ma XI,23,11–16), který tvrdí, že se inkri-
minovaná Aristotelova formulace netýká 
věcí „nad námi“ (οὐκ ἐπὶ τῶν ὑπερτέρων 
ἡμῶν), ale problematiky νοῦς, jenž je 
v  čase svého sestupu do těla záro-
veň oddělitelný i  neoddělitelný (ἐν τῇ 
πρὸς σῶμα νεύσει χωριστὴ ἅμα ἐστὶ καὶ 
ἀχώριστος). Jakožto neoddělitelný jej 
pak nahlíží φυσικός, zatímco jakožto od-
dělitelný první filosof.



68

13/2015

ale že i  samotný termín φυσικός po-
užívá ve dvou odlišných významech: 
jednak pro označení pravého fysika, 
jenž postupuje podle aristotelských 
zásad, a jednak pro badatele iónského 
typu, který přírodovědné zkoumání 
praktikuje nedostatečným způsobem,

neboť se dle jeho názoru omezuje 
pouze na výklad látkové příčiny. Za 
tímto účelem je mimo jiné vypracován 
podrobný rozbor několika sporných 
míst řeckého textu a  provedena kon-
frontace s vybranými překlady Aristo-
telova spisu do různých jazyků.
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ABSTRAKT
Aristotle describes Anaximander’s 
interpretation of generation as 
‘separation out of opposites’, while 
implying that to apeiron should be 
understood as a mixture. Simplicius, 
on the other hand, emphasises 
a ‘separation of opposites’ that 
was supposed to take place due 
to the eternal motion. While this 
represents a tendentious peripatetic 
interpretation, it may have been 
a response to a conception proposed 
by Anaximander. While the opposites 
probably referred to the various 
particular components of the world, 
the process of separation was likely 
grounded in the biological background 
of cosmogony. To wit, the origin of 
the world can be described in terms of 
ejection of a fertile seed which grows 
and becomes more differentiated. 
In this context, separation does not 
mean any sort of detachment from 
the original mixture but rather just 
separation of one part or component 
from another. Moreover, separation 
is evidenced in other stages of 
the generation of the world, where it 
jointly with the state of surrounding 
represents the original description of 
constitution of particular phenomena. 
Further, the eternal movement 
understood as the working of 
spontaneity of the boundless nature, 
which underlies generation, may have 
been linked to the issue  
of the infinite worlds. 
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V této studii si chceme položit 
otázku, v jakém smyslu máme rozumět 
Anaximandrovu pojetí vzniku, které 
Aristotelés popisuje jako „vydělování 
protikladů“. Doxografie přitom Aris-
totelův výklad podporuje, ačkoli spíše 
akcentuje „oddělování protikladů“. 
Vyjdeme z  předpokladu, že jakkoli se 
jedná o  tendenční peripatetický po-
hled, může se přesto zakládat na auten-
tickém Anaximandrovu popisu vzniku 
světa, všech věcí a  jevů. Naší snahou 
bude pochopit, co mohlo Aristotela 
vést k tomu, že proces vzniku u Anaxi-
mandra vyložil právě tímto způsobem. 
Navážeme přitom na naše předchozí 
interpretace daného problému a  po-
kusíme se přiblížit původní koncepci, 
která mohla zavdat důvod k  násled-
nému Aristotelovu stanovisku. Spolu 

s rekonstrukcí tohoto archaického po-
jetí též poukážeme na další kontexty, 
které s ním souvisejí.

Když Aristotelés v  I. knize Fyziky 
pojednává o  problematice principů, 
vrací se po kritice eleatů a jednoho ne-
hybného principu k „badatelům o pří-
rodě“. Na základě vysvětlení vzniku 
jsoucích věcí pak mezi nimi odlišuje 
dvě skupiny. Podle první z  nich byl 
„základním tělesem“ jeden z  prvků 
a ostatní věci z něho vznikaly zhušťo-
váním a  zřeďováním. Druhá skupina 
myslitelů se naopak měla domnívat, že 
se z jedna vydělují protiklady: 

„Jak však tvrdí badatelé o přírodě, 
jsou dva způsoby [výkladu]. Jedni se 
totiž domnívají, že [živlové] těleso, 
které je základem, je jedno, ať už ně-
které ze tří [živlových těles], nebo jiné, 
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které je hustší než oheň a jemnější než 
vzduch. Ostatní věci se podle nich rodí 
zhušťováním a zřeďováním, čímž vzni-
kají mnohé věci. Toto jsou protiklady, 
obecně vzato nadbytek a  nedostatek, 
stejně jako když Platón mluví o velkém 
a malém, až na to, že tato určení tvoří 
látku, přičemž jedno je tvar, zatímco 
podle badatelů o  přírodě je látka to 
jedno v základu a protiklady jsou roz-
díly a tvary. Jiní si však myslí, že pro-
tiklady se vydělují z jedna, v němž jsou 
(ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιότητας 
ἐκκρίνεσθαι), jak tvrdí Anaximandros 
a  ti, kdo říkají, že je jedno a  mnohé, 
jako Empedoklés a Anaxagorás. I podle 
nich se totiž všechno ostatní vyděluje 
(ἐκκρίνουσι) ze směsi (τοῦ μείγματος).“1

Na textu je v  prvé řadě pozoru-
hodné, že Anaximandros není uváděn 
v  první skupině s  ostatními monisty, 
mezi nimiž jsou bezesporu míněni 
i zbylí Míléťané, ale až s pozdními my-
sliteli, kteří jsou obvykle řazeni k plu-
ralistům. Na druhé straně, k  Anaxi-
mandrovi by se mohlo vztahovat pouze 
„jedno“, zatímco k  Empedokleovi 
a  Anaxagorovi až následné rozlišení 
mezi „jedním a  mnohým“ a  zejména 
uvedení směsi v samém závěru. Vzhle-
dem k celému vyjádření se lze opravdu 
domnívat, že Aristotelés mohl ve 
druhé skupině rozlišovat dvě podsku-
piny, jejichž společným jmenovatelem 
bylo vysvětlení vzniku oddělováním 
protikladů z  jedna. Anaximandros by 

1 Aristotelés, Phys. I,4 187a12–23 = součástí 
je DK 12 A 9 a DK 12 A 16. Není-li uvedeno 
jinak, překlady antických autorů pořídil 
na základě starších překladů V. Hladký 
a kol.

přitom byl spojen právě s  tímto jed-
nem, v němž byly protiklady původně 
obsaženy, zatímco Empedoklés a Ana-
xagorás by zastávali koncepci směsi, 
která jako taková může být pokládána 
zároveň za jedno i mnohé.2

To, že se ale k Anaximandrovi vzta-
huje i  odkaz ke směsi, však zjevněji 
vysvítá z  druhého textu, obsaženého 
v druhé kapitole XII. knihy Metafyziky, 
v němž je Anaximandros opět zmíněn 
v obdobné souvislosti:

„Všechno vzniká ze jsoucího, totiž 
z toho, co je v možnosti, zatímco z ne-
jsoucího se nic neuskutečňuje. A  toto 
[to v  možnosti] je ono Anaxagorovo 
jedno – neboť to je lepší výraz než jeho 
‚všechno pospolu‘ i než Empedokleova 
a  Anaximandrova směs (τὸ μῖγμα).“3

Ačkoli se v  této pasáži o  oddělo-
vání protikladů explicitně nehovoří, 
znovu se objevuje vymezení směsi 
a  tentokrát v  přímé souvislosti s  Em-
pedokleem a  rovněž Anaximandrem. 
Zároveň je naprosto patrný Aristotelův 
způsob „oprav“, které obvykle provádí 
u  svých předchůdců, v  případě na-
hrazení původního spojení „všechno 
pospolu“ jednem. Můžeme tak expli-
citně vidět autentický způsob vyjadřo-
vání a  jeho přeznačení peripatetickou 
terminologií.

V  Aristotelově koncepci může být 
směs pokládána jak za jedno, tak zá-
roveň za mnohé. Budeme-li ji chápat 
jako „složeninu“ aktuálně existujících 
prvků, půjde o  mnohé. Budeme-li ale 

2 Srov. Gottschalk 1965, s. 38–39; Seligman 
1974, s. 40–41.

3 Aristotelés, Met. XII,2 1069b20–23 = DK 59 
A 61.
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akcentovat původní stav, kdy jsou pro-
tiklady ve směsi obsaženy v možnosti, 
můžeme směs vyložit jako jedno.4 Když 
Simplikios opakovaně upozorňuje na 
skutečnost, že podobně jako Aristote-
lés i Theofrastos dával do úzké souvis-
losti Anaximandra s Anaxagorou, je to 
nejspíše z důvodu toho, že u obou mys-
litelů bylo možné pokládat směs všeho 
za jedno právě tehdy, „jestliže by se ně-
kdo domníval, že směs všech [věcí] je 
jednou přirozeností, neurčitou jak tva-
rem, tak velikostí […]“5. Výše uvedené 
rozlišení ve druhé skupině badatelů 
o přírodě tím získává svůj smysl. 

Popis vzniku v obdobném významu 
oddělování protikladů dosvědčuje 
u  Anaximandra po Aristotelovi ná-
sledně Simplikios. Činí tak ve svém 
komentáři Fyziky v samém závěru refe-
rátu o  Anaximandrovi, v  němž mimo 
jiné zmiňuje známý zlomek B1:

„Mezi ty, kteří mluvili o [počátku] 
jakožto o  jednu, jako o  pohyblivém 
a  bezmezném, patří Anaximandros 
z Mílétu, syn Praxiadův, žák a nástupce 
Thalétův. Za počátek a  prvek toho, co 
je, prohlásil bezmezno. Jako první dal 
počátku toto jméno. Říká, že počát-
kem není ani voda, ani žádný z takzva-
ných prvků, nýbrž jakási jiná přiroze-
nost, která je bezmezná, z níž vznikají 
všechna nebesa a  světy v  nich. Z  těch 
pak je jsoucím věcem vznik, do toho 
nastává i zánik, podle nutnosti; navzá-
jem si totiž platí trest a pokutu za [své] 
bezpráví, podle řádu času. Takto to 

4 Srov. Hobza 2005, s.  63–64; Seligman 
1974, s. 46.

5 Simplikios, In Arist. Phys. 27,11–23 = část 
DK 59 A 41; 154,14–23 = DK 12 A 9a.

říká slovy dosti básnickými. Je zřejmé, 
že když pozoroval vzájemnou proměnu 
čtyř prvků, neuznal za podklad jeden 
z  nich, ale něco jiného mimo ně. Po-
dle něj vznik není působen proměnou 
prvku, ale oddělováním protikladů 
skrze věčný pohyb (ἀποκρινομένων 
τῶν ἐναντίων διὰ τῆς ἀιδίου κινήσεως). 
Proto jej Aristotelés zařadil k těm ko-
lem Anaxagory.“6

Přestože vznik a zánik představují 
v textu zlomku B1 zcela výsostné téma, 
v  této studii od jeho interpretace od-
hlédneme. Pro nás je důležitý až dově-
tek, který celý referát uzavírá. Ačkoli 
se bezesporu jedná pouze o  paušální 
vymezení, ukazuje, kam byl Anaxi-
mandros v  očích pozdních myslitelů 
řazen v  otázce vzniku. Ponecháme-li 
nyní stranou užití jiného slovesa, Sim-
plikios se s Aristotelem shoduje v tom, 
že Anaximandrovi připisuje vznik ve 
smyslu oddělování protikladů. Do-
konce dodává, že právě tento moment 
vedl Aristotela k tomu, aby Anaximan-
dra řadil pospolu s Anaxagorou.7 Daný 
postřeh naprosto odpovídá citovaným 
pasážím z  Fyziky a  Metafyziky. Oproti 
Aristotelovi ovšem nevariuje mezi 
jednem a  směsí, ale právě vymeze-
ním jednoho počátku celý text začíná. 
Aristotela navíc doplňuje zajímavou 
okolností. Podle něho mělo dochá-
zet k  oddělování protikladů „věčným 
pohybem“.

Musíme mít ovšem na paměti, 
že uvedený způsob vzniku ve smyslu 

6 Simplikios, In Arist. Phys. 24,13–25 = DK 12 
A 9 = DK 12 B 1.

7 O možné spojitosti Anaximandra a Ana-
xagory viz Hobza 2005, s. 71–72.
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„oddělování protikladů“ neodráží pů-
vodní archaickou terminologii, ale 
jedná se až o  pozdní technický peri-
patetický výklad, který je uplatněn na 
předchozí „nauky“. Podobného mo-
mentu Aristotelovy „opravy“ původ-
ních koncepcí ve snaze je racionalizo-
vat jsme byli ostatně přímými svědky 
ve výše citované Aristotelově pasáži. 
Již termín „protiklady“ (ἐναντία) není 
u Míléťanů v přímém zlomku doložen. 
Podobně se explicitně nevyskytuje ani 
v  dochovaných zlomcích Hérakleita 
z  Efesu, s  nímž jsou protiklady jinak 
pevně spojovány. Neobjevuje se ještě 
ani u  zmiňovaného Anaxagory. Za-
tímco uvedení myslitelé užívají množ-
ství rozličných a naprosto konkrétních 
výrazů, mohly být tyto následně obecně 
pojaty právě jako protikladné složky 
světa. Jedná se tak pouze o zevšeobec-
nění všech předchozích koncepcí jed-
notným Aristotelovým hlediskem, 
jak může být patrné již z Aristotelova 
opakovaného sdělení, že všichni jeho 
předchůdci „pokládali protivy za prin-
cipy“.8 V jeho očích tak předjímali jeho 
vlastní nauku, neboť sám vysvětluje 
vznikání na základě látky a dvou proti-
kladů: tvaru a zbavenosti.9

PROTIKLADY
Zaměřme se nejprve na otázku, jaké 
protikladné složky mohly u Anaximan-
dra hrát roli. S celým jejich výpisem se 
setkáváme v jiné části Simplikiova ko-
mentáře Aristotelovy Fyziky:

8 Aristotelés, Phys. I,5 188a19; 188a26; 
188b27.

9 Srov. Kratochvíl 2014, s.  68; Lloyd 1964, 
s. 95–96.

„Anaximandros praví, že pro-
tiklady jsou v  podkladu, který je 
neomezeným tělem, a vydělují se z něj 
(ἐκκρίνεσθαί). Jako první nazval pod-
klad počátkem. Protiklady pak jsou: 
teplé, chladné; suché, vlhké; a ostatní 
(καὶ τὰ ἄλλα).“10

Simplikios opět hovoří o vydělování 
protikladů, ačkoli s užitím jiného slo-
vesa než v  předchozí pasáži. Následně 
ovšem nově protiklady konkrétně 
uvádí v podobě: „teplé, chladné; suché, 
vlhké; a ostatní“. Zatímco tak Aristote-
lés hovoří pouze v obecné rovině o vy-
dělování protikladů, aniž by přitom 
některé z  nich uvedl, Simplikios pro-
tiklady vypisuje. Celý výčet je ovšem 
poplatný pozdní terminologii, neboť 
se objevují párové dvojice, které podle 
Aristotela vytvářejí jednotlivé prvky. 
Lze se proto více než oprávněně domní-
vat, že uváděné kvality budou pouze 
navázáním na Aristotelovu nauku, kdy 
je každý z prvků (oheň, voda, vzduch, 
země) vytvořen z  dvojice protikladů 
(teplo–chlad, sucho–vlhko). I  vlastní 
počet prvků je přímo dán počtem dvo-
jic protikladů.11

Obecně se předpokládá, že kvality, 
jakými jsou „teplo“ a „chlad“, od Ana-
ximandra opravdu nepocházejí. Lze 
naopak spíše očekávat, že nahradily 
původní naprosto konkrétní vyjadřo-
vání. „Teplo“ a  „chlad“ tak nepředsta-
vují vlastnost některé dané věci, ale 
zastupují původní věc nebo jev, které 
jsou teplé, resp. chladné. Ještě Pla-
tón připomíná nezvyklost termínu 

10 Simplikios, In Arist. Phys. 150,22–24 = DK 
12 A 9.

11 Srov. Lloyd 1964, s. 96–98.
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ποιότης, „vlastnost“, „kvalita“, doslova 
„jakost“, a jeho užití v obecném smys-
lu.12 G. S. Kirk proto tvrdí, že se „pro 
Anaximandra svět možná sestával ze 
substancí, které sice měly individuální 
tendence protikladné individuálním 
tendencím jiných substancí, ale nemu-
sely být formálně popisovány jako pro-
tiklady ve smyslu např. tvrdého a měk-
kého“13. Termíny „teplo“ a  „chlad“ 
následně překryly původní, jakými 
mohly být „jednoduše oheň, vítr, že-
lezo, voda, muž, žena apod“14,15.

Ačkoli Simplikios nijak nevy-
bočuje z  peripatetického vymezení 
protikladů, pozoruhodná je jeho 
zmínka o  „ostatních“ protikladech, 
která naznačuje, že se ve skutečnosti 
původně jednalo o  širší škálu, která 
byla následně tendenčně zúžena. Jak 
dále uvidíme, je možné se domnívat, 
že ani nemusí jít o protikladné složky 
světa jako takové, ale prostě o různé 
konkrétní věci, které vstupují do vzá-
jemných vztahů. V tomto smyslu mů-
žeme vykládat i  zmínku o  „jsoucích 
věcech“ (τὰ ὄντα) v  Anaximandrově 
zlomku B1.

Můžeme poznamenat, že ani v jed-
nom textu se neobjevují konkrétní pří-
klady protikladů. Je přitom zajímavé, 
že u  Anaximena Simplikios podoby 
složek světa uvádí, a  to jen krátce po 
pasáži, v  níž Anaximandrovi připsal 
pojetí vzniku ve smyslu oddělování 

12 Platón, Tht. 182a–b.
13 Srov. KRS 2004, s. 156.
14 Srov. KRS 2004, s. 156.
15 Srov. Cornford 1965, s. 162; Guthrie 1985, 

s.  79; Hölscher 1970, s.  292–293; Kahn 
1960, s. 178.

protikladů.16 Jednotlivé složky (oheň, 
vzduch, vítr, oblak, voda, země, ka-
meny), které jsou v textu vyjmenovány, 
představují základní konstituenty 
světa, jež se nalézají ve vzájemných re-
lacích. Následně mohly být vykládány 
právě jako protiklady.

Pokud Aristotelés soudí, že Ana-
ximandros popisoval vznik ve smyslu 
oddělování protikladů, přičemž do-
xografie tento poznatek podporuje, 
měli bychom si položit otázku, zda 
je z  dochovaných textů možné po-
dobné tvrzení potvrdit. Kromě pasáží, 
které například přibližují vznik větru 
nebo živočichů, je výsostným téma-
tem vzniku pochopitelně problema-
tika kosmogonie. Lze soudit, že právě 
z této oblasti Aristotelés a Theofrastos 
vycházeli.

Anaximandrův popis vzniku světa 
je dochován prostřednictvím Pseudo-
-Plútarchových Stromat, zachovaných 
Eusebiem v  Praeparatio evangelica.17 
Jak se často uvádí, spolu se svědec-
tvími Simplikia a Hippolyta text před-
stavuje jednu z  dochovaných variant 
Theofrastova výkladu Anaximandrova 
principu. Má však reprezentovat spíše 
volné podání:

„Po Thalétovi tvrdil jeho druh Ana-
ximandros, že bezmezné je příčinou 
vznikání a  zanikání veškerenstva. 
Praví, že z něj se odloučila (ἀποκεκρί-
σθαι) nebesa a  vůbec veškerá světová 
uspořádání, jež jsou bezmezná. Dále 
řekl, že zánik a tím spíše vznik se dějí 
z  bezmezného aiónu [života, věku?] 

16 Simplikios, In Arist. Phys. 24,26 = DK 13 
A 5.

17 Eusebios, Praep. evan. I,8,2.
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(ἀπείρου αἰῶνος), protože se všechna 
tato [uspořádání] navracejí. Řekl také, 
že Země je podoby válcové a  že její 
hloubka je třetinou její šířky.“18

Text následně pokračuje vlastním 
popisem kosmogonie:

„Říká pak, že to, co rodí (τὸ 
γόνιμον) teplo a  chlad, se při vzniku 
tohoto světa odloučilo (ἀποκριθῆναι) 
z toho, co trvá (ἐκ τοῦ ἀιδίου), a z něj 
vyrostla kolem vzduchu, který je okolo 
Země, jakási planoucí sféra, jako kůra 
(φλοιόν) kolem stromu. Když se tato 
sféra odlámala (ἀπορραγείσης) a  uza-
vřela (ἀποκλεισθείσης) do jakýchsi 
kruhů, ustavilo se Slunce, Měsíc 
a hvězdy.“19

Ponecháme-li pro tuto chvíli stra-
nou výklad celé pasáže a  zaměříme-li 
se výhradně na otázku protikladů, vi-
díme, že v  textu jsou explicitně dolo-
ženy dva protiklady z  výše uvedených 
výčtů – teplo a  chlad. Výraznou roli 
tepla a  chladu v  obdobném kontextu 
potvrzuje též Áetios, když přináší krát-
kou zprávu o povaze nebe:

„O nebi, jaká je jeho podstata. Ana-
ximandros říká, že je ze směsi tepla 
a chladu.“20

Teplo a chlad jsou uvedeny jako zá-
kladní pár protikladů v  nejranější fázi 
kosmogonického procesu. Vzhledem 
k tomu je evidentní, že popis kosmogo-
nie je opět poplatný Aristotelově nauce 
a  pozdní terminologii. Je pravděpo-
dobné, že daný interpretační posun 
můžeme spatřit přímo v textu citované 

18 Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 = DK 12 A 10.
19 Tamtéž..
20 Áetios, Plac. II,11,3 (Mansfeld–Runia 

2009) = DK 12 A 17a.

Pseudo-Plútarchovy pasáže. Po proti-
kladech tepla a  chladu následují pří-
klady vzduchu, země a  především pla-
noucí sféry, která je v  této souvislosti 
nejvíce nápadná. Pokud archaický text 
obsahoval zmínky o  planoucí sféře 
a vzduchu, uvedení tepla a chladu může 
představovat pouze pozdní vsuvku, 
která vycházela z těchto složek vznika-
jícího univerza. Doplňovala je přitom 
novou terminologií pocházející z nauky 
o prvcích. Zároveň by se jednalo o jeden 
z  nepřímých poukazů, že pasáž přece 
jen obsahuje pozůstatky původního vy-
jadřování. Teplo tak nejspíše zastupuje 
planoucí sféru, zatímco chlad vzduch. 
U  Áetia v  popisu povahy nebe pak 
mohlo podobné nahrazení již naprosto 
„přepsat“ oheň a  vzduch, které spolu-
vytvářejí nebeská tělesa. Jak dále uvi-
díme, bude to zejména oheň planoucí 
sféry a  vlhkost vzduchu, které budou 
následně výrazně vstupovat do vzájem-
ných vztahů, a tím určovat svět.21

Ch. H. Kahn22 navíc soudí, že mimo 
hlavní protiklady tepla a  chladu mu-
selo během kosmogonického procesu 
dojít k  oddělení také dalších primár-
ních sil a částí, tedy jiných párů proti-
kladů. K  podobnému předpokladu ale 
není průkazná textová opora. Přesto 
dále v  souvislosti se vznikem blesku 
poukážeme na jiný možný pár proti-
kladů v podobě světla a tmy. 

Můžeme ovšem vůbec zvážit, zda 
Pseudo-Plútarchos opravdu popisuje 
kosmogonický proces, nebo zda se ne-
jedná pouze o vylíčení až následné fáze 

21 Srov. Lloyd 1964, s. 97.
22 Srov. Kahn 1960, s. 163.
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vzniku a uspořádání nebe. V  takovém 
případě by samotný vznik vzduchu, 
země a  moře nebyl popsán.23 V  textu 
se totiž objevuje růst planoucí sféry 
kolem již patrně existujícího vzduchu 
a Země. Zda vzduch se Zemí již existo-
valy dříve, nebo jde spolu se vznikem 
planoucí sféry o  simultánní procesy, 
není přitom dobře patrné. Nejednalo 
by se tak o samotný prvotní vznik pro-
střednictvím oddělování protikladů, 
ale až o fázi vzniku nebe následovanou 
fází ustavení nebeských těles.

Proti vzniku ve smyslu oddělování 
protikladů však na první pohled může 
nejvíce hovořit skutečnost, že se nej-
prve neoddělily samotné protiklady, ale 
naopak to, co je až následně zplodilo – 
„to, co rodí“ (τὸ γόνιμον). Ještě předtím 
navíc Pseudo-Plútarchos uvádí, že se 
z bezmezna „odloučila nebesa a vůbec 
veškerá světová uspořádání, jež jsou 
bezmezná“. Protiklady jako takové tedy 
explicitně nezmiňuje. Podle Simplikia 
a  Hippolyta, kteří by měli představo-
vat jiné verze původního Theofrastova 
textu, vznikají z  bezmezna „nebesa 
a světy v nich“. Pokud ovšem oba autoři 
mluví shodně pouze obecně o vzniku, 
zatímco Pseudo-Plútarchos rovnou ho-
voří o „odloučení nebes“, mohl by v da-
ném bodě částečně představovat pů-
vodní znění. Zvláště pokud Simplikios 
v dovětku za zlomkem způsob vzniku 
specifikuje v  obdobném duchu „oddě-
lování“.24 Zmínka o „odloučení nebes“ 
přitom bude obecným konstatováním, 

23 Srov. Hölscher 1970, s. 291.
24 Simplikios, In Arist. Phys. 24,13 = DK 12 

A  9; Hippolytos, Ref. I,6,1 (Marcovich 
1986) (edice Marcovich přitom opravuje 

které Pseudo-Plútarchos dále rozvádí 
v kosmogonické pasáži.

ODDĚLOVÁNÍ
Dříve než přistoupíme k  bližšímu vý-
kladu kosmogonického dění, zastavme 
se ale nejprve u vlastního procesu od-
dělování. V prvé řadě lze poznamenat, 
že se jedná o  pozoruhodný moment, 
neboť měl Anaximandra odlišovat od 
ostatních Míléťanů. Aristotelés při-
tom užívá výraz ἐκκρίνεσθαι. Pokud 
se vyjadřuje v tom smyslu, že se proti-
klady měly „vydělovat z jedna, v němž 
jsou“, přičemž na závěr zmíní pojem 
směsi, je celá situace nesena výrazně 
mechanisticky. 

Aristotelova formulace však není 
dalšími autory doslovně sdílena, neboť 
se v  daném kontextu vyskytuje i  jiné 
klíčové sloveso. Pseudo-Plútarchos při 
popisu odloučení „toho, co rodí“, užívá 
výraz ἀποκριθῆναι. Objevuje se rovněž 
u Hippolyta, ačkoli v tomto případě se 
jedná o pozdější fázi kosmogonie:

„Nebeská tělesa jsou jako kruh 
ohně, odloučila se (ἀποκριθέντα) 
z  ohně, který byl v  kosmu, a  obklopil 
(περιληφθέντα) je vzduch.“25

Hippolytos se obdobně vyjadřuje 
také v souvislosti se vznikem větru:

„Vítr vzniká, když se ze vzduchu 
vyloučí (ἀποκρινομένων) nejjemnější 
páry, a jakmile se shromáždí, dají se do 
pohybu.“26

u  Hippolyta singulár τὸν κόσμον na 
plurál τοὺς κόσμους).

25 Hippolytos, Ref. I,6,4 (Marcovich 1986) = 
DK 12 A 11.

26 Hippolytos, Ref. I,6,7 (Marcovich 1986) = 
DK 12 A 11.
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Pokud Simplikios v  klíčové pasáži 
(In Arist. Phys. 24,13 = DK 12 A 9) pou-
žívá sloveso ἀποκρίνεσθαι, mohlo by se 
zdát, že vychází z  Theofrasta (jakkoli 
se má za to, že dovětek za zlomkem 
Theofrasta netlumočí), který nejlépe 
odráží původní Anaximandrovo vyja-
dřování, zatímco ἐκκρίνεσθαι předsta-
vuje vlastní Aristotelovu interpretaci. 
Sloveso ἐκκρίνεσθαι je ovšem v  na-
prosto shodném kontextu u  Simpli-
kia také doložené.27 Simplikios navíc 
u  Anaxagory použil v  kosmogonické 
souvislosti ἀποκρίνεσθαι, kde bychom 
spíše očekávali právě ἐκκρίνεσθαι:

„Anaxagorás tvrdí, že z jedné směsi 
se vydělují (ἀποκρίνεσθαί) stejnorodé 
podíly neomezené co do množství, při-
čemž všechny věci jsou ve všem. Cha-
rakter každé z nich je dán tím, co [v ní] 
převažuje.“28

Na jiném místě je u Anaxagory po-
dobně možné číst:

„Vždyť vzduch i  aithér se vydě-
lují (ἀποκρίνονται) od obklopujícího 
množství a  to, co obklopuje, je bez-
mezné co do množství.“29

Pseudo-Plútarchos v  pokračování 
své zprávy při popisu odlámání pla-
noucí sféry nadto ještě používá slo-
veso ἀπορρήγνυμαι, přičemž jeho 
vyjádření vypovídá o  mechanickém 
procesu. Dále uvidíme, že když Áetios 
přibližuje vznik prvních živých by-
tostí, užívá obdobný motiv rozlámání 

27 Simplikios, In Arist. Phys. 150,22–24 = DK 
12 A 9.

28 Simplikios, In Arist. Phys. 155,23–25 = DK 
59 B 1.

29 Simplikios, In Arist. Phys. 155,31–156,1 = 
DK 59 B 2.

(περιρρηγνυμένου) ostnaté kůry ob-
klopující tyto živočichy. Hippolytos 
zase užije ve výkladu vzniku nebes-
kých těles tvar slovesa ἀποκρίνεσθαι. 
Ačkoli se nejedná o popisy jedné a téže 
události, neboť Pseudo-Plútarchos 
popisuje odlámání planoucí sféry, za-
tímco Hippolytos vznik nebeských tě-
les, jedná se o analogické situace. Lze 
předpokládat, že společným jmenova-
telem je v nich právě oheň pocházející 
z  někdejší planoucí sféry. V  každém 
případě je evidentní, že proces oddě-
lování je u dochovaných autorů bohatě 
doložen.

Ohledně rozdílu mezi uvedenými 
slovesy se U. Hölscher domníval, že 
Simplikios v závěru svého referátu (In 
Arist. Phys. 24,13 = DK 12 A 9) ve sku-
tečnosti zohledňuje Aristotela a teorii 
prvků s dvojicí základních protikladů. 
Aristotelés přitom mohl zaměnit pů-
vodní „oddělování“ za „vydělování“, 
kdyby bylo τὸ ἄπειρον pochopeno jako 
směs protikladů. Theofrastos totiž ne-
měl Anaximandrovi připisovat „oddě-
lování“ protikladů, nýbrž „oddělování 
nebes“ (ἀποκεκρίσθαι), jak jsme viděli 
u Pseudo-Plútarcha.30

Přesto se zdá, že oproti rozdílům  
mezi užitím jednotlivých sloves bude 
naopak zásadní vlastní pochopení 
a  výklad celé situace. Zatímco se tak 
u Aristotela setkáváme spíše s mecha-
nistickým oddělením jednotlivých 
složek z  původní směsi, v  případě 
Pseudo-Plútarcha se může jednat o bio-
logické vyznění celé situace. U  něho 
se primárně nejedná o  oddělení 

30 Srov. Hölscher 1970, s. 285–290; KRS 2004, 
s. 167–168.
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protikladných složek, z  nichž se dále 
sestává svět, ale o  odloučení něčeho, 
co dále plodí. Pokud mohou být slovesa 
ἀποκρίνεσθαι a  ἐκκρίνεσθαι vzájemně 
užita v embryonálním či v biologickém 
smyslu „vyloučení“,31 mohli bychom 
v  analogickém smyslu vyložit i  celý 
motiv „oddělování protikladů“. Pocho-
píme-li jednotlivé způsoby vyjadřující 
určitý druh oddělení jako „vyloučení“, 
mohli bychom celou Anaximandrovu 
kosmogonii následně vnímat v  bio-
logickém smyslu. Biologickému vý-
kladu přitom nahrává i zmínka o kůře 
stromu, která se objevuje v  souvis-
losti s  přirovnáním růstu planoucí 
sféry a  jejího následného obepínání 
vzduchu.32

KOSMOGONIE
Otázka vzniku úzce souvisí s povahou 
Anaximandrova „počátku“ (ἀρχή), 
z  něhož má vše vznikat. Je dobře 
známé, že téma „počátku“ u  předsó-
kratiků tendenčně vychází z Aristote-
lovy koncepce příčin. Přesto se lze do-
mnívat, že za ním můžeme tušit obrysy 
původních pojetí, na které Aristotelés 
reagoval. Domníváme se, že bychom 
v  této souvislosti mohli zejména oče-
kávat akcent archaických myslitelů na 
ty z  nejpodstatnějších projevů života, 
na nichž se život zakládá a dále rozvíjí. 
Právě mezi ně bezpochyby patří vlh-
kost nebo vzduch, které jsou v textech 
Míléťanů uváděny.

Anaximandros měl za počátek 
všeho pokládat bezmezno (τὸ ἄπειρον). 

31 Srov. LSJ, s. v. ἀποκρίνω a ἐκκρίνω.
32 Srov. Graham 2006, s. 32.

Pokud Aristotelés řadí Anaximandra 
mezi ty, kteří podle něho vykládali 
vznik jako vydělování protikladů, při-
čemž explicitně uvádí koncepci směsi, 
není překvapením, že τὸ ἄπειρον bylo 
v  minulosti vymezováno právě jako 
směs protikladů.33 Jak jsme ale při ji-
ných příležitostech dříve uvedli, ob-
jevuje-li se Anaximandrův princip 
jako τὸ ἄπειρον de facto až v  textech 
založených na Theofrastovi, lze se ná-
sledně domnívat, že to byl Theofrastos 
či jiný z peripatetiků, který dané sub-
stantivum vytvořil. Zdá se přitom, že 
mohlo vycházet především z adjektiva 
ἄπειρος. Zmíněné adjektivum je pak 
často u Anaximandra spojené s termí-
nem φύσις. Ačkoli se bezesporu jedná 
pouze o  peripatetickou konstrukci, 
spojení φύσις ἄπειρος, „bezmezná 
přirozenost“, by mohlo být oproti 
substantivu τὸ ἄπειρον vhodnější 
alternativou.34

Pokud jedním z  původních vý-
znamů termínu φύσις35 byl „růst“, 
mohlo by se právě zde jednat o akcent 
na všudypřítomnou sílu vedoucí ke 
zrodu a  růstu. Růst přitom směřuje 
k  tvaru, který je důsledkem celého 
růstu. Ačkoli v  podobném smyslu vy-
mezí dění v  přírodě mnohem později 
Aristotelés, mohli bychom přesto uvá-
žit, zda se již u  Anaximandra nejed-
nalo o  termín postihující život a  jeho 
nejzákladnější projevy. V  takovém 
případě by se nabízela možnost chápat 

33 Srov. Cherniss 1971, s.  377–379; Vlastos 
1947, s. 170–172.

34 Srov. Couprie, Kočandrle 2013; Kočandrle 
2011a; 2011b.

35 Srov. LSJ, s. v. φύσις.
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Míléťanův výklad ve smyslu bezmezné 
přirozenosti vyjadřující sílu a moc pří-
rody, z níž vše pochází.

Vrátíme-li se k  výše uvedenému 
Pseudo-Plútarchovu popisu kosmogo-
nie, vidíme, že na první pohled obsa-
huje zmínky o  čase, generativní síle, 
oddělování a protikladech. Přestože pa-
sáž bude významně zatížena tendenční 
peripatetickou optikou, obsahuje záro-
veň náznaky původního textu. 

Přestože Pseudo-Plútarchos neho-
voří o  odloučení „toho, co rodí“ (τὸ 
γόνιμον), přímo z bezmezna, nýbrž do-
slova „z toho, co trvá“ (ἐκ τοῦ ἀιδίου), 
má se obvykle za to, že „to, co trvá“, 
je pouze opisem za bezmezno. Vznik 
nebes ve smyslu jejich „odloučení“ 
z  bezmezna je navíc uveden v  textu, 
který klíčové pasáži přímo předchází. 
Další obtíže působí zejména termín 
τὸ γόνιμον. U  Míléťanů jej užívá také 
Simplikios ve spojení s  rodící schop- 
ností vody:

„A  ti, kteří předpokládali jeden 
prvek, jako Thalés, Anaximandros 
a  Hérakleitos, z  nich každý zaměřil 
pozornost k  působící a  rodící povaze 
onoho prvku. Thalés zaměřil pozor-
nost k  rodící (τὸ γόνιμον), vyživující, 
udržující, oživující a  formující schop-
nosti vody. Hérakleitos k  životodár-
nosti a  tvořivosti ohně. Anaximenés 
k  vlastnostem vzduchu, co se snadno 
formuje a  snadno přechází na obě 
strany, jak k  ohni, tak k  vodě. Jako 
i  Anaximandros předpokládal něco 
mezi, co se snadno proměňuje.“36

36 Simplikios, In Arist. Phys. 36,8 = TP 2 
As 135.

S  velkou pravděpodobností se ale 
jedná až o pozdní termín, který může 
v  daném kontextu pocházet od Theo-
frasta. Lze očekávat, že Anaximandros 
užil naprosto konkrétní výraz, kterým 
mohl být v uvedené souvislosti termín 
σπέρμα, „semeno“, nebo spíše γόνος, 
„semeno“, které úzce souvisí s vlhkostí. 
Podobné čtení by mohlo podpořit před-
poklad, že v  případě Anaximandrovy 
kosmogonie máme opravdu co do či-
nění s  kvazibiologickým procesem.37

Pokud celý text vyložíme z  biolo-
gického hlediska, Anaximandros mohl 
tvrdit, že v  dávných časech došlo pů-
sobením bezmezné moci přírody k vy-
loučení semene, které dále rostlo a roz-
víjelo se do dalších tvarů. Nastalo tak 
prvopočáteční oddělení, které může 
být vyloženo jako výron semene akti-
vitou bezmezné síly přírody. Nemusí 
se přitom předpokládat existence pů-
vodce, z  něhož se semeno vyloučilo 
a který by byl případně situován mimo 
vznikající svět. Oddělení semene zde 
může být vlastním popisem prvotního 
zrodu vůbec. Mohli bychom předpo-
kládat, že sám Anaximandros celou si-
tuaci lépe nevykreslil, přičemž akcent 
byl položen právě na objevení plod-
ného semene a  zejména na jeho další 
vývoj. Možná bychom mohli celý po-
pis parafrázovat následujícími slovy: 
„Na počátku se vyloučilo semeno…“ či 
„Ve věčnosti došlo k výronu semene…“ 
Semeno zde může být pochopeno jako 
první hmatatelný důkaz působení bez-
mezné síly přírody a  jeho vyloučení 

37 Srov. Baldry 1932, s.  29–30; DK I, s.  83; 
Heidel 1913, s. 686; Hölscher 1970, s. 292; 
Kahn 1960, s. 57; KRS 2004, s. 169–170.
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může být výrazem její spontaneity ve 
smyslu popisu zrodu a  dalšího růstu. 
Věčný pohyb můžeme následně vnímat 
jako pozdní opis nekončícího půso-
bení této bezmezné síly. 

V přirozenosti, která je bezmezná, 
dojde k  diferenciaci, prvotnímu od-
lišení jednoho od druhého. Kvůli 
vnitřním příčinám tak došlo k  oddě-
lení vymezené části z  původně blíže 
nevymezeného prostředí. Oddělení 
zakládá diferenciaci, která vede k  vy-
mezení toho kterého tvaru, tedy vy-
hranění vlastního života, a  současně 
poukazuje k  síle svého původu. Se-
meno klíčí a dále se vyvíjí, až se zfor-
muje do podoby planoucí sféry obklo-
pující vzduch a  Zemi. Vzduch přitom 
představuje mlhu, doslova se jedná 
o  prvotní vlhkost. Tuto vlhkost se-
meno během svého rozvoje absorbuje 
ve stále větším množství. Sféra v  dal-
ším stupni vývoje semene praskne – 
odláme se. Vzniknou nebeská tělesa 
a začne se strukturovat podoba celého 
fenomenálního světa.38

U  Pseudo-Plútarcha tak můžeme 
doložit hned několik fází oddělování. 
Nejprve dojde spontaneitou bezmezné 
síly přírody k  vyloučení semene, jako 
prvnímu dokladu zrodu. Semeno ve 
svém dalším vývoji roste do tvaru 
planoucí sféry, jejíž části se v  další 
fázi rovněž oddělí. Každý další krok 
diferenciace světa od oddělení ohně 
a  vzduchu-vlhkosti je pokračováním 
původní diference vedoucí ke vzniku 
fenomenálního světa. Zachovává se 
a stále znovu ustavuje ve vzniku země 

38 Srov. Kratochvíl 2010, s. 251–254.

a moře, jednotlivých meteorologických 
fenoménů i živých bytostí. 

Nejedná se ovšem o oddělení z po-
myslné směsi, ale o  oddělení jednoho 
od druhého. Dále uvidíme, že se při-
tom odděluje nejen stejné od stejného 
(jako v  případě ohně), ale současně 
jiné od jiného (v případě ohně a vzdu-
chu). Konkrétní složky světa v podobě 
planoucí sféry a  vzduchu konstituují 
svět a zároveň reprezentují bezmeznou 
sílu přírody, která je v nich přítomna. 
V  biologickém vyznění se jedná o  po-
pis působení této moci, která zakládá 
vznik a vede k dalšímu růstu. 

Téma oddělování, které je doložené 
v  Anaximandrově kosmogonii, se při-
tom často vrací napříč kulturami při 
popisech vzniku světa ve smyslu oddě-
lení nebe a  země. Podobně se v  knize 
Genesis hovoří o  oddělení prvotních 
vod.39 Právě v  obdobném smyslu by-
chom mohli zpětně rekonstruovat 
a  vysvětlit Anaximandrovu koncepci, 
která byla až následně u  Aristotela 
„přeložena“ do podoby τὸ ἄπειρον jako 
směsi a  vzniku pochopenému ve smy-
slu oddělování protikladů.

V každém případě lze na popisu kos-
mogonie doložit, že zprávy, které Ana-
ximandrovi připisují vysvětlení vzniku 
ve smyslu oddělování protikladů, mají 
nejspíše opravdu autentické jádro. 
V  textu se skutečně setkáváme nejen 
s  tématem oddělování, ale jsou zmí-
něny též konkrétní podoby protikladů. 
Pseudo-Plútarchův popis kosmogonie 
nám tak může zpětně pomoci pochopit 
Anaximandrův výklad vzniku. 

39 Gn 1,6–8.
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 „ODDĚLOVÁNÍ PROTIKLADŮ“
Vznik nebeských těles podle Pseudo- 
-Plútarcha nastává po odlámání pla-
noucí sféry, kdy se její pozůstatky 
následně zformují do nového tvaru – 
kruhů. Těmito kruhy jsou Slunce, Mě-
síc a  hvězdy.40 Odlámání ohnivé sféry 
tak představuje po vyloučení semene 
další hlavní fázi diferenciace vedoucí 
k  ustavení tvaru celého vznikajícího 
univerza.

Viděli jsme, že úzkou souvislost 
mezi kosmogonickou planoucí sfé-
rou a  nebeskými tělesy, která doslova 
představují její zbytky, dokládá rovněž 
Hippolytos. Navíc přináší důležité od-
lišení mezi celým kruhem, který tvoří 
vlastní nebeské těleso, a  průduchem, 
jímž se na nebi „ukazuje“:

„Jsou však průduchy, jakožto ja-
kési póry na způsob píšťaly, kterými 
se nebeská tělesa ukazují. Proto také 
uzavřením těchto průduchů dochází 
k zatměním.“41

Nebeská tělesa v první řadě sestá-
vají z  ohně někdejší planoucí sféry, 
který se ustavil do nového tvaru ohni-
vého kruhu. Ten byl zároveň obklopen 
vzduchem v  konzistenci husté mlhy, 
jenž se původně nalézal uvnitř sféry. 
Přestože celý ohnivý kruh tělesa není 
kvůli tomu viditelný, vnitřní oheň 
vyzařuje skrze průduch na jednom 
z míst vzdušného obalu. Slunce, Mě-
síc a hvězdy, které vidíme na obloze, 
jsou tak jen průduchy do mlžných 
obalů gigantických ohnivých kruhů 

40 Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 = DK 12 A 10.
41 Hippolytos, Ref. I,6 4 (Marcovich 1986) = 

DK 12 A 11.

nebeských těles otáčejících se kolem 
Země.42

Slunce, Měsíc a  hvězdy mají mít 
shodnou povahu a mají se lišit de facto 
jen svými rozměry. Univerzum se se-
stává z  těchto koncentrických kruhů 
nebeských těles umístěných kolem 
Země v jejich středu. Otáčejí se kolem 
Země a zároveň leží jeden za druhým, 
kdy nejblíže zemskému povrchu se 
nalézají kruhy hvězd, zatímco kruh 
Slunce je v největší vzdálenosti.43

Po zformování nebeských těles 
a  tvaru celého univerza dochází k vy-
hranění dalších jednotlivých oblastí. 
Protikladnými složkami, které určují 
základní směr všeho dění, je zejména 
prvotní vlhkost a teplo Slunce. Ačkoli 
z  textů není zcela zřejmé, odkud pr-
votní vlhkost pochází, lze se opráv-
něně domnívat, že se původně jedná 
o vzduch nalézající se uvnitř planoucí 
sféry. Ten po odlámání sféry následně 
unikl do nově otevřeného prostoru, 
v  němž se formovalo univerzum. 
V  podobě husté mlhy vytvořil nejen 
obal nebeských těles, ale představoval 
také prostředí, v  němž se od prvních 
kosmogonických fází nacházela celá 
Země.

Vysušováním prvotní vlhkosti ze-
jména teplem Slunce se dále objevila 
suchá země, nad kterou se ustavila 

42 Áetios, Plac. II,16,4 (Mansfeld–Runia 
2009) = DK 12 A 18; II,20,1 (Mansfeld–Runia 
2009) = DK 12 A 21; II,21,1 (Mansfeld–Runia 
2009) = DK 12 A 21; II,24,3 (Mansfeld–Runia  
2009) = DK 12 A 21; II,25,1 (Mansfeld–Runia 
2009) = DK 12 A 22; II,29,1 (Mansfeld–Runia 
2009) = DK 12 A 22; Hippolytos, Ref. I,6,4–5 
(Marcovich 1986) = DK 12 A 11. 

43 Srov. Couprie 2011, s. 99.
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atmosféra. Tím došlo nejen k oddělení 
země a  nebe, ale postupně též moře 
a země:

„Anaximandros říká, že moře je 
zbytkem prvotní vlhkosti, jejíž větší 
část oheň vysušil, zbytek pak proměnil 
vyžehnutím.“44

Prvotní vlhkost se tak v ustaveném 
univerzu na jedné straně diferencovala 
do moře, představujícího její nejhustší 
část, zatímco na straně druhé do atmo-
sférického vzduchu. Celý proces v krát-
kosti přibližuje Aristotelés:

„[Říkají] totiž, že celá oblast v okolí 
Země byla dříve vlhká [nebo: byla pr-
votní vlhkostí], byla však vysušena 
Sluncem. To, co se vypařilo, prý způ-
sobuje vanutí a obraty Slunce i Měsíce, 
zatímco to, co zůstalo, je moře. Proto 
se domnívají, že vysoušením se [moře] 
zmenšuje a  nakonec že jednou úplně 
vyschne.“45

Přestože Aristotelés nejmenuje 
žádné konkrétní myslitele, Alexandros 
z  Afrodisiady se odvolává na Theo-
frasta, když celý výklad připisuje Ana-
ximandrovi a  Diogenovi z  Apollónie, 
ačkoli představují myslitele jiných dob:

„Někteří z nich totiž říkají, že moře 
je zbytkem prvotní vlhkosti. Neboť ob-
last, která je kolem Země, je vlhká, poz-
ději se určitá část této vlhkosti půso-
bením Slunce vypařuje a z ní vznikají 
vanutí a obraty Slunce i Měsíce. Neboť 
vysvětlují jejich obraty pomocí těchto 
par a výparů. A kde je pro ně vlhkosti 
dostatek, kolem toho je nechávají otá-
čet. Zbytek vlhkosti v  prohloubených 

44 Áetios, Plac. III,16,1 (Diels–Kranz 
1951/1952) = DK 12 A 27.

45 Aristotelés, Meteor. II,1 353b6 = DK 12 A 27.

místech Země je moře. Proto se také 
stává působením Slunce pokaždé men-
ším tím, že se vysouší, a nakonec jed-
nou vyschne. Tento názor zastával 
Anaximandros a  Diogenés [z  Apolló-
nie], jak tvrdí Theofrastos.“46

Vliv tepla Slunce na prvotní vlh-
kost hraje nejen ústřední roli v základ-
ním oddělení země a moře, ale zapří-
čiňuje i  další diferencování vlhkosti 
v  podobě vzniku výparů vedoucích 
k vzniku větru:

„Anaximandros [říká], že vítr je 
proud vzduchu, když se to nejjemnější 
a  nejvlhčí v  něm působením Slunce 
dává do pohybu a vypařuje.“47

Výše jsme přitom viděli, že vznik 
větru dává Hippolytos do souvislosti 
s  vydělením a  nashromážděním nej-
jemnějších par vzduchu. A podobně re-
feruje i jiný pramen:

„Pohleďte všichni, jak se vanutí 
dějí z  jemného výparu vzduchu; když 
se teplo spojí s vlhkem, vyjde cosi jem-
ného a  to se nutně stává větrem. […] 
A  stejně tak s  bleskem: Když se teplo 
Slunce střetne s  mrakem a  roztrhne 
mrak, objeví se blesk.“48

Pokud uvedená pasáž zároveň líčí 
vznik blesku, opět se tak přeneseně 
objevuje motiv oddělení. Na základě 
jiného textu popisujícího stejný feno-
mén se zde zároveň můžeme setkat s ji-
nou z očekávaných protikladných dvo-
jic, které se ale jinak v  dochovaných 

46 Alexandros z Afrodisiady, In Arist. Meteor. 
67,3–11 = DK 12 A 27.

47 Áetios, Plac. III,7,1 (Diels–Kranz 1951/1952) 
= DK 12 A 24.

48 Turba philosophorum CX,15 Ruska = Fr. 25 
(Mansfeld 1985).
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textech nevyskytují: světlo a  tma. 
Právě kontrast mezi temným mrakem 
a  světlem blesku užívá Áetios ve vý-
kladu daného jevu:

„O  hřměních, blýskáních, hro-
mech, blescích a  o  smrštích. Anaxi-
mandros [říká], že toto všechno na-
stává z  vanutí. Když je totiž vanutí 
obklopeno (περιληφθὲν) hustým ob-
lakem, stlačené vyrazí pro svou útlost 
a lehkost; tehdy působí protržení [ob-
lačného obalu] hřmot a  trhlina podél 
černi mračna působí záři.“49

Ačkoli se dochované texty nevyja-
dřují ke vzniku rostlin, v charakteris-
tice vzniku živočichů je opět evidentní 
působení tepla Slunce na vlhkost. Vždyť 
vlastní suchozemský život mohl vznik-
nout právě až oddělením moře a suché 
země. Tak mezi jinými přibližuje vznik 
živých bytostí Hippolytos slovy:

„Živé bytosti vznikají [z vlhka] vy-
pařovaného působením Slunce. Člověk 
pak vznikl původně podobný jiné živé 
bytosti, totiž rybě.“50

V podobných intencích se vyjadřuje 
i Censorinus:

„Anaximandros  z  Mílétu si před-
stavoval, že z  ohřáté vody a  země 
vznikly buď ryby, nebo živé bytosti 
velmi podobné rybám. V  nich se lidé 
zformovali a  [jejich] zárodky byly za-
držovány uvnitř až do puberty. Teprve 
tehdy praskly a vystoupili z nich muži 
a  ženy, kteří už byli schopni se sami 
živit.“51

49 Áetios, Plac. III,3,1 (Diels–Kranz 1951/1952) 
= DK 12 A 23.

50 Hippolytos, Ref. I,6 6 (Marcovich 1986)= 
DK 12 A 11.

51 Censorinus, De die nat. 4,7 = DK 12 A 30.

Viděli jsme, že oddělování předsta-
vuje nejen vytváření vlastní stratifi-
kace jednotlivých sfér světa, ale i  for-
mování konkrétních objektů, ať již 
z neživé, či živé přírody. Mohli jsme si 
také povšimnout, že proces oddělení 
neznamená nutně jen oddělení proti-
kladných, ale rovněž shodných jevů. 
V  případě Hippolytova popisu vzniku 
nebeských těles se jedná o  odloučení 
částí z původního ohně planoucí sféry, 
vyloučením nejjemnějších par ze vzdu-
chu se zase diferencuje vítr. Při vý-
kladu blesku se objevuje roztržení ob-
laku, tedy oddělení jedné jeho strany 
od druhé. Odděluje se tak oheň od 
ohně nebo vzduch od vzduchu. Proces 
oddělování se přitom u  Anaximandra 
nalézá v úzké relaci k jiné formě vztahu 
mezi jevy, která je s ním zdánlivě v pří-
mém rozporu. Tou je obklopování.

OBKLOPOVÁNÍ
Výše jsme již upozornili na Áetiovu 
zprávu, která přináší popis vzniku 
prvních živých bytostí. Ačkoli se ve 
skutečnosti může jednat o  výklad 
zrodu člověka, podobně jako Pseudo-
-Plútarchos užívá příklad kůry a jejího 
následného rozlomení:

„Anaximandros [říká], že první 
živé bytosti se zrodily ve vlhku a  že 
je obklopovala ostnatá kůra (φλοιοῖς 
περιεχόμενα ἀκανθώδεσι). V  dalších 
generacích [s  přibývajícím věkem?] 
vystupovaly na sušší místa, a  když se 
kůra rozlamovala (περιρρηγνυμένου), 
po krátký čas přežívaly [žily po krátký 
čas jiným způsobem?].“52

52 Áetios, Plac. V,19,4 (Diels–Kranz 1951/1952) 
= DK 12 A 30.
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Obklopující kůra, kterou jsme po-
tkali v  kontextu kosmogonie, kdy je 
růst planoucí sféry kolem vzduchu po-
psán slovy: „jako kůra kolem stromu“53, 
se tak vrací v jiné souvislosti. Pokud se 
přitom opakuje shodné slovo „kůra“ 
(φλοιός), je pravděpodobné, že se jedná 
o  původní Anaximandrův způsob vy-
jadřování. Následné rozlomení kůry je 
přitom úzce spjato s  momentem „ob-
klopování“, který se v těchto souvislos-
tech často objevuje. Zatímco planoucí 
sféra „vyrostla kolem (περιφυῆναι)54 
vzduchu, který je okolo Země“, jsou 
nebeská tělesa popsána jako kruh 
ohně obklopeného (περιληφθέντα)55 
vzduchem. V  již ustaveném univerzu 
je blesk důsledkem vanutí obklope-
ného (περιληφθὲν)56 hustým oblakem. 
A  konečně, než dojde k  jejímu rozlo-
mení, obklopuje (περιεχόμενα)57 první 
živé bytosti ostnatá kůra. V  přenese-
ném smyslu takto můžeme pochopit 
i  výklad zemětřesení, které vzniká, 
když vzduch vnikne do otevřených 
štěrbin v  zemi a  jako „mocné vanutí“ 
zemí otřásá.58 Pokud Aristotelés o  τὸ 
ἄπειρον soudí, že „všechny věci objímá 
a  řídí“ (περιέχειν ἅπαντα καὶ πάντα 
κυβερνᾶν),59 zatímco podle Hippolyta 
„přirozenost bezmezna“ obklopuje 

53 Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 = DK 12 A 10. 
54 Tamtéž.
55 Hippolytos, Ref. I,6,4 (Marcovich 1986) = 

DK 12 A 11. 
56 Áetios, Plac. III,3,1 (Diels–Kranz 1951/1952) 

= DK 12 A 23.
57 Áetios, Plac. V,19,4 (Diels–Kranz 1951/1952) 

= DK 12 A 30.
58 Ammianus Marcellinus, Hist. XVII,7,12 = DK 

12 A 28. 
59 Aristotelés, Phys. III,4 203b7 = DK 12 A 15.

(περιέχειν) všechny světy,60 zdá se, 
jako by reagovali na původní pod-
nět, a  celý obraz tím dostává finální 
podobu.61

Termín περιέχειν nebude s  velkou 
pravděpodobností autentický, neboť je 
věrohodně doložen až u  Anaxagory.62 
Přesto lze zvážit, že pouze nahradil 
některé z  originálních slov, přičemž 
byl původní smysl zachován.63 Termín 
κυβερνᾶν, který se spolu s ním u Aris-
totela objevuje, je přitom doložen již 
u  Hérakleita z  Efesu.64 Lze pozname-
nat, že motiv obklopování a řízení za-
vdal v  minulosti důvod k  interpretaci 
τὸ ἄπειρον jako „substance“ obklopu-
jící celé univerzum zvenčí, umísťující 
jej takto mimo svět.65 V našem pocho-
pení se ale naopak jedná o  sílu, která 
přirozeně působí ve světě a  zavdává 
příčinu ke zrodu a růstu všeho.

Obklopování v první řadě vyjadřuje 
vztah mezi popisovanými základními 
složkami. Zároveň však reprezentuje 
strukturu a  konstituci jak nebeských 
těles či meteorologických jevů, tak ži-
vých bytostí, které jsou takto utvářeny. 
Na dané úrovni tím formuluje nejen 
druh vztahu, ale i  diferenciaci světa. 
Vzhledem k charakteru výskytu celého 
motivu obklopování se nabízí úvaha, 
zda se nejedná o  původní způsob 

60 Hippolytos, Ref. I,6,1 (Marcovich 1986) = 
DK 12 A 11.

61 Srov. Kahn 1960, s. 112, pozn. 1.
62 Simplikios, In Arist. Phys. 155,30 = DK 59 

B 2; 157,5 = DK 59 B 14.
63 Srov. KRS 2004, s. 150, pozn. 13; Robinson 

2008, s. 486.
64 DL IX,1 = DK 22 B 41.
65 Srov. Kahn 1960, s. 233–237.
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popisu uspořádání líčeného fenoménu 
a jeho toliko dočasné stability. 

Neznamená to ovšem, že „to 
uvnitř“, tedy to obklopené, bude vždy 
teplé, jak bychom možná na první po-
hled čekali. Obklopené může být to-
tiž jak teplé, tak chladné. A  podobně 
je tomu v  případě obklopujícího. Po 
odlámání planoucí sféry, jejíž oheň 
obklopoval vzduch (obklopující je 
tak v  daném případě to teplé), dojde 
k  ustavení nebeských těles, tentokrát 
ovšem s  opačným uspořádáním, ne-
boť oheň se nyní nalézá uvnitř vzduš-
ného (mlžného) obalu. Odlámání a ná-
sledné uzavření (ἀπορραγείσης καὶ 
ἀποκλεισθείσης) ohně planoucí sféry 
přitom představuje dva naprosto kon-
stitutivní momenty. Oproti očekáva-
nému destruktivnímu účinku ohně na 
vzduch a vlhkost se tím naopak ustaví 
úzká vzájemná spolupráce těchto pro-
tikladných složek, které vytvářejí celé 
nebeské těleso. Rok za rokem se jejich 
pozice nemění a  vše zůstává stabilní. 
Aniž by jedna ze stran druhou zahu-
bila, dochází k  vzájemné spolupráci, 
která umožňuje další setrvání celé 
struktury. Vlhkost přítomná ve světě 
přitom dlouhodobě vyživuje oheň ne-
beského tělesa.66

Viděli jsme však, že oproti vzá-
jemné dlouhodobé součinnosti mezi 
vzduchem-vlhkostí a  ohněm, které 
jsme byli svědky v  případě nebeských 
těles, se postupně přece jen „podle 
řádu času“ projeví jejich očekávaný 
protikladný vztah, který vede k  vysu-
šení moře. 

66 Srov. Kratochvíl 2010, s. 271–274.

VĚČNÝ POHYB
Když Simplikios přibližuje Anaximan-
drův výklad vzniku, dodává oproti 
Aristotelovi nově důležitou okolnost. 
Podle něho mělo k  oddělování proti-
kladů docházet „věčným pohybem“ 
(ἀιδίου κινήσεως).67 K Aristotelově in-
formaci tak připojuje dodatečný pro-
ces, jímž se měly protiklady oddělovat. 
Blíže jej však nijak nevysvětluje. Sim-
plikiovu verzi Theofrastova textu pod-
poruje i Hippolytos, který se o věčném 
pohybu rovněž zmiňuje:

„Anaximandros tedy řekl, že bez-
mezno je počátkem a prvkem jsoucích 
věcí, když jako první nazval počátek 
tímto jménem. Jemu je vlastní trvalý 
pohyb (κίνησιν ἀίδιον), během něhož 
dochází k tomu, že vznikají nebesa.“68

Pseudo-Plútarchos v  přímé souvis-
losti se vznikem nebes ovšem věčný 
pohyb jako takový vynechává. Přesto 
se u něho objevují zmínky o „bezmez-
ném aiónu“69 a zejména o tom, „co trvá“ 
(τοῦ ἀιδίου). U Simplikia se pak věčný 
pohyb ve spojení s Anaximandrem ob-
jevuje dokonce opakovaně.70 Vzhledem 
k  podobným referencím se proto lze 
domnívat, že Theofrastův text oproti 
Aristotelovi přinášel bližší rozvedení 
celé situace.

Pokud bychom ale chtěli ze zmínky 
o věčném pohybu činit zásadní závěry, 
můžeme si všimnout, že Simplikios 
zmiňuje věčný pohyb též bezprostředně 

67 Simplikios, In Arist. Phys. 24,13 = DK 12 
A 9.

68 Hippolytos, Ref. I,6,2 (Marcovich 1986) = 
DK 12 A 11.

69 Srov. LSJ, s. v. αἰών.
70 Simplikios, In Arist. Phys. 41,17–19.
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po výkladu Anaximandra v  poslední 
větě svého komentáře k Anaximenovi:

„I  on předpokládá věčný pohyb 
(κίνησιν ἀίδιον), kterým se rovněž děje 
přeměna.“71

Tentokrát by se ovšem mělo jednat 
o pohyb související s kvalitativní změ-
nou. Vzhledem k výše uváděnému Aris-
totelovu rozdílu mezi badateli o  pří-
rodě tak můžeme soudit, že podstata 
věčného pohybu nebude zřejmě u Ana-
ximandra zásadně specifická. Opět se 
tak dostáváme do situace, jak danému 
vyjádření vlastně porozumět. 

„Věčný pohyb“ je peripatetické 
spojení, které vychází z  Aristotelovy 
kosmologie, předpokládající věčnost 
světa, kde popisuje dění v supralunární 
oblasti. Zatímco sublunární oblast je 
vytvořena ze čtyř prvků a  podrobena 
věčnému toku změn, supralunární 
oblast se sestává z  pátého prvku, při-
čemž jedinou změnou, k  níž dochází, 
je věčný kruhový pohyb nebeských 
těles. Archaické iónské kosmologické 
koncepce oproti tomu takové odlišení 
dvou oblastí neznají. Určení pohybu 
jako „věčného“ by přesto mohlo nazna-
čovat, že dané vymezení tendenčně cílí 
právě na oblast kosmologie.72

Pro Aristotela je pohyb od přírody 
neodmyslitelný. Když ve Fyzice rozli-
šuje jednotlivé principy, tvrdí, že ba-
datelé o přírodě zastávali jeden pohyb-
livý princip.73 Uvedené rozlišení lze 
v  souvislosti s  Anaximandrem vidět 
již na začátku Simplikiova komentáře, 

71 Simplikios, In Arist. Phys. 24,31–32 = DK 13 
A 5.

72 Srov. Graham 2013, s. 82; Kahn 1960, s. 42.
73 Aristotelés, Phys. I,2 184b15–21.

kde tvrdí, že Míléťan se řadil mezi 
ty, „kteří mluvili o  [počátku] jakožto 
o jednu, jako o pohyblivém a bezmez-
ném“74. Na jiném místě Fyziky, když 
se zabývá tématem nekonečna (bez-
mezna), pak Aristotelés doslova soudí, 
že ti, kdo pokládali bezmezno za počá-
tek, nepředpokládali jiné příčiny, jako 
mysl nebo lásku.75 Na základě Aristo-
telových kritik jeho předchůdců, kteří 
podle něho s  výjimkou látky neodli-
šili jiné příčiny, lze proto očekávat, 
že Anaximandrův „princip“ měl být 
sám nadán pohybem, který všechny 
změny umožňoval. Z tohoto důvodu je 
možné zvážit, že by se tak bezmezno 
přímo nalézalo v  pohybu.76 Pokud je 
navíc Anaximandros obvykle kladen 
pospolu s  Anaxagorou a  Empedo-
kleem, Theofrastos mohl mít na mysli 
i konkrétní druh pohybu. Uvažovat lze 
v této souvislosti zejména o víru, kte-
rým mohlo dojít k  oddělení protikla-
dů.77 O  víru ovšem nemáme u  Anaxi-
mandra žádné textové podklady. Navíc 
bývá za původce této koncepce poklá-
dán právě až Anaxagorás.78

Pravděpodobnější se ale jeví mož-
nost, že v  samotném Anaximandrově 
spisu nebyla otázka pohybu blíže vy-
světlena. Podrobnější určení nemuselo 
být adekvátní již z  povahy věci. Spis 
mohl pojednávat o  „bezmezné přiro-
zenosti“ jako o  „moci a  síle přírody“, 

74 Simplikios, In Arist. Phys. 24,13 = DK 12 A 9.
75 Aristotelés, Phys. III,4 203b6–15 = DK 12 

A 15. 
76 Contra Kahn 1960, s. 235. 
77 Srov. Robinson 1971, s. 116–117.
78 Srov. Graham 2013, s.  127, pozn.  24; 

Gregory 2007, s. 116; KRS 2004, s. 165–166. 
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z níž vše povstává. A zatímco text vy-
kládal o stálém vzniku a zániku, kdy je 
pohyb míněn implicitně, peripatetici, 
pro něž byl pohyb klíčovou kategorií, 
pak v  rámci své koncepce celý obraz 
pozměnili. Věčný pohyb by tak mohl 
být peripatetickou transpozicí právě 
za původně obecně uváděný bezmezný 
vznik a zánik.79

Při jiné příležitosti se přitom Aris-
totelés pozoruhodně zmiňuje o  po-
hybu, který je obsažen ve věcech jako 
„jakýsi život“:

„Je však otázka, zda pohyb, který 
dříve nebyl, někdy vznikl a  zda opět 
zaniká tak, že se nic nepohybuje, či 
zda ani nevznikl, ani nezaniká, ný-
brž vždy byl a  vždy bude a  zda toto 
neustávající a  nesmrtelné (ἀθάνατον 
καὶ ἄπαυστον) jest skutečně ve věcech 
jako jakýsi život, který jest ve všem, co 
je od přírody sestaveno a trvá. Všichni 
tudíž, kdo pojednávají nějak o  pří-
rodě, tvrdí, že pohyb existuje, protože 
se zabývají otázkami o  vzniku světa 
a zkoumání jich všech se týká vzniku 
a zániku, který by nemohl být, kdyby 
nebylo pohybu. Ale všichni, kteří pro-
hlašují, že jest neomezený počet světů 
a  že jedny vznikají a  druhé zanikají, 
tvrdí, že pohyb existuje vždy – neboť 
opakovaný vznik a  zánik nutně jest 
spolu s  jejich pohybem. Ti pak, kteří 
uznávají jeden svět, který <buď trvá, 
nebo> netrvá věčně, tvoří i  o  pohybu 
přiměřené předpoklady.“80

79 Srov. KRS 2004, s.  164–165; McDiarmid 
1953, s.  142, pozn. 62; Naddaf 2005, 
s. 71–72.

80 Aristotelés, Phys. VIII,1 250b11–23 (přel. 
A. Kříž).

Přestože je v pozadí stále přítomná 
peripatetická koncepce pohybu, zdá 
se, jako by začátek celé pasáže přece 
jen zdařile postihoval mílétské pojetí, 
jak je například doložené u  Thaléta 
v souvislosti s tématem duše.81 Zmínka 
o „neustávajícím a nesmrtelném“ (ἀθά-
νατον καὶ ἄπαυστον) navíc téměř evo-
kuje Aristotelův popis bezmezna ve Fy-
zice, kde se termín ἀθάνατον doslovně 
opakuje.82 Působení věčného pohybu 
zachycuje u  Anaximandra v  podobné 
intenci rovněž Hermiás:

„Jeho [Thalétův] spoluobčan Ana-
ximandros říká, že věčný pohyb (ἀίδιον 
κίνησιν) je nejstarším počátkem vlh-
kého a  že věčným pohybem se jedny 
věci rodí a jiné zanikají.“83

Hermiás může mít na mysli oddě-
lení plodného semene obsahujícího 
prvotní vlhkost, z níž dále působením 
tepla Slunce vzniká moře a ustavuje se 
celá atmosféra. Průběh vzniků a  zá-
niků daných věčným pohybem pak po-
ukazuje ke stálému  toku života. Výše 
jsme přitom akcentovali možné po-
chopení τὸ ἄπειρον jako bezmezné síly 
a moci přírody, v níž by rezonoval vý-
znam termínu φύσις ve smyslu „růstu“, 
který směřuje k  nabytí nového tvaru. 
V rámci biologického výkladu celé kos-
mogonické pasáže bychom pak mohli 
„věčný pohyb“ vyložit právě jako stá-
lou spontaneitu bezmezné síly přírody, 
která působí neustálý vznik a růst.

81 DL I,24 (Marcovich 1986) = DK 11 A  1; 
Aristotelés, De an. I,2 405a19 = DK 11 A 22; 
411a7 = DK 11 A 22. 

82 Aristotelés, Phys. III,4 203b6–15 = DK 12 
A 15 = DK 12 B 3.

83 Hermiás, Irr. gent. phil. 10 = DK 12 A 12.
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Problém věčného pohybu nás ale 
může zavést ještě dále k tématu, které 
uzavírá i  výše uváděný Aristotelův 
text. Tím je otázka případné věčnosti 
světa. Pokud má podle Anaximandra 
postupně vyschnout moře, lze předpo-
kládat, že podobně dojde k porušení 
dlouhotrvající rovnováhy a úzké vazby 
mezi ohněm a vzduchem tvořícími ne-
beská tělesa. Mohlo by tak dojít až k zá-
niku nebeských těles. Zda následně 
nastane kolaps celého univerza, však 
není z textů zcela průkazné.

Oproti případnému předpokladu 
stálých proměn jednoho daného světa, 
který dříve vznikl, mohou být zmínky 
o  věčném pohybu vodítkem k  tomu, 
abychom u  Anaximandra zvážili ně-
kterou z  podob neomezených světů.84 
V  této souvislosti je možné připome-
nout, že podle Simplikia měly z  bez-
mezna vznikat „všechna nebesa a světy 
v  nich“85. I  některé další texty vychá-
zející z  Theofrasta se vyslovují v  tom 
smyslu, že Anaximandros předpoklá-
dal existenci množství světů, které 
měly být nekonečné, či jich mělo být 
nezměrné množství. Není však zřejmé, 
zda se jedná o  světy následující po-
stupně po sobě – po terminaci světa 
by tak došlo ke vzniku světa dalšího –, 
nebo o světy koexistující současně, jak 
ve svém rozvrhu univerza předpoklá-
dali atomisté.86

Zatímco představu koexistujících 
světů lze právem podezírat až z pozd-
ního vlivu atomistů, nabízí se spíše 

84 Srov. McKirahan 2001.
85 Simplikios, In Arist. Phys. XXIV,13 = DK 12 

A 9.
86 Srov. KRS 2004, s. 158.

koncepce následných světů. Zvláště 
pokud univerzum u Míléťana nejspíše 
představovalo jediné kontinuum, kdy 
nebeská tělesa byla vzhledem ke své 
meteorologické povaze v úzkém vztahu 
se zemí a  mořem. Zánik světa by tak 
byl postupně vystřídán vznikem dal-
šího světa. 

Oproti jsoucím věcem a  světu jako 
takovému je to bezmezno, k  němuž 
by se měla nejvlastněji vztahovat pro-
klamovaná věčnost. Když Aristotelés 
ve Fyzice nejprve označuje bezmezno 
přívlastky „nezrozené a  nezanikající“ 
(ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον), následně 
jej vymezuje jako božství s  ohledem 
k tomu, že mělo být „nesmrtelné a nehy-
noucí“ (ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον).87 Po-
dobně jsme mohli vidět, že „to, co rodí“ 
(τὸ γόνιμον), se podle Pseudo-Plútarcha 
má oddělit z „toho, co trvá“ (τοῦ ἀιδίου). 
Oproti tomu všem věcem, které vzni-
kají, je dán pouze vymezený čas:

„Mluví také o čase jakožto o vyme-
zeném vzniku jsoucích věcí, tak jejich 
zániku.“88

Je to zánik, na který se ve skuteč-
nosti soustředí známý Anaximandrův 
zlomek B1, jenž tak na jsoucí věci 
uplatňuje „řád času“ (χρόνου τάξιν) 
za vlády nutnosti (χρεών). Zatímco se 
časová určení týkají pouze jsoucích 
věcí, viděli jsme, že Pseudo-Plútarchos 
před kosmogonickou pasáží doslova 
zaznamenává:

„Zánik a  tím spíše vznik se dějí 
z  bezmezného aiónu [života, věku?], 

87 Aristotelés, Phys. III,4 203b6–15 = DK 12 
A 15 = DK 12 B 3.

88 Hippolytos, Ref. I,6 1 (Marcovich 1986) = 
DK 12 A 11.
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protože se všechna tato [uspořádání] 
navracejí.“89

Bezmezný aión90 může vyjadřo-
vat neomezený věk, v  němž probí-
hají cykly, jimiž vše prochází. Neko-
nečné světy tak mohou zastupovat 
vznik a  zánik jednoho světa, který 
je brzy následován dalším. Ačkoli se 
na jednu stranu jedná o  nový a  od-
lišný svět, sám sestává ze složek pů-
vodního světa. V  podobné intenci se 
nejspíše vyjadřuje též Simplikios, ač-
koli v daném kontextu Anaximandra 
neuvádí:

„Jeden svět pokládají za vzniklý 
a zanikající ti, kdo říkají, že svět vždy

89 Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 = DK 12 A 10.
90 Srov. LSJ, s. v. αἰών.

jest, ale není vždy tentýž, nýbrž se 
pokaždé stává jiným podle jakýchsi 
period časů; tak např. Anaximenés, 
Hérakleitos, Diogenés [z  Apollónie] 
a později stoikové.“91

„Periody časů“ vyměřují fatální 
proměny jednoho světa. Oproti bez-
meznu tak jsoucí věci i celý svět podlé-
hají proměnám a následnému zániku. 
Po jejich zániku ale vše opět vzniká. 
Odvěkým působením spontaneity bez-
mezné přirozenosti jako „nejstaršího 
počátku“ dojde k dalšímu oddělení se-
mene, které dá podobu novému světu, 
jenž bude mít opět svůj vyměřený čas, 
než bude vystřídán dalším.

91 Simplikios, In Arist. Phys. 1121,12 = DK 13 
A 11.
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ABSTRAKT
Abstract: The concept of the unicity 
of the intellect emerged in the history 
of philosophy in association with 
interpretations of Aristotle’s On the Soul, 
where the Philosopher distinguishes 
between two types of “intellect”. The first 
one in the subsequent tradition becomes 
the agent intellect (intellectus agens), unlike 
the second type which is usually referred 
to as the material intellect (materialis), or 
the possible intellect (possibilis). A major 
controversy did not arise until the unicity 
of intellect was attributed to the possible 
(material) intellect by Averroes, who in his 
Long Commentary to Aristotle’s On the Soul, 
describes not only the active intellect but 
also the material (possible) intellect as 
transcendent and numerically unified. After 
the rejection of this so-called monopsychism 
in the 1270s through condemnation 
by the Paris bishop Étienne Tempier, 
the doctrine on the unicity of the intellect 
spread most notably at Northern Italian 
universities. The article deals firstly with 
the doctrine of the unicity of intellect as it 
was advocated or described by 15th century 
authors somehow connected with Paduan 
university (Paul of Venice, Niccolò Tignosi, 
Johannes Argyropoulos, Elia del Medigo, 
Giovanni Pico della Mirandola, Nicoletto 
Vernia). Secondly it summarizes the criticism 
of monopsychism during the Renaissance 
(Nicolaus of Cusa, Cardinal Bessarion, 
Marsilio Ficino, later Nicoletto Vernia, 
Agostino Nifo and Pietro Pomponazzi). 
Finally the fate of monopsychism after 
the bull “Apostolici regiminis” in the 16th 
century is considered (Pomponazzi, Luca 
Prassicio, Francesco Vimercato, Jacopo 
Zabarella and Francisco Suárez). 
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1. ÚVODNÍ VYMEZENÍ
Problém jednoty intelektu se v  ději-
nách filosofie objevuje v  souvislosti 
s interpretací Aristotelova spisu O duši, 
konkrétně páté kapitoly třetí knihy, 
kde Filosof rozlišuje „rozum“, který se 
„stává vším“, tzn. má schopnost přijí-
mat všechny formy, a rozum, který má 
schopnost formy v mysli aktualizovat.1 
Aristotelés blíže nespecifikuje tento 

1 Aristotelés, De an. III,5 430a. Editor Aris-
totelova díla W. D. Ross označuje ten-
to problém za „ze všech Aristotelových 
nauk pravděpodobně ta nejtemnější a 
jistě nejdiskutovanější“, srv. Ross 1924, 
1.cxliii. I Franz Brentano považoval inter-
pertaci páté kapitoly „za jeden z nejob-
tížnějších úkolů exegeze spisu De anima“, 
srv. Horn 1994, s. 100. Srv. Brentano 1867. 
V době nedávné bylo členění intelektu na 
dva u Aristotela zpochyněno, srv. Gerson 
2004. 

druhý typ intelektu, který se v pozdější 
tradici nazývá intelektem činným (in-
tellectus agens), oproti prvnímu inte-
lektu, jenž bývá nepřesně označován 
jako trpný, či přesněji látkový (materi-
alis), nebo možný (possibilis). Tajemná 
pasáž z Aristotelovy knihy O duši proto 
již jeho řecké komentátory vedla k růz-
ným interpretacím ontologického sta-
tutu jednoho či druhého intelektu.2

Toto úvodní vymezení naznačuje, 
že hovoříme-li o jednotě intelektu, je 
třeba rozlišovat, zda máme na mysli 
intelekt činný nebo intelekt možný 
(látkový). Zatímco jednotu činného 
intelektu přijímali mnozí řečtí (Ale-
xandr z  Afrodisiady, Themistius), 
středověcí muslimští (Avicenna) i 

2 Srv. Blumenthal 1996.



98

13/2015

křesťanští filosofové (Dominik Gun-
disalvi), rozsáhlejší kontroverze vniká 
až v momentě, kdy jednota je připiso-
vána i onomu možnému (látkovému) 
intelektu. Averroes ve svém Velkém 
komentáři k  Aristotelovu spisu O duši 
chápe nejen činný rozum, ale i rozum 
látkový (možný) jako transcendentní a 
numericky jeden, a buď jej ztotožňuje 
s rozumem činným, nebo je rozlišuje, 
přičemž možný (látkový) rozum pova-
žuje za poslední netělesnou substanci.3 
Pro mnohé křesťanské myslitele tato 
nauka o jednotě možného intelektu, 
které se říká monopsychismus, impli-
kuje nepřijatelný důsledek. Je jím po-
pření individuální nesmrtelné lidské 
duše, neboť to, co je člověku vlastní a 
individuální, tj. tzv. imaginativní síla 
(někdy se používá i termín intelekt 
trpný – intellectus passibilis), podle 
Averroa zaniká se smrtí těla, zatímco 
intelekt možný, který je aktualizován 
intelektem činným, sice je nesmrtelný, 
nicméně je jediný, univerzální, jako 
jeden kolektivní rozum pro celý lidský 
druh, který myslí v  jednom každém 
člověku tak, že užívá jeho představy a 
abstrahuje z nich ideje. 

Averroistický monopsychismus 
měl na latinském západě ve středověku 
své zastánce, jako nejslavnější z  nich 
je uváděn Siger z  Brabantu4 (a o něco 

3 Averroes 1953, s. 443–454 (Averrois Cor-
dubiensis Commentarium magnum in 
Aristotelis De anima III, 20, 188–321). Srv. 
Davidson 1992.

4 Srv. Putallaz, Imbach 2005. Autoři se nic-
méně oproti starší literatuře snaží uká-
zat, že Sigerova inspirace Averroem je až 
druhotná. Siger je podle nich primárně 
veden zkušeností. Tamtéž, s. 31.

mladší Jan z Jandunu), i odpůrce, kteří 
inkriminovanou Aristotelovu pasáž 
interpretovali způsobem, jenž by byl 
v  souladu s  věroukou. Tomáš Akvin-
ský ve svém slavném spise De unitate 
intellectus contra Averroistas (O jednotě 
intelektu proti averroistům) napadá 
Averroův a Sigerův výklad Aristotela a 
zpřesňuje svou koncepci, v níž odmítá 
nejen jednotu možného intelektu, ale i 
jednotu intelektu činného. Intelekt (co 
do obou svých „částí“, činné i možné) 
je podle Tomáše schopností individu-
ální duše, jež je formou těla. Teze o 
jednotě intelektu by totiž odporovala 
základní zkušenosti, ze které Tomáš 
vychází: „Tento jednotlivý člověk rozu-
mově chápe“.5

Nauka o jednotě intelektu (přes-
něji možného intelektu) se počínaje 
Tomášem Akvinským stala základním 
rozlišovacím kritériem pro averrois-
mus. Současná literatura poukazuje 
na fakt, že Akvinský tím vytvořil „fan-
tóma latinského averroismu“, tj. zkon-
struoval neexistující směr jako svého 
protivníka.6 Na druhou stranu však 
nelze popřít, že nauka o jednotě inte-
lektu v dějinách filosofie existovala, a 
to dokonce jako hybný moment filoso-
fických kontroverzí. A je také historic-
kým faktem, že v 15. století byli mysli-
telé, kteří se hlásili k jednotě intelektu, 

5 „… hic homo intelligit“. Tomáš Akvinský 
1976, 303, 27–28. Srv. Putallaz, Imbach 
2005, s. 37. Srv. Severa 2015. K Tomášově 
antiaverroismu srv. Matula 2009. 

6 Marenbon 2013. O „fantómu“ latinského 
averroismu píše i Imbach 1991, s. 195. 
S  termínem „latinský averroismus“ pra-
cuje již Ernest Renan ve své klíčové prá-
ci Averroes et l’Averroïsme z poloviny 19. 
století, srv. Renan 1852. 
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označováni jednoznačně jako „averro-
isté“ (averroistae).7

Po odsouzení, kterého se monopsy-
chismus dočkal v 70. letech 13. století 
prostřednictvím censurních výnosů 
pařížského biskupa Štěpána Tempie-
ra,8 se totiž s naukou o jednotě intelektu 
setkáváme spíše na severoitalských 
univerzitách, přičemž „averroismus“ 
v renesanční Itálii získal oproti období 
středověku na intenzitě a dynamice. 
Je to vskutku jednota intelektu, co by-
chom mohli považovat za znak rene-
sančního averroismu, pokud bychom 
jej hledali a chtěli nějak vymezit, při-
čemž je však třeba dodat, že „averroi-
smus“ se v  renesanci neetabloval jako 
nějaká filosofická škola. Právě podoby 
nauky o jednotě intelektu v  renesanci 
a reakce na ně jsou předmětem tohoto 
článku, jehož cílem je zpřesnění, které 
by mohlo ústit v lepší vymezení ter-
mínu „renesanční averroismus“.9

2. „Padovský averroismus“ 
Averroes formuluje tři hlavní argu-

menty pro jednotu možného intelektu. 

7  Martin 2014, s. 50. Srv. Martin 2013. Ter-
mín „averroista“ byl asociován přede-
vším s naukou o jednotě intelektu, mohl 
ale také označovat znalce Averroova díla. 

8 Censurní výnosy z  roku 1270 a 1277, srv. 
Putallaz, Imbach 2005, s. 47–49; Srv. Fla-
sch 1989.

9 Hasse 2011a, s. 162.  V češtině je k dispo-
zici k tématu pouze v podstatě výše uve-
dená kapitola D. N. Hasse, jako součást 
Cambridge Companion to Renaissance 
Philosophy, podkapitola „Averroova te-
orie intelektu“, s. 160–169. Hasse nabízí 
přehledné zpracování linie, kterou na-
zývá „renesanční averroismus“, přestože 
samotný termín je sporný, srv. Kristeller 
1979, s. 39. 

Všechny mají negativní podobu, tedy 
jejich cílem je ukázat, že pluralita to-
hoto intelektu není možná. Přiblížíme 
je nyní prostřednictvím parafrází: 

1. Pokud by látkový intelekt (in-
tellectus materialis) byl zmnožený po-
dle počtu individuí, pak by byl hoc 
aliquid, tedy buď tělo, nebo nějaká 
schopnost v  těle. Tudíž by byl formou 
látky, avšak látkové je poznatelné 
pouze ze schopností. Tedy to, co je po-
znatelné ze schopností, v  tomto pří-
padě látkový intelekt, by bylo zároveň 
předmětem (subiectum) látkového inte-
lektu. To znamená, že by látkový inte-
lekt byl předmětem sám sebe, sám sebe 
by uváděl do pohybu a sám sebe ucho-
poval, což je nemožné.10

Averroes v  tomto argumentu roz-
vádí Aristotelovu klíčovou pasáž z páté 
kapitoly třetí knihy O duši a interpre-
tuje ji s  využitím aristotelských pre-
mis: a) nic neuvádí sebe sama z  mož-
nosti do uskutečnění; b) u tělesných 
věcí (hoc aliquid) je každá předmětem 
myšlení jen jako možnost.11 Intelekt 
podle Averroa je tak s člověkem spojen 
pouze jako akt rozumění, tedy intelekt 
používá tělo jako svůj nástroj a není 
jeho substanciální formou. 

10 Averroes 1953, 402 (III, 5, 432–440): „Si 
enim posuerimus quod iste intellectus 
materialis est numeratus per numerati-
onem individuorum hominum continget 
ut sit aliquid hoc, aut corpus, aut virtus 
in corpore. Et, cum fuerit aliquid hoc, erit 
intentio intellecta in potentia. Intentio 
autem intellect in potentia est subiectum 
movens intellectum recipientem, non su-
biectum motum. Si igitur subiectum re-
cipiens fuerit positum esse aliquid hoc, 
continget ut res recipiat seipsam, ut dixi-
mus, quod est impossibile.“

11 Aristoteles, De an. III,4 430a5–9.
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Další dva argumenty směřují na 
analýzu vztahu mnohosti poznáva-
jících individuí a jednoty obecného 
pojmu a mají ukázat, že právě jednota 
obecného pojmu není s  mnohostí in-
telektů slučitelná, přičemž třetí argu-
ment Averroes přebírá od Themistia:12

2. Pokud by látkový intelekt byl 
zmnožený podle počtu individuí, pak 
by se také poznání zmnožovalo do 
nekonečna. Já i ty poznáváme co do 
druhu tutéž věc, avšak ve mně i v tobě 
je poznávaná věc numericky odlišná. 
Což je nesmyslné.13

3. Kdyby látkový intelekt byl zmno-
žený, nebylo by možné, aby se žák něco 
naučil od učitele. Vědění učitele by mu-
selo mít sílu, která by působila na vě-
dění žáka a vytvářela je. 14

Averroovi následovníci, ať už inter-
preti nebo příznivci, tyto argumenty 
buď opakovali, nebo je v kontextu do-
bových diskusí dále rozváděli. V jejich 
rámci se objevuje několik vzájemně 

12 Themistius 1899, s. 103–104.
13 Averroes 1953, 411 (III, 5, 707–717): „Et 

iste modus, secundum quem posuimus 
essentiam intellectus materialis, di-
ssolvit omnes quæstiones contingentes 
huic, quod ponimus, quod intellectus est 
unus & multa. Quoniam, si res intellecta 
apud me, & apud te fuerit una omnibus 
modis, contingent quod, cum ego scirem 
aliquod intellectum ut tu scires etiam 
illud ipsum, & alia multa impossibilia. Et 
si posuerimus eum esse multa, continget 
ut res intellecta apud me et apud te sit 
una in specie et due in individuo; et sic 
res intellecta habebit rem intellectam, et 
sic procedit in infinitum.“

14 Averroes 1953, 411 (III, 5, 717–719): „Et sic 
erit impossibile ut discipulus addiscat a 
magistro, nisi scientia, quæ est in magis-
tro, sit virtus generans, & creans scienti-
am, quæ est in discipulo.“

provázaných základních problémů. 
Kardinální otázkou je samozřejmě 
plausibilita nauky o jednotě možného 
intelektu z  filosofického hlediska, 
s  čímž úzce souvisí problém, zda je 
Averroův přístup adekvátní, či do-
konce jedinou možnou interpretací 
Aristotelovy psychologie. Téma mo-
nopsychismu, jelikož se zároveň úzce 
dotýká věrouky, se vyjevuje jako jedno 
z  klíčových v  renesančním filosofic-
kém diskursu a ústí v hledání vztahu 
mezi rozumem vedenou filosofickou 
argumentací a vírou. Z  metodologic-
kého hlediska se interpretace nauky o 
jednotě možného intelektu v renesanci 
potýká s problémem, do jaké míry au-
toři, u kterých se nauka objevuje, o ní 
pouze referují v  rámci komentování 
Aristotelových textů, či ji zastávají a 
obhajují. 

Tradičně se o averroismu v  rene-
sanci hovoří v souvislosti s padovskou 
univerzitou. Mezi první zastánce mo-
nopsychismu v období renesance totiž 
podle mnohých interpretů patřil pa-
dovský filosof Pavel z  Benátek (Paolo 
Veneto, zemř. 1429). Avšak již v  pří-
padě tohoto „prvního renesančního 
averroisty“ se ukazuje, že jak výklad 
jednoty možného intelektu, tak obecné 
zařazení Pavla pod nálepku „averrois-
mus“ nejsou vůbec jednoznačné. Inter-
preti se povětšinou shodují v  tom, že 
Pavel z  Benátek chápal činný intelekt 
jako separovanou substanci a ztotož-
ňoval ji s Bohem,15 neshody však panují 

15 Paulus Venetus 1481, 4vb: „Nec aliqua in-
telligentia prêter primam, que est Deus, 
potuit esse intellectus agens.“ Srv. Ke-
ssler 2008, s. 490; Conti 2012, s. 22.  
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ohledně intelektu možného. Averrois-
tický monopsychismus, přesněji nauku 
o jednotě možného intelektu, přisuzují 
Pavlovi z Benátek např. Bruno Nardi či 
Zdislaw Kuksewicz.16  Alessandro D. 
Conti však tuto interpretaci razantně 
napadá a argumentuje poukazem na 
Pavlovo chápání intelektivní duše jako 
formy a uskutečnění těla, což je po-
zice Averroovi protikladná a vycháze-
jící z  Tomášovy kritiky.17 Rozpory se 
pokouší smířit Eckhart Kessler, který 
rozlišuje dva základní směry Pavlova 
myšlení. Pavel z Benátek podle něj při 
analýze rozumového poznání rozvíjí 
argumentaci, v níž modifikuje nomina-
listicko-ockhamistickou teorii univer-
zálií.18 Obecné pojmy, mající existenci 
v  mysli (esse intentionale), jsou podle 
něj kauzálně spojeny s jednotlivinami 
a vznikají při poznávacím procesu. 
Vedle toho se však Pavel ve své Sumě 
přírodní filosofie19a v komentáři k Aris-
totelovu spisu O duši20 hlásí k Averro-
ovu postoji. Možný intelekt, který se 
stává vším, tzn. Uchopuje univerzálie, 
obecné pojmy, které jsou nemateriální 
a věčné, musí sám mít tyto vlastnosti. 
Tedy jako nemateriální musí být jen 
jeden, neboť mnohost pochází z látky. 
Toto stanovisko je však zjevně v  roz-
poru s  jeho teorií univerzálií, které 
mají přece být intencionální. Proto po-
dle Kesslera Pavel z Benátek chápe inte-
lekt jako substanciální formu lidského 
těla, čímž se samozřejmě odklání od 

16 Nardi 1958c; Kuksewicz 1983.
17 Conti 1992, s. 338–347. Srv. Conti 2012. 
18 Kessler 2008, s. 149. 
19 Paulus Venetus 1503. 
20 Paulus Venetus 1504.

Averroa, tedy intelekt podle něj není 
spojen s  tělem jen co do činnosti, ný-
brž mu udílí esenci.21 A tak univerzá-
lie, které jsou v intelektu, jenž je jeden 
a věčný, jsou věčné, zároveň však, je-
likož intelekt je substanciální formou 
těla, jsou univerzálie poznávány empi-
ricky během procesu poznání s výcho-
diskem v jednotlivinách. 

Pavlova kombinace nominalismu a 
averroistického monopsychismu vyka-
zuje mnoho rozporů a vyžadovala by 
důkladnou analýzu primárních textů, 
která by potvrdila oprávněnost jednot-
livých, protikladných interpretací jeho 
myšlení. Jeho zpracování tématu, při-
jmeme-li výklad E. Kesslera a dalších 
historiků, je samozřejmě také v  ost-
rém rozporu s  křesťanskou naukou o 
individuální nesmrtelné lidské duši, 
což údajně přimělo Pavla z  Benátek 
k úvahám o tom, zda přirozený rozum 
vede k  jistotě pravdy a zda pluralita 
intelektů, kterou hlásá křesťanství, je 
vskutku jen předmět víry.22

Pavel z Benátek tak zanechal svým 
nástupcům sice ambivalentní dědic-
tví,23 v  každém případě se však stal 
pro padovský aristotelismus posta-
vou zakládající. Ukazuje se to již na 
díle jeho nástupce Gaetana da Thiene 
(1367–1465), který na Pavla úzce nava-
zuje a dále jeho filosofii rozvíjí, a to jak 
v problematice univerzálií, kdy pro něj 
nominalismus a realismus představují 
v  podstatě pouze dvě rozdílné funkce 

21 Paulus Venetus 1503, f 88ra. Citováno dle 
Kessler 2007, s. 489. 

22 Srv. Kuksewicz 1983, s. 327–330, srv. 
Kessler 2007, s. 490.

23 Jak uzavírá Hasse 2011a, s. 163.
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obecného pojmu v systému vědění, tak 
v  nauce o duši.24 Averroův monopsy-
chismus však Gaetano odmítá. Jednota 
intelektu sice umožňuje podle Gae-
tana poznání obecného, avšak pokud 
člověku nepřísluší intelekt jako jeho 
substanciální určení, není možné defi-
novat člověka jako rozumovou bytost. 
Vedle toto jednota intelektu neumož-
ňuje vysvětlit individualitu poznání.25

Gaetanův negativní postoj k mono-
psychismu se však zdá být v těchto kru-
zích ojedinělý. Z  dobových zpráv lze 
usuzovat, že výjimkou spíše bylo zastá-
vat nauku neaverroistickou.26 Jiný žák 
Pavla z Benátek, učitel filosofie v Pise 
Niccolò Tignosi (1402–1474) se sice 
staví na stranu Tomáše Akvinského, 
který podle něj vytváří správnou inter-
pretaci Aristotela, a proto přijímá jeho 
nauku o duši jako substanciální formě, 
nicméně to, co rozhoduje o pravdivosti 
nauky o jednotě intelektu je podle něj 
„názor víry“ (opinio fidei). Navazuje tak 
právě na svého učitele Pavla27 a argu-

24 Kessler 2008, s. 151.
25 Kessler 2008, s. 152. Gaetano da Thiene 

1493, 58ra: „Et dicit ulterius, quod ipsa est 
indivisibilis et multiplicabilis secundum 
corporum multiplicationem quibus uni-
tur, et est immortalis, et quod ab eius 
substantia fluunt potentie plures, vide-
licet intellectus agens, quo active concu-
rrit ad species intelligibiles et intellec-
tiones, et intellectus possibilis, quo ad 
predicta passive concurrit, et voluntas, 
qua velie et nolle libere potest.“

26 Martin 2014, s. 43. 
27 Za předpokladu, že je správná inter-

pretace Pavla z Benátek jako averroisty 
vzhledem k  nauce o možném intelektu. 
Dag Nicolaus Hasse, který se Tignosim 
zabývá, vychází právě z výše uvedeného 
Kuksewiczova „averroistického“ výkladu, 
Hasse 2004, s. 452. 

menty pro pluralitu nesmrtelných duší 
chápe jako příliš slabé. Z hlediska při-
rozeného rozumu je tak podle něj třeba 
přitakat Averroově tezi o jednotě. Po-
dobně obhajuje Averroa z hlediska při-
rozenosti (naturaliter loquens) i proti 
nauce o duši jako substanciální formě 
člověka.28

I slavnější žák Gaetana z  Thiene, 
řecký uprchlík, překladatel a učitel 
řečtiny na různých místech Itálie a 
propagátor platónských studií Jo-
hannes Argyropoulos (1415–1487) se 
ve svém komentáři k  De anima ote-
vřeně hlásí nejprve k  Averroovu chá-
pání činného intelektu jako jediného 
a separovaného, dále k  jednotě i mož-
ného (látkového) intelektu a konečně 
dokonce k pojetí smrtelného „trpného“ 
intelektu. I v Otázce, zda je lidský rozum 
věčný (Quaestio utrum intellectus hu-
manus sit perpetuus) obhajuje věčnost 
lidského intelektu opět s  odkazem na 
Averroa, a to co do intelektu jak čin-
ného, tak možného.29

Nauka o jednotě intelektu od po-
loviny 15. století v  renesanční Padově 
vskutku pevně zakořenila. Elia Del-
medigo (1458–1493), filosof židov-
ského původu, který působil v Padově 

28 Hasse 2004, s. 451–453. Niccolo Tigno-
si 1551, s. 409: „Nam plurificatio animae 
intellectivae apud loquentes naturaliter 
solum cum magna difficultate tenetur et 
cetera.“ 

29 Monfasani 1993. Skutečnost, že Argyro-
poulos zároveň propagoval Platónovu 
filosofii (Averroovu interpretaci Aristo-
tela spatřoval v  souladu s  Platónem) a 
stál u rozmachu platonismu v renesanční 
Florencii, potvrzuje, že používání termí-
nů „latinský averroismus“ či „renesanční 
averroismus“ je problematické.
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jako učitel v  bohatých rodinách, ve 
svých dvou Traktátech o duši nava-
zuje podobně jako jeho předchůdci na 
Averroův komentář k  Aristotelovi. 
Averroův možný intelekt považuje pů-
vodně za pouhou dispozici (jakoby 
v návaznosti na Alexandra z Afrodisi-
ady, podle kterého je intelekt vyváděn 
z potenciality látky, což na straně jedné 
vede k potvrzení jeho individuálnosti, 
na straně druhé však k popření jeho ne-
smrtelnosti). Látkový intelekt se však 
postupně stává nemateriální substancí 
tím, jak se přibližuje k separovanému 
intelektu činnému, až s ním dojde ko-
nečného sjednocení.30 Delmedigo zde 
zjevně interpretuje vztah možného a 
činného intelektu s  využitím kabali-
stické tradice, která vrcholí v  mystic-
kém sjednocení. Traktáty o duši, které 
se dochovaly pouze v  hebrejštině, 
původně Delmedigo připravoval v  la-
tinské verzi pro svého nejznámějšího 
žáka Giovanniho Pika della Mirandola 
(1463–1494). I prostřednictvím Del-
mediga Mirandola získával znalosti o 
averroistickém monopsychismu, jež 
posléze využil ve svých dílech. 

A tak Giovanni Pico della Miran-
dola ve svých Conclusiones (z roku 
1486), kde předkládá 900 tezí z  růz-
ných myšlenkových tradic, jež mají 
být uvedeny v soulad, uvádí i tezi Ave-
rroovu: „Intelektivní duše je jedna 
ve všech lidech.“31  Podle Pika však 
oproti Averroovi je nauka o separova-
ném jednotném intelektu slučitelná 

30 Band 1995.
31 Pico della Mirandola 1998, 7.2, s. 252–253: 

„Una est anima intellectiva in omnibus 
hominibus.“ 

s nesmrtelností individuální duše. Mi-
randola to vysvětluje jako spojení indi-
viduálního intelektu se separovaným 
intelektem ve stavu blaženosti,32 což 
připomíná Delmedigovo kabalistické 
mystické sjednocení, nicméně hlubší 
analýzu Pico nenabízí, a moderní in-
terpreti tak vesměs poukazují na ne-
konsistenci jeho přístupu.33

Mirandolovým učitelem byl i Ni-
coletto Vernia (zemř. 1499), padovský 
profesor, s  jehož jménem je termín 
averroismus spojován nejčastěji, a to 
především díky jeho traktátu o sub-
stanciální jednotě lidského intelektu.34 
Vernia v  něm obhajuje Averroův mo-
nopsychismus jako jedinou správnou 
interpretaci Aristotelovy psychologie. 
Snaha Tomáše Akvinského a dalších 
středověkých autorů o zavedení nauky 
o individuální duši jako substanciální 
formě lidského těla, která je od těla po 
jeho smrti oddělitelná, je podle Vernii 
Aristotelovi zcela cizí. Naopak, peri-
patetická filosofie, podpořená Averro-
ovým výkladem, uvažuje o rozumové 
duši jako o věčné a jako o nezmnožené, 
neboť nemateriální nemůže podléhat 

32 Pico della Mirandola 1998, 7.4, s. 252–253: 
„Possibile est tenendo unitatem in-
tellectus, animam meam, ita particulari-
ter meam ut non sit mihi communis cum 
omnibus, remanere post mortem.“ 

33 Dulles 1941, s. 143; Still 2008, s. 187–188.
34 Jedná se o kvestii, která zůstala pouze 

v rukopise: Utrum anima intellectiva hu-
mano corpore unita tanquam vera forma 
substantialis dans ei esse specificum 
substantiale, eterna atque unica sit in 
omnibus hominibus. Kvestii v  několika 
časopiseckých článcích analyzoval Ed-
ward Mahoney, souborně Mahoney 2000. 
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individuaci.35 Přesněji, Vernia chápe 
možný intelekt jako věčný a jako věčně 
spojený s intelektem činným, tzn. jako 
separovanou substanci, která má věčné 
rozumění.36

Verniou vrcholí nauka o jednotě in-
telektu v 15. století. Averroovo chápání 
možného intelektu jako jednoho, se-
parovaného, nadindividuálního, bylo 
Verniou a dalšími padovskými mys-
liteli považováno za výklad, který je 
plně v souladu Aristotelovou naukou o 
duši. Zároveň však nebylo možné zastí-
rat, že se jedná o nauku, která se pro-
tiví křesťanské představě o nesmrtelné 
individuální lidské duši. Tento rozpor 
vedl na sklonku 15. století k poměrně 
ostré reakci, která přiměla i dosavadní 
„averroisty“ počínaje Verniou k  revi-
dování původních stanovisek. 

3. Reakce proti monopsychismu
„Přirozenými“ odpůrci monopsy-

chismu v  renesanci byli samozřejmě 
myslitelé, kteří navazovali na Tomáše 
Akvinského nebo se přímo hlásili 
k  jeho odkazu, jako např. „kníže to-
mistů“ Jan Capreolus (1380–1444). 
Oporou jim mohl být i dekret koncilu 
ve Vienne (1311–1312), který zapověděl 
jako heretickou nauku, podle níž ro-
zumová (intelektivní) duše není sub-
stanciální formou těla, a podpořil tak 
tomistické pojetí.

Na Tomášovu argumentaci proti 
jednotě intelektu navazuje i Mikuláš 
Kusánský (1401–1464), který ve spise 
Idiota de mente (Soukromník o mysli) 

35 Mahoney 1970, s. 451–460; Mahoney 1976, 
s. 145–149.

36 Hasse 2011b, s. 134–137. 

explicitně kritizuje nauku „některých 
peripatetiků“ o „jedné jediné pozná-
vací duši“. Kusánský jednotu intelektu 
odmítá s poukazem na proporcionalitu 
individuální duše k  individuálnímu 
lidskému tělu.37 Jelikož identita pro-
porce není zmnožitelná, není zmnoži-
telná ani identita mysli, která oživuje 
tělo v  adekvátní proporci. Z  toho Ku-
sánus usuzuje, že není možné, aby ve 
všech lidech byl týž intelekt. Podobně 
jako Tomáš Akvinský napadá Miku-
láš Kusánský monopsychismus pro 
jeho neschopnost vysvětlit zkušenost 
individuality myšlení a v  pozadí jeho 
argumentace stojí chápání duše jako 
bytostného určení člověka, respek-
tive Akvinského pojetí intelektu jako 
schopnosti duše, která je substanciální 
formou lidského těla.38

Významný výpad proti monopsy-
chismu učinili renesanční platonikové. 
Nejprve kardinál Bessarion (1403–
1472), propagátor Platóna jakožto au-
tora, který je kompatibilní s  křesťan-
stvím, v díle In calumniatorem Platonis 
rozebírá interpretace Aristotela, které 
dělí na Alexandrovo odmítání nesmr-
telnosti a na Averroovo odmítání indi-
viduálnosti. Za předpokladu věčnosti 

37 Kusánský 2000, s. 235–236: „Nechápu 
však, jak má být ve všech lidech mysl jed-
na. Neboť mysl má přece ten úkol, kvůli 
němuž se nazývá duší, a to vyžaduje při-
měřený stav těla, které je jí adekvátně 
přizpůsobeno tak, že je-li dán v  někte-
rém těle, nemůže se vyskytovat v  žád-
ném jiném. Tak jako nelze rozložit iden-
titu proporce, nelze to udělat ani s iden-
titou mysli, která není schopna oživovat 
tělo bez této adekvátní proporce.“ (přel. 
J. Patočka)

38 Führer 2014, s. 117–120. 
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světa, chceme-li zachovat individuál-
nost a vyhnout se alexandrovské smr-
telnosti, se musí přijmout buď nauka 
o stěhování duší (metempsychózis), 
nebo nekonečný počet duší. Nebo je 
východiskem z těchto kontradikcí Ave-
rroovo postulování jednoho intelektu 
společného všem. Monopsychismus 
je tak podle Bessariona adekvátním 
výkladem Aristotelovy filosofie, avšak 
z  hlediska pravdy křesťanské víry ne-
obstojí a musí být nahrazen platonis-
mem, který na rozdíl od aristotelismu 
s křesťanskou vírou souzní.39

V návaznosti na Bessariona zaú-
točil na monopsychismus florentský 
platonik a vůdčí postava tzv. platón-
ské akademie Marsilio Ficino, který 
Averroově nauce o jednotě intelektu 
věnoval celou 15. knihu svého rozsáh-
lého díla Platónská teologie o nesmrtel-
nosti duší (Theologia platonica de im-
mortalitate animorum.)40 Ficino zde 
napadá jako absurdní důsledky, které 
by plynuly z  jednoty možného i čin-
ného intelektu. Jednotný intelekt by 
byl dennodenně napájen množstvím 
různých smyslových obrazů (podle 
množství individuálních duší, které 
na jeho činnosti participují). A tento 
intelekt by zároveň kontinuálně za-
pomínal (se smrtí svých nositelů) na 
to, co se naučil.41 Ficino argumentuje 
proti Averroovi také poukazem na jeho 

39 Martin 2014, s. 43.
40 Ficino 2005. 
41 Allen 2013, 81–97. Allen vysvětluje Ficinův 

neobvyklý zájem o kritiku Averroova mo-
nopsychismu snahou odmítnout jej jako 
„saturnského poltergeista“ a odlišit mo-
nopsychismus od Plótínova pojetí inte-
lektu, na které naopak navazoval a které 

neznalost řeckých textů a neporozu-
mění Aristotelovi,42 aby se nakonec 
uchýlil k eklektické formulaci: z Aver-
roa přijmeme nesmrtelnost možného 
intelektu, z  Alexandra z  Afrodisiady 
jeho zmnožitelnost.43 Platónský pří-
stup u Ficina spočívá v tom, že odmítá 
spatřovat princip individuace v  látce, 
což mu umožňuje neupadnout ani do 
jedné z  krajních a pro křesťana ne-
přijatelných interpretací Aristotelovy 
nauky o intelektu. Není-li intelekt in-
dividualizován látkou, odpadá jak jeho 
smrtelnost, jež by vyplývala ze spojení 
s  tělem, tak averroistická nadindiviu-
álnost a jednota věčného intelektu se-
parovaného od látky.44

Byl to pravděpodobně vliv Ficinovy 
kritiky averroismu,45 který přivedl pa-
dovského biskupa Pietra Barozziho 
v květnu 1489 k vydání dekretu, jímž 
pod hrozbou exkomunikace zakazo-
val veřejné diskuse o averroistické 
nauce o jednotě intelektu. Přestože 
Barozzi nezmiňuje explicitně žádného 
současného averroistu, bezpochyby 

se mohlo jevit z určitého pohledu jako 
averroismu blízké. 

42 Martin 2014, s. 45.
43 Ficino 2005, Theol. platonica XV, 19, = Pla-

tonic Theology, vol. V, s. 225: „Accipiamus 
ab Averroe capacem intellectum esse 
immortalem. Accipiamus ab Alexandro 
capaces intellectus esse vires quasdam 
animabus nostris naturaliter insitas, to-
tidem numero quot sunt animae.“ Srv. 
Blum 2011, s. 288. 

44 Blum 2011, s. 279.
45 O vlivu Ficinovy kritiky píše Randall 1961, 

s. 80. Randall také považuje Verniův ave-
rroismus za v podstatě tradiční, zatímco 
E. Mahoney si později u Vernii všímá i ar-
gumentací, kterými je tradiční averrois-
mus rozvíjen, srv. Mahoney 1976. Srv. též 
Kraye 2000, s. 6–8.
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byl předmětem jeho útoku padovský 
filosof Nicoletto Vernia. Ten jako od-
pověď na odsouzení monopsychismu 
následně sepsal traktát Proti zvrácené 
Averrově myšlence o jednotě intelektu,46 
jehož název napovídá, že svůj původní 
averroistický přístup zásadně zrevido-
val. Vernia zde tvrdí, že sice o Averro-
ově monopsychismu přednášel, avšak 
pojímal to pouze jako dialektického 
cvičení a on sám monopsychismus ne-
zastával. Ve svém novém traktátu pak 
nejenže odmítá averroistickou argu-
mentaci, nýbrž se dokonce pokouší do-
kázat individualitu nesmrtelné lidské 
duše s odkazem na Avicennu, Themis-
tia a Simplikia a svůj obrat později při-
pisuje právě četbě těchto textů.47

Krátce po vydání Barozziho de-
kretu (pravděpodobně v  roce 1493) 
publikoval protiaverroistický traktát 
padovský františkán a scotista Antonio 
Trombetta (1436–1518).48 Nicméně na-
vzdory antiaverroistickému zaměření 
spisu považuje Trombetta Averroovu 

46 Contra perversam Averrois opinionem de 
unitate intellectus et de animae felicitate 
quaestiones divinae, práce údajně vznik-
la v  roce 1492, tiskem byla však vydána 
až po Verniově smrti v  rámci Acutissi-
mae qaestiones super libros de physica 
ausculatione ab Alberto de Saxonia edi-
tae, Venetiis 1504. Srv. Mahoney 1976, s. 
149nn. 

47 Srv. Hasse 2011a, s. 166. Verniova vlast-
ní revize averroismu je interpretována 
rozdílně, a to buď jako oportunismus, 
srv. Nardi 1958a, s. 101, nebo jako kon-
sekventní vývoj myslitele, kterému jde 
o soulad filosofie a teologie, srv. Kessler 
1994, s. 281.  

48 Antonio Trombetta, Tractatus singularis 
contra Averroystas de humanarum ani-
marum plurificatione ad catholicae fidei 
obsequium. Srv. di Napoli 1963, s. 195.

tezi o nezničitelnosti duše za shodnou 
s  Aristotelem i vírou. Jednota inte-
lektu umožňuje zdůraznit nezávislost 
rozumového poznání na látce, je tedy 
třeba podle něj vysvětlit individuaci 
intelektu. Trombetta hodlá podržet 
jak věčnost intelektu, uchopujícího 
objektivní obecné pojmy, tak pluralitu 
rozumu,49 tedy ve výsledku to, co hlásal 
Marsilio Ficino. 

Je zjevné, že pro aristotelsky orien-
tované myslitele bylo odmítnutí averro-
istické jednoty intelektu oříškem. Tak 
boloňský filosof Alessandro Achillini 
(zemř. 1512) ve svých Quodlibeta de 
intelligentiis z roku 1494, na jejichž zá-
kladě byl označen za averroistu, stále 
považuje Averroovu interpretaci inte-
lektu za správné uchopení Aristotelova 
problému. I když zdůrazňuje, že nauka 
o jednotě intelektu je v rozporu s vírou 
a musí být odmítnuta i filosofickými 
prostředky, předkládá proaverrois-
tické argumenty: pokud by možný in-
telekt byl mnohý, nebylo by ho možné 
z  důvodu jeho individuace odlišit od 
smyslového poznání, nebylo by možné 
poznání univerzálních forem, a také to, 
co by bylo poznáváno dvěma odlišnými 
individui, by byl jeden pojem, avšak nu-
mericky dva. Z těchto dvou pojmů by se 
mohl vyabstrahovat další pojem, který 
by zase byl jeden, avšak numericky 
dva, a tak by se mohly vytvářet pojmy 
až donekonečna.50 Argumentací, která 

49 Blum 2011, s. 290–292.
50 Achillini, Quodlibeta III, 2, 3, 10rb: „se-

cundo, si sic, procederetur in infinitum in 
conceptibus, quia conceptus essent nu-
mero diversi et ab omni per se intelligi-
bili numeraliter multiplicato abstrahibili 
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připomíná slavnou Platónovu námitku 
„třetí muž“ proti jeho vlastní teorii 
idejí, se Achillini hlásí k  Averroovu 
druhému argumentu proti pluralitě 
možného intelektu. Achillini nakonec 
jednotu intelektu odmítá, avšak zdá 
se, že z filosofického hlediska ji pova-
žuje za pravděpodobnou a filosofické 
argumenty vznesené proti ní za ne 
zcela uspokojivé.51 Podobně proaverro-
isticky byl naladěn i Marcantonio Zi-
mara (1475–1532), který k Averroovi a 
Aristotelovi vytvořil vlivné indexy. 

Také Verniovi padovští žáci Agos-
tino Nifo a Pietro Pomponazzi ve svých 
raných dílech přiznávají, že averro-
istický monopsychismus se jim jeví 
jako správná interpretace Aristotela a 
že je obtížné ji vyvrátit. Agostino Nifo 
(1473–1538) v komentáři k  De anima 
(z konce 15. století, tiskem 1503) 
uchopuje Averroův monopsychismus 
v  kosmologických pojmech: hovoří o 
nebeské sféře, kterou ztotožňuje s lid-
ským intelektem, i když tuto nauku 
chápe jako nepřijatelnou pro křesťana. 
Ale již ve spise De intellectu z roku 1503 
monopsychismus odmítá. Neopírá se 
však o psychologické a epistemolo-
gické protiargumenty, ty totiž neshle-
dává za přesvědčivé, nýbrž formuluje 
námitky z  oblasti morální filosofie a 
náboženství, neboť etické důsledky 
jednoty intelektu ohrožují morálku, 
a také přírodně filosofické, respektive 
kosmologické. Problém spatřuje v chá-
pání separovaného intelektu jako hy-
batele, který by měl hýbat mnohými 

est conceptus, ideo ab illis conceptibus 
essent alii conceptus abstrahibiles.“ 

51 Hasse 2011b, s. 139–141. 

pohybovanými a vyvolávat v  různých 
pohybovaných rozdílné účinky.52

I druhý jmenovaný Pietro Pompo-
nazzi (1462–1525) ve svých raných, 
padovských komentářích k  Aristote-
lovi považuje monopsychismus za le-
gitimní interpretaci Aristotela. Repro-
dukuje Averroovu pozici a konfrontuje 
ji s výkladem Alexandra z Afrodisiady, 
tedy s pluralitou individuálních smr-
telných intelektů. Averroovu nauku o 
duši shledává jako shodnou s  Aristo-
telovou (např. v  kvestii z  roku 1504), 
avšak následovat ji nechce, neboť mu 
připadne nesmyslná.53 Alexandrova 
interpretace Aristotelova textu u Pom-
ponazziho zvítězila až v jeho přednáš-
kách z  Boloni (1512–13, 1514–15),54 
v době, kdy do sporů o správný výklad 
Aristotela a o jednotu intelektu zasáhli 
účastníci pátého lateránského koncilu. 

4. Jednota intelektu po Apostolici 
regiminis

Oscilace mnoha filosofů mezi ave-
rroistickým monopsychismem na 
straně jedné a alexandrovským zdů-
razněním plurality za cenu odmítnutí 
nesmrtelnosti na straně druhé se stala 
jedním z  témat pátého lateránského 
koncilu. Bulou papeže Lva X. nazvanou 
„Apostolici regiminis“ z 19. prosince 
1513 pak bylo zakázáno obhajovat jak 

52 Hasse 2004, s. 455–460, srv. Hasse 2011a, 
s. 166–167.

53 Pomponazzi 1955,  s. 93: „De opinione 
Averrois mihi videtur quod fuerit opinio 
Aristotelis, tamen nullo pacto possum illi 
adherere, et videtur mihi maxima fatui-
tas. Dicat autem quisque quidquid vult, 
ego magis abhorreo opinionem Aristote-
lis quam diabolum.“ Srv. Kraye 2000, s. 13.

54 Pluta 1986, s. 50; Van Dooren 1994, s. 
309–318. 
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averroistickou, tak alexandrovskou po-
zici, a to dokonce i pouze jako dialek-
tické cvičení. Odsouzeni byli ti, „kdo 
tvrdí, že rozumová duše je smrtelná, 
nebo že je jedna v  mnohých lidech, a 
kdo pochybují nejen o tom, že je prav-
divě a bytostně formou lidského těla 
[…], ale i že je nesmrtelná, a že v mno-
hosti těl, v  nichž se rozlévá, je jako 
jednotlivá zmnožitelná, je zmnožena 
a má být zmnožena.“55 Předmětem od-
souzení tedy byl jak averroistický mo-
nopsychismus, tak alexandrovská in-
terpretace Aristotela a kodifikován byl 
přístup Tomáše Akvinského. 

Když pak v listopadu 1516 vydal Pi-
etro Pomponazzi svůj Traktát o nesmr-
telnosti duše, vyvolal tento spis spor ni-
koli z důvodu příklonu k averroismu, 
nýbrž alexandrismu. Pomponazzi 
averroistickou jednotu intelektu od-
mítá, argumentuje pro pluralitu duší, 
avšak připisuje jim pouze relativní 
nesmrtelnost a absolutní smrtelnost. 
Klíčovým argumentem proti jednotě 
intelektu je pro Pomponazziho teze, 
kterou přebírá z Aristotela, že činnost 
intelektu nemůže probíhat bez imagi-
nace, a je tedy závislá na fantasmatech, 
na smyslových představách, jež jsou 
produktem smyslového vnímání. Po-
dle Pomponazziho je-li intelekt závislý 

55 Conciliorum oecumenicorum decreta, 
sess. viii, s. 581: „damnamus et repro-
bamus omnes asserentes, animam in-
tellectivam mortalem esse, aut unicam 
in cunctis hominibus et haec in dubium 
vertentes, cum illa non solum vere per se 
et essentialiter humani corporis forma 
exsistat, […] verum et immortalis, et pro 
corporum quibus infunditur multitudine 
singulariter multiplicabilis, et multiplica-
ta, et multiplicanda sit.“

na těle ve své činnosti, je na něm zá-
vislý i ve svém bytí, tudíž je tělem 
individualizovaný.56

Jednota intelektu, odsouzená kon-
cilem, je nyní odmítnuta na základě 
filosofické argumentace prostřednic-
tvím analýzy procesu poznání. Záro-
veň je Averroova nauka prezentována 
jako filosofie, která neodpovídá Aris-
totelovi. Zatímco v 15. století aristote-
likové víceméně považovali Averroa za 
filosofa, který je s  Aristotelem v  sou-
ladu, pročež si také již ve 13. století 
vysloužil přezdívku „Komentátor“, 
nyní je Averroes „prznitelem“ (perver-
sor) Aristotelovy nauky. Díky Pompo-
nazzimu se diskuse následně přesou-
vají na jinou rovinu; téma pluralita 
versus jednota je nahrazeno tématem 
nesmrtelnost versus smrtelnost. Po-
kud účastníci diskuse přece jen ho-
voří o jednotě intelektu, činí tak často 
již neaverroistickým způsobem, tzn. 
netematizují jednotu intelektu mož-
ného, ale jednotu intelektu činného. 
Sám Pomponazzi činný a možný inte-
lekt od sebe odděluje a činný intelekt 
chápe jako nesmrtelnou separovanou 
substanci, která působí na možný in-
telekt, individualizovaný tělem, jako 
hybatel na pohybovaného.57 Stejně tak i 

56 Pomponazzi 2012, IV., s. 73–93.
57 Pomponazzi 2012, X., s. 173 „Aristotelés 

totiž na uvedeném místě říká, že pou-
ze činný intelekt je vpravdě nesmrtelný 
a stále je v  uskutečnění, zatímco trpný 
nikoli, poněvadž někdy myslí a někdy 
nemyslí. A protože tedy nekoná setrva-
le, nemá ani setrvalou bytnost; proto je 
třeba na námitku říci, že možný intelekt 
je v  jistém ohledu nesmrtelný, avšak 
v  pravdě nesmrtelný je pouze intelekt 
činný, protože je jednou z  inteligencí; a 
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Gasparo Contarini (1483–1542), jeden 
z Pomponazziho kritiků a obhájců ne-
smrtelnosti individuální lidské duše, 
souhlasí s  Pomponazzim nejen v  od-
mítnutí averroistického monopsychi-
smu, ale i v chápání činného intelektu 
jako separovaného od lidské duše.58 
Stejnou pozici, tedy na jednu stranu 
imanenci intelektu možného a na 
stranu druhou transcendenci intelektu 
činného, zastával později padovský fi-
losof Cesare Cremonini (1550–1631), 
přičemž onen jednotný činný intelekt 
ztotožňoval s Bohem,59 tak jak to činili 
již mnozí středověcí autoři, když téma 
činného a možného rozumu recipovali, 
nebo i v  tomto smyslu  augustinovsky 
laděný Pavel z Benátek. Cremonini se 
hlásil stejně jako Pomponazzi k  Ale-
xandru z  Afrodisiady, podobně jako 
před ním Simone Porzio (1496–1554), 
pravděpodobně Pomponazziho žák, 
který však na rozdíl od Cremoniniho 
Alexandrovu identifikaci činného inte-
lektu s Bohem odmítal.60

Výjimku v  diskusi daného období, 
v  níž začíná převažovat antiaverro-
istický postoj, tvoří Luca Prassicio 
(zemř. 1533), který obhajoval Averroa 
jako zastánce nesmrtelnosti duše jak 

není nějakou součástí lidské duše, jak 
soudili Themistios a Averroes, nýbrž 
pouze hybatelem.“ (přel. M. Petříček)

58 Contarini 2014, s. 89: „... možný intelekt 
setrvává po smrti, byť mu nebyla dána 
nesmrtelnost činného intelektu. Neboť 
i já souhlasím s Vaší Excelencí v tom, že 
činný intelekt, o němž se zmiňuje Aristo-
telés na tomto místě, není částí duše, 
nýbrž jakýmsi vyšším intelektem.“ (přel. 
J. Janoušek)

59 Kuhn 1996, s. 210–243.
60 Porzio 1551. Srv. Garin 2008, s. 360–363.

proti Pomponazzimu, tak proti Nifovi, 
který Averroa podle něj desinterpreto-
val. Ve svém traktátu o nesmrtelnosti 
duše61 se staví na stranu Averroovu 
jako na stranu nejlepšího obránce ne-
smrtelnosti duše, totiž nejen intelektu 
činného, ale i intelektu možného. Pro-
blematičnost jednoty možného inte-
lektu z hlediska křesťanství kupodivu 
u Prassicia ustupuje do pozadí ve pro-
spěch obhajoby nesmrtelnosti, zpo-
chybněné Pomponazzim.62 Přestože je 
tedy Prassicio radikálním propagáto-
rem Averroa, paradoxně i jeho přístup 
svědčí o přesunu diskusí od jednoty 
k nesmrtelnosti. 

Druhá polovina 16. století je tak 
obdobím úpadku nauky o jednotě in-
telektu a averroismu jako takového. 
Jedním z  posledních filosofů, kteří 
přispěli k tématu averroistické jednoty 
intelektu, byl Francesco Vimercato 
(1512–1571), původem z Milána, avšak 
působící dlouho v Paříži. Vimercato 
si cenil Averroa především jako pří-
rodního filosofa a ve svých spisech o 
duši dochází k  jednotě činného i jed-
notě možného intelektu, i když opět, 
jako mnozí jeho předchůdci, tvrdí, že 
se jedná o nauku s  křesťanstvím ne-
slučitelnou.63 A snad úplně posledním 
zastáncem jednoty intelektu z  pří-
rodněfilosofického hlediska, byť také 
zdůrazňujícím jeho nepravdivost z hle-
diska pravdy křesťanství, byl Antonio 
Bernardi v roce 1562.64

61 Prassicio 1520. 
62 Hasse 2011b, s. 141–144.
63 Hasse 2004, s. 462–465.
64 Hasse 2004, s. 466; Hasse 2011a, s. 168. 
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Postupné mizení averroistické po-
zice v  druhé polovině 16. století však 
zároveň neznamená, že by se k  ní fi-
losofové přestali obracet jako k  před-
mětu kritiky. Například jezuité z  Co-
imbry, kteří na sklonku 16. století 
vytvářeli komentáře k  Aristotelovým 
spisům, tzv. Conimbricenses, jed-
noznačně považují Averroův mono-
psychismus za nauku, která je v  roz-
poru jak s  Aristotelem, tak s  pravým 
učením.65 Stejně tak i římský jezuita 
Francisco de Toledo (1532–1596) na-
padá jednotu intelektu jako odporující 
pravé filosofii a rozumu. Důkladnou 
protiaverroistickou argumentaci roz-
víjí ve stejné době padovský filosof Ja-
copo Zabarella (1533–1589), například 
ve svém spise De mente humana.66 U Za-
barelly i jezuitských autorů je nicméně 
kritika monopsychismu již využita 
spíše pouze jako odrazový můstek pro 
formulování vlastní, odlišné koncepce 
rozumového poznání, než že by před-
stavovala útok na reálného protivníka. 
Důvodem pro opuštění averroistických 
pozic bylo podle Daga Hasseho zřejmě 
právě toto rozvíjení alternativních, 
aristotelsky založených teorií intelek-
tuálního poznání, a to jak v lutherán-
ském Německu Filipem Melanchtho-
nem, tak v jezuitské scholastice, již 
reprezentuje Francisco Suárez, či v 
rámci „padovského“ aristotelismu, je-
hož vrcholnou postavou je zmiňovaný 
Jacopo Zabarella.67

65 Salatowski, s. 204.
66 Salatowski, s. 206-209.
67 Hasse 2011a, s. 169; Hasse 2004, s. 468.

Zabarella ve svém spise De mente 
agente považuje činný intelekt za se-
parovanou substanci, kterou ztotož-
ňuje s Bohem, který iluminuje lidskou 
mysl.68 Trpný intelekt (intellectus pati-
bilis) je pak pro něj (oproti Averroovu 
pojetí) právě tou schopností, která 
abstrahuje pojmy z  fantasmat.69 Fran-
cisco Suárez přistupuje k tématu zcela 
jinak. Činný i možný intelekt nejsou 
pro něj oddělené substance, u kterých 
bychom pak museli zvažovat jejich on-
tologický status, nýbrž dvě síly (vis) in-
telektivní schopnosti duše.70 Zabarella 
i Pomponazzi se soustředí na proble-
matiku abstrakce a vztahu intelektiv-
ních schopností a fantasie spíše v  ná-
vaznosti na Pomponazziho výklad než 
na averroistické pozice. Asi poslední 
vážně míněný útok na averroistický 
monopsychismus formulují v 17. století 
cambridgeští platonikové, především 
Henry More, ovšem v  tomto případě 
se jedná o kritiku vedenou z  pozice 
platonismu.71

5. Závěr

68 Zabarella 1966, s. 1031: „Maxime autem 
omnium intelligibilis Deus est et est pri-
mum in genere intelligibilium; ergo nil 
aliud statui potest intellectus agens nisi 
solus Deus. Hoc fuit argumentum eficaci-
ssimum Alexandri.“ 

69 Zabarella 1966, s. 1020: „Septima est: 
officium abstrahendi non est intellectus 
agentis, sed est proprium intellectus 
patibilis.“ 

70 Fransisco Suárez se věnuje kritice ave-
rroismu v první knize spisu De anima (I, 
12, 12–13, s. 557–559), svou teorii rozumo-
vého poznání pak formuluje v knize čtvr-
té (De potentia intellectiva). K Suárezovi 
srv. např. Heider 2011. 

71 Hutton 2013, s. 197–212.
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Jednota intelektu, především v  její 
silné formě jako monopsychismus, 
tedy jako jednota možného rozumu, 
patřila v  15. a 16. století mezi klíčová 
filosofická témata. Dějinně-filosofický 
výzkum, který jsme v  této studii na-
značili, umožňuje identifikovat něko-
lik základních přístupů k tématu. 

1. Pokud byl Averroův monopsychi-
smus považován za odůvodněný z hle-
diska filosofické argumentace, dostával 
se do konfliktu s křesťanskou předsta-
vou o individuální nesmrtelné lidské 
duši, s  níž nebyl kompatibilní. Tento 
rozpor tak vedl k hledání vztahu mezi 
racionálním zdůvodňováním a vírou, 
která tak vznáší nároky na pravdivost 
jiného typu než filosofie (např. Pavel 
z  Benátek). Diskuse o monopsychi-
smu spolu se sporem o nesmrtelnost 
lidské duše, s nímž tematicky souvisí, 
vedly postupně k oddělení filosofie od 
teologie. 

2. Přesvědčení o správnosti Ave-
rroovy monopsychické interpretace 
Aristotela však vedle toho vyústilo i v 
odmítnutí aristotelismu jako takového 
pro jeho neslučitelnost s křesťanstvím 
(Bessarion, Ficino). Tato pozice jde 
ruku v ruce s obnovou platonismu v 15. 
století a zároveň potencovala výše uve-
dené vymezování kompetencí přiroze-
ného rozumu a víry. 

3. Pokud byl monopsychismus shle-
dán jako neadekvátní interpretace 
Aristotela, bylo třeba proti němu po-
stavit alternativní aristotelský výklad. 
Odmítnutí monopsychismu v  16. sto-
letí, také v kontextu přesunu těžiště fi-
losofických diskusí z problému jednoty 
a plurality na problém nesmrtelnosti, 

vedlo k formulaci nových koncepcí ro-
zumového poznání. Tradiční tomis-
tická kritika byla často považována za 
útok, který byl veden z pozic víceméně 
teologických (a není předmětem to-
hoto článku posoudit, zda oprávněně 
či neoprávněně), což bylo podpořeno i 
koncilním zásahem, a tak jako filoso-
ficky plausibilní byl shledáván výklad 
Alexandra z Afrodisiady, který se však 
také, byť z jiných důvodů, dostával do 
konfliktu s věroukou a vedl k rozlišení 
filosofie a víry (Pomponazzi). Proto 
pro alternativní teorie rozumového 
poznání, čerpající z  aristotelské tra-
dice, které vznikaly ve druhé polovině 
16. století (Zabarella, Suárez), zůstává 
vyrovnání se s monopsychickou argu-
mentací úkolem v  kontextu problému 
nesmrtelnosti duše, navozeném spo-
rem o Pomponazziho výklad. I pro ně 
je jednota intelektu nadále teorií, vůči 
níž bylo třeba se vymezovat, byť ave-
rroistickou pozici v té době, zdá se, již 
nikdo nezastával. 

I když na poli renesančních bádání 
zůstává i vzhledem k recepci monopsy-
chismu množství nevyřešených otá-
zek, v každém případě délka životnosti 
nauky o jednotě intelektu v  renesanci 
ukazuje na významnou dějinnou roli, 
kterou averroismus sehrál nejen ve 
středověku, ale i tomto období. 
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I
Tento příspěvek si klade za cíl upozor-
nit na způsob, jakým byla pěstována 
tradice aristotelského myšlení v  po-
slední čtvrtině 10.  století. Tato před-
scholastická éra evropského západního 
křesťanského myšlení je mnohdy trak-
tována výhradně v souvislosti s platón-
sko-novoplatónským dědictvím (které 
mělo na tehdejší intelektuální svět bez-
pochyby výrazně znatelnější vliv), proto 
chce tato studie ukázat, že je zcela na 
místě hovořit v této éře i o kreativním 
rozvíjení aristotelského odkazu.

Hlavní pozornost se zaměří na dvě 
disputace, které proběhly na ottonském 
císařském dvoře – první uspořádal na 
přelomu let 980 a  981 císař Otta  II. 
v Ravenně, druhá se uskutečnila patrně 
v létě roku 997 v některém z německých 

měst (snad v  Magdeburgu) za účasti 
jeho syna Otty III. Osobností, která 
spojuje obě disputace, je patrně nejzná-
mější (a dost možná i nejvýznamnější) 
učenec této doby – Gerbert, původem 
(pravděpodobně) z  Aurillacu, učitel 
(a neuznaný arcibiskup) z Remeše, opat 
z  Bobbia, arcibiskup z  Ravenny, který 
byl v letech 999–1003 pod jménem Sil-
vestr II. papežem.

Jelikož je to právě Gerbert (tj. pa-
pež Silvestr II.), který je někdy uváděn 
na počátku znatelného oživení zájmu 
o  aristotelské myšlení na latinském 
Západě (kupř. jeho jméno stojí v čele 
autorů komentářů k  Aristotelovým 
logickým dílům i  k  Porfýriovu Úvodu 
k  Aristotelovým Kategoriím1 nebo jeho 

1 Viz Marenbon 1993, s. 101, 110, 116.
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traktát De rationali et ratione uti je 
označován za jednu z  prototypových 
podob scholastických kvestií2), sa-
motnému představení obou disputací 
bude předcházet stručné uvedení do 
Gerbertovy výuky dialektiky během 
jeho působení při remešské katedrále 
ve druhé polovině sedmdesátých let 
10. století.

II
Gerbert z  Aurillacu je dnes znám 
především jako autor více než dvou 
set dopisů,3 jejichž literární i  histo-
ricko-informační význam je namnoze 
hodnocen velmi vysoko.4 Své pevné 
a  nezadatelné místo má Gerbert rov-
něž v  dějinách matematiky (často je 
zdůrazňován jeho zásadní  – katalán-
skými studiemi inspirovaný – podíl na 
oživení zájmu o praktické aritmetické 
výpočty prováděné na abaku, s  čímž 
souvisí vůbec první užívání arabských 
číslic v  křesťanském západním svě-
tě),5 astronomie či hudby.6 Pro tento 
příspěvek je ovšem zásadní jeho roz-
víjení aristotelského odkazu, a to pře-
devším na poli logiky (astronomické 

2 Viz např. Turner 1903, s.  260. Srov.  také 
např. Sigismondi 2007, s.  59–64 nebo 
Frova 1985, s. 351–352.

3 Gerbertus, Ep. 1–220.
4 Srov.  např. Nechutová, Stehlíková 2013, 

s. 120 nebo Brooke 2006, s. 244–246 ad.
5 Viz např. Folkerts 1997, s.  7, srov.  vyob-

razení abaku z  konce 10. a  z  11.  století, 
včetně těch, na nichž se objevuje notic-
ka, že to byl Gerbert, který začal užívat 
tyto číslice – detailněji viz např. Folkerts 
1996; Burnett 2002, 2001 ad.

6 Podrobněji viz např. Bergmann 1985; 
Borst 1989; Huglo 2000; Sachs 1972 
a mnoho dalších.

a kosmologické koncepce zde zůstanou 
stranou pozornosti). 

Vedle vlastní Gerbertovy docho-
vané písemné tvorby existuje další 
poměrně přehledná a  ucelená zpráva 
o  Gerbertově práci s  aristotelskými 
logickými texty: historické dílo Ger-
bertova současníka, spolupracov-
níka, možná i žáka – Richera, mnicha 
z  kláštera svatého Remigia v  Reme-
ši.7 Richer pobýval v Remeši ve stejné 
době jako Gerbert, a  lze proto před-
pokládat jeho velmi dobrou informo-
vanost o Gerbertových pedagogických 
praktikách. Pasáž třetí knihy jeho 
Dějin, která mimo jiné shrnuje živo-
topisná data o  Gerbertovi, se  záhy 
mění v  přehled způsobů vyučování 
jednotlivých svobodných umění, jak 
je pozdější papež v Remeši přednášel. 
Třebaže Richer věnoval znatelně větší 
pozornost Gerbertovu představování 
základů kvadriviálních disciplín (ze-
jména astronomie),8 velmi ilustrativní 
je rovněž pojednání o Gerbertově vý-
uce dialektiky.

Celé seznamování s  uměním dia-
lektiky probíhalo pod Gerbertovým 
vedením pomocí antických autorita-
tivních knih, které učitel se  svými 
žáky probíral podle pevně daného 
řádu a pomocí komentářů objasňoval 
ne vždy jednoduchou látku. Nejprve 
se  věnoval Porfýriovu Úvodu k  Aris-
totelovým Kategoriím, které Gerbert 
se  studenty rozebíral v  překladu Ma-
ria Victorina i  Boëthia. Poté přišly 
na řadu Aristotelovy spisy Kategorie 

7 Blíže viz Glenn 2004.
8 Richerus, Hist. III,49–54, s. 195–198.
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a  O  vyjadřování, Ciceronovy Topiky, 
Boëthiův komentář k  tomuto Cicero-
novu dílu a  vlastní Boëthiův traktát 
o téže problematice (De topicis differen-
tiis). Na závěr se dostalo na Boëthiovy 
dialektické traktáty (De categoricis 
syllogismis, De hypotheticis syllogismis 
a  De divisione) a  Victorinův spis De 
diffinitione.9 K  tomuto Richerovu pře-
hledu je možné dodat také Boëthiovy 
komentáře k  uvedeným spisům Por-
fýria a Aristotela, neboť z nich čerpá 
v jiných svých textech.10

Uvedený výčet poměrně jasně uka-
zuje, že Gerbert vyučoval dialektiku 
v  takřka shodné struktuře, jak tomu 
bylo zvykem na pozdějších středově-
kých školách různých typů, univerzity 
nevyjímaje. Už v Gerbertově remešské 
pedagogické aktivitě v  sedmdesátých 
letech 10. století je poměrně jasně pa-
trná snaha o  peripatetický výklad lo-
gické problematiky.

9 Richerus, Hist. III,46–47, s.  193–194: 
„Dialecticam ergo ordine librorum per-
currens, dilucidis sententiarum verbis 
enodavit. Inprimis enim Porphirii ysa-
gogas id est introductiones secundum 
Uictorini rhethoris translationem, inde 
etiam easdem secundum Manlium ex-
planavit. Cathegoriarum id est predi-
camentorum librum Arist[ot]elis con-
sequenter enucleans. Periermenias 
vero id est de interpretatione librum, 
cuius laboris sit, aptissime monstravit. 
Inde etiam topica id est argumento-
rum sedes, a Tullio de Greco in Latinum 
translata, et a  Manlio consule sex co-
mmentariorum libris dilucidata, suis 
auditoribus intimavit. Necnon et quatu-
or de topicis differentiis libros, de sillo-
gismis cathegoricis duos, de ypotheticis 
tres, diffinitionumque librum unum, 
divisionum eque unum, utiliter legit et 
expressit.“

10 Viz např. Gerbertus, De rat. 13, s. 92.

III
A  Aristotelovo (a  Boëthiovo) jméno 
hraje podstatnou roli rovněž při ra-
vennské disputaci, kterou uspořádal 
císař Otta II. Podrobnější informace 
o  důvodech jejího svolání, průběhu 
i  výsledku máme i  tentokrát takřka 
výhradně zásluhou Richera z  Remeše 
a  jeho historického díla,11 takže lze 
více než důvodně pochybovat o  zcela 
nestranném popisu událostí, což však 
nic nemění na tom, že jiný doklad 
nemáme. 

Prvotní podnět vzešel od sas-
kého učitele Otrika, který je poměrně 
dobře známý i v českém prostředí, ne-
boť se  u  něj v  Magdeburgu vzdělával 
mj.  druhý pražský biskup, Gerbertův 
přítel a světec – Vojtěch.12 Otrik se tě-
šil pověsti nevšedního vzdělance a in-
telektuála. Svatovojtěšská legenda ho 
vzletně nazývá Ciceronem své doby,13 zá-
roveň však dodává, že Otrik byl vznět-
livé povahy a  nezřídka své studenty 
trápil fyzickými tresty.14

Patrně od roku 978 Otrik působil 
na císařském dvoře.15 Císař Otta II. 
měl zřejmě k  jeho vědění patřičnou 
úctu, ovšem z dřívějších let (z počátku 
sedmdesátých let) si  pamatoval i  sa-
motného Gerberta, který několik mě-
síců po svém příjezdu z Barcelonského 

11 Richerus, Hist. III,55–65, s.  198–205. 
Srov.  Ottonis II. Diplomata 238–243, 
s. 266–275.

12 Srov.  Bruno, Leg. Nasc. 5, s.  20; 
Canaparius, Vita Adal. 3–5, s. 582–583.

13 Bruno, Leg. Nasc. 5, s. 20: „Scolis praeerat 
tunc Ohtricus quidam facundussimus 
aetate illa quasi Cicero unus […]“

14 Tamtéž.
15 Canaparius, Vita Adal. 6, s. 583.
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hrabství pobýval na dvoře Otty I. a bez-
pochyby se osobně stýkal i s Ottou II., 
třebaže považovat Gerberta za učitele 
Otty II. je s největší pravděpodobností 
přehnané.16 Císařská přízeň v  těchto 
časech mnohdy výrazně podpořila (za-
jistila) velmi výhodné a lákavé církevní 
úřady, přičemž samotný císař jmeno-
váním jednotlivých církevních hod-
nostářů velmi často sledoval své kon-
krétní zájmy. Zřejmě kolem roku 980, 
ruku v ruce se sílícím věhlasem remeš-
ského učitele Gerberta, kterého si na-
víc z dřívějška pamatoval, dost možná 
začal přemítat, že by mu Gerbert mohl 
být užitečný i jinde než pouze u remeš-
ské katedrály. 

Otrik mohl tento císařův záměr 
vnímat jako ohrožení svého vlastního 
postavení u  dvora a  patrně nabyl do-
jmu, že by bylo vhodé trochu umenšit 
Gerbertovu slávu, nejlépe pak přímo 
ukázat nějaké jeho intelektuální po-
chybení. Vyslal proto do Remeše svého 
zvěda, který měl navštěvovat Gerber-
tovu výuku a odhalit nějakou nedoko-
nalost, či přímo chybu v  jeho učení. 
Otrikův člověk se brzy z Remeše vrátil 
a  přinesl Otrikovi potěšitelnou infor-
maci: Gerbert prý ve svých výkladech 
tvrdí, že v  rámci dělení věd je fyzika 
podřízená matematice.17 Důvěryhod-
nost této zprávy mohla být podpořena 
Gerbertovou pověstí výtečného a  ino-
vativního matematika, takže Otrik pa-
trně neměl důvod tomuto sdělení nedů-
věřovat. Obratem proto vyhledal císaře 

16 Dříve se takto nezřídka soudilo – viz např. 
Darlington 1936, s.  511 nebo podrobněji 
a kritičtěji Lindgren 1976, s. 72–77.

17 Richerus, Hist. III,55, s. 199.

a  zdůraznil, jaké negativní důsledky 
by tato závažná chyba mohla mít. Cí-
sař proto na Otrikův popud svolal vel-
kou disputaci, na niž pozval Gerberta, 
remešského aricbiskupa Adalberona 
a  spoustu nejvýznamnějších vzělanců 
té doby.18

Zatímco Otrik byl připraven ve-
řejně zostudit Gerberta, remešský uči-
tel vůbec netušil, proč je na Apeninský 
poloostrov pozván. Z Richerova popisu 
není zcela jasné, jakou pozici Otrik při 
dělení věd zastával – byl-li stoupencem 
tradičního stoického dělení filosofie 
na logiku, fyziku a  etiku,19 kde jsou 
matematické vědy jakožto disciplíny 
kvadrivia zařazeny pod fyziku (tedy 
opak toho, co Otrik slyšel, že Gerbert 
vyučuje), nebo se  přikláněl k  peripa-
tetickému členění věd na disciplíny 
teoretické, praktické, příp. poetické, 
kde je v  rámci teoretických věd roz-
lišena nauka o  přírodě (fyzika), ma-
tematika a  první filosofie (teologie, 
metafyzika).20

Když císař zahájil disputaci, Otrik 
začal otevřeným útokem na Gerberta. 
Remešský vzdělanec však zcela po-
přel, že by něco podobného hlásal, 
členění filosofie popsal přesně v  aris-
totelském duchu s  explicitním využi-
tím Boëthiovy terminologie a  záhy 
všechny přítomné přesvědčil, že nař-
čení z  omylu bylo liché.21 Otrik byl 

18 Richerus, Hist. III,57, s. 199–200.
19 Viz Diogenés Laertios, Vitae VII,39–40; 

srov. např. Augustinus, De civ. Dei VIII,10 
nebo Isidorus, Etymol. II,24.

20 Viz např. Aristotelés, Met. XI,7 1064a–b 
nebo Boëthius, 1 In Porphyr. Isag. I,3, 
s. 8–9.

21 Richerus, Hist. III,60, s. 201–202.
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vývojem disputace rozčarován a rychle 
hledal další příležitosti, jak Gerberta 
intelektuálně zostudit. Zkoušel to 
různě: otevřel otázku definice filoso-
fie, definice člověka, místo fyziologie 
v systému vědění atp. Gerbert dokázal 
na vše odpovědět takovým způsobem, 
že všichni přítomní uznali, že Gerbert 
vyučuje vše bezchybně, a byl všeobecně 
uznán za vítěze disputace.22

Důsledky celkového vyznění dis-
putace jasně dokládají, že naznačené 
Otrikovy motivy k  jejímu svolání 
mohly být rekonstruovány patřičným 
způsobem: Zatímco císař revoko-
val již připravené Otrikovo jmeno-
vání magdeburským arcibiskupem 
(a  Otrik patrně nedlouho poté ze-
mřel),23 Gerbert byl jmenován opa-
tem kláštera sv. Kolumbána v Bobbiu, 
v  jednom ze strategicky nejvýznam-
nějších italských klášterů. I tyto sku-
tečnosti dokládají, jak důležitá a pro 
vlastní kariéru klíčová mohla být 
znalost Aristotelova myšlení v  době 
ottonského císařství.

IV
A to snad ještě více na dvoře Otty III., 
syna Otty II. Za jeho účasti se  v  létě 
997 uskutečnila v jednom z německých 
měst jiná disputace, o níž jsme tento-
krát zpraveni zásluhou samotného 
Gerberta, který dostal od Otty III. za 
úkol sepsat a  přehledně vysvětlit ob-
sah učené rozpravy. Gerbert tak učinil, 
čímž vznikl jeho dialektický traktát De 
rationali et ratione uti.

22 Richerus, Hist. III,61–65, s. 202–205.
23 Thietmarus, Chron. III,13–15, s. 112–117.

V  této disputaci se  za účasti vý-
znamných (německých) vzdělanců24 
řešil problém, který povstal při četbě 
Porfýriova Úvodu k Aristotelovým Kate-
goriím. Porfýrios totiž při představo-
vání společných charakteristik rodu 
a  druhového rozdílu uvádí, že o  dife-
renci rationalis i o druzích, které jsou 
touto diferencí vymezeny, se vypovídá 
ratione uti.25 Jinými slovy: o všech dru-
zích, o  nichž platí, že mají speciální 
diferenci rozumný (např. člověk), lze 
predikovat, že užívají rozumu.

Potíž tkví v  tom, jak to explicitně 
zmiňuje Gerbert, že Aristotelés v  Ka-
tegoriích uvedl, že se  vždy větší vypo-
vídá o menším (např. Sókratés je člověk; 
Člověk je živočich atp.), maximálně pak 
stejné o stejném, nikdy se však menší 
nevypovídá o větším.26 Jelikož se zdá, 
že užívání rozumu je menší než racio-
nální, zdá se  být minimálně velmi 
sporné, že by se užívání rozumu mohlo 
predikovat o  racionálním. Jak tedy ro-
zumět Porfýriovu tvrzení? Gerberto-
vými slovy: „Jak je možné, že se  uží-
vání rozumu vypovídá o  racionálním 
[…]?“27

Samotný způsob, jakým Gerbert 
postupuje ve svém popisu argumentů 
z  dřívější disputace na císařském 
dvoře, je – jak už bylo zmíněno – srov-
náván s postupy běžnými ve scholastic-
kých kvestiích: poté, co je představen 
problém (řešená otázka), dochází na 

24 Gerbertus, De rat. praef., s. 70–72.
25 Porphyrios, Isag., s. 14.
26 Aristotelés, Cat. 3,1b; srov.  Porphyrios, 

Isag., s. 7.
27 Gerbertus, De rat. 1, s. 72: „Quomodo ergo 

ratione uti praedicatur de rationali […]?“
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uvedení protikladných argumentů, 
které v  diskusi patrně zazněly, načež 
je rozvedeno několik distinkcí, které 
by měly vyjasnit cestu k řešení sporné 
otázky, a nakonec je s využitím těchto 
doplněných rozlišení podáno řešení 
uvedeného problému, včetně reakce 
na výše popsané argumenty. Textově 
se  ve svém výkladu Gerbert drží pře-
devším Aristotelových spisů Katego-
rie a  O  vyjadřování, Porfýriova Úvodu 
a  Boëthiových komentářů k  těmto 
spisům.

Za všechny zmíněné názory 
a  protikladná tvrzení stačí zmínit, 
že oprávněnost vypovídání užívání 
rozumu o  racionálním lze zdůvod-
nit tak, že být racionální představuje 
možnost užívání rozumu, kdežto sa-
motné užívání rozumu je uskutečnění 
této možnosti, tzn. skutečnost spolu 
s možností (actus cum potestate) musí 
být větší než pouhá možnost (sola po-
testas), tedy oprávněně je užívání ro-
zumu vypovídáno o  racionálním, ne-
boť racionální jako samotná možnost 
je menší. Na druhou stranu lze zase 
říci, že užívání rozumu je akcidentální 
určení rozumové substance, tzn. aby 
něco mohlo užívat rozumu, musí být 
racionálním, tedy racionální je univer-
zálnější a zároveň je to nezbytná pod-
mínka toho, aby cokoli mohlo užívat 
rozumu – je tedy větším, a není tudíž 
patřičné vypovídat o  racionálním, že 
užívá rozumu, neboť by se takto menší 
vypovídalo o  větším.28 Argumentů 
uvádí Gerbert více, ale pro ilustraci by 
uvedené mohly stačit.

28 Gerbertus, De rat. 1–2, s. 74.

Z distinkcí, které mají usnadnit ro-
zumění problematickému výroku, jsou 
v textu spisku De rationali et ratione uti 
rozvedeny rozdíly mezi substanciální 
a  akcidentální diferencí, odlišný sta-
tut výpovědí o  obecném a  částečném 
subjektu výroku (výroky o  prvních 
a  druhých substancích včetně toho, 
zda se  o  subjetku vypovídá substan-
ciální, či akcidentální predikát), 
různé způsoby vypovídání možnosti 
(ve vztahu k  nutnému, náhodnému 
i  aktuálně nemožnému).29 Takto lze 
diferencovat, co je možné vypovídat 
o  substanciálních a  akcidentálních 
rozdílech i  o  prvních a  druhých sub-
stancích, včetně predikátů o  těchto 
rozdílech a substancích.

Závěr, k  němuž Gerbert rozbo-
rem Aristotelových, Porfýriových 
a  Boëthiových textů dochází, je ta-
kový, že vždy záleží na tom, co a o čem 
predikujeme. Jelikož je oprávněné, 
že se akcident vypovídá o substanci,30 
lze zcela relevantně tvrdit, že (něco) 
racionální užívá rozum (např. Sókratés 
užívá rozum), neboť takto je možné od-
lišit Sókrata diskutujícího od Sókrata 
spícího (a  tedy aktuálně rozumu 
neužívajícího). 

Zároveň však platí, že v  případě 
obecných výroků (např. člověk je živo-
čich) je nezbytné, aby se  větší vypoví-
dalo o  menším, jak Gerbert dokládá 
tezí o  vzájemném vztahu kontrárních 
výroků: lze správně říci, že u  pravdi-
vého výroku (každý) člověk je živočich 
zároveň platí, že výrok (žádný) člověk 

29 Gerbertus, De rat. 6–13, s. 78–94.
30 Aristotelés, Cat. 2,1a–b; srov. Gerbertus, 

De rat. 14, s. 94–96.
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není živočich je nepravdivý; kdežto ne-
pravidvý výrok (každý) člověk je filosof 
neurčuje pravdivost výroku (žádný) 
člověk není filosof – tento výrok je totiž 
rovněž nepravdivý.31 I  proto je nutné 
rozlišovat, zda je o  subjektu prediko-
vána substance, nebo akcident.

Takto Gerbert ve svém textu pro 
Ottu III. vysvětluje, kdy a  za jakých 
okolností lze oprávněně o racionálním 
vypovídat užívání rozumu, což byla 
otázka, která podle dochovaných do-
bových textů patřila mezi poměrně 
často řešené problémy, jimiž se  inte-
lektuálové přelomu prvního a druhého 
milénia zabývali.32

31 Aristotelés, De interpr. 7,17b; srov. Ger- 
bertus, De rat. 16, s. 98–100.

32 Viz např. de Rijk 1963, s. 64; Ex Isag. et Cat. 
81–84, s. 79–81; Fragm. De rat., s. 136–139 
nebo Icpa (Israel), In Porphyr. Isag. 
176–178, s.  49 (pro identifikaci tohoto 
autora viz Jeauneau 1985).

V
Obě představené disputace i  Gerber-
tův způsob výuky dialektiky v Remeši 
jsou jen malými střípky z  mnohem 
rozsáhlejšího artistotelovského dě-
dictví, jak bylo v  předscholastické 
křesťanské Evropě rozvíjeno. Zatímco 
učená debata z  Ravenny ukazuje, že 
znalost Aristotelovy filosofie mohla 
tvořit jeden ze základních odrazových 
můstků pro císařskou přízeň, a  tedy 
i pro úspěch v osobní kariéře, diskuse 
o predikaci dokládá, že kreativní roz-
víjení Aristotelových tezí bylo běžnou 
součástí intelektuálního světa kolem  
roku 1000.
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ZKRATKY

Anonymus
Ex Isag. et Cat. Excerpta Isagogarum et 

Categoriarum
Fragm. De rat. Fragmenta De rationali 

et ratione uti

Aristotelés
Cat. Categoriae
De interpr. De interpretatione
Met. Metaphysica 

Augustinus
De civ. Dei De civitate Dei

Boëthius
1 In Porphyr. Isag. In Porphyrii Isagogen 

commentorum editio 
prima

Bruno
Leg. Nasc. Legenda Nascitur 

purpureus flos

Canaparius
Vita Adal. Vita S. Adalberti 

Episcopi; vita antiquior

Diogenés Laertios
Vitae Vitae philosophorum

Gerbertus
De rat. De rationali et ratione uti
Ep.  Epistolae

Icpa (Israel)
In Porphyr. Isag.  Glossae In Porphyrii 

Isagogen

Isidorus
Etymol.  Etymologiae

Porphyrios
Isag. Isagoge et in 

Aristotelis Categorias 
commentarium

Richerus
Hist. Historiarum libri III

Thietmarus
Chron. Chronicon
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