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v hippokratovských  
spisech  
CAUSALITY AND NATURE IN 
THE HIPPOCR ATIC TREATISES
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pavel_hobza@hotmail.com

ABSTRAKT
In my paper I am dealing with the 
problem when and in what form 
the notion of causality appeared in 
ancient Greece. It is mostly assumed 
that already the Presocratics (even 
the Milesians) dealt with causes. 
However, none of the extant 
Presocratic fragments mentions 
the Greek term for cause (aitia or 
aition), which is why we should look 
for the origin of the conception of 
causality elsewhere. The elaborate 
conception of causality is to be 
found in the Corpus Hippocraticum, 
whose oldest texts originate 
from the second half of the fifth 
century B. C. As the close analysis 
of the Hippocratic treatise On the 
Sacred Disease suggests, here we 
find a very complex causal theory 
articulated by means of the concept 
phusis. Although there are few 
occurrences of the term phusis in 
the Presocratics, they used it only in 
the common meaning “true nature”, 
not referring to its etymology, 
i.e. “growth”. By exploiting its 
etymological implications the 
Hippocratic authors were able to 
conceive of it as a fundamental 
causal factor.
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PAVEL HOBZA
PŘÍČINNOST A PŘIROZENOST V HIPPOKRATOVSKÝCH SPISECH

Ve svém příspěvku se chci věno-
vat tomu, kdy a v jaké podobě se v Řecku 
objevuje koncepce příčinnosti. Většinou 
se předpokládá, že se příčinami zabývali 
již předsókratici, ba již Míléťané, nic-
méně o tom se nám nedochovaly žádné 
přímé doklady.1 Pokud příčinu definu-
jeme – zhruba řečeno – jako působení 
něčeho na něco,2 mohlo by se zdát, že 

1 Aristotelés sice například v  Metafyzice 
říká, že již Míléťané měli zjevně (délon) 
hovořit o příčinách, nicméně Aristotelés 
nahlíží předchůdce prizmatem své spe-
cifické koncepce čtyř příčin (srv. Met.  I,3 
983a33–b6), přičemž Míléťanům připisu-
je pouze látkovou příčinu (srv. Met.  I,3 
983b6–8; Met. I,3 983b18–21). Ať tak či 
onak, od Míléťanů se nám nedochovaly 
žádné přímé doklady. A  ani u  ostatních 
předsókratiků nemáme pojem aitia do-
ložený. K  Aristotelovu interpretačnímu 
přístupu srv. Hobza 2015.

2 Srv. Frede 1987, s. 125–126: “We might even 
find it misleading to talk of Aristotelian 

koncepce příčin se musela vyskytovat 
přinejmenším u Empedoklea a Anaxa-
gory, kteří hovoří o tom, že láska a svár, 

causes and wonder whether in translat-
ing the relevant passages in Aristotle we 
should not avoid the term ‘cause’ alto-
gether. For an end, a  form, or matter do 
not seem to be the right kinds of items to 
cause anything, let alone to be causes. […] 
Quite generally our use of causal terms 
seems to be strongly coloured by the no-
tion that in causation there is something 
which in some sense does something or 
other so as to produce or bring about an 
effect. […] It is only with Aristotle’s mov-
ing cause that we think that we readi-
ly understand why it should be called 
a cause. But it would be a mistake to think 
that Aristotle with his notion of a moving 
cause tried to capture our notion of cause 
or at least a notion we would readily rec-
ognize as a notion of cause, though it is 
significant that people have tended to 
think that among the Aristotelian caus-
es it is only the moving cause which is 
a cause really.”
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respektive mysl nějak působí na směs pr-
votních prvků.3 Žádný z těchto myslitelů 
však o příčinách explicitně nehovoří, 
respektive nepoužívá pojmy aitia či to 
aition (jejichž prostřednictvím se v poz-
dější filosofické řečtině – například u Pla-
tóna či Aristotela – běžně označují pří-
činy).4 Proto je třeba spíš předpokládat, 

3 Srv. DK 31 B 17; DK 59 B 12.
4 V návaznosti na jednu pasáž z Platónova 

dialogu Faidón (srv. Phd. 95e–105c) se 
někdy rozlišuje význam pojmů to aition 
a aitia. Zatímco termín to aition (jedná se 
o substantivizované adjektivum) označu-
je určitou věc, událost či faktor, zkrátka 
něco, co chápeme jako „příčinu“, aitia od-
kazuje spíš k něčemu, co má propoziční 
obsah, a znamená tedy spíš „vysvětlení“, 
„kauzální vysvětlení“ či „explanatorní pří-
činu“. K významu aitia srv. Vlastos 1969, 
s.  292–296 (“On the Meaning of AITIA”); 
Burge 1971, s.  2–4 (“The meaning of ‘ai-
tia’”). I když v ostatních textech není toto 
rozlišení zdaleka tak jasné (koneckonců 
ani v dialogu Faidón není zcela jednoznač-
né), například Hankinson se domnívá, že 
je ho třeba při zkoumání řeckého myšle-
ní zohledňovat, srv. Hankinson 1998, s. 4: 
“I  have deliberately vacillated between 
talking of causes and of explanations. 
The two ideas are clearly connected: 
when we explain something, we general-
ly give reasons for its being the way it is; 
and to give reasons why something is the 
way it is frequently involves an account 
of the causes of that thing. Conversely, 
by specifying the causes of some event 
or state of affairs, we are inclined to 
think that we have gone at least some of 
the way towards explaining it. But for all 
that, the two concepts are different, even 
if closely related: and a good deal turns 
exegetically on whether one chooses to 
render the Greek word aition (or aitia) as 
‘cause’, ‘reason’, or ‘explanation’. Causes 
are actual items, events, agents, facts, 
states of affairs; explanations, on the 
other hand, are propositional.” Pro úče-
ly našeho zkoumání však není toto přís-
né rozlišování mezi příčinou a  vysvět-
lením důležité. Snažíme se totiž pouze 
zjistit, jak se v Řecku ustavila teoretická 

že k rozpracování koncepce příčinnosti 
došlo jinde než u předsókratiků. 

Explicitní a  propracovanou kon-
cepci příčinnosti doprovázenou hoj-
ným užíváním pojmu příčina (aitia, to 
aition) můžeme vcelku přesně situovat. 
Lze se s ní setkat ve spisech hippokra-
tovských lékařů, které se souhrnně 
označují jako Corpus Hippocraticum. 
I když není jejich datace jistá, většinou 
se předpokládá, že nejstarší pocházejí 
z druhé poloviny, či spíše poslední tře-
tiny 5. století př. n. l.5 

Ve svém příspěvku se zaměřím pře-
devším na zkoumání hippokratovského 
spisu O svaté nemoci, který velmi názorně 
ukazuje, jak hippokratovští autoři pří-
činnost pojímali. Abychom ovšem jejich 
koncepci náležitě docenili, bude dobré 
zasadit celou problematiku příčinnosti 
do širšího kontextu, jehož důležitou sou-
část představují homérské eposy.

I. AITIOS A HOMÉRSKÉ POJETÍ 
„PŘÍČINNOSTI“ 
V homérských eposech se o příčinách ne-
hovoří. To ovšem není nijak překvapivé, 

koncepce příčinnosti, přičemž nezáleží 
ani tak na tom, zda se jedná pouze o sta-
novení jednotlivých působících faktorů, 
anebo o  vysvětlení takového působení. 
Navíc – jak jsme naznačili – ve většině 
dochovaných textů nelze takové rozliše-
ní jednoznačně prokázat. Srv. Frede 1987, 
s.  128: “Now it is true that at least from 
the fifth century B.C. onward such prep-
ositional items, too, come to be called 
causes, aitia. But throughout antiquity, 
as far as I can see, it is non-proposition-
al items like Aristotle’s causes which are 
referred to when causes are discussed 
systematically.”  

5 K  obecné charakteristice hippokratov-
ských spisů srv. Jones 1923a; Fischerová 
2012.
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uvážíme-li, že se jedná o nejstarší do-
chované řecké texty, které vznikly 
dlouho předtím, než se u  Míléťanů 
objevily první zárodky filosofického 
či vědeckého pohledu na svět, a které 
jsou proto výrazem myticko-nábožen-
ské zkušenosti. I když se u Homéra ne-
vyskytuje ani substantivum aitia, ani 
substantivizované adjektivum to aition, 
můžeme zde nalézt alespoň adjektivum 
aitios, z něhož jsou oba termíny zname-
nající příčinu odvozeny. Slovo aitios bylo 
původně používáno v morálně-právním 
smyslu k označení viny, provinění či 
odpovědnosti. Achilleus například Aga-
memnónovým poslům, kteří mu mají 
odvést Bríseovnu a kteří z něj mají po-
chopitelně strach, říká, že oni nejsou 
vinni (epaitioi),6 vinný je pouze Aga-
memnón. 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 hned ujišťuje, že za válku není 
zodpovědná či vinna (aitié) ona, nýbrž 
odpovědní (aitioi) jsou bohové.7 

Jestliže se v homérských textech 
nevyskytuje pojem příčina a adjekti-
vum aitios mělo původně pouze morální 
význam a nijak nesouviselo s přírod-
ním děním (v jehož rámci jsme jinak 
zvyklí hovořit o příčinách), znamená 
to snad, že lidé v homérské době neměli 
žádnou představu o tom, co to je pří-
čina, respektive co dnes považujeme za 
příčinu? Takový závěr by byl poněkud 
přehnaný. Určitou obecnou představou 
příčinnosti, respektive toho, že jedna 

6 Il. I,335.
7 Il. III,164–165.

událost podmiňuje či vyvolává druhou, 
disponují všichni lidé bez ohledu na to, 
v které době či kultuře žijí. Například 
žádný zemědělec by asi nepředpokládal, 
že sklidí úrodu, aniž by zasel. Žádný 
lovec by se zase nedomníval, že uloví 
nějakou kořist, když na ni nebude mí-
řit či když nebude vynakládat určité 
úsilí a um, aby ji ulovil.8 Ani v Řecku 
homérského období tomu nebylo jinak. 
Pro homérské, značně mytické myšlení 
je ovšem typické, že mnohé události, 
které bychom dnes vysvětlovali pomocí 
přirozených příčin, jsou chápány jako 
božský zásah. 

V homérských básních se sice nepra-
cuje s pojmem příčina (což vzhledem 
k básnicko-mytickému charakteru da-
ného textu není nijak překvapivé), nic-
méně rozhodně se nezdá, že by homérští 
Řekové neměli představu žádného „pří-
činného“ působení jedné věci na dru-
hou, byť toto působení často považovali 
za božský zásah. A právě toto božské 
působení je pro naše zkoumání obzvlášť 
důležité, neboť je mnohdy popisováno 
prostřednictvím adjektiva aitios („vinný, 
odpovědný“). Morálně-právní konotace 
tohoto termínu mohly původně půso-
bit na to, aby byly jeho prostřednictvím 
popisovány pouze neočekávané, abnor-
mální, ba nepřirozené události. Jestliže 
se něco děje očekávatelně či přirozeně, 
nežádá si to v očích homérského člověka 

8 Srv. Lloyd 1979, s. 49–50: “Yet an assump-
tion of the regularity of natural phenom-
ena is implicit in much of human behav-
iour. […] To understand, let alone to learn 
from, experience at all presupposes 
some idea of the regularity of phenom-
ena, although that idea may well be nei-
ther explicit nor universalised.”
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žádné vysvětlení. Vysvětlit je třeba na-
opak vždy to, co vykazuje nějakou ab-
normalitu (ať již se jedná o fyzickou, či 
psychickou událost).9 A protože se ta-
kové vysvětlení nachází většinou v bož-
ském zásahu (tedy v zásahu určitého 
individualizovaného aktéra), je božský 
činitel často pojímán v morálně-práv-
ním smyslu jako ten, kdo je odpovědný 
či vinný (aitios).

II. VYSVĚTLENÍ SVATÉ NEMOCI 
Zatímco homérský člověk hledá vysvět-
lení či příčinu pouze tehdy, dojde-li k na-
rušení přirozeného či očekávatelného 
průběhu nějaké události, pro běžné 
pojetí příčinnosti, jak se konstituovalo 
ve filosofické, případně vědecké tradici, 
je naopak charakteristické, že se snaží 
vysvětlit spíš to, co se děje přirozeně 
(v protikladu vůči homérskému pojetí 
můžeme hovořit o standardním pojetí 
příčinnosti). Jinými slovy, příčiny se 
nehledají – alespoň nikoli primárně – 
u toho, co se jeví jako zvláštní, neoče-
kávané či nepřirozené, nýbrž mají spíš 
vysvětlit přirozené fungování světa. 

Rozchod s homérským pojetím pří-
činnosti lze velmi dobře a názorně do-
ložit v hippokratovském spise O svaté 
nemoci.10 Takzvanou svatou nemocí má 

9 Srv. Dodds 2000, s. 27–28: „V závěrečném 
shrnutí lze konstatovat, že veškeré od-
chylky od normálního lidského chování, 
jejichž příčiny se bezprostředně nevy-
světlí tak, že si je uvědomí subjekt sám 
nebo je postřehnou jiní, jsou přičítány 
nadpřirozenému působení, stejně jako 
každá odchylka od obvyklého ‚chování‘ 
počasí nebo tětivy.“

10 Spisy hippokratovského corpusu jsou 
tematicky, obsahově i  stylisticky znač-
ně různorodé. Kromě specializovaných 

autor tohoto spisu na mysli nejenom to, 
co bychom na základě dnešní lékařské 
taxonomie označili v úzkém smyslu za 
epilepsii, nýbrž patrně i  jiné podoby 
náhlých nekontrolovatelných záchvatů 
(například hysterie, panické záchvaty 
atd.). Jak vyplývá z prvních čtyř kapi-
tol, ještě koncem 5. století př. n. l., kdy 
byl tento spis napsán, připisovala vět-
šina Řeků tyto (epileptické či jiné) zá-
chvaty běžně zásahu nějakého božstva.11 

odborných textů, jaké představují různé 
lékařské kazuistiky či anatomické popisy 
lidského těla, zde nacházíme rétoricky 
vybroušené texty, které původně slou-
žily k  ústnímu veřejnému přednášení. 
Jouanna identifikuje skupinu devíti ta-
kových rétoricky propracovaných tex-
tů, mezi něž řadí i  spis O  svaté nemoci 
(Jouanna 1984, s.  29–31). Protože tyto 
texty byly určeny pro širší publikum, ne-
lze vyloučit, že jejich styl a terminologie 
odpovídají spíš dobové rétorické praxi 
než vlastní lékařské reflexi. Na druhou 
stranu Jouanna i  tuto skupinu rozdělu-
je do dvou podskupin podle toho, zda 
se jedná o  orální didaktickou promlu-
vu („l’exposé oral didactique“), anebo 
o orální epideiktickou řeč („l’exposé oral 
épidictique“) (tamt., s. 32). Zatímco u epi-
deiktických řečí, které byly určeny přede-
vším pro laické publikum a  mezi něž se 
řadí spisy O umění a O vzduchu a dechu, 
nelze vyloučit, že byly napsány rétorem 
či sofistou (srv. Klouda 2012), didaktické 
promluvy, mezi něž patří i  spis O  svaté 
nemoci, představovaly spíš specializo-
vané přednášky určené pro odbornou 
veřejnost; proto je pravděpodobné, že 
byly psány lékaři, kteří se svůj styl po-
koušeli přizpůsobit dobové rétorické 
praxi (srv. Jouanna 2003b, s. X–XIII). I když 
by i  v  tomto případě bylo možné argu-
mentovat, že jejich terminologie a argu-
mentace mohly být ovlivněny rétorickými 
potřebami a požadavky, domnívám se, že 
jsou spíš výrazem vlastní lékařské či vě-
decké reflexe.

11 K  dobovým myšlenkovým představám, 
k  obecné charakteristice a  k  relevanci 
tohoto spisu z hlediska řeckého myšlení 
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Podobnost se zásahy homérských bohů 
je zjevná. Podobně jako v případě činů 
homérských bohů objevuje se i svatá 
nemoc náhle a neočekávaně. Cíl, který 
si autor tohoto spisu klade, je ukázat, 
že svatou nemoc nelze vysvětlovat své-
volným zásahem (antropomorfního, ba 
zlovolného) božstva, nýbrž že podobně 
jako ostatní nemoci vzniká na základě 
přirozených příčin. Tento cíl, který je 
vlastně autorovým programem či ma-
nifestem, je velmi pregnantně vyjádřen 
hned na počátku celého spisu: 

1 „[Tato takzvaná svatá nemoc] se mi 
nezdá božštější ani světější než jiné ne-
moci. Jako ostatní má sice přirozenost 
( fysis) a příčinu (profasis), nicméně 
lidé ji považují za božský zásah/čin 
(theion ti prégma) kvůli vlastní nezku-
šenosti a kvůli tomu, že se jeví jako 
podivná, neboť se nepodobá ostatním 
nemocem.“12, 13 

srv.  Lloyd 1979, s.  10–58 (“The criticism 
of magic and the inquiry concerning na-
ture”). K  jeho  dataci srv. Jones 1923b, 
s. 134.

12 Dochovaný řecký text první části tohoto 
úryvku je poněkud nejistý. Grensemann 
a Jouanna, kteří v poslední době vydali své 
edice tohoto hippokratovského spisu, re-
konstruují řecký text této pasáže shodně 
takto: οὐδέν τί μοι δοκεῖ τῶν ἄλλων θειο-
τέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ 
φύσιν μὲν ἔχει καὶ τὰ λοιπὰ νουσήματα, 
ὅθεν γίνεται, φύσιν δὲ αὕτη καὶ πρόφασιν 
(srv. Grensemann 1968, s. 60; Hippokratés 
2003, s.  2). Poněkud odlišně konstruuje 
řecký text Littré (srv. Hippokratés 1849, 
s.  352) i  Jones (srv. Hippokratés 1923b, 
s.  138). Tváří tvář této textové nejedno-
značnosti Jones v  poznámce k  řeckému 
textu jednoduše konstatuje: “I  am sure 
that the received text is wrong.” (tamt., 
s.  139) Navzdory této textové nejisto-
tě je ovšem podle něj hlavní myšlenka 
víceméně jasná: “Whatever the correct 

13Autor zde (na počátku celého spisu) 
vyrukuje rovnou s jednoznačným, tak-
řka programovým prohlášením, že svatá 
nemoc není výsledkem božského zásahu 
či činu (theion ti prégma)14, nýbrž že má 

reading may be, and this is uncertain, the 
sense of the passage is perfectly clear.” 
(tamt., s. 139) Text tohoto místa je takřka 
totožný s pozdější pasáží, kterou budeme 
citovat pod číslem 4. Proto je možné, že 
při přepisování došlo k tomu, že se písař 
snažil přizpůsobit jednu pasáž druhé, a to 
i za cenu určitých doplnění či glos. Spolu 
s Jonesem se domnívám, že obrat τὰ λοι-
πὰ νουσήματα,  ὅθεν  γίνεται, φύσιν δὲ 
αὕτη καὶ z výše uvedené Grensemannovy 
a  Jouannovy rekonstrukce představuje 
glosu, která sem byla vložena na zákla-
dě předpokládané analogie s úryvkem 4, 
a proto ji vypouštím. Částici de, která se 
v  glose nachází a  která by měla odpo-
vídat předcházející částici men u  slova 
fysis, posouvám spolu s  Jonesem až do 
následující věty, srv. hoi de anthrópoi 
(„nicméně lidé“). (Pro úplnost jen po-
znamenejme, že Grensemann dává celou 
výše uvedenou řeckou větu do závorek, 
pokládaje ji za pozdější vsuvku vytvoře-
nou podle pasáže 4.)

13 Morb. Sacr. 1,2–7. Není-li uvedeno jinak, 
číslování kapitol a řádků hippokratov-
ských spisů odkazuje na Jonesovo vydání 
hippokratovských spisů (srv. Hippokratés 
1923a, 1923b, 1958).

14 Pragma, respektive iónsky prégma má 
sice většinou neurčitý význam „věc“, nic-
méně původně znamenalo spíš právě 
„čin, skutek“; je totiž odvozeno od slovesa 
prassó („jednám, konám“) (srv. LSJ, I). Také 
většina interpretů chápe termín prégma 
na tomto místě v  neosobním či neutrál-
ním smyslu jako „věc“; např. Hippokratés 
1849, s.  353: „quelque chose de divin“; 
Hippokratés 1923b, s. 139: „divine origin“. 
Taková interpretace by však byla nejen 
poněkud zavádějící, nýbrž vposled i  roz-
porná. Jestliže se totiž v první větě tohoto 
úryvku říká, že svatá nemoc je stejně bož-
ská jako ostatní nemoci, pak není jasné, 
proč by vzápětí byla tato teze zpochyb-
ňována poukazem, že ji za cosi božského 
(za božskou věc) považují pouze obyčej-
ní lidé na základě nezkušenosti. Jak ješ-
tě uvidíme, kontrast, který zde má autor 
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podobně jako ostatní nemoci vlastní 
přirozenost a příčinu. I přes téměř na-
turalistickou dikci tohoto prohlášení 
nelze autora považovat za naturalistu 
či ateistu v dnešním smyslu. Jak totiž 
říká hned v první větě, svatá nemoc není 
ani božštější, ani světější než ostatní ne-
moci, což znamená, že i ostatní nemoci 
jsou podle něj v jistém smyslu božské 
(proč je považuje za božské, naznačíme 
níže).15 Jinými slovy, autorův primární 
záměr není svatou nemoc nijak desakra-
lizovat či naturalizovat, nýbrž ukázat, 
že není způsobena žádným individuál-
ním, ba zlovolným božským zásahem/
činem (theion ti prégma). Proto se autor 
nepouští hned do zkoumání její přiroze-
nosti a příčiny, ale první část svého spisu 
věnuje polemice s různými mágy (ma-
goi), očišťovači (kathartai), potulnými 
kněžími (agyrtai) a šarlatány (alazones), 
kteří podle jeho názoru tuto nemoc jako 
první prohlásili za svatou (hierósantes), 
aby ji svými očišťovacími praktikami 
(katharmoi) a zaříkáváními (epaoides) 

na mysli, není kontrastem mezi jakousi 
naturalistickou přirozeností na jedné 
straně, a božskostí na straně druhé, ný-
brž mezi (řekněme) skutečnou božskostí 
a  lidově pojímanou božskostí spočívající 
na osobním či svévolném aktu nějakého 
boha. Kromě tohoto věcného argumen-
tu svědčí ještě jeden důvod pro to, že 
zde slovo prégma znamená „čin, skutek“. 
O  něco níže v  textu je totiž toto slovo 
použito opět ve významu „čin“. Poté, co 
autor našeho textu kritizuje různé mágy 
a šarlatány za to, že k léčení svaté nemoci 
používají očišťovací praktiky a zaříkávání, 
konstatuje, že takto dělají nejbezbožnější 
čin (anosiótaton te kai atheótaton prég-
ma poieúsin, Morb. Sacr. 4,34–35). 

15 K  interpretaci božského pojetí nemocí, 
respektive obecně náboženského či teo-
logického charakteru spisu O  svaté ne-
moci srv. Eijk 2005.

mohli léčit.16 Příznačné je, že se náš au-
tor nesnaží pouze ukázat, že tyto očišťo-
vací a zaříkávací praktiky jsou neúčinné, 
nýbrž že dokonce představují ten vůbec 
nejbezbožnější čin (anosiótaton te kai 
atheótaton prégma).17 Pokud by totiž sva-
tou nemoc způsobovali skutečně bohové 
a různí mágové či očišťovači by ji svými 
zaříkáváními mohli léčit, znamenalo by 
to, že by božská moc (tú theiú hé dyna-
mis) byla ovládána a podřízena lidskému 
úsudku; vposled by se tak již nejednalo 
o nic božského (ti theion), nýbrž pouze 
lidského (anthrópinon).18 Vždyť jak by 
mohlo být něco božského podrobeno 
lidskému působení, aniž by to neztratilo 
svou božskost? 

Pro naše zkoumání je tato část spisu 
O svaté nemoci relevantní potud, pokud 
se zde v souvislosti s údajně božským 
zásahem či činem (respektive s domně-
lou schopností bohů způsobovat svatou 
nemoc) opakovaně používá adjektivum 
aitios v jeho původně morálně-právním 
významu „vinný, odpovědný“, jak jsme 
se s ním setkali u Homéra (nově se zde 
objevuje i odvozené substantivum aitié, 
které sice v hippokratovských spisech 
běžně znamená „příčina“, nicméně zde 
má ještě původní morální význam „vina, 
odpovědnost“). Autor uvádí poměrně 
rozsáhlý seznam, v němž – jak to bylo 
v  jeho době asi obvyklé – jednotlivé 
podoby (hekaston eidos) svaté nemoci 
připisuje působení různých bohů (tato 
různorodost podob svaté nemoci nazna-
čuje, že ji nelze jednoduše identifikovat 

16 Morb. Sacr. 1,1–13.
17 Morb. Sacr. 4,34–35.
18 Morb. Sacr. 4,13–16.
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s epilepsií v tom smyslu, jak ji pojímá 
dnešní medicína). Poté, co vždy uvede 
konkrétní podobu svaté nemoci, říká, 
který z bohů se za ni považuje zodpo-
vědný či vinný (aitios), případně kterému 
bohu se připisuje vina či odpovědnost 
(aitié) za danou podobu záchvatu.19 

Čím jasněji si uvědomíme, že ještě 
koncem 5. století př. n. l. byl za „příčinu“ 
božské nemoci běžně považován zásah 
nějakého boha, tím efektivněji, odváž-
něji a inovativněji bude působit autorovo 
lakonické tvrzení ze začátku šesté kapi-
toly, že je za ni ve skutečnosti odpovědný 
(aitios) lidský mozek. Je přitom nápadné 
a signifikantní, že k vyjádření kauzální 
závislosti svaté nemoci na mozku používá 
autor stejné adjektivum, pomocí něhož se 
v lidových představách od dob Homéra 
popisoval svévolný zásah bohů. Nicméně 
je třeba pochopit, jak přesně mozek sva-
tou nemoc zapříčiňuje. Pouhá aplikace 
původně morálního adjektiva aitios na 
nějaký přirozený fenomén (třeba mozek) 
by totiž sama o sobě nebyla zase až tak 
zásadní a revoluční; podobně tento ter-
mín používal například i Herodotos, když 
odmítal názor, že by za záplavy Nilu byly 
zodpovědné (aitioi) sezónní větry.20 Podí-
vejme se proto, jak přesně hippokratovský 
autor pojímá příčinnost mozku.

2 „Tento stav zapříčiňuje (aitios) mozek, 
podobně jako i ostatní vážné nemoci. 
Jakým způsobem (hotó tropó) a z jaké 
příčiny (ex hoiés profasios) vzniká, jasně 
vysvětlím.“21 

19 Morb. Sacr. 4,20–33.
20 Hdt. II,20.
21 Morb. Sacr. 6,1–4; srv. též 20,28–29.

Z autorova konstatování, že jasně 
vysvětlí způsob (tropos) a příčinu (pro-
fasis) vzniku svaté nemoci, je zjevné, že 
příčinnost (aitios) mozku úzce souvisí 
s tímto vysvětlením a že bez něj by kau-
zální role mozku byla neúplná či ales-
poň nejasná (připomeňme, že termín 
profasis se v hippokratovských spisech, 
případně i u Thukydida, běžně používá 
k označení příčiny,22 nicméně později, 
již u Platóna a Aristotela, byl nahrazen 
pojmem aitia či to aition).23 Jinými slovy, 
o příčinnosti mozku nelze hovořit bez 
rozpoznání jejího průběhu (srv. „jakým 
způsobem vzniká“) a bezprostřední pří-
činy (profasis). A tomuto vysvětlení je 
věnován víceméně zbytek spisu.

Autor nejprve konstatuje, že svatá 
nemoc se vyskytuje pouze u jednoho 
ze dvou základních typů lidí, totiž 
u těch, kteří jsou hlenovití (flegmató-
dés), a nikoli žlučovití (cholódés),24 což 

22 Srv. Kirkwood 1952.
23 Především v souvislosti s touto pasáží se 

někdy odlišují termíny aitios a  profasis. 
Zatímco profasis má označovat vnější 
kauzální faktor, aitios zase souvisí spíš 
s vnitřní či nutnou podmínkou. Jak uvidí-
me níže, ve spise O svaté nemoci je toto 
rozlišení víceméně pouze nominální; na-
víc by ho bylo možné jen sotva prokázat 
v  ostatních hippokratovských spisech. 
Srv. Lloyd 1979, s. 54, především pozn. 231; 
Eijk 2005, s. 54, především pozn. 24. 

24 Je pravděpodobné, že teorie dvou šťáv, 
jak se nachází ve spise O  svaté nemoci, 
představuje nejstarší podobu hippokra-
tovské humorální teorie a že další šťávy 
byly doplněny později, srv. Lonie 1981, 
s.  58–60. Klasickou humorální teorii se-
stávající ze čtyř základních tělesných 
šťáv (krve, hlenu, žluté a černé žluči) lze 
v  rámci hippokratovského corpusu na-
lézt ovšem pouze ve spise O přirozenosti 
člověka. K  přehledu různých možností, 
jak hippokratovští autoři chápali člověka 
(respektive z kolika a jakých konstituentů 
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mimochodem pokládá za jeden z dů-
kazů, že svatá nemoc není způsobena 
svévolným zásahem žádného boha; bůh 
by totiž mohl postihovat stejně či rov-
noměrně oba typy lidí.25 Protože se obě 
konstituce předávají z rodičů na děti, je 
i svatá nemoc vlastně dědičná (kata ge-
nos)26. I když postihuje pouze hlenovité 
jedince, neznamená to, že by se musela 
projevit u všech hlenovitých typů. Její 
výskyt je totiž podmíněn celou řadou 
dalších kauzálních faktorů (profasies). 
Epileptické či jiné záchvaty vznikají 
v důsledku výtoku hlenu, který je nahro-
maděn v mozku, do cév (v tomto smyslu 
lze hovořit o příčinnosti mozku). Proto 
hippokratovský autor načrtává hned 
zkraje svou představu o vaskulárním 
systému, která je založena na tom, že 
v těle existují dvě hlavní cévy vedoucí do 
mozku. Podle jeho představ vedou cévy 
nejenom krev, nýbrž i vzduch.27 Když 
z mozku vyteče hlen do cév, omezí se, 
nebo se dokonce úplně zastaví distri-
buce vzduchu po těle. A protože vzduch 
souvisí s rozumem ( fronésis) a s pohy-
bem (kinésis), narušení jeho distribuce 
má vážné důsledky, může způsobit 
i bezvědomí.28 

Pokud jde o vysvětlení svaté nemoci 
(o  pochopení jejího „mechanismu“ 
a toho, kdo jí bude přesně trpět), sleduje 
autor její původ až do embryonálního sta-
dia. Doslova říká, že začíná růst ( fyestai) 
v embryu. Při vývoji embrya v matčině 

je složen), srv. Fischerová 2012, s. 52–54; 
Bartoš 2008, s. 18–19; srv. též kapitolu IV.  

25 Morb. Sacr. 5,15–21.
26 Morb. Sacr. 5,8.
27 Srv. Morb. Sacr. 6–7.
28 Morb. Sacr. 10,23–27.

děloze dochází k tomu, že se mozek (ja-
kož i ostatní orgány) očišťuje od hlenu. 
Pokud toto očištění proběhne v pořádku 
(kalós kai metriós), bude člověk nejzdra-
vější. Může se však stát, že odteče příliš 
mnoho nebo příliš málo hlenu anebo 
že hlen odteče až po narození. Nejhorší 
ovšem je, když se tělo od hlenu neočistí 
vůbec a hlen se usadí v mozku. Pak se 
stane hlenovitým. A právě u takových 
lidí se projevuje svatá nemoc.29 Pokud 
se totiž mozek od hlenu nevyčistil před 
narozením ani bezprostředně po něm, 
může během života docházet k náhlému 
uvolnění hlenu z mozku do cév, což má 
vzhledem k narušení distribuce vzduchu 
po těle nejrůznější důsledky: například 
zrychlený tlukot srdce, dýchavičnost 
nebo právě epileptický záchvat se všemi 
jeho příznaky, jako jsou dušení, pěna 
u úst, křeče, vyvrácené oči atd.30 

To, zda, kdy a v jakém množství se 
hlen z mozku uvolní a jaké to bude mít 
přesně důsledky, záleží na celé řadě 
různých faktorů – například na věku 
(u malých dětí bývá epilepsie často smr-
telná), na roční době, respektive na tep-
lotě a na její prudké změně (rizikovým 
obdobím je především zima, kdy dochází 
k častému přecházení z tepla do chladu 
a naopak), na změně větrů (jižní vítr, 
který přináší či způsobuje vlhkost, je 
nejrizikovější)31 a  samozřejmě – jak 
bývá u většiny hippokratovských lékařů 
zvykem – na životosprávě (diaité), která 
zahrnuje nejenom stravu, ale i fyzickou 
aktivitu, spánek atd. a která představuje 

29 Morb. Sacr. 8.
30 Srv. Morb. Sacr. 9–10.
31 Srv. Morb. Sacr. 11–16.
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jediný prostředek, jak svatou nemoc lé-
čit, případně jak jí předcházet.32

Nuže, teprve nyní na základě pocho-
pení toho, jak podle hippokratovského 
autora božská nemoc přesně funguje, 
můžeme náležitě docenit jeho zjištění, 
že ji zapříčiňuje (aitios) mozek (2). Jest-
liže byl v lidových představách ozna-
čován jako aitios (odpovědný či vinný) 
nějaký bůh, znamenalo to, že bůh byl 
považován za nutnou i  dostatečnou 
podmínku dané události či jednání 
(kromě božského zásahu nebylo třeba 
hledat žádné další vysvětlení). Naproti 
tomu v hippokratovském konstatování, 
že mozek je aitios svaté nemoci, před-
stavuje mozek pouze její nutnou pod-
mínku – bez mozku (respektive bez vý-
toku hlenu nahromaděného v mozku 
do cév) by svatá nemoc se všemi svými 
specifickými nekontrolovatelnými pro-
jevy neexistovala. Mozek však nepřed-
stavuje její dostatečnou podmínku. Mo-
zek ji totiž sám o sobě nezpůsobuje. 
Jeho hlenovitý charakter (respektive 
výtok hlenu do cév) je ovlivněn celou 
řadou na mozku nezávislých faktorů, 
jako jsou vývoj embrya, teplo, chlad, 
změna větrů, životospráva atd. Jinými 
slovy, kdyby mozek nebyl ovlivňován 
celou řadou různých kauzálních fak-
torů (prafasis), které epileptický či jiný 
záchvat buď přímo vyvolávají, nebo 
alespoň určují jeho přesnou podobu 
a intenzitu, svatá nemoc by nemohla 
vzniknout. 

To, že je role mozku ve vysvětlení 
svaté nemoci značně omezená, vlastně 
pouze jaksi zprostředkovatelská (neboť 

32 Morb. Sacr. 21,22–26.

je podmíněna dalšími faktory), sice ve 
srovnání s dřívější úlohou bohů (ja-
kožto těch, kdo jsou považováni za pů-
vodce určité události či jednání) značně 
limituje jeho kauzální možnosti, nic-
méně pokud jde o samotnou koncepci 
příčinnosti, je prohlášení mozku za „vi-
níka“ (aitios) svaté nemoci zcela zásadní 
a revoluční. Mezi mozkem jakožto bez-
prostřední či nutnou příčinou (aitios) 
svaté nemoci a ostatními kauzálními 
faktory (profasies) dochází totiž k velmi 
komplexní interakci, která pouze při 
určité konstelaci vyvolá svatou nemoc 
(například působení tepla na hlenovitý 
mozek, které by jinak vyvolalo epilep-
tický záchvat, může být eliminováno 
správnou životosprávou atd.). A právě 
tuto souhru a podmíněnost nejrůzněj-
ších kauzálních faktorů lze považovat 
za doklad toho, že se zde setkáváme 
s explicitní a propracovanou koncepcí 
příčinnosti. Navíc zprostředkovatelská 
funkce mozku ukazuje, že hippokratov-
ský autor nepracuje pouze s představou 
bezprostředního působení něčeho na 
něco (jak to bylo běžné u Homéra anebo 
v případě lásky a sváru u Empedoklea či 
u Anaxagorovy mysli), nýbrž na základě 
důkladné (byť samozřejmě z hlediska 
dnešních vědomostí poněkud fantas-
tické) znalosti „mechanismu“ či fungo-
vání svaté nemoci předpokládá něco, co 
bychom mohli označit za kauzální řetě-
zec, v jehož rámci určité faktory (pro-
fasies) působí na mozek, který teprve 
na základě jejich působení vyvolává 
určitou reakci, respektive zapříčiňuje 
(aitios) epileptický záchvat.  

Bez ohledu na to, zda budeme ve 
spise O svaté nemoci rozlišovat termíny 
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aitios a profasis (například v tom smy-
slu, že zatímco aitios je nutná podmínka 
svaté nemoci, profasis dostatečná, pří-
padně že zatímco aitios souvisí s vnitř-
ními faktory, profasis s vnějšími33), z his-
torického hlediska je důležité především 
to, že se zde lze setkat s velmi komplexní 
teorií příčinnosti, v jejímž rámci na sebe 
působí různé kauzální faktory, které se 
různě podmiňují, vyvažují, eliminují, 
nebo naopak posilují. Jinými slovy, ur-
čitý efekt nemůže být automaticky vy-
volán jediným faktorem, nýbrž pouze 
jejich komplexní souhrou. V tomto smy-
slu můžeme původní homérský termín 
aitios v autorově zjištění, že mozek je 
aitios svaté nemoci, interpretovat jedno-
duše jako příčinu, neboť mozek se svou 
specifickou hlenovitou konstitucí před-
stavuje pouze jeden z mnoha kauzálních 
faktorů „zodpovědných“ za vznik svaté 
nemoci. (Z hlediska teorie příčinnosti 
je tedy rozlišení termínů aitios a profasis 
spíš pouze nominální, aniž by mělo ně-
jakou věcnou relevanci.)

33 Tento aspekt zdůrazňuje například 
Hankinson, srv. Hankinson 1998, s.  55: 
“The writer of the Sacred Disease distin-
guishes between the internal structure 
of a  disease and what occasions it  […]. 
The Hippocratic writers are the first ex-
plicitly to distinguish between those 
internal, constitutional factors which 
render some people more susceptible to 
particular diseases than others, and the 
external triggering causes which set the 
pathogenic process in motion. This co-
incides with the emergence of the goal 
of explanatory generality: the rational-
ist wants to know why it is that diseases 
affect some people and not others, and 
why some recover but others do not. 
Such concerns are practical, but they 
also involve an abstract desire to render 
the world intelligible.”

III. PŘIROZENOST SVATÉ 
NEMOCI
Poté, co jsme načrtli, jak hippokra-
tovský autor pojímá příčinnost (tedy 
jako poměrně komplikovanou souhru 
vzájemně se podmiňujících faktorů), 
je třeba zamyslet se ještě jednou nad 
tím, co znamená, že mozek je příčinou 
svaté nemoci. Jak jsme viděli, mozek 
jako takový ji nezpůsobuje. Svatá nemoc 
se totiž objevuje pouze u lidí, jejichž 
mozek se buď před narozením, anebo 
těsně po něm neočistil od hlenu a kteří 
jsou v důsledku toho nutně hlenovití.34 
Takový hlenovitý mozek je ovšem jis-
tým způsobem poškozený či narušený 
(srv. „poškození“ (diafthoré)).35 Pro naše 
zkoumání je důležité pochopit, jak (na 
základě jakého kritéria) je možné kon-
statovat, že je mozek narušený. Jak vy-
plývá z poslední části spisu, v níž se 
hovoří o tom, jaké psychické projevy 
s mozkem souvisejí, má mozek určitou 
fysis neboli přirozenost.36 Doslova se 
zde říká: 

34 Morb. Sacr. 8.
35 Morb. Sacr. 18,1–2.
36 I  když se termín fysis do češtiny běžně 

překládá dvěma způsoby (jednak jako 
„přirozenost“ a  jednak jako „příroda“), 
kolektivní význam „příroda“ jakožto sou-
hrn přirozeně existujících věcí se v 5. sto-
letí př. n. l. (tedy v době, kterou se nyní 
zabýváme) vyskytoval pouze sporadicky, 
pokud vůbec (některé výskyty v  hippo-
kratovských spisech by snad mohly být 
interpretovány tímto způsobem, nicméně 
textová evidence není vůbec jednoznač-
ná). Jak ještě uvidíme, teprve ve 4. století 
př. n. l. u Platóna a Aristotela se lze se-
tkat s kolektivním významem fysis zhru-
ba odpovídajícím našemu pojmu „pří-
roda“. Názornou shrnující charakteristi-
ku významů fysis u  předsókratovských 
a hippokratovských autorů podává Thein 
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3 „Všemi těmito věcmi [tj. různými úz-
kostmi a fobiemi] trpíme kvůli mozku, 
pokud není zdráv, ale je teplejší, chlad-
nější, vlhčí či sušší, než je jeho přiro-
zenost ( fysis), anebo proti přirozenosti 
(para tén fysin) trpí nějakým jiným ne-
zvyklým stavem.“37 

Jestliže má mozek nějakou přiro-
zenost, která je úzce spjata se zdravím 
a od které se může mozek toho kterého 
konkrétního jedince odchylovat (ať již 
proto, že je teplejší, chladnější, vlhčí, 
sušší či jinak narušený), naznačuje to, 
že přirozenost mozku je normativní 
koncepce založená na jeho předpoklá-
daném správném fungování.38 Aby totiž 

2012, s. 32–33: „Veškeré významy slova fy-
sis se totiž pohybují mezi dvěma krajní-
mi a do značné míry opačnými póly: fysis 
pojmenovává na jedné straně neprůhled-
ný vnitřek individuálních věcí, na druhé 
straně jejich společný a nejzazší vnějšek, 
jímž je osnova celku světa. […] Napětí 
mezi jasnou vnější odlišností jednotli-
vých věcí a jejich skrytými čili nezjevnými 
vlastnostmi se pak přenáší do hypotézy 
o určující roli skrytých vlastností, v nichž 
lze díky jejich možné a neverifikovatelné 
spřízněnosti se stejně nezjevným celkem 
světa hledat důvody a příčiny toho, proč 
se věci liší, ale přesto se chovají podle ur-
čitých pravidel a zákonů.“

37 Morb. Sacr. 17,14–18.
38 Srv. Bartoš 2008, s.  11: „Normativní kon-

cept přirozeného, zdravého stavu je nut-
ným předpokladem jakékoli lékařské teo-
rie, a proto nedílnou součástí tehdejšího 
lékařství byl i výzkum lidské přirozenos-
ti.“ I když Bartoš hovoří především o lid-
ské přirozenosti, platí jeho tvrzení i pro 
přirozenost jako takovou; koneckonců 
představě lidské přirozenosti (případně 
přirozenosti člověka či těla) musel – lo-
gicky i  chronologicky – předcházet ná-
hled do přirozenosti jednotlivých orgánů, 
respektive částí těla. K lidské přirozenos-
ti srv. následující kapitolu IV.

mohl vysvětlit svatou nemoc (případně 
další závažné nemoci, které jsou rov-
něž většinou spjaty s mozkem), musí 
náš autor nejprve předpokládat jakousi 
pravou či ideální povahu mozku. To mu 
umožní, aby různé nemoci vysvětloval 
jako odchylky od jeho správného fun-
gování neboli přirozenosti. Za příčinu 
svaté nemoci nelze tedy pokládat mo-
zek sám o sobě (jak to naznačoval úry-
vek 2), nýbrž spíš jeho (předpokláda-
nou) přirozenost. To ovšem znamená, 
že fysis jakožto přirozenost představuje 
důležitý kauzální faktor svaté nemoci. 
Zdá se tedy, že to byla právě koncepce 
fysis, co umožnilo našemu hippokratov-
skému autorovi rozpracovat výše nazna-
čené pojetí příčinnosti jakožto velmi 
komplexní souhry různých kauzálních 
faktorů.

Na tomto místě by bylo možné samo-
zřejmě hned namítnout, že na základě je-
diné (byť jakkoli důležité) pasáže nelze 
činit tak zásadní hodnocení ohledně role 
pojmu fysis jakožto důležitého kauzál-
ního faktoru. To je samozřejmě pravda, 
nicméně kdyby se prokázalo, že pojem 
fysis hraje ve spise O svaté nemoci, ba v ce-
lém hippokratovském corpusu důležitou 
úlohu (a nejedná se tedy pouze o jeho 
nahodilé a výjimečné užití), nebylo by 
to vůbec nepravděpodobné. Proto se po-
dívejme na to, zda autor spisu O svaté 
nemoci používá pojem fysis ještě i na ji-
ných místech a v jiných souvislostech než 
ve spojení s mozkem (případně s jiným 
tělesným orgánem). 

Jak jsme viděli v úryvku 1, pochá-
zejícím hned ze začátku celého spisu, 
náš autor nehovoří pouze o přiroze-
nosti mozku, nýbrž rovněž a vlastně 
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především o přirozenosti svaté nemoci. 
Víceméně stejnou myšlenku pak opa-
kuje bezprostředně poté, co se vyrovná 
s lidovými představami o svaté nemoci 
jakožto zásahy bohů. Na začátku svého 
vlastního výkladu a vysvětlení božské 
nemoci říká: 

4 „Tato nemoc se mi nezdá božštější 
než ostatní. Má sice přirozenost ( fy-
sis) jako i  jiné nemoci a příčinu (pro-
fasis)39, odkud všechny vznikají (hothen 
hekasta ginetai), ale jakožto božská co 
do přirozenosti ( fysis) a příčiny (pro-
fasis) vzniká z téhož [tj. z týchž příčin], 
z čeho [z jakých] vznikají i ostatní ne-
moci.40 Rovněž je léčitelná, a to neméně 
než ostatní.“41

Co se ovšem myslí tím, že svatá ne-
moc (jakož i každá jiná nemoc) má při-
rozenost? Pokud přirozenost znamená 
něco jako pravou či ideální povahu ně-
jaké věci, pak je sice poměrně jasné, co 
znamená přirozenost mozku (případně 
jiného tělesného orgánu), nicméně v pří-
padě nemoci to vůbec jasné není. Zatímco 
totiž pravou povahu či správné fungování 
nějakého orgánu lze víceméně okamžitě 

39 Oproti Grensemannovi a Jouannovi pone-
chávám spolu s Littrém a Jonesem v tex-
tu obrat kai profasin, který je doložen 
v manuskriptu M (i když byl dlouho pře-
devším Wilamowitzovou zásluhou upřed-
nostňován rukopis θ, Jouanna toto po-
jetí problematizuje, srv. Jouanna 2003b, 
s. LXXIV–LXXXVII). 

40 Jones ve své edici vypouští větu φύσιν 
δὲ τοῦτο καὶ πρόφασιν  ἀπὸ ταὐτοῦ τὸ 
θεῖον γίνεσθαι ἀφ᾽ ὅτου καὶ τἄλλα πάντα 
(srv.  Hippokratés 1923b, s.  150). Spolu 
s  ostatními editory se však domnívám, 
že k jejímu vypuštění není důvod.

41 Morb. Sacr. 5,1–5.

rozpoznat (pokud orgán nefunguje tak, 
jak má, má to celou řadu rozpoznatel-
ných důsledků), určit fysis neboli přiro-
zenost nějaké nemoci je možné pouze na 
základě jejího průběhu. Odlišit různé 
nemoci nelze pouze na základě jistého 
symptomu (ba ani celé řady symptomů) 
v  určitém časovém okamžiku, nýbrž 
pouze na základě dlouhodobějšího po-
zorování jejich průběhu. Předpokladem 
léčby je vždy správná diagnóza provedená 
na základě získaných symptomů z dosa-
vadního průběhu nemoci; pro hippokra-
tovské lékaře bylo navíc velmi důležité 
stanovení prognózy nemoci (neboli jejího 
budoucího průběhu).42 Jinými slovy, na 
rozdíl od přirozenosti tělesných orgánů 
se v případě nemoci prosazuje v koncepci 
přirozenosti velmi silný vývojový, gene-
tický či diachronní aspekt. 

42 Srv. Fischerová 2012, s.  61–62: „Léčba 
hippokratovského lékaře má však ještě 
jeden rozměr […], a  to rozměr prognos-
tický. Prognóza představuje v  hippokra-
tovské medicíně klíčový pojem, spolu se 
souvisejícími pojmy krisis a  kairos. […] 
V jádru věci tedy leží představa, že nemoc 
má svůj určitý přirozený průběh, vlast-
ní její fysis: začíná určitým způsobem, 
prochází určitými fázemi, jež je nicméně 
možno do jisté míry ovlivnit nasazenou 
léčbou, až dospěje do fáze krisis, tedy 
do rozhodujícího momentu, k  možnému 
bodu obratu; ve chvíli krize může nemoc 
ustoupit, nebo naopak pokročit do další 
fáze. […] Jestliže pojem krisis reflektuje 
vlastní průběh nemoci, její přirozenost, 
byť v  pohledu lékaře, pak pojem kairos 
představuje v prvé řadě odkaz na lidskou 
aktivitu, na vhodnou chvíli, kdy je třeba 
zasáhnout. […] Rozpoznat kairos ovšem 
předpokládá znalost minulých stavů, jichž 
lze užít jako vzorů při usuzování na možný 
stav příští. Jen tak je totiž možno nemoc 
pojmenovat – stanovit diagnózu (a v tom-
to smyslu jsou oba termíny neoddělitelně 
propojeny) i následující ta deonta, vše, co 
je třeba činit, a to v pravý čas.“
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Tento genetický či diachronní aspekt 
nemusel být do koncepce přirozenosti 
nijak násilně a svévolně implantován, 
neboť je dán v etymologii samotného 
řeckého termínu fysis. Substantivum 
fysis je totiž odvozeno ze slovesa fyein, 
které v aktivu znamená „plodit, rodit“, 
zatímco v mediu „růst, vznikat, narodit 
se“. Protože řecká feminina s koncovkou 
-sis vyjadřují většinou abstraktní před-
stavu procesu pojímaného jako něco 
konkrétního,43 mohla fysis původně 
znamenat něco jako „růst“.44 Nicméně 

43 Srv. Naddaf 2005, s. 11.
44 Na tomto místě je třeba upozornit na roz-

díl mezi etymologií slova a  jeho skuteč-
ným, (v konkrétních řečových souvislos-
tech, respektive v písemných dokladech) 
doloženým významem. Většinou je tento 
rozdíl intuitivně zcela zřejmý, nicméně 
v případě slova fysis ho nelze dostatečně 
zdůraznit. Problém totiž je, že před polo-
vinou 5. století př. n. l. se v celé dochova-
né řecké literatuře vyskytuje pouze ně-
kolik málo dokladů jeho použití (konkrét-
ně sedmkrát v  nefilosofických textech 
a  jedenáctkrát ve spisech filosofických). 
Zatímco v  nefilosofické literatuře ozna-
čuje vcelku neproblematicky „vnější po-
dobu“ věci, předsókratici ho pojímali spíš 
ve významu „pravá povaha“, a  tudíž víc 
zdůrazňovali vnitřní či skryté vlastnosti. 
A protože není úplně zjevné, co se touto 
pravou vnitřní povahou přesně myslí, hle-
dají interpreti často oporu v etymologii 
a jako hlavní význam fysis chápou „růst“, 
a to nejenom ve smyslu samotného pro-
cesu, nýbrž i s ohledem na jeho počátek 
(fysis se někdy dokonce interpretuje jako 
„vznik“) a výsledný stav, srv. Heidel 1906, 
s.  97 (zde je uváděna přehledná synop-
tická tabulka předpokládaných významů 
fysis vycházejících z  její  etymologie – 
„růst“; poznamenejme ovšem rovnou, že 
Heidel do svého výčtu zahrnuje i výskyty 
fysis u hippokratiků, tj. z druhé poloviny 
5. století př. n. l., kdy – jak je zjevné i z na-
šeho výkladu – došlo k jejímu masivnímu 
používání a zároveň i k jejímu značnému 
sémantickému rozšíření); Naddaf 2005, 

v nejstarších dokladech, které máme 
textově doloženy, jsou růstové kono-
tace přítomny nanejvýš implicitně či 
nahodile,45 takže rozhodně nepředsta-
vují hlavní význam slova fysis.46 Jinými 
slovy, kromě základního významu 
„pravá či ideální povaha“ je pro fysis 
(jak ji v souvislosti s nemocí pojímá 
náš hippokratovský autor) charakte-
ristický určitý genetický (s její etymo-
logií související) aspekt, který odka-
zuje k tomu, z čeho daná věc vznikla. 
Fysis by tedy bylo možné chápat jako 
pravou povahu či ideální podobu ně-
jaké věci potud, pokud tato věc do své 
pravé či ideální podoby nějak přirozeně 
(tj. bez lidských a božských zásahů) 
dorostla (koneckonců například i mo-
zek se musel do svého přirozeného či 

s.  12 (viz následující pozn.). Proti tomu-
to pojetí srv.  například Lovejoy 1909, 
s. 376: “[…] that as a technical term, and 
especially in the treatises of the cosmol-
ogists, φύσις meant ‘the intrinsic and 
permanent qualitative constitution of 
things’ or, more colloquially, ‘what things 
really are’ […].” O  spojení obou význa-
mů se snaží například Kočandrle 2008, 
s. 18–26.

45 Srv. Hobza 2009, s. 9–22.
46 Opačné pojetí ilustruje velmi názor-

ně například Naddaf 2005, s.  12: “If one 
considers that all the compounds of the 
term phusis and its corresponding verb 
phuo-phuomai conserve the primary 
meaning of ‘growth, growing’ through-
out antiquity (and, in particular, in the 
context of vegetation), then it seems 
clear the fundamental and etymological 
[zvýraznil P. H.] meaning of the term phu-
sis is that of growth, even if the mean-
ing of the term evolved. It therefore 
follows from a  linguistic analysis of the 
word that, as an action noun ending in 
-sis, phusis means the whole process of 
growth of a thing from birth to maturity.” 
Srv. předchozí pozn.
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zdravého stavu vyvinout z embryonál-
ních zárodků). 

Oproti původnímu významu „pravá 
povaha“ zdůrazňuje autor spisu O svaté 
nemoci nový etymologicko-genetický 
aspekt fysis na základě dvojí strategie: 

Za prvé vysvětlení svaté nemoci 
situuje již do jejích údajných embryo-
nálních počátků, kdy se má vyvíjející 
se mozek očišťovat od hlenu. Doslova 
říká, že svatá nemoc „začíná růst již 
v embryu“ (archetai de fyesthai epi tú em-
bryú)47; poznamenejme rovnou, že právě 
z použitého slovesa „růst“ ( fyesthai) je 
etymologicky odvozena fysis. V tomto 
smyslu lze tedy přirozenost nějaké ne-
moci chápat jako určitý vzor či mustr 
sledující její vývoj od počátečních příčin 
až po konečné stadium.48 

Za druhé se náš hippokratovský au-
tor snaží přirozenost svaté nemoci co 
nejvíce přiblížit k její příčině, ba ji s ní 
dokonce ztotožnit. Pojmy přirozenost 
( fysis) a příčina (profasis) totiž spojuje 
prostřednictvím částice kai, kterou lze 
chápat nejenom ve slučovacím významu 
„a“, „a zároveň“, ale rovněž v konkre-
tizujícím významu „a to“, „neboli“; ve 
dvou krátkých pasážích (1 a 4) takto 
spojuje oba pojmy hned třikrát. Uvědo-
míme-li si, že příčinu charakterizuje či 
koncipuje jako to, odkud něco vzniká 
(a to buď prostřednictvím adverbia ho-
then („odkud“), srv. 4, anebo pomocí 
předložky ex („z“), srv. 2, případně apo 
(„od“), srv. Morb. Sacr. 16,43; 21,1), pak 

47 Morb. Sacr. 8,2–3.
48 Například van der Eijk  charakterizuje fy-

sis v našem spise doslova jako “a regular 
pattern of origin (cause) and growth” (Eijk 
2005, s. 49, 57).

lze mezi příčinou jakožto tím, z čeho 
něco vzniká (neboli mezi počátkem pro-
cesu), a  fysis jakožto procesem růstu 
spatřovat zjevné strukturní podob-
nosti. Jinými slovy, zdá se, že etymo-
logicko-genetický aspekt umožnil po-
jímat fysis jako kauzální faktor,49 čehož 
náš hippokratovský autor maximálně 
využil, když oba pojmy (příčinu i při-
rozenost) spojil úzkým slučovacím, 
ba konkretizujícím vztahem, takže se 
vzájemně doplňují a vysvětlují.50 Jak 

49 Sémantická šíře pojmu fysis s jeho zjevný-
mi kauzálními konotacemi je velmi dobře 
patrná v jedné pasáži z hippokratovské-
ho spisu O  vzduchu, vodách a  místech, 
který byl možná napsán stejným autorem 
jako spis O  svaté nemoci (srv. Jouanna 
2003b, s.  LXX–LXXIV; Jones se spíš do-
mnívá, že autor spisu O svaté nemoci byl 
žákem autora spisu O  vzduchu, vodách 
a místech, srv. Jones 1923b, s. 132). Poté, 
co autor spisu O vzduchu, vodách a mís-
tech, podobně jako autor spisu O  svaté 
nemoci konstatuje, že „žádná nemoc není 
ani božštější, ani lidštější než jiná“ (Aër 
22,9–10), vysvětluje, že „každá z  nemocí 
má vlastní fysis a  žádná se neděje bez 
fysis“ (Aër 22,11–13). Zatímco v  prvním 
případě označuje fysis především „přiro-
zenou povahu“ nemoci, v druhém zname-
ná spíš „přirozenou příčinu“, respektive 
„přirozené příčinné působení“. 

50 Obrat „přirozenost a příčina“ se zde někdy 
chápe jako hendiadys. Podle Jouanny tak-
to pojímá spojení obou pojmů například 
Grensemann, který ho interpretuje jako 
„natürliche Ursache“ (Grensemann 1968, 
s. 61), a snad i Jones, který ho překládá po-
dobně jako „natural cause“ (Hippokratés 
1923b, s.  139); sám Jouanna ho jako hen-
diadys ovšem nechápe (srv.  Jouanna 
2003a, s.  35). Hendiadys je rétorická či 
stylistická figura, v níž dochází ke spoje-
ní (většinou slučovacímu) dvou substan-
tiv, přičemž tímto spojením vzniká nový 
význam (například „dnem i nocí“, „prach 
a popel“). Spis O božské nemoci patří sice 
mezi ty hippokratovské texty, které byly 
určeny k  ústnímu veřejnému přednesu, 
a  které jsou proto rétoricky poměrně 
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uvidíme hned v následující kapitole IV., 
geneticko-kauzální konotace jsou sice 
pro hippokratovské pojetí fysis charak-
teristické, nicméně i v rámci hippokra-
tovského corpusu je tak úzké, třikrát 
zdůrazněné spojení mezi přirozeností 
a příčinou výjimečné. 

Teprve na tomto pozadí lze porozu-
mět polemickému tónu úryvku 4, respek-
tive 1. Hippokratovský autor zde chce dát 
jasně na srozuměnou, že žádná nemoc 
není způsobena osobním, ba zlovolným 
božským zásahem či činem, nýbrž že ji 
lze vysvětlit na základě přirozených fak-
torů. Každá nemoc má totiž svou vlastní 
přirozenost neboli přirozený průběh 
související s (přirozenými) příčinami, 
které na ni působí. A jak hippokratovský 
autor zdůrazňuje, právě tyto přirozené 
faktory a příčiny jsou něčím božským. 
Proto lze všechny nemoci považovat za 
stejně božské, a proto jsou – s podobnou 
mírou úspěšnosti – i léčitelné. 

V souvislosti s rozborem Homéra 
v kapitole I. jsme konstatovali, že ur-
čitá základní či intuitivní koncepce 
příčinnosti (v  tom smyslu, že jisté 
působení vyvolá jistý efekt) je vlastní 
všem lidem. V hippokratovském pojed-
nání O svaté nemoci se však setkáváme 
s mnohem propracovanější koncepcí 
příčinnosti, kdy příčina (profasis) ne-
působí přímo, nýbrž musí být nejprve 
zprostředkována či zpracována a teprve 
skrze toto zprostředkování způsobí 

důkladně propracovány (takže by zde 
použití rétorické figury nebylo překvapi-
vé), přesto se domnívám, že se nejedná 
o hendiadys. Spojení obou pojmů zde to-
tiž neslouží k vytvoření nového významu, 
nýbrž spíš k  jejich vzájemnému doplnění 
a vysvětlení.

nějaký efekt – například teplo jakožto 
jeden z možných zapříčiňujících fak-
torů (profasies) božské nemoci nemůže 
samo o sobě vyvolat bezprostředně epi-
leptický záchvat, nýbrž působí na mo-
zek, z něhož vyteče hlen do cév; hlen 
následně zablokuje cirkulaci vzduchu 
v cévách a to vyvolá záchvat; aby ovšem 
z mozku mohl vytéct hlen, musí být 
jeho pravá povaha neboli přirozenost 
( fysis) nějak deformována, respektive 
musí mít hlenovitý charakter. 

Zdá se tedy, že hippokratovský au-
tor nemohl ke své velmi propracované 
koncepci příčinnosti jakožto komplexní 
souhře různých podmiňujících se fak-
torů dospět bez pojmu přirozenosti. Po-
jem přirozenosti mu totiž umožnil my-
slet určitý zprostředkující mezičlánek 
mezi bezprostřední příčinou a výsled-
ným efektem. Jinými slovy, koncepce 
příčinnosti, jak se s ní lze setkat v hippo-
kratovském pojednání O svaté nemoci, 
předpokládá pojem přirozenosti. Bez 
pojmu přirozenosti by totiž hippokra-
tovský autor nemohl rozpracovat tak 
komplexní koncepci příčinnosti, respek-
tive vysvětlit fungování či mechanismus 
svaté nemoci. V tomto smyslu lze tedy 
považovat fysis za programové vyjádření 
tohoto nového komplexního kauzálního 
působení.

Je příznačné, že tato koncepce při-
rozenosti a příčinnosti byla rozpraco-
vána v  kontextu (hippokratovského) 
lékařství, a nikoli například v předsó-
kratovské filosofii. Činnost lékaře tkví 
v léčení nemoci neboli ve znovunasto-
lování zdraví pomocí různých léčeb-
ných prostředků; jedná se takřka o pa-
radigmatický příklad činnosti, kdy se 
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prostřednictvím určité příčiny (tedy lé-
čebného prostředku, ať již léku, stravy, 
či životosprávy) snažíme dosáhnout 
určitého účinku (zdraví). V lékařství je 
ovšem velmi časté, že na nějakou nemoc 
(anebo alespoň skupinu týchž symptomů 
vypadajících jako určitá nemoc) neúčin-
kují stejně tytéž léčebné prostředky 
(někdy účinkují více, někdy méně, jindy 
vůbec). Nemáme-li tedy za nemocí vidět 
(iracionální) zásah boha, lze se jen sotva 
obejít bez jisté zprostředkující koncepce 
přirozenosti, která nejenže umožní vy-
světlit každou nemoc na základě přiro-
zených kauzálních faktorů, nýbrž pře-
devším pomůže nahlédnout jejich často 
velmi složitou souhru. Aby mohl lékař 
úspěšně léčit, musí pochopit tuto kom-
plexní souhru vzájemně se podmiňují-
cích faktorů; jedině tak může nasadit 
správnou léčbu. Neúčinnost určitých 
léčebných prostředků při stejné nemoci 
lze pak vysvětlit prostřednictvím odlišné 
přirozenosti různých orgánů (respektive 
deformace jejich přirozenosti), případně 
odchylkou samotné nemoci od její přiro-
zenosti či běžného průběhu.

IV. LIDSKÁ PŘIROZENOST 
To, že autor hippokratovského pojed-
nání O  svaté nemoci pracuje s  velmi 
propracovanou a komplexní koncepcí 
příčinnosti, která je založená na pojmu 
přirozenosti, je zjevné. Otázka ovšem 
je, zda se lze s podobnou koncepcí se-
tkat i v jiných spisech hippokratovského 
corpusu. Jak jsme naznačili, každý lékař 
musí – přinejmenším implicitně – pra-
covat s poměrně složitou či komplexní 
koncepcí příčinnosti založenou na tom, 
že bezprostřední příčiny jsou nějak 

zprostředkovány tělesnými reakcemi. 
Proto lze očekávat, že i v ostatních hip- 
pokratovských spisech bude přítomna 
podobná komplexní teorie příčinnosti 
úzce související s koncepcí přirozenosti. 
Abychom to mohli ověřit, není třeba 
zkoumat, jak je v nich pojímána samotná 
příčinnost, nýbrž stačí, když v nich bude 
hrát důležitou roli fysis (kterou lze – jak 
jsme viděli – samu o sobě považovat za 
komplexní kauzální faktor). 

Již letmý pohled na ostatní hippo-
kratovské spisy ukazuje, že v nich po-
jem přirozenosti hraje klíčovou roli, 
a to často dokonce mnohem zásadnější 
než v pojednání O svaté nemoci. Zatímco 
autor tohoto pojednání používal pojem 
fysis víceméně pouze ve dvou základ-
ních významech, jednak jako přiroze-
nost mozku (respektive nějakého těles-
ného orgánu) a jednak jako přirozenost 
nemoci, v  dalších hippokratovských 
spisech má tento pojem mnohem širší 
škálu použití, z níž nejdůležitější a pro 
hippokratovské lékařství i nejcharakte-
rističtější je pojem přirozenost člověka či 
lidská přirozenost, případně přirozenost 
těla (vzhledem k tomu, že hippokratovští 
lékaři nahlíželi na člověka především 
z hlediska zdraví těla, není pro ně při-
rozenost těla víceméně ničím jiným než 
lidskou přirozeností). 

Jak hippokratovští autoři chápali 
přirozenost člověka? Jednu z nejpreg-
nantnějších a nejznámějších formulací 
toho, co je to lidská přirozenost, lze na-
lézt ve stejnojmenném hippokratovském 
spise, totiž O přirozenosti člověka51:

51 Tento spis bývá datován do posledních 
desetiletí 5. století př. n. l., srv. Jones 
1923a, s. XXVII–XXVIII. 
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5 „Lidské tělo v  sobě obsahuje krev, 
hlen, žlutou a  černou žluč. Ty také 
tvoří přirozenost těla ( fysis tú sóma-
tos) a způsobují nemoci a zdraví. Tělo 
je zdravé nejvíce tehdy, když se tyto 
šťávy chovají přiměřeně (metriós) co do 
své vzájemné směsi (krésis), účinnosti 
(dynamis) a množství (pléthos) a když 
jsou nejvíce smíchány (memigmena). 
Nemocné je zase tehdy, když se některá 
z nich vyskytuje v menší nebo větší míře 
nebo se v těle vyskytuje odděleně (chó-
risthé) a není promíchána (mé kekréme-
non) se všemi ostatními.“52

 
Pro naše zkoumání není ani tak dů-

ležité, z kolika a jakých tělesných šťáv 
je lidská přirozenost (či přirozenost 
těla) přesně konstituována, jako spíš 
to, že je chápána jako směs několika 
základních tělesných konstituentů.53 

52 De nat. hom. 9,1–9.
53 Hippokratovské lékařství se běžně spo-

juje s  představou čtyř základních tě-
lesných šťáv: krve, hlenu, žluté a  černé 
žluči. Nicméně v  corpusu hippokratov-
ských spisů je tato takzvaná humorální 
teorie ojedinělá, vyskytuje se hlavně ve 
spise O přirozenosti člověka. Zásluhu na 
tom, že začala charakterizovat hippo-
kratovské lékařství jako takové, má pře-
devším Galén, který ji připsal samotné-
mu Hippokratovi (domníval se totiž, že 
spis O  přirozenosti člověka byl napsán 
Hippokratem, případně jeho zetěm 
Polybiem) a který ji přijal za vlastní. Tato 
hippokratovsko-galénovská humorální 
teorie představovala dominantní lékař-
ské paradigma až do začátku novověku. 
V  samotných hippokratovských spisech 
hovoří někteří autoři pouze o dvou šťá-
vách, hlenu a žluči (například autor spisu 
O svaté nemoci), někdy o třech. Autor spi-
su O starém lékařství se zase domnívá, že 
člověk se skládá z tisíců (myria) různých 
šťáv (VM 14,31–35). Ve spise O  životo-
správě se nehovoří o šťávách, ale o dvou 

Nebylo by ovšem správné, kdybychom 
těžiště hippokratovské koncepce spat-
řovali především v redukci lidské při-
rozenosti na základní konstituenty. 
Hippokratovského lékaře zajímají pře-
devším jejich vzájemné poměry, neboť 
právě ty rozhodují o zdraví a nemoci. 
Má-li totiž úspěšně léčit, musí uvádět 
(čtyři) základní šťávy do správných 
vzájemných poměrů a vytvářet z nich 
správnou směs. A protože nemoc je 
něco patologického či nepřirozeného, 
je lidská přirozenost zdravým stavem 
těla neboli správně či harmonicky 
uspořádanou směsí základních kon-
stituentů.54 V tomto smyslu představuje 
lidská přirozenost normativní kon-
cepci, na základě jejíž znalosti lékař 
léčí a již se snaží v nemocném znovu 
vytvořit. 

Tento normativní aspekt lidské při-
rozenosti, který se lékař snaží v nemoc-
ném znovunastolit, je velmi názorně 

základních živlech, ohni a  vodě (Vict. 
I,3,3–4). Srv. Fischerová 2012, s.  52–54; 
Bartoš 2008, s. 18–19. 

54 Srv. Bartoš 2008, s. 10–11: „Podobně jako 
dnes i  v  antice bylo lékařství chápáno 
jako umění, jehož cílem je pomáhat člo-
věku zbavit se nemocí, které se již proje-
vily, a předejít těm, které mohou teprve 
přijít. Nemoc byla vnímána jako patolo-
gický, tj. nepřirozený stav, který člověku 
nejenom neprospívá, ale přímo mu škodí. 
[…] Jak dosvědčují tyto a mnohé další pa-
sáže, přirozenost je v kontextu hippokra-
tovského lékařství chápána především 
jako přirozenost člověka, a  to zejména 
zdravého člověka. Normativní koncept 
přirozeného, zdravého stavu je nutným 
předpokladem jakékoli lékařské teorie, 
a proto nedílnou součástí tehdejšího lé-
kařství byl i výzkum lidské přirozenosti.“ 
K  údajné prioritě přirozenosti člověka 
srv. pozn. 38.
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vyjádřen v  jiném hippokratovském 
spise – ve spise O životosprávě55: 

6 „Tvrdím, že ten, kdo chce správně 
pojednat o lidské životosprávě, musí 
nejdříve znát (gnónai) a  rozpoznat 
(diagnónai) přirozenost člověka ( fysis 
anthrópú) jako celku. Musí znát, z ja-
kých původních částí se skládá, a také 
rozpoznat, jakými z nich je ovládána 
(kekratétai). Pokud by totiž neznal její 
původní složení, nebyl by schopen po-
znat, co z jednotlivých částí vzchází; 
pokud nerozpozná, co je v  těle vlád-
noucí (to epikrateon), nebude s to po-
skytnout člověku to, co je mu prospěšné 
(ta symferonta).“56

Aby lékař mohl léčit, respektive 
stanovit správnou životosprávu, musí 
mít vědění o lidské přirozenosti. Musí 
nejenom znát, z  jakých základních 
konstituentů je složena (na rozdíl od 
spisu O přirozenosti člověka se autor po-
jednání O životosprávě domnívá, že člo-
věk se skládá ze dvou základních živlů, 
ohně a vody), ale hlavně musí u pacienta 
přesně rozpoznat vzájemné poměry 
těchto základních konstituentů. Teprve 
poté, co rozpozná, který živel převládá, 
může stanovit léčbu, respektive tako-
vou životosprávu, která oba živly při-
vede k jejich přirozené rovnováze, a tím 
opět zajistí zdraví. Vzhledem k tomu, 
že oheň a voda souvisejí se dvěma páry 

55 Tento spis se většinou datuje do konce 
5. století př. n. l., byť nelze úplně vyloučit 
začátek 4. století př. n. l., srv. H. Bartoš 
2012, s. 454–455.

56 Hippokratés 2012 (přel. H. Bartoš), s. 458; 
Vict. I,2,1–10.

protikladů suché–vlhké a teplé–studené 
(oheň je suchý a teplý, voda vlhká a stu-
dená), konstruuje hippokratovský autor 
svou dietetickou terapii na poznání, že 
různé součásti životosprávy (ať se již 
jedná o pokrmy, nejrůznější aktivity, 
roční období atd.) mohou lidské tělo buď 
vysušovat, nebo zvlhčovat či zahřívat, 
nebo ochlazovat. Jinými slovy, dietetická 
terapie uvede převládající živel opět do 
rovnováhy. Je zjevné, že takto koncipo-
vaná lidská přirozenost předpokládá 
poměrně složitou a komplexní teorii pří-
činnosti. Kromě toho, že lékař musí znát 
vlastnosti veškerých dietetických složek 
(pokrmů, tělesných aktivit, ročních dob, 
větrů, věku atd.) co do jejich základních 
kvalit suché–vlhké a  teplé–studené, 
musí vědět, na co a jak ta která diete-
tická složka v lidském těle působí, aby 
vyvolala kýžený efekt, a převládající živel 
tak mohl být postupně uveden znovu do 
přirozené rovnováhy.

I když se autoři spisů O přirozenosti 
člověka a O životosprávě rozcházejí v ná-
zorech ohledně počtu a druhu základ-
ních tělesných konstituentů, jejich pojetí 
lidské přirozenosti je podobné. Oba totiž 
lidskou přirozenost konstruují do značné 
míry normativně jako harmonickou 
směs několika málo základních konsti-
tuentů (ať se již jedná o tělesné šťávy, či 
živly). Avšak například autor spisu O sta-
rém lékařství takové pojetí lidské přiro-
zenosti odmítá, neboť se zakládá pouze 
na několika málo konstituentech – na-
víc postulovaných v rámci logické úvahy 
(srv. hypothesin hypothemenoi tó logó).57 
Za příklady takových spekulativních 

57 VM 1,2–3.
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konstituentů uvádí teplo, chlad, vlhko 
a sucho, tedy ty kvality, které představují 
základ lidské přirozenosti u autora spisu 
O životosprávě. Problém s postulováním 
malého počtu tělesných konstituentů 
(ať už jsou dva, či čtyři) spatřuje autor 
pojednání O starém lékařství především 
v tom, že se tak značně zužuje možnost 
kauzálního vysvětlení; odlišné jevy jako 
různé nemoci či smrt se totiž musejí vy-
světlovat pomocí totožných příčin,58 což 
nedává smysl. 

I přes tuto kritiku svých současníků 
ovšem ani autor spisu O starém lékařství 
nerezignuje na koncepci lidské přiroze-
nosti.59 Právě naopak. Avšak na rozdíl od 
těch, kteří ji redukují na několik málo 
logicky či spekulativně vytvořených 
konstituentů a které s jistým despek-
tem označuje jako intelektuály (sofistai) 
a spojuje je podobně jako Empedoklea 
s pouhou teoretickou činností (filosofié), 
je přesvědčen, že lidskou přirozenost 
lze poznat pouze na základě důkladné 
lékařské praxe.60 A je to právě lékařství, 
které podle tohoto hippokratovského 
autora umožňuje stanovit, že lidská 
přirozenost je ovlivňována stravou.61 
Pokud je strava těžká či nějak nevyvá-
žená, nemusí ji naše přirozenost být 
schopna zvládnout, což ji může narušit. 
Její narušení vyvolává bolesti, nemoci, 
ba smrt. Otázka ovšem je, jak strava na 
lidskou přirozenost přesně působí, pří-
padně co to vlastně lidská přirozenost 
je, že na ni může strava takto bezpro-
středně působit. 

58 VM 1,4–8.
59 Srv. Daneš 2008.
60 VM 20,1–23.
61 VM 3,33–48.

7 „V lidském těle je tedy slané, hořké, 
sladké, kyselé, ostré, nevýrazné a ne-
sčetné množství jiných věcí (alla myria), 
které mají rozličné vlastnosti co do počtu 
a síly; když jsou vzájemně promíchány 
(memigmena) a smíšeny (kekrémena), ne-
jsou zjevné ani nepoškozují organismus, 
kdykoli se ale něco z toho vyloučí (apokri-
thé) a vyskytne se samo o sobě, stane se 
zjevným a zdraví škodlivým. Tak i jídla, 
která jsou pro nás nevhodná a poško-
zují člověka, když je pozře, jsou ve všech 
případech hořká, nesmíšená (akréton) 
a se silnými účinky, a proto jsme jimi po-
drážděni, stejně jako tím, co se odlučuje 
(apokrinomena) v těle.“62

Lidská přirozenost je harmonic-
kou směsí nesčetných tělesných šťáv, 
které mají mnohdy stejné vlastnosti 
jako strava (například slanost, hořkost 
atd.). Proto může příliš jednostranná či 
nevyvážená strava v těle posílit tu kte-
rou šťávu, která se pak osamostatní či 
vyloučí (apokrinein) na úkor původní 
harmonické směsi. A narušení původní 
harmonické směsi působí potíže a ne-
moci. Autor pojednání O starém lékař-
ství se sice ostře vymezuje proti svým 
současníkům, kteří lidskou přirozenost 
redukovali na několik málo logicky vy-
vozených konstituentů, a staví proti nim 
své pojetí lidské přirozenosti založené 
na nesčetném množství různých šťáv 
(myria), k němuž lze dojít pouze na zá-
kladě důkladného empiricko-lékařského 
zkoumání vlivu stravy na člověka, nic-
méně i jeho pojetí lidské přirozenosti 

62 Mírně upravený překlad podle 
Hippokratés 2012 (přel. J. Daneš), s.  374; 
VM 14,31–45.
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vychází z představy harmonické směsi 
tělesných konstituentů. A pokud jsou 
tyto nesčetné šťávy v lidském těle vzá-
jemně harmonicky promíchány a smí-
šeny, je člověk zdravý; pokud ovšem do-
jde k tomu, že se nějaká osamostatní a ze 
směsi se vyloučí, dojde k narušení při-
rozenosti, a tím ke zdravotním problé-
mům. Úkolem lékaře je tedy (podobně 
jako u většiny hippokratovských autorů) 
předcházet či napravovat narušenou lid-
skou přirozenost tím, že aplikuje vhod-
nou životosprávu (stravu, aktivity, pod-
nebí atd.). 

Jestliže se lidská přirozenost zakládá 
na nespočetném množství různých šťáv či 
prvků, je zjevné, že autor spisu O starém 
lékařství musí pracovat s poměrně jemnou 
a propracovanou představou příčinnosti, 
neboť i nepatrná převaha nějaké vlast-
nosti ve stravě může narušit harmonic-
kou směs lidské přirozenosti. Může to-
tiž dojít k nadměrné tvorbě nějaké šťávy, 
například hlenu, což může vyvolat celou 
řadu dalších důsledků, například bolesti 
v krku, angínu či zápal plic.63 Lékař tedy 
musí nejenom rozpoznat vlastní příčinu 
nemoci (například v případě angíny či 
zápalu plic výtok hlenu do krku), nýbrž 
především musí být schopen tuto příčinu 
vyléčit či odstranit (například na základě 
vhodné diety či životosprávy zabránit 
tvorbě hlenu). Jinými slovy, lékař musí 
dokázat sledovat celý řetězec příčin a je-
jich vzájemnou souhru. 

V. ZÁVĚR 
V hippokratovských spisech se lze se-
tkat s velmi propracovanou koncepcí 

63 VM 19,18–21.

příčinnosti, která se neomezuje na 
pouhé konstatování, že něco působí na 
něco, nýbrž která předpokládá velmi 
komplexní a  propracovanou souhru 
nejrůznějších kauzálních faktorů. Aby 
ovšem hippokratovští autoři mohli 
vypracovat tuto komplexní koncepci 
příčinnosti, museli zároveň rozvinout 
koncepci přirozenosti. Zdá se tedy, že 
koncepce příčinnosti předpokládá, ba 
vyrůstá z jejich koncepce přirozenosti. 
Na tomto místě by bylo samozřejmě 
možné hned namítnout, že už Míléťané 
měli hovořit o fysis, ba měli z ní dokonce 
učinit jeden z hlavních pojmů svého my-
šlení. Pokud by tomu tak bylo, nebylo 
by možné předpokládat, že i Míléťané 
mohli pracovat s nějakou koncepcí pří-
činnosti, kterou by podobně jako hippo-
kratici zakládali na fysis? 

Pomineme-li fakt, že se nám od Mí-
léťanů nedochovaly žádné přímé zprávy 
(takže nemůžeme vědět, zda se u nich 
pojem fysis skutečně vyskytoval, pří-
padně v jakém významu), je pravděpo-
dobné, že hippokratici používali fysis 
v poněkud odlišném smyslu, než v jakém 
se běžně připisuje Míléťanům či ostat-
ním předsókratikům. Zatímco Míléťané 
měli – podle běžného přesvědčení – pojí-
mat svět jako souhrn přirozených jevů či 
dějů, v němž nedochází ke svévolnému 
zasahování bohů (zhruba v tomto smy-
slu chápal údajné předsókratovské zkou-
mání přírody Platón a po něm celá násle-
dující tradice, srv. peri fyseós historia64),65 

64 Phd. 96a5–9.
65 Srv. Naddaf 2005, s. 15: “Although phusis is 

absent from the writings of early Ionians, 
that is, the first philosophic writings, it is 
unanimously accepted today, as it was in 
antiquity, that the concept of phusis was 



25PAVEL HOBZA
PŘÍČINNOST A PŘIROZENOST V HIPPOKRATOVSKÝCH SPISECH

15/2016

pro hippokratiky je naopak charakte-
ristické, že ve svém pohledu na svět 
vyšli z toho, že každá věc má nějakou 
vlastní přirozenost či pravou povahu. 
Jak jsme viděli, v hippokratovských spi-
sech znamená fysis především „přiroze-
nost“ neboli „pravou povahu“ jednotlivé 
věci. O fysis se zde hovoří v souvislosti 
s lidskými těly (případně jejich orgány), 
s nemocemi a s některými dalšími fak-
tory, které podle těchto lékařů ovliv-
ňují lidské zdraví (jako jsou například 
povaha jednotlivých míst, druhy větrů, 
kvalita vody atd.). 

I když se hippokratovští autoři zabý-
vali pouze přirozeností věcí, které sou-
visejí s nemocemi, nedopustíme se snad 
přílišného zjednodušení či zobecnění, 
když řekneme, že z hippokratovského 

a creation of Ionian science. It was a cre-
ation to the extent the word permitted 
the Ionians to present a new conception 
of the world in which natural causes were 
substituted for mythical ones. […] In my 
view, the early Ionians did indeed have 
a  comprehensive vision of nature and 
this vision was reflected in the term phu-
sis.”; tamt., s. 63–64: “The word permitted 
the Ionians to present a new conception 
of the world in which natural/rational 
causes/explanations were substituted 
for mythical ones.” Podobně se vyjadřuje 
i  Pohlenz (1953, s.  426): „Der Begriff der 
Physis ist eine Schöpfung der ionischen 
Wissenschaft, die in ihm ihr ganzes neu-
es Weltverständnis zusammenfaßte. Der 
Terminus bezeichnete für sie nicht nur 
das organische Wachstum von Pflanze 
und Tier, sondern auch das Ergebnis 
dieses Prozesses, das durch diesen be-
stimmte Sosein, in dem sich das ‚Wesen‘ 
vollendet, zugleich aber auch die Kraft, 
die nach strengen immanenten Gesetzen 
den Werdeprozeß regelt, im einzelnen 
wie im großen Kosmos. Auf diesen Begriff 
gründete sie die Naturwissenschaft, die 
dem Orient fremd war.“ Srv. též Kočandrle 
2008, s. 11–26; Kočandrle 2010, s. 77–79.

hlediska lze svět považovat za souhrn 
věcí, z nichž každá má nějakou vlastní 
přirozenost neboli pravou povahu. Po-
kud svět pochopíme tímto způsobem, 
můžeme ho sice bezesporu považovat za 
souhrn jevů či dějů, které se dějí přiro-
zeně (bez zásahu bohů či lidí), a tudíž 
jako přírodu, nicméně přiznat každé 
věci přirozenost má mnohem zásadnější 
a hlubší důsledky než pouhé elimino-
vání svévolných božských zásahů. Jest-
liže má totiž každá věc určitou přiroze-
nost, je nejenom možné, ale například 
z hlediska lékařství i nutné přemýšlet 
o tom, co způsobuje, že se nějaká věc od-
chýlí od vlastní přirozenosti (respektive 
o tom, co zapříčinilo daný patologický 
stav těla), případně o tom, jak dané věci 
opět navrátit ztracenou přirozenost (jak 
tělo vyléčit). Jinými slovy, má-li každá 
věc svou přirozenost, stane se důležitou 
otázka, co způsobuje, že se něco začne 
vzdalovat své vlastní přirozenosti. Před-
poklad, že každá věc má svou vlastní 
přirozenost neboli pravou povahu, vede 
jaksi automaticky k hledání příčin (ja-
kožto faktorů, které jednotlivou přiro-
zenost nějak ovlivňují a formují). 

Snad by bylo možné ještě namít-
nout, že (ať již byl vztah mezi fysis a pří-
činami jakýkoli) Empedoklés a Ana-
xagoras museli mít nějakou koncepci 
příčinnosti (byť nemuseli používat 
explicitně pojem příčina). Oba totiž 
předpokládali, že láska a svár, respek-
tive mysl působí na směs prvků; a tímto 
způsobem vysvětlovali kosmogonický 
proces, případně obecně dynamiku 
přírodních procesů. Srovnáme-li však 
tyto jejich působící principy s hippo-
kratovskou koncepcí příčin, objeví se 
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v  jejich údajné koncepci příčinnosti 
určité trhliny. U hippokratovských au-
torů představuje totiž příčinnost velmi 
komplexní souhru různých faktorů, 
které se všechny vzájemně podmiňují, 
na sebe vzájemně působí a navíc – ja-
koby imanentně – spadají do oblasti 
fysis (ať již pochopené jako přirozenost, 
či příroda). Naproti tomu láska a svár 
u Empedoklea či mysl u Anaxagory pů-
sobí jaksi zvnějšku. Vlastně nejsou ani 
součástí vysvětlovaného procesu. Jejich 
působení je tak vlastně pouze jedno-
směrné – v tom smyslu, že s daným pro-
cesem nijak vzájemně neinteragují. Lze 
je tedy považovat za jakési katalyzátory, 
které daný proces sice vyvolají, avšak 
samy jím nejsou nijak poznamenány či 
pozměněny.66 

Otázka ovšem je, nakolik lze takové 
vnější činitele považovat za skutečné 
příčiny. A i když její zodpovězení zá-
leží do značné míry pouze na definici 
příčinnosti, můžeme každopádně kon-
statovat, že Empedokleovy a Anaxago-
rovy působící principy se podobají spíš 
homérským bohům než propracované 
hippokratovské koncepci příčinnosti. 
Podobně jsou homérští bohové sice 
za daný proces zodpovědní (aitioi), 

66 I  když to Empedoklés nikde explicitně 
neříká, lze si jen sotva představit, že by 
láska a svár byly nějak ovlivňovány smě-
sí kořenů, na niž působí. Naproti tomu 
Anaxagoras o mysli explicitně říká, že se 
s ničím nemísí a že je nejjemnější a nej-
čistší ze všech věcí (srv. DK 59 B 12).

nicméně ani oni nejsou součástí pro-
cesu, který vyvolávají, ani jím nemohou 
být nijak poznamenáni či pozměněni. 
V  hippokratovském pojetí však na-
proti tomu dochází k velmi komplexní 
souhře na sebe působících a vzájemně 
se podmiňujících faktorů, kdy jedna 
věc sice zapříčiňuje druhou, ale záro-
veň může být svým působením sama 
proměňována. 

Podíváme-li se tedy na Empedo-
kleovo pojetí lásky a sváru, respektive 
Anaxagorovu mysl prizmatem kom-
plexní a propracované hippokratovské 
koncepce příčinnosti, nelze než konsta-
tovat, že u Empedoklea a Anaxagory lze 
sice hovořit o příčinách, nicméně v tak 
obecném, širokém či triviálním smyslu, 
že oběma myslitelům lze jen sotva při-
znat systematický či reflektovaný zájem 
o hledání příčin, natož vypracování ně-
jaké explicitní teorie příčinnosti (jako 
tomu bylo u hippokratovských autorů). 
Jejich chápání příčinnosti se tedy příliš 
neliší od běžných lidových nereflektova-
ných představ, s nimiž jsme se setkali 
již u Homéra a podle nichž nelze napří-
klad očekávat, že sklidíme úrodu, aniž 
bychom zaseli, případně že může pršet, 
když na obloze nejsou mraky. 
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ABSTRAKT
Popper more or less abandoned 
the field of Plato interpretation 
after 1945, restricting himself to 
a few corrections and additions 
and to mostly formal replies to 
Levinson and Wild. Today, his Plato 
interpretation is often neglected or 
considered just an oddity. I defend 
Popper against two objections 
raised recently by Jiří Stránský: that 
(1) his campaigning against modern 
totalitarianism is unacceptable 
as a viewpoint for dealing with 
Plato, and that (2) Popper neglects 
the dramatic reading approach. 
I show that Popper is in fact – 
regardless of how controversial 
his particular arguments are – 
not naive but quite sophisticated 
methodologically (and close to Jan 
Patočka) on the first issue. Finally, 
I discuss the shortcomings of both 
the one-sided ‘dramatist’ and the 
‘argumentist’ approaches and 
propose a more fruitful distinction 
between straight reading ascribing 
to Plato what appears to be the 
winning persuasive content of the 
dialogue (argumentative, rhetorical, 
mythopoetical) on the one hand, 
and oblique reading dissociating him 
from it, on the other.
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Mnozí čtenáři vlastní zprávy 
Karla Poppera o jeho exkursi do dějin 
filosofie, jež tvoří jednu (textově nejroz-
sáhlejší) z obsahových složek jeho knihy 
Otevřená společnost a její nepřátelé 1, se 
celkem snadno shodnou, že nese rysy di-
letantství a že je citelně ovlivněna mimo-
řádností situace, v níž vznikala. Popper, 
před odchodem na Nový Zéland učitel 
hudební výchovy a ručních prací, se v ní 
podle vlastních slov nepokouší podat 
úplný a vyvážený pohled na pojedná-
vané myslitele, nýbrž přispět válečnému 
úsilí tím, že poukáže na nebezpečí pro 
svobodu, jež plyne z všudypřítomného 
nekritického přijímání jejich názorů. 
Rád bych se tu nicméně pokusil ukázat, 
že Popper je diletantem geniálním nebo 

1 Popper 2011, 2015 (orig. Popper 1945).

přinejmenším mimořádně schopným 
a že zejména jeho interpretace Platóna, 
vzdor své jednostrannosti, zaslouží vy-
soké uznání a přiměřenou badatelskou 
pozornost.

S  Alešem Havlíčkem jsme na toto 
téma narazili několikrát a vždy je rychle 
uzavřeli s tím, že bude třeba podívat se na 
to důkladněji, až bude čas. Teď se k tomu 
už nejspíš nedostaneme; chtěl bych se 
nicméně pokusit splatit tento dluh aspoň 
přítomným článkem. A protože se k jeho 
tématu nedávno vyslovil další z účast-
níků našich (novějších) společných pla-
tónských rozhovorů, Jiří Stránský 2, za-
pojím do pomyslné diskuse i jeho.

Nejprve se pokusím krátce připome-
nout Popperův záměr při psaní Otevřené 

2 Stránský 2013a, 2013b.
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společnosti, okolnosti jejího vzniku, 
Popperovu interpretaci Platóna a starší 
cizojazyčnou polemiku s ní, peripetie 
překládání Poppera do češtiny a počí-
nající polemiku českou. V následujícím 
oddílu se pak podívám poněkud detail-
něji na několik charakteristických témat 
z obou polemik.

I.
Karl Popper byl do značné míry auto-
didakt. Odešel z gymnázia v šestnácti 
a následujících devatenáct let žil živo-
tem intelektuálského bohéma, který se 
sice postupně usadí a ožení, pro něhož 
je ale profesionální život i nadále jen 
jakýmsi přívažkem k tomu hlavnímu, 
totiž k intenzivnímu amatérskému zá-
jmu o studium a diskusi, o krásu a o so-
ciální pokrok.3 Tak si po letech pří-
ležitostných nekvalifikovaných prací 
pro obživu (opravy silnic apod.) sice 
ve večerních kursech dodělá maturitu 
a vyučí se uměleckým truhlářem, toto 
řemeslo ale nevykonává, nýbrž se zapojí 
do sociální práce s chudými dětmi; na-
konec absolvuje pedagogický institut 
a v osmadvaceti se stane středoškol-
ským učitelem.

Zároveň hodně čte a diskutuje (mezi 
mladými, kteří po válce bydlí zadarmo 
v  opuštěných vídeňských kasárnách 
v Grinzingu a šatí se do nepotřebných 
starých uniforem, je vedle Poppera i ně-
kolik dalších budoucích intelektuálních 
a kulturních celebrit), dochází – aniž by 

3 Vynikající biografií pokrývající první po-
lovinu Popperova života (do r. 1945) je 
Hacohen 2000: z ní jsou čerpány informa-
ce o historických okolnostech Popperova 
života.

byl řádně zapsán – na Vídeňskou univer-
zitu, prochází tam přednáškami všech 
možných oborů, z nichž se postupně 
zaměřuje především na fyziku a ma-
tematiku, s některými docenty se zná 
a soukromě s nimi konzultuje. Takto 
získanou erudici uplatní ve své prvotině 
Logika vědeckého bádání4, vydané v roce 
1935 (zkrátit a upravit rukopis tehdy 
nezkušenému autorovi pomáhá jeho 
strýc, profesor a ministerský rada Wal-
ter Schiff). Tento spis zajistí Popperovi 
jistou reputaci, díky níž se mu podaří 
získat místo lektora v nevelké Canter-
bury College v Christchurch na Novém 
Zélandu, a umožní mu tak uniknout blí-
žící se nacistické hrozbě.

Absence formálního vzdělání tedy 
Popperovi rozhodně nepřekáží v tom, 
aby napsal jednu z nejvýznamnějších 
filosofických knih 20. století (za niž Lo-
gika vědeckého bádání začne být považo-
vána již brzy po 2. světové válce). Spíše 
naopak: právě nezatíženost předsudky 
a koncepcemi, jež sdílejí řádně vystu-
dovaní filosofové, umožní Popperovi 
podívat se na příslušnou filosofickou 
problematiku nově a zahlédnout v ní 
obsahy, které nám od jeho vystoupení 
připadají samozřejmé (a s nimi ovšem 
i takové, které mezitím bylo třeba od-
mítnout). Právě tato čerstvost pohledu 
a absence profesionalismu (k němuž pa-
třívá i jistá opatrnost a zdvořilost vůči 
kritizovaným kolegům) vede k tomu, že 
Popper bývá někdy chápán jako jakýsi 
předsókratik zázrakem přesazený do 
20. století.5

4 Popper 1997, orig. Popper 1935.
5 Moural 1997, s. 50.
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Na Novém Zélandu má Popper hodně 
práce: za chodu se učí vyučovat v cizím 
jazyce obor, který vlastně nikdy nestu-
doval, publikuje novou axiomatizaci 
teorie pravděpodobnosti a po obsazení 
Rakouska nacisty se pokouší pomoci 
vystěhovat se více než stovce potřeb-
ných (uspěje v  36 případech). Vedle 
toho rozepisuje roku 1938 dva články, 
v nichž hledí vyvrátit dva pilíře marxi-
smu – dialektiku a teorii dějin. Je totiž 
přesvědčen, že nekritické lpění na mar-
xistických bludech přispělo k tomu, že 
kdysi velmi silná sociální demokracie 
(k níž Popper měl politicky blízko) ne-
byla schopna klást v Rakousku nastu-
pujícímu fašismu účinný odpor. Článek 
„What Is Dialectic“ je hotov na začátku 
roku 1939 a Popper jej posílá do Mind 
(jediného filosofického časopisu, který 
místní kolejní knihovna odebírá), kde 
v roce 1940 vychází.

S druhým rukopisem, „The Poverty 
of Historicism“, jsou ale potíže. Kole-
gům, kterým jej dává během roku 1939 
číst, připadá text těžko srozumitelný, 
a zvláště je zaráží Popperova kritika 
esencialismu.6 Popper jim své námitky 
vysvětluje, postupně do textu začleňuje 
historické odkazy na Aristotela a na Pla-
tóna (s nímž se seznamuje, když se roku 
1939 pouští do studia etiky, aby ji mohl 
vyučovat), ty se v pokračujících disku-
sích dále rozrůstají a nakonec se Popper 
rozhoduje materiál rozdělit a přenést 
historickou polemiku do samostatného 
článku s pracovním názvem „Marginal 
Notes on the History of Historicism“. 

6 V  konečné podobě Bídy historicismu, 
odd. 10, s. 28‒33 opraveného českého vy-
dání (Popper 2000).

Časem se z rozepsaného článku stane 
plán na několik článků (když musí v ko-
leji učit dějiny filosofie, začte se roku 
1941 do Hegela) a v říjnu 1941 si Popper 
uvědomuje, že nejlepší formát pro jeho 
stále rostoucí projekt bude kniha: ta 
kniha, kterou dnes známe pod názvem 
Otevřená společnost a její nepřátelé.

Mezitím se zároveň neblaze vyvíjí 
válečná situace. Hitler obsazuje velkou 
část Evropy a slaví úspěch za úspěchem. 
Popper se hlásí do armády, ale je odmít-
nut a nezbývá mu než sledovat, jak se 
svobodný svět hroutí pod náporem dobře 
organizovaných sil rasistického útlaku. 
Z textu Otevřené společnosti i z Poppe-
rových vzpomínek je zřejmé, že knihou 
chtěl na prvém místě pomoci zvrátit 
tento nepříznivý vývoj: že ji chápal jako 
svůj „příspěvek válečnému úsilí“. A když 
do války vstupují Japonci a v první po-
lovině roku 1942 rychle postupují Ti-
chým oceánem, Popper ještě vystupňuje 
své zběsilé pracovní tempo (nezapomí-
nejme, že nemá žádné úlevy z výuky), 
aby rukopis byl hotov dříve, než Japonci 
dorazí k Novému Zélandu.

I když Popper koncipuje svou knihu 
z velké části jako agitaci směřovanou 
do aktuální politické situace (jádrem 
jeho sdělení, zde i v Bídě historicismu, 
je: budoucnost není předurčena, nýbrž 
závisí na nás, na našem úsilí a důmy-
slu), jde stále o knihu, která chce držet 
akademické standardy, a tedy nelhat ani 
nepřekrucovat pravdu (což by v Poppe-
rových očích ostatně diskreditovalo i její 
politické poslání). Účelem právě poda-
ného stručného přehledu mimořádných 
okolností, za nichž kniha vznikala, tedy 
není omlouvat případné chyby a omyly 
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v ní,7 nýbrž jen učinit srozumitelnějším 
Popperovo neobvyklé interpretační za-
měření. Popper sice očividně do starého 
Řecka promítá svou zkušenost z 20. sto-
letí, ale jeho záměrem zůstává popsat 
co nejpřesněji a nejvěrněji určitý aspekt 
pravdy o Platónovi a Sókratovi: aspekt, 
který se teprve z Popperova hlediska 
stává jasně viditelným.

Co tedy Popper o Platónovi říká? Za 
prvé, rozhodně mu neupírá velikost. Na 
rozdíl od Hegela, jehož Popper považuje 
za komického šarlatána, a Aristotela, 
jemuž sice přisuzuje píli a šíři zájmů, 
ale upírá mu originalitu či brilanci, je 
Platón pro Poppera „největší ze všech 
filosofů“, jehož „intelektuální výkon je 
ohromující“.8 Pro pathos Popperovy teo-
rie vědy je ovšem právě charakteristické, 
že na intelektuální velikosti nakonec 
tolik nezáleží: vědění postupuje vpřed 
kritikou, kterou může podat kdokoli, 
a přitom se může trefit, takže je zcela le-
gitimní, že i někdo tak malý jako Popper 
může kritizovat někoho tak velikého, 
jako je Platón.9

Za druhé, považuje ho – tak jako 
Hérakleita – za myslitele reagujícího na 
destabilizaci starého sociálního řádu, na 
chaos následující po ztrátě moci staré 
kmenové aristokracie (v níž by shodou 
okolností měli oba, Hérakleitos i Platón, 

7 Některé z  nich, zejména v  nejméně po-
vedené 12. kapitole věnované Hegelovi, 
ovšem zjevně souvisejí se špatnou záso-
beností kolejní knihovny a  novozéland-
ských knihoven vůbec (a  nemožností 
užívat za válečné situace meziknihovních 
výpůjčních služeb).

8 Popper 2011, s. 366.
9 Tento princip pěkně vyjadřuje motto 

z Edmunda Burka (Popper 2011, s. 8).

značně privilegované postavení). Zde 
vidíme, jak Popper heuristicky využívá 
vlastní zkušenost, zkušenost hocha 
vyrůstajícího ve vyšší vrstvě stabilní 
a blahobytné císařské Vídně a zakusi-
všího její zbídačení po prohrané válce, 
sociální a hospodářský chaos a z něho 
vyrůstající myšlenkové zmatky. Někdo 
by mohl říci, že takové včítání vlastní 
zkušenosti do o dva a půl tisíce let star-
šího světa je naivní a nemůže nic dob-
rého přinést: zamyslíme se nad tím ve 
druhé části článku.

Za třetí, Platónovu reakci na desta-
bilizaci a chaos vykládá Popper jako in-
tenzivní touhu po stabilním, neměnném 
řádu. Ten Platón jednak nachází v říši 
idejí, na nichž pak geniálně ukazuje, jak 
je bez nich nemyslitelné jak rozumění 
a poznání, tak touha a usilování i v tomto 
našem zmateném a měnícím se světě, 
a jednak jej postuluje jako politický ideál 
„arestované“ – zadržené, tedy strukturně 
neproměnlivé – společnosti.

Za čtvrté, Popper nachází v Plató-
novi geniálního sociálního teoretika 
(a podivuje se, že tato stránka jeho díla 
zůstala dosud „do značné míry bez po-
všimnutí“), jehož sociologie je „důmysl-
nou směsí spekulace a pronikavého po-
zorování faktů“.10 Platón podle Poppera 
buduje „neuvěřitelně realistickou teorii 
společnosti, schopnou vysvětlit hlavní 
trendy historického vývoje řeckých 
států i sociální a politické síly působící 
v jeho době“11.

Za páté, Popper navrhuje postavit 
proti sobě jako dva ideální typy: Sókrata, 

10 Popper 2011, s. 46.
11 Tamt.
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svobodymilovného zkoumatele a kri-
tika, na jedné straně, a na druhé straně 
Platóna, který Sókrata sice miluje a obdi-
vuje, ale sám je zatvrzelým dogmatikem 
a totalitářem. Mnoho zmatení při četbě 
Platóna bude pak pochopitelně plynout 
z toho, že Platón propůjčuje svou ge-
niální literární tvořivost jak textům 
oslavujícím Sókrata a  respektujícím 
jeho ideály, tak textům, v nichž propa-
guje své vlastní vize (a v nichž přitom 
někdy dává rovněž hlavní slovo postavě 
jménem Sókratés). Oddělit tyto dvě po-
lohy nám pak pomůže, abychom nebyli 
docela zmateni, když např. v jedněch 
dialozích Sókratés zasvěcuje do filosofie 
teenagery, a v druhých přísně zapovídá 
pěstování filosofie každému pod třicet 
let věku.

A za šesté, v Platónově vizi stabil-
ního státu, který uniká úpadku politic-
kých změn, tak bystře analyzovaných 
Platónem-sociologem, hraje temnou, 
ale významnou roli myšlenka rasové 
čistoty a eugenického programování. 
Zde Popperův snad bizarní interpre-
tační klíč opravdu dovoluje napřít po-
zornost na některé pasáže Ústavy, které 
dlouhé řady interpretů přehlížely nebo 
co nejdiskrétněji zametaly pod stůl.

S jistým zpožděním, plynoucím jak 
z toho, že se akademický svět teprve vra-
cel k normálnímu fungování po návratu 
z války, tak z toho, že v Popperově knize 
je starověku věnována jen menší část, 
takže první recenze většinou nepsali 
specialisté starověkáři, se k Popperovu 
výkladu Platóna obrátila kritická po-
zornost odborné veřejnosti (na ame-
rické půdě rozsáhlejší polemické reakce 
následovaly až po americkém vydání 

v  roce 195012). Jak se dalo očekávat, 
celá Popperova kniha, a především její 
interpretace velkých postav minulosti 
vyvolaly velkou a ohnivou kontroverzi. 
Je nicméně třeba konstatovat, že hlavní 
recenze nejsou nepříznivé a že se vět-
šinou snaží Poppera chránit před bez-
myšlenkovitým odmítnutím založeným 
čistě na odpor vzbuzující nevybíravosti 
jeho kritiky.

Gilbert Ryle, profesor metafyziky 
v Oxfordu a šéfredaktor časopisu Mind, 
v šestistránkové recenzi hodnotí Poppe-
rovu práci na řeckých dějinách a myšlení 
jako „hlubokou a originální“ a prohla-
šuje: „Platonic exegesis will never be 
the same again.“13 I když se domnívá, že 
Popper jde příliš daleko v připisování 
Platónovi instrumentálních, mimofilo-
sofických motivů, nepochybuje o tom, že 
takovýto interpretační směr je v případě 
Platóna legitimní a potřebný 14 (a směr 
Rylova vlastního tázání v pozdější mo-
nografii Plato’s Progress vykazuje jasné 
stopy Popperova vlivu).

Reginald Hackforth, profesor staro-
věké filosofie v Cambridgi a člen Britské 
akademie, je o něco kritičtější než Ryle, 
ale každopádně i podle něho s Poppe-
rovou knihou „budou muset vážně po-
čítat všichni, kdo studují Platóna“15. Po-
dobně jako Ryle i Hackforth výslovně 
doporučuje čtenářům studium Poppe-
rových „učených a často přínosných“ 
poznámek.16

12 Popper 1950.
13 Ryle 1947, s. 172.
14 Tamt., s. 169.
15 Hackforth 1947, s. 55.
16 Tamt., s. 57.
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Richard Robinson, oxfordský don 
a autor uznávané platónské monogra-
fie, začíná svou jednadvacetistránkovou 
recenzi amerického vydání pro nejvý-
znamnější časopis té doby The Philosoph-
ical Review slovy, k nimž mám chuť se 
bez výhrad připojit: „Zapřísahám vás, 
čtěte Popperovu Otevřenou společnost 
a nenechte se od důkladného a sympa-
tizujícího studia odradit značně pohor-
šlivými věcmi, jež, připouštím, také 
obsahuje.“17 V obsáhlé recenzi se Ro-
binson mimo jiné zabývá Popperovými 
překlady řeckých originálů. Konstatuje, 
že jsou často nepřátelsky zaujaté, tzn. že 
Popper z dostupných možností vybírá 
tu, jež Platóna více očerní, ale podo-
týká, že na tom v tomto ohledu není 
Popper hůře než většina dosavadních 
překladatelů, kteří byli v podobné míře 
zaujati zase pro Platóna a nepříjemné 
pasáže přikrášlovali (a jmenuje Lind-
saye a Shoreyho jako jediné, kdo se při 
překládání Platóna takové jednostranné 
zaujatosti dokázali vyhnout).18 Dojem, 
který podle Robinsona typický čtenář 
při četbě Popperových překladů má 
(„Tohle Platón určitě neřekl – nebo tu 
přinejmenším Popper zamlčuje něco, 
co by ten text postavilo do příznivěj-
šího světla.“19), tak podle něj nepramení 
tolik z Popperových chyb (i když i na 
ty v jednotlivých případech Robinson 
upozorňuje),20 jako z toho, že čtenář 
byl vychován v tradici, která Platóna 
systematicky a neméně intenzivně jako 

17 Robinson 1951, s. 487.
18 Tamt., s. 488 a 491.
19 Tamt., s. 488.
20 Tamt., s. 489–490.

Popper přikrášlovala.21 Jakkoli jsou tedy 
Popperovy překlady zaujaté, rozhodně 
je třeba brát je vážně, protože „upo-
zorňují na skutečné a důležité aspekty 
Platónova myšlení, které bývají přehlí-
ženy“22. Robinson dále považuje Poppe-
rův výklad vztahu Sókratés–Platón za 
nejjasnější a nejpřesvědčivější z dosud 
podaných.23

Vedle těchto recenzentů, kteří oce-
ňují Popperovy myšlenky, ale jsou zasko-
čeni nevybíravostí jeho útoku na Platóna 
(jakož i na Aristotela, a především na 
Hegela), nacházíme jinou skupinu au-
torů, kteří naopak Popperovy názory 
odmítají (a proto je tolik netrápí jeho 
styl). Zatímco první z nich, amsterdam-
ský gymnaziální profesor Gerrit Jacob 
de Vries, věnuje svou útlou knihu výlučně 
polemice s Popperem,24 další se věnují 
obraně Platóna před celou bandou kri-
tiků a nactiutrhačů, k níž vedle Poppera 
patří především princetonský profesor 
Warner Fite25, oxfordský don Richard 
H. S. Crossman26 a wisconsinský docent 

21 “The general startling effect, therefore, 
of Dr. Popperʼs translations is not due to 
his inaccuracies but to his having adopt-
ed a fresh and independent approach to 
Plato.” (Robinson 1951, s. 492)

22 Robinson 1951, s. 491.
23 Tamt., s. 494.
24 De Vries 1952.
25 Fite 1934. Warner Fite (1865–1955) byl filo-

sof, od r. 1917 profesor v Princetonu.
26 Crossman 1937. Richard H. S. Crossman 

(1907–1974) se na základě skvělých stu-
dijních výsledků ve čtyřiadvaceti letech 
stal učitelem klasické filologie v  Oxfor-
du a  členem New College, akademickou 
dráhu ale opustil poté, co svedl manžel-
ku kolegy, profesora zoologie. Za války 
sloužil v  oddělení psychologické války 
a získal Řád britského impéria (OBE): byl 
mj. scenáristou dokumentárního filmu 



37JOSEF MOUR AL
POPPER A STRÁNSKÝ O INTERPRETACI PLATÓNA

15/2016

Alban D. Winspear 27. Skupině obhájců 
Platóna vévodí vedoucí harvardské kla-
sické filologie William Chase Greene28 se 
svou presidentskou přednáškou v Ame-
rické filologické asociaci a přizvukují mu 
harvardský filosof John Wild29 (v jehož 
knize je obrana Platóna jen přípravou 
pro o platónský realismus opřené vý-
klady o přirozeném právu) a provinční 
filolog Ronald B. Levinson30. 

o  koncentračních táborech, který reží-
roval Alfred Hitchcock a  který byl tak 
děsivý, že zůstal skryt před diváky až do 
r. 2015. V letech 1945–1974 byl poslancem 
(za Labour Party), v  60. letech dvakrát 
ministrem a  dva roky předsedal dolní 
sněmovně. Jeho deníky z  dob práce na 
ministerstvu inspirovaly televizní seriál 
Ano, pane ministře.

27 Winspear 1940; 2. vyd. Winspear 1956; 
3.  vyd. Winspear 1974. Kanaďan Alban 
Dewes Winspear (1899–1973) díky Rhode-
sově stipendiu vystudoval Literae huma-
niores v Oxfordu; vyučoval pak klasickou 
filologii na Queenʼs  College v  Kingstonu 
(Ontario) a od r. 1930 na University of Wis-
consin. Jakožto marxista a patrně i komu-
nista musel za studené války opustit vy-
soké školství a jen příležitostně pracoval 
jako středoškolský učitel (jeho živobytí 
podporoval mladší bratr Francis, multimi-
lionář a jeden z nejbohatších Kanaďanů). 
Čtenáři Aitheru mohou Winspeara znát 
jako překladatele Lucretia Cara (1955) 
nebo jako průkopníka počítačové analýzy 
Platónových textů. Dosti příznivou recen-
zi Winspeara 1974 nenapsal nikdo men-
ší než Jonathan Barnes: Popper je podle 
něho sice nepochybně pronikavější filosof 
než Winspear a jeho kniha je erudovaněj-
ší, ale Winspear je méně umanutý a spra-
vedlivější (Barnes 1976, s. 206).

28 Greene 1953.
29 Wild 1953.
30 Levinson 1953. Velice příznivou recenzi 

na Wildovu a  Levinsonovu knihu napsal 
Eric Voegelin, jehož jediná výtka byla, že 
nepostoupili dost daleko v ničení svého 
„cíle“ (Poppera) a že nepřímo připouštějí, 
že (i) otevřená společnost je vůbec téma 
hodné pozornosti a že (ii) by to bylo něco 

Popper ovšem po roce 1945 do znač- 
né míry vyklízí pole platónské interpre-
tace a spokojuje se se spíše formálními 
odpověďmi Levinsonovi31 a  Wildovi32 
(podklad pro chronologicky nejstarší 
chystanou odpověď de Vriesovi byl pu-
blikován až posmrtně)33, takže diskuse 
postupně utichá a úměrně její absenci 
se ustaluje pohodlné mínění, že Popper 
do kánonu důležitých vykladačů Platóna 
nepatří. Slábnutí diskuse dokumentují 
dva retrospektivní sborníky: menší, Thor-
sonův Plato: Totalitarian or Democrat? 
(1963), shrnuje šest a větší, Bambroughův 
Plato, Popper and Politics (1967), patnáct 
vybraných příspěvků do této diskuse 
z let 1938–1962. Bambrough sumarizuje 
situaci následovně: obhájci Platóna sice 
slaví vítězství, kdykoli mohou ukázat ně-
jakou nepřesnost antiplatónistů nebo na-
bídnout interpretační aspekt, který je pro 
Platóna příznivý, ale tato vítězství nejsou 
k ničemu, neboť (1) „není pochyb, a to 
ani v mysli většiny Platónových přátel, že 
jeho ideální společenství je autoritářské 
zásadami i praxí a že jeho nejdůležitější 
instituce jsou takové, že jen velmi málo 
Platónových přátel by bylo připraveno je 
tolerovat v moderních státech, ve kterých 
žijí“34, a (2) spíše než o ty či ony specifické 
rysy zvažované obce a o spor ohledně je-
jich vyplývání z Platónových premis jde 
o přijatelnost oněch premis samých.35

špatného, kdyby Platón byl jejím nepříte-
lem (1954, s. 862).

31 Popper 2011, s. 347–367 (originál doplněn 
do vydání z r. 1961).

32 Popper 1974.
33 „Response to de Vries [1952]“, in: Popper 

2008, s. 184–195.
34 Bambrough 1967, s. 10.
35 Tamt., s. 11.
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V našich zemích byla recepce Poppera 
až překvapivě dlouho dosti slabá a zprvu 
se zaměřovala buď na jeho polemiku 
s marxismem, nebo na jeho filosofii pří-
rodních věd (kde za připomenutí stojí 
obsáhlá kapitola v pěkné knize Jozefa 
Viceníka36). O rostoucím zájmu o jeho 
politickou a  sociální filosofii během 
normalizace svědčí jak několik pasáží 
v Čermákově Otázce demokracie37, tak zá-
služné brněnské samizdatové překlady 
Miloše Caldy a Jany Odehnalové. Ty byly 
podrobeny rozsáhlým redakčním zása-
hům (ne vždy prospěšným) pro vydání 
v nakladatelství OIKOYMENH v letech 
1994–1995.38 Ani po něm se ale u nás 
o Popperovi jako o historikovi filoso-
fie nezačalo důkladněji diskutovat (vliv 
na to patrně měla právě i nižší kvalita 
překladu a edice vůbec); s prvním pří-
spěvkem do takové diskuse přišel až ne-
dávno Jiří Stránský 39, který již také mohl 
pracovat s opraveným vydáním Bídy his-
toricismu40 i Otevřené společnosti I41 (me-
zitím vyšlo i opravené vydání Otevřené 
společnosti II42).

36 Viceník 1988, s. 94–156.
37 Čermák 1992, s.  17, 28–31, 34, 109, 128, 

150, 221 – vztahu Platón–Popper se týkají 
zvláště s. 28–29 a 128. Čermák se k otázce 
Platónova údajného totalitářství pozdě-
ji vrátil (1995), ale zde buduje svou al-
ternativní koncepci bez přímé polemiky 
s Popperem.

38 Popper 1994a, 1994b, 1994c, 1995 – srv. re-
cenzi Moural 1997.

39 Stránský 2013a, 2013b. Pro úplnost dodej-
me, že téma otevírá už i brněnská baka-
lářská práce Jiřího Jirovského (2006), k níž 
budeme také přihlížet – jedná se ovšem 
pouze o bakalářskou práci.

40 Popper 2000.
41 Popper 2011.
42 Popper 2015.

II.
Podívejme se nyní na některé výtky, 
které Popperovi jeho kritici adresují. 
Soustředíme se přitom především na 
sporné body metodické, neboť sporů 
obsahových je velmi mnoho a jejich ře-
šení je leckdy dost spletité. Mimo to se 
domnívám, že právě ve věci metodických 
problémů dosavadní diskuse nejspíše 
potřebuje trochu doplnit.

Vypadá to totiž tak, že zejména zde 
v  Čechách je odmítání a  přehlížení 
Poppera jako historika filosofie často 
spojeno s názorem, že jakkoli třeba v díl-
čích otázkách překladu a interpretace 
Popper zahlédl něco nového a zajíma-
vého, jeho celkový přístup je metodo-
logicky naivní, a proto nepřijatelný. Já 
se naopak pokusím ukázat, že pokud 
se od Poppera ještě i dnes máme čemu 
učit, je to v neposlední řadě jeho nauce 
o metodě sociálních věd a humanitních 
disciplín – což by ostatně nemělo být 
překvapivé, když uvážíme, že právě pro-
blematice metody bádání Popper věnoval 
mnoho úsilí a že jeho věhlas pramenil 
především odtud. 

Dosud nejdůkladnější domácí kri-
tik Poppera (ve věcech filologických), 
Jiří Stránský, mu vytýká metodolo-
gickou naivitu ve dvou ohledech: za 
prvé, Popper se nesnaží „o nezaujatou 
interpretaci textu velkého myslitele“, 
nýbrž přistupuje k němu s „nenávistí 
k totalitním režimům“ 20. století, jež 
je „jako východisko interpretace téměř 
dva a půl tisíce let starého textu […] 
zcela nemístná a kontraproduktivní“.43 
A za druhé, Popper podle Stránského 

43 Stránský 2013b, s. 8–9.
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„zcela ignoruje filosofickou relevanci 
dramatické stránky Platónových děl 
a postavu Sókrata chápe zcela jedno-
duše jako tlumočníka Platónových ná-
zorů“44. Podívejme se nyní podrobněji 
na obě tyto výtky.

Co se týče první z nich, rád bych 
ukázal, že Popper zde zaujímá stano-
visko dosti podobné Patočkovu, ale 
jemněji a přesněji vypracované. Podle 
nich není možné k interpretaci historic-
kého materiálu přistupovat nezaujatě, 
nebo přesněji by takové zpracování bez 
zaujetí – bez toho, že by nás něco zají-
malo – nemohlo vést k ničemu lepšímu 
než k jeho bezduchému shromažďování 
a reprodukování. Už i jen pouhá klasifi-
kace materiálu, ba už pouhý výběr toho, 
co z nezměrného množství dostupných 
artefaktů stojí za pozornost, vyžaduje 
hledisko: tím spíše pak položení otázky 
či stanovení problému.

Dobrá, ale jak je to s legitimitou růz-
ných hledisek a přístupů? Jsou některé 
přijatelné, a jiné nikoli? Popper zde, 
opět v dobré shodě s Patočkou, říká: 
zatímco naše teorie (tzn. soudy, které 
o zkoumané záležitosti pronášíme, a je-
jich soustavy) mohou být pravdivé, nebo 
nepravdivé, interpretační hlediska jako 
taková nejsou pravdivá, či nepravdivá, 
správná, či nesprávná. Hodnotíme je 
podle toho, zda jsou plodná, nebo ne-
plodná, resp. do jaké míry jsou plodná 
(to je další aspekt zásadního rozdílu 
mezi teoriemi a interpretačními hle-
disky: zatímco mezi pravdivostí a ne-
pravdivostí je nespojitý protiklad, mezi 
plodností a neplodností je kontinuální 

44 Tamt., s. 9.

pole – odtud pak také plodných interpe-
tačních hledisek (i navzájem se vyluču-
jících) může být spousta, zatímco dvě 
navzájem neslučitelné pravdivé teorie 
o téže věci nejsou možné).

Pojem plodnosti, který má v této 
úvaze ústřední postavení, lze blíže vy-
světlit – ale jen o trochu blíže. Rychle tu 
narážíme na primitivní, na nic jedno-
duššího nepřevoditelný fenomén naší 
nelhostejnosti: toho, že nám o něco jde. 
Plodnost východiska se osvědčuje tím, 
že nám dovoluje něco zajímavého za-
hlédnout či formulovat: něco, co nám 
není lhostejné a co souvisí s  tím, oč 
nám jde.

Toto zaujetí – to, oč nám jde – po-
chází pochopitelně z naší dnešní situace 
a bez něho by veškerá minulost byla lho-
stejná jako příslovečné loňské sněhy, jak 
říká Patočka. Není tedy rozumné rov-
nou odmítnout Popperovo heuristické 
východisko, založené na domnělé ana-
logii mezi osudem patricijského synka 
uprostřed hroutícího se světa staré slávy 
ve Vídni kolem roku 1920 a v Athénách 
kolem roku 400 př. Kr. Rozumné je tázat 
se, do jaké míry je plodné.

Rozumí se samo sebou, že nic z toho, 
co bylo řečeno, nemá a nemůže omlou-
vat věcná nedorozumění a omyly, které 
by byly založeny na neznalostech his-
torického prostředí. Jinak řečeno, to, 
že naše interpretační východiska jsou 
z  naší současnosti, neospravedlňuje 
nikterak případné ignorování rozdílů 
mezi dneškem a tou kterou minulou do-
bou. Takové rozdíly ignorovat by bylo 
pošetilé a pravděpodobně by to vedlo 
k utváření mylných soudů a nepravdi-
vých teorií. Musíme mít dnešní zájem 
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(nemůžeme mít žádný jiný) a musíme 
mít co nejlepší vědomosti o minulé době, 
abychom mohli uspět.

Ukážeme si za chvíli krátce, kde a jak 
Popper tyto názory na interpretaci for-
muluje. Než k tomu ale přistoupíme, 
uvažme, co je třeba říci ke Stránského 
první výtce. Můj názor je ten, že Popper 
pochopitelně případ od případu může 
být přistižen a usvědčen z nedostatečné 
historicko-filologické erudice (co mě na-
plňuje spíše velkým obdivem k Poppe-
rovi, je, jak relativně málo těch případů 
je a jak jsou relativně málo významné 
s přihlédnutím k tomu, jak velký dile-
tant Popper byl, když se pustil do práce, 
a za jakých okolností na Otevřené společ-
nosti pracoval: bez grantu, bez volna, 
nucen průběžně vyučovat v cizím jazyce 
věci, které neměl vystudované – a byl 
hotov za dva roky). Jsou-li tedy případ 
od případu jeho závěry nepravdivé, je 
třeba je odmítnout. Ale toto odmítnutí 
nemá být odmítnutím interpretačního 
východiska, nýbrž jen kritikou lokálních 
nepravd v Popperových závěrech (z nichž 
některé – nejspíš většina – jsou způso-
beny deficitem v Popperově historicko-
-filologické erudici, v jeho obeznáme-
nosti s dobovými reáliemi).

Potud kritika nepravdivosti některých 
Popperových soudů. Jak se to nyní má 
s plodností jeho východisek a přístupů? 
Nuže, pokud po oddělení nepravd zbývá 
v tom, co Popper o Platónovi ukazuje 
a  říká, aspoň něco nového a  zajíma-
vého (např. jeho výklad Platóna jako 
geniálního sociálního teoretika), měli 
bychom říci, že Popperovo neobvyklé 
hledisko je plodné a potud i legitimní (ko-
lik přesně toho pravdivého po takové 

operaci zbývá, na to se názory mohou 
lišit, ale snad žádný z Popperových kri-
tiků mimo Voegelina mu neupírá aspoň 
dílčí úspěšnost). Popper ostatně říká, že 
mu nejde o vyvážený souhrn všeho, co se 
o Platónovi dá pravdivě říci, nýbrž pouze 
o ukázání, jak se jeho odkaz jeví právě ze 
zvoleného specifického hlediska.45

Podívejme se nyní na několik pa-
sáží, v nichž Popper sám vyjadřuje onu 
koncepci interpretace (založenou na 
rozlišení mezi hlediskem a soudem), 
kterou jsem výše předložil. Cituji je 
poněkud obšírněji i proto, aby čtenář 
mohl posoudit, zda má Stránský pravdu, 
když říká, že Popper svou heuristiku 
(a metodologii vůbec) nikde neobhajuje. 
Patří k nim:

(1) ohledně toho, že interpretační hle-
disko není pravdivé ani nepravdivé a že 
jeho hodnota je v plodnosti:

„[H]istorickou interpretaci nelze ni-
kdy testovat […] jako běžnou vědeckou 
hypotézu. Interpretace je především hle-
diskem, jehož hodnota spočívá v jeho pro-
duktivnosti: v jeho schopnosti osvětlit 
historický materiál, vést nás k objevování 
dalšího materiálu a pomoci nám jej smy-
sluplně uspořádat a sjednotit.“46

(2) ohledně toho, že bez hlediska není 
možné postupovat za to, co je dáno:

„Ani věda není pouhý ‚souhrn faktů‘. 
Je to přinejmenším soubor a jako takový 
je závislá na zájmech sběratele, na jeho 
hledisku.“47

45 Popper 2015, s.  28. Viz též Popper 2000, 
s. 120.

46 Popper 2011, s. 175.
47 Popper 2015, s. 249.
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„To ukazuje, že je nejen nemožné 
vyhnout se výběrovému hledisku, ný-
brž také to, že je zcela nežádoucí se o to 
pokoušet: neboť kdybychom tak mohli 
učinit, nezískali bychom ‚objektivnější‘ 
popis, nýbrž pouhou snůšku vůbec ne-
souvisejících tvrzení. Hledisko je ne-
zbytné a naivní pokus vyhnout se mu 
může vést jen k sebeklamu a k nekritic-
kému užívání hlediska, jehož si vůbec 
nejsme vědomi. To je pravda obzvláště 
v případě historického popisu […]“48

(3) ohledně toho, že hledisko je založeno 
na zájmu, ale že zájem neznamená při-
puštění nepravdivosti:

„[…] jediným východiskem z této 
složité situace je vědomě zavést do 
vlastní historie [tedy i do dějin filoso-
fie – J. M.] předběžné selektivní hledisko, 
tj. psát ty dějiny, které nás zajímají. Ne-
znamená to, že můžeme překrucovat 
fakta, aby zapadala do rámce našich pře-
dem utvořených představ, nebo že mů-
žeme nechávat stranou ta, která do něj 
nezapadají. Naopak, všechny dostupné 
doklady, které se vztahují k našemu hle-
disku, mají být pozorně a objektivně 
zváženy […]“49

(4) ohledně toho, že z netestovatelnosti 
hlediska (z toho, že nelze stanovit jeho 
pravdivost, nebo nepravdivost) plyne 
jejich pluralita:

„Takové selektivní hledisko neboli 
ohnisko historického zájmu, které ne-
lze formulovat jako testovatelnou hy-
potézu, budeme nazývat historickou 

48 Popper 2015, s. 251. Viz též Popper 2000, 
s. 121.

49 Popper 2000, s. 120.

interpretací. […] Je možné interpreto-
vat dějiny například jako dějiny tříd-
ního boje nebo boje ras o nadvládu, jako 
dějiny náboženských idejí, jako dějiny 
boje mezi ‚otevřenou‘ a  ‚uzavřenou‘ 
společností nebo jako dějiny pokroku 
vědy a průmyslu. To jsou všechno více 
či méně zajímavá hlediska a proti nim 
jako takovým nelze nic namítat. Histori-
cisté je však nepředkládají jako hlediska; 
nevidí, že tu nutně existuje pluralita in-
terpretací, které jsou v zásadě na stejné 
úrovni […] co do libovolnosti (třebaže 
některé z nich se mohou vyznačovat 
plodností […]).“50

A  Popper uzavírá: „Východis-
kem […] je zřejmě jednak mít jasno 
o  nezbytnosti přijmout nějaké hle-
disko, jednak toto hledisko jasně for-
mulovat a být si stále vědom, že je jen 
jedním z mnoha […]“51

Popper tedy není metodologicky 
naivní; naopak, ve srovnání s mnohými 
filologickými profesionály (rozhodně 
tehdy, zčásti asi i dnes) se vyznačuje 
poměrně jasnou a přesvědčivou předsta-
vou o povaze filologické práce. Můžeme 
tu vidět i jistou paralelu s jeho filosofií 
přírodních věd: interpretační hledisko 
je libovolné, nemá smysl starat se o jeho 
původ nebo se přít o jeho správnost. Co 
má smysl, je starat se o jeho plodnost 
či produktivitu: o to, zda nám umožní 
nově osvětlit historický materiál, všim-
nout si věcí, které nám dříve unikly, 
a najít smysluplné souvislosti, které jsme 
předtím nechápali.

50 Popper 2000, s. 120–121.
51 Popper 2000, s. 121.
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Podívejme se nyní na druhou Strán-
ského výtku, totiž že Popper nevěnuje 
pozornost dramatické stránce Plató-
nových děl a že postavu Sókrata chápe 
zcela jednoduše jako tlumočníka Plató-
nových názorů. Budeme se tu zajímat 
o dvě věci: (i) zda je to důležité a (ii) zda 
je to pravda. 

Ohledně (i) můžeme být s přihléd-
nutím k předcházejícímu výkladu rychle 
hotovi: „dramatické“ i „argumentové“ 
čtení Platóna jsou dva přístupy, u nichž 
se nemá smysl přít, který z nich je správ-
nější. Správný není, jak již víme, ani 
jeden: jejich výtečnost nespočívá ve 
správnosti, nýbrž v plodnosti, přičemž 
můj názor je, že přínos výlučně „drama-
tického“ čtení, tzn. takového čtení, které 
odmítá věnovat pozornost filosofické ar-
gumentaci, bude pro dějiny filosofie jen 
velmi omezený. Naopak běžné (tzn. ne-
usilující o metodologickou hegemonii) 
přihlédnutí k dramatické situaci dialogu 
všude tam, kde je to přínosné, je bana-
lita, o níž je ztrátou času se bavit.

Ohledně (ii) bych rád řekl, že to je 
pravda jen do jisté míry. Popper roz-
hodně věnuje určitou pozornost vybra-
ným dramatickým aspektům textu (což 
ostatně Stránský připouští), tak jako 
každý čtenář Platóna kromě krajně jed-
nostranných „argumentistů“.52 A vztahu 
Sókratés–Platón Popper také věnuje 

52 Bylo by ostatně historicky značně po-
chybné se domnívat, že v  Popperově 
době ještě nebylo známo dramatické 
čtení Platóna (srv.  Stránský 2013b, s.  9, 
pozn.  30): nebyl znám dogmatický „dra-
matismus“ (který sám byl reakcí na dog-
matický „argumentismus“), ale čtení 
Platóna bylo plné pozornosti k dramatic-
kým situacím v dialozích.

značnou pozornost: můžeme si dokonce 
vzpomenout, že podle Robinsona byl 
Popperův výklad tohoto vztahu nejjas-
nější a nejpřesvědčivější ze všech dosud 
podaných.53 A ke vztahu autor Platón – 
dramatická postava Sókratés má Popper 
také dost co říci – nepatří to sice po-
dle mě k nejlepším partiím Popperovy 
knihy, ale není tak docela pravda, že se 
tomu nevěnuje.

Řekl bych, že Stránský měl možná 
na mysli něco jiného: Popperovu ochotu 
považovat za Platónův názor to, co se 
mu jeví jako vítězná argumentační linie 
nebo i jiný (rétorický, myto-poetický 
apod.) vítězný persuazivní výkon dialogu 
či jeho pasáže.54 S takto formulovanou 
charakteristikou Popperovy práce bych 
souhlasil – můžeme takový způsob čtení 
nazvat přímý. Tento přístup se může je-
vit jako málo sofistikovaný v porovnání 
s různými pokusy o ironický či alego-
rický výklad – ale i zde ovšem platí „po 
ovoci poznáte je“. Nebezpečí alegorie 
jsou dobře známa („cokoli může zna-
menat cokoli“) a přínosy ironizujícího 
přístupu zatím podle mého mínění ne-
jsou takové, aby ospravedlňovaly jeho 
celkové upřednostňování na úkor četby 
přímé (i když ovšem ospravedlňují roz-
hodně – jak ostatně dosvědčuje i auto-
rova vlastní badatelská činnost – jeho 
pěstování vedle četby přímé jako další 
z přínosných, případ od případu snad 
i upřednostněníhodných interpretač-
ních možností).

53 Viz pozn. 23 výše.
54 To, že pak nositelem těchto vítězných linií 

v textu velmi často bývá postava jménem 
Sókratés, je z hlediska tohoto popisu 
vedlejší.
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Závěrem tedy shrňme: Popperova 
kniha je rozhodně svérázná a přívr-
ženci poklidného hlavního proudu k ní 
asi vždycky budou hledat přístup jen 
nesnadno. Zároveň ale platí, co říkali 
její čtenáři jako Hackforth, Robinson 
či Ryle: že jde o zásadní badatelský 
přínos a že s ní napříště musí vážně po-
čítat všichni, kdo chtějí studovat Pla-
tóna. Jako v jiných velkých knihách ani 
v této není všechno správně a každý 
nebude se vším souhlasit. Bylo by ale 
naprosto mylné připisovat eventuální 
nedostatky Popperově metodologické 
naivitě: naopak, co do jasnosti o cel-
kové povaze dějepisné a  filologické 
práce patří Popperovo stanovisko 

k těm propracovaným a dosud dobře 
obhajitelným.

Konkrétně pak z Popperových obec-
ných myšlenek o historické interpretaci 
plyne, že by bylo sebeklamem domní-
vat se, že k dochovanému materiálu lze 
přistupovat nezaujatě. Popper nejde tak 
daleko jako Patočka, aby  tvrdil, že jde 
nutně dokonce o zaujatost ve smyslu „úcty 
a pohrdání, lásky a nenávisti, obdivu a lí-
tosti“ 55: podle Poppera jsou takto utvářené 
postoje jen volitelné, nepovinné možnosti 
mezi dalšími legitimními variantami in-
terpretačního přístupu. Shoduje se ale 
s Patočkou v tom, že dějinami je pro nás 
to, co je „pojato námi do okruhu našich 
aktuálních bojů a tendencí“56.

55 Patočka 1996, s. 39.
56 Tamt.
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ABSTRAKT
Aristotle’s influential conception of 
the four causes may have tendentiously 
skewed our view of his predecessors, 
but even so, we might be able to 
discern in it the outlines of the original 
Presocratic conceptions. We could thus 
see the emphasis on ‘origins’ as, among 
other things, the archaic thinkers’ 
focus on the origin and maintenance 
of life. These are, after all, the reasons 
which Aristotle himself lists in 
connection with Thales’s conception 
of origin in the first book of his 
Metaphysics, where he discusses the 
connection between moisture, warmth, 
and life. Interest in these factors is 
characteristic for archaic philosophy. 
We can, meanwhile, assume that 
Aristotle’s claim that Thales believed 
water to be the origin may be due 
to the Milesian’s link to an ancient 
tradition where water indeed played an 
important role. Of decisive importance 
may have been a report, included as 
part of cosmology – one of the areas 
Thales was especially interested in – 
that the Earth rests on water.*1 

* Studie je realizována na základě projektu GA ČR 
GA15-08890S.
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R ADIM KOČANDRLE
ARISTOTELÉS O THALÉTOVĚ POJETÍ POČÁTKU

Naše povědomí o předsókrati-
cích zůstane silně ovlivněno Aristote-
lem a jeho koncepcemi, které ve svém 
výkladu předchůdců uplatnil. Od časů 
badatelů, jakými byli H. F. Cherniss1 
nebo J. B. McDiarmid2, je známou sku-
tečností, že aristotelské čtení předsókra-
tiků prizmatem „počátku“ (ἀρχή), které 
vychází z jeho vlastního pojetí příčin, je 
výrazně tendenční. Přesto se můžeme 
ptát, zda Aristotelés nereagoval na ur-
čitou významnou stránku přítomnou 
v jejich myšlení. Podobným charakteri-
stickým rysem mohly být totiž kosmogo-
nické výklady nebo popisy vzniku a ty-
pických projevů života. A právě na druhý 
z uvedených motivů položíme důraz. 

1 Srov. Cherniss 1935.
2 Srov. McDiarmid 1953.

Úzce se přitom zaměříme na Aristote-
lovu referenci o pojetí „počátku“ Thaléta 
z Mílétu, kterého klade na samotný práh 
filosofie.

VODA JAKO POČÁTEK
Když se Aristotelés v I. knize Metafy-
ziky zabývá předmětem a cíli vědění, 
které nazývá moudrostí, přičemž jde 
de facto o „první filosofii“, ukazuje, že 
má v prvé řadě vykládat „počátky a pří-
činy“ (ἀρχὰς καὶ αἰτίας).3 Vědění je po-
dle něho založeno na poznání počátků 
a příčin, neboť každý o něčem ví něco 
až tehdy, když pozná jeho první příči-
nu.4 Podobně se ostatně vyjadřuje napří-
klad i na začátku druhé kapitoly I. knihy 

3 Aristotelés, Met. I,1,982a2.
4 Aristotelés, Met. I,3,983a25–26.
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Druhých analytik.5 Bezprostředně nato 
Aristotelés poukazuje k tomu, že exis-
tují čtyři druhy příčin: ve smyslu tvaru, 
látky, účinku a účelu. Ačkoli sám při-
pomíná, že se příčinami zabýval již ve 
Fyzice, chce se znovu vrátit až ke svým 
předchůdcům, neboť i oni podle něho 
zastávali některé „počátky a příčiny“.6 
Daný krok Aristotelés zdůvodňuje sna-
hou o nalezení případných dalších pří-
čin k těm, které sám rozlišuje. Je přitom 
evidentně veden zájmem celé své pojetí 
podpořit a zároveň ukázat, že jeho kon-
cepce je vyvrcholením veškerého dosa-
vadního myšlení. Díky tomuto kroku 
ovšem začlení své vybrané předchůdce 
do tradice filosofie.7

Připomeňme, že klíčový termín „po-
čátek“ (ἀρχή) má archaický původ, kdy 
mimo jiné znamenal „zdroj“, „vládu“, 
„moc“ nebo „suverenitu“.8 Někteří an-
tičtí autoři pak přiznávají prvenství 
v  jeho užití až Anaximandrovi,9 ač-
koli tím může být míněno jeho použití 
v novém, specificky filosofickém smy-
slu. Přesto není jisté, zda jej Míléťané 
opravdu užívali. Je to však velmi prav-
děpodobné vzhledem k  jeho výskytu 
u Homéra. V každém případě v kontex-
tech, v nichž se s termínem ἀρχή u Mí-
léťanů setkáváme, se jedná výhradně 
o peripatetické pojetí. Pro Aristotela 
tento termín nese řadu technických 
významů. Především jej užívá jako 

5 Aristotelés, An. post. I,2,71b19–23.
6 Aristotelés, Met. I,3,983b3–4.
7 Srov. Hobza 2015, s. 53.
8 Srov. LSJ, s. v. ἀρχή.
9 Simplikios, In Arist. Phys. 24,13 = DK  12 

A  9; Hippolytos, Ref. I,6,2 Marcovich = 
DK 12 A 11.

„princip“ (v dalším textu tak budeme 
termíny „počátek“ a „princip“ používat 
volně). Mimo jiné může vyjadřovat „pří-
činu“ (αἴτιον), neboť Aristotelés doslova 
soudí, že „každá příčina je zároveň po-
čátkem“.10 Termín ἀρχή tak úzce souvisí 
s poznáním a s věděním, kdy znamená 
vlastní princip vědy – příčinu nebo vy-
povídá o tom, z čeho něco je.

Přihlédneme-li k pasáži v Metafyzice, 
v níž Aristotelés referuje o svých před-
chůdcích, můžeme v ní konkrétně číst:

„Většina těch, kdo se první zabývali fi-
losofií, se domnívala, že počátky věcí 
jsou jen v podobě látky. Neboť to, z čeho 
všechny věci jsou a z čeho nejprve vzni-
kají i do čeho nakonec zanikají – přičemž 
podstata trvá a mění se jen ve svých sta-
vech –, to nazývají prvkem a počátkem 
jsoucen. Proto se domnívají, že nic ne-
vzniká ani nehyne, jelikož se vždy ucho-
vává takováto přirozenost.“11

„Počátek“ je Aristotelem vymezen 
jako „podstata“ (οὐσία), která je zároveň 
pokládána za látku. V podobném smy-
slu se na konci textu objevuje i termín 
„přirozenost“ (φύσις), který odkazuje 
k „prvku a počátku“, přičemž je v něm 
akcentován imanentní princip pohybu 
přítomný v podstatě.12 Objevuje se při-
tom klíčová otázka „z čeho“ a rovněž 
obecná formule, podle níž vše z této 
podstaty vzniká, aby do ní opět zaniklo. 

10 Aristotelés, Met. V,1,1013a16–17.
11 Aristotelés, Met. I,3,983b6–13 = DK 11 A 12. 

Není-li uvedeno jinak, překlady antic-
kých autorů pořídil na základě starších 
překladů V. Hladký a kol.

12 Aristotelés, Phys. II,1,192b20–23.
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Podstata tak měla být nazývána „prv-
kem“ a „počátkem“, přičemž vše na světě 
s ní bylo de facto nutně identické a pouze 
jejím momentálním stavem. Sama se 
totiž neměla jakkoli měnit, neboť vždy 
docházelo pouze k jejím akcidentálním 
proměnám.

Představený peripatetický rozvrh 
na dlouhou dobu značně pokřivil naše 
povědomí o předsókratovské filosofii. 
Mnozí Aristotelovi předchůdci se na 
jeho základě od sebe zjednodušeně od-
lišovali právě tím, který látkový počátek 
pokládali za podstatu – základní při-
rozenost. Počátek je přitom převážně 
identifikován s jedním z prvků – živlů. 
V učebnicích se pak dané pojetí ocitlo 
i pod názvem „hylozoismus“. Celá kon-
cepce je ovšem zjevně založena až na 
pozdních eleatských úvahách o  ne-
možnosti skutečného vzniku a zániku. 
Pokud Parmenidés ve své době útočil 
na běžně zastávaný vznik a zánik, lze 
soudit, že se v daném případě nejedná 
o autentické pojetí. G. S. Kirk doslova 
hovoří o uplatnění Aristotelovy „strnulé 
metody“ na jeho předchůdce.13

Přesto se lze domnívat, že otázka 
po „počátku“ byla jedním ze stěžejních 
témat předsókratovských myslitelů, byť 
ovšem ve zcela jiné dikci. Jak jsme zmí-
nili v úvodu, Aristotelés mohl reagovat 
na některé klíčové momenty v  jejich 
„učení“, které následně přeznačil a za-
členil do vlastního výkladu. Jednotlivé 
prvky mohly být zmiňovány v tak důleži-
tých oblastech, že je Aristotelés následně 
pokládal za principy svých předchůdců. 

13 Srov.  Barnes 1982, s.  41; Graham 2006, 
s. 65; KRS 2004, s. 118.

A jak jsme uvedli, mezi podobné kon-
texty mohly patřit jak kosmogonické 
výklady, tak přiblížení vzniku a charak-
teristických projevů života. V obdobném 
smyslu bychom ostatně mohli rozumět 
i následujícím Simplikiovým slovům:

„A ti, kteří předpokládali jeden prvek 
jako Thalés, Anaximandros a  Héra- 
kleitos, z nich každý zaměřil pozornost 
k působící a rodící povaze onoho prvku. 
Thalés zaměřil pozornost k rodící, vy-
živující, udržující, oživující a formující 
schopnosti vody. Hérakleitos k životo-
dárnosti a tvořivosti ohně. Anaximenés 
k vlastnostem vzduchu, který se snadno 
formuje a snadno přechází na obě strany, 
jak k ohni, tak k vodě. Jako i Anaximan-
dros předpokládal něco mezi, co se snad- 
no proměňuje.“14

Danou tendenci přitom můžeme sle-
dovat též u Aristotela, neboť různé as-
pekty vzniku života a jeho udržení sám 
vyjmenovává u Thaléta z Mílétu. Projevy 
života u něho tematizuje zejména v sou-
vislosti s pojetím duše, k němuž jsme ale 
přihlédli při jiných příležitostech a nyní 
jej ponecháme stranou.15 Zaměříme se 
pouze na téma počátku – principu. Aris-
totelés přisuzuje Thalétovi princip ve 
formě vody v I. knize Metafyziky, kde zá-
roveň ukazuje vodu – vlhkost na konkrét-
ních příkladech jako samotný počátek 
života. V pokračování výše uvedeného 
textu Metafyziky tak můžeme číst:

14 Simplikios, In Arist. Phys. 36,8 = TP 2 As 135.
15 Srov.  Kočandrle 2013, s.  8–12; 2014, 

s. 274–277.
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„Musí totiž být nějaká přirozenost, ať 
už jedna, nebo vícero, ze které vše jiné 
vzniká, jí udržováno. Počet a podobu 
takového počátku neuvádějí ovšem 
všichni stejně. Thalés, původce tako-
véto filosofie, říká, že je to voda (proto 
také hlásal, že Země leží na vodě). Tuto 
domněnku možná vyvodil z pozoro-
vání, že se všechno vyživuje z vlhka 
a  i  samo teplo z vlhka vzniká a žije 
z něho (ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τὴν τρο-
φὴν ὑγρὰν οὖσαν καὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν 
ἐκ τούτου γιγνόμενον καὶ τούτωι ζῶν) 
(to, z čeho všechno vzniká, je počát-
kem všeho). Tuto domněnku přijal také 
proto, že semena všech věcí mají vlh-
kou přirozenost a že voda je počátkem 
přirozenosti vlhkých věcí (τὸ πάντων 
τὰ σπέρματα τὴν φύσιν ὑγρὰν ἔχειν· 
τὸ δ᾿ ὕδωρ ἀρχὴ τῆς φύσεώς ἐστι τοῖς 
ὑγροῖς). Někteří, ti nejstarší […], kteří 
první vyprávěli o bozích, mínili o při-
rozenosti, že je takto založena. Óke-
ana a Téthydu učinili otcem vznikání 
a přísahou bohů vodu, nazvanou u je-
jich básníků Styx. Nejctěnější je totiž 
[u nich] to nejstarší, nejctěnější je však 
přísaha. Nedá se zjistit, zda tento vý-
klad přírody je původní a starobylý, ale 
o Thalétovi se opravdu říká (λέγεται), 
že se v tomto smyslu vyjádřil o první 
příčině (Hippóna by totiž nikdo neza-
řadil mezi tyto muže vzhledem k jeho 
skromnému myšlení).“16

Aristotelés nejprve jasně a jedno-
značně vymezuje Thalétův počátek 
v podobě vody. S vodou spojuje i vlastní 
umístění Země v univerzu, kterému se 

16 Aristotelés, Met. I,3,983b17 = DK 11 A 12.

více věnuje ve spisu O nebi17. Následně 
pak připojuje celou řadu důvodů, které 
měly Thaléta na základě pozorování 
podnítit k tomu, aby určil za počátek 
všeho právě vodu. Jednotlivé důvody 
však představují pouze Aristotelovy 
vlastní předpoklady, a nikoli původní 
Míléťanův výčet. Aristotelés v nich de 
facto racionalizuje možný směr Thalé-
tových úvah. V každém případě jejich 
prostřednictvím dobře demonstruje 
své pochopení mílétské tradice v těs-
ném sepětí s empirickým charakterem 
poznání, které sám dále rozvíjí. 

Aristotelés následně přechází k prin-
cipům ostatních myslitelů. Tentokrát je 
ovšem navýsost stručný a omezuje se 
pouze na lakonické přiřazení toho kte-
rého principu k jednotlivým jménům. 
V rychlém sledu tak uvádí Anaximena 
a Diogena z Apollónie, kterým přiřa-
zuje za princip vzduch, Hippasos z Me-
tapontu a Hérakleitos z Efesu měli na-
opak za princip uznávat oheň, zatímco 
Empedokleovi přiznává již všechny čtyři 
prvky. Anaxagorás z Klazomen měl pak 
v Aristotelových očích uznávat neome-
zené množství principů. Na okraj lze 
jen poznamenat, že ve výčtu chybí učeb-
nicově očekávaná jména Anaximandra 
a Xenofana. 

Podobně jako Aristotelova zpráva 
o Thalétově principu vyznívá též Sim-
plikiův komentář k Aristotelově Fyzice, 
který představuje znění ztraceného 
Theofrastova spisu Názory přírodově-
decké (Φυσικῶν δόξαι). Simplikios v něm 
přitom ve velké míře pouze sumarizuje 

17 Aristotelés, De caelo II,13,294a28 = DK 11 
A 14.
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Aristotelovy dohady a zachovává i ak-
cent na empirické pozadí poznání:

„Ty, kteří tvrdí, že počátek je jeden a po-
hyblivý, označuje [Aristotelés] jako fy-
ziky ve vlastním slova smyslu. Jedni 
tvrdí, že počátek je vymezený, jako třeba 
Thalés Examyův z  Mílétu a  Hippón, 
který se, jak se zdá, stal ateistou. Tvrdili, 
že počátek je voda, k čemuž je přivedly 
jevy, které vnímali. Teplé se totiž živí 
vlhkým, mrtvé věci vysychají, semena 
všeho jsou vlhká a veškerá potrava je 
šťavnatá (καὶ γὰρ τὸ θερμὸν τῶι ὑγρῶι 
ζῆι καὶ τὰ νεκρούμενα ξηραίνεται καὶ 
τὰ σπέρματα πάντων ὑγρὰ καὶ ἡ τροφὴ 
πᾶσα χυλώδης·). Z čeho pak každá věc je, 
tím se také přirozeně živí. Voda je počát-
kem vlhké přirozenosti a drží všechno 
[všechny věci] pohromadě. Proto usou-
dili, že počátkem všech věcí je voda, 
a tvrdili, že Země leží na vodě.“18

Oproti Aristotelovým volným aso-
ciacím a Theofrastovi, který jej v Sim-
plikiově výkladu následuje, můžeme 
přihlédnout též k Áetiovi, jenž syste-
matizuje údajné Thalétovy důvody do 
několika bodů, přičemž nově dokládá 
i  kosmologickou úlohu vody. Edice 
Diels–Kranz ovšem z Áetiova referátu 
zařadila pouze jedinou větu, týkající 
se Thalétova spojení s Egyptem. Oba 
prameny pro Áetia, jak Plútarchos, tak 
Stobaios, nicméně navíc přinášejí další 
a téměř identické reference o Thalétově 
principu v podobě vody.

Jako zdůvodnění dané volby Áetios 
nejprve užívá obvyklou obecnou formuli, 

18 Simplikios, In Arist. Phys. 23,21 = DK 11 A 13.

podle níž má z vody vše vznikat a opět 
do ní zanikat. Podobně jako Aristotelés 
a Simplikios ovšem doplňuje i další po-
drobnosti, neboť Thalés tak měl učinit 
na základě tří následujících důvodů. 
Za prvé, semeno všech živočichů je vlh-
kým principem (στοχάζεται δὲ πρῶτον 
ἐκ τούτου, ὅτι πάντων τῶν ζώιων ἡ γονὴ 
ἀρχή ἐστιν, ὑγρὰ οὖσα). Veškerenstvo 
proto může mít svůj původ ve vlhkosti. 
Za druhé, všechny rostliny jsou vyživo-
vány a nesou ovoce z vlhkosti, ale vad-
nou, když nejsou zavlažovány (δεύτερον, 
ὅτι πάντα φυτὰ ὑγρῶι τρέφεται καὶ 
καρποφορεῖ, ἀμοιροῦντα δὲ ξηραίνεται). 
Za třetí, jak samotný oheň Slunce, tak 
nebeských těles i celého kosmu má být 
živen vodními výpary (τρίτον, ὅτι καὶ 
αὐτὸ τὸ πῦρ τὸ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄστρων 
ταῖς τῶν ὑδάτων ἀναθυμιάσεσι τρέφεται 
καὶ αὐτὸς ὁ κόσμος).19 

Všechny tři prameny – Aristotelés, 
Simplikios, Áetios – tedy přinášejí v mír-
ných obměnách podobná znění, obsa-
hující domnělá zdůvodnění Thalétovy 
volby vody za princip všeho. Ačkoli se 
jistě jedná pouze o pozdní vývody, mů-
žeme se ptát, nakolik Thaléta adekvátně 
reflektují a co přimělo Aristotela k tomu, 
že se cítil oprávněn spojit ho s vodou 
jako počátkem. Nijak totiž nezastírá, 
že sám nemá k dispozici přímé prameny 
a referuje o Thalétovi pouze na základě 
zprostředkovaných informací.

V prvé řadě se bezesporu mohlo jed-
nat o zmínky významu vody doložené 
ve staré tradici, s níž byl Thalés v Aris-
totelových očích úzce spojen, ze které 

19 Áetios, Plac. I,3,1 = Dox. 276 = Graham 
Ths 16.
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jej ale zároveň vyčleňuje jako „prvního 
filosofa“. Mohlo se ale také jednat o kon-
krétní odkazy na Thaléta u Hippóna, 
jehož jméno se zde objevuje, třebaže 
jej Aristotelés nehodnotí zrovna v po-
zitivním světle. Pokud byl ovšem Thalés 
s Hippónem stran principu běžně spojo-
ván, narážka na vlhkost semen či vysy-
chání mrtvých těl by mohla naopak po-
ukazovat k tomu, že reference odkazují 
právě na lékaře Hippóna. K Thalétovi 
mohly být přiřknuty až posléze, neboť 
Hippón byl obvykle pokládán pouze za 
kompilátora.20

Pokud jednotlivé zformulované dů-
vody nejprve letmo přehlédneme, mů-
žeme konstatovat, že s výjimkou kosmo-
logické role vlhkosti u Áetia jsou dobře 
srozumitelné i v dnešní době. To, že 
voda je základní podmínkou pro život, 
autoři jasně demonstrují na několika 
příkladech různé obecnosti. V zásadě se 
jedná o běžné zkušenosti, neboť voda – 
vlhkost je nutnou podmínkou výživy, 
a tedy i samotného vzniku, vývoje a dal-
šího udržování života. 

VŠE SE VYŽIVUJE Z VLHKA
Pokud se blíže zastavíme u Aristote-
lovy pasáže, shledáme, že jako první 
důvod zmiňuje, že se „všechno vyživuje 
z vlhka a i samo teplo z vlhka vzniká 
a žije z něho“. Aristotelés ale doslova 
netvrdí, že z vlhka „všechno vzniká“, ný-
brž se z něho pouze „vyživuje“. Naopak 
uvádí samostatně teplo, které z něho 
má vznikat. Případné rozlišení však zde 
nehraje žádnou roli, neboť voda je v do-
plněném textu, obsahujícím obecnou 

20 Srov.  Guthrie 1962, s.  62; O’Grady 2002, 
s. 47.

peripatetickou formuli, generálně ur-
čena za počátek všeho. Mimovolné 
zdůraznění tepla, které vzniká a žije 
z vlhka, je jen přirozené, neboť teplo 
je průvodním znakem a  podmínkou 
života. 

V prvé řadě je uváděna výživa všeho 
z vlhka. Jedná se o jednoznačný a lehce 
nahlédnutelný fakt, neboť potřeba pít 
je pro zachování života neoddiskutova-
telná. Může být míněno jak mateřské 
mléko v prvních fázích vývoje jedince, 
tak voda či jiná tekutina přijímaná 
v dalších obdobích života. Podobně po-
trava, kterou přijímáme, v sobě obsahuje 
značné množství vody, jak ostatně po-
tvrzuje Simplikios postřehem o šťavna-
tosti veškeré potravy. Celý proces příjmu 
potravy, jejího zpracování a trávení, se 
také uskutečňuje za pomoci řady těles-
ných tekutin, jako jsou sliny nebo žalu-
deční šťávy. Voda přitom přetrvává i ve 
výměšcích nestrávených zbytků potravy. 
Podobně rostliny, na které cílí druhý 
z Áetiových důvodů, musí být zavlažo-
vány, aby neuvadly a nesly plody. Snad 
můžeme v této souvislosti připomenout 
i známé lidové rčení: „roste jako z vody“, 
které v sobě zachovává mnohé z těchto 
motivů.

Pokud se konstituce těla na vodě do 
značné míry sama zakládá, přičemž jeho 
další trvání je na jejím stálém příjmu 
zcela závislé, můžeme dobře porozumět 
Simplikiovu obecnému tvrzení: „z čeho 
pak každá věc je, tím se také přirozeně 
živí“. Lze se oprávněně domnívat, že 
peripatetická otázka „z čeho“, nesená 
problémem látkové příčiny a mířící tak 
jiným směrem, může právě zde dostávat 
svůj adekvátní původní význam. 
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Thalés musel být bezesporu obezná-
men s tím, že celé tělo významně spo-
luvytvářejí různé tělní tekutiny, které 
mohl přímo asociovat se životem a s jeho 
udržením. Podobně jako P. F. O’Grady 
bychom mohli v prvé řadě zmínit zá-
sadní životní tekutinu – krev. Rovněž lze 
uvést krev menstruační, o níž Aristote-
lés tvrdí, že její přirozenost má blízko 
k prvotní látce.21 Krev přitom vnímá jako 
skutečnou výživu těla, doslova látku, 
z níž je tělo v prvé řadě složeno.22 Na-
skýtá se i výjimečná role plodové vody, 
v níž je uloženo lidské embryo po dobu 
svého vývoje v těle matky a jejíž odtok 
předznamenává brzký porod. Pro tyto 
a podobné paralely však nemáme žád-
nou textovou oporu a můžeme proto 
zůstat jen v rovině spekulací.23

Vlhkost rovněž úzce souvisí s ne-
zvratnými změnami, k  nimž během 
života dochází, a  přímo s  odlišením 
mládí a stáří. Aristotelés se v Meteoro-
logice zmiňuje o přirozeném zániku ve 
smyslu „stárnutí a vysychání“ (γῆρας 
καὶ αὔανσις).24 Stárnutí a vysychání jsou 
úzce spojené procesy, dobře zakotvené 
v obecném povědomí. Zatímco mládí 
je charakteristické vlhkostí, během 
stárnutí tělo naopak původní vlhkost 
ztrácí, vysychá. Vlhkost poskytuje tělu 
plný objem, který se postupně zmen-
šuje. Konstituce těla tak postupně při-
chází o svou někdejší pevnost. Až by se 
chtělo obrazně říci: život nás doslova 

21 Aristotelés, De gener. animal. 
I,20,729a30–33.

22 Aristotelés, De part. animal. 
II,3,650b11–12; II,4,651a14–15.

23 Srov. O’Grady 2002, s. 48–49.
24 Aristotelés, Meteor. IV,1,379a2–4.

vyždímá! Mrtvá těla pak rovněž ztrácejí 
své původní teplo, chladnou a postupně 
vysychají, jak přímo dokládá Simplikios. 
Podobně krev je během života teplá, aby 
po smrti vychladla, až nakonec zcela 
zaschla. Aristotelés přitom tvrdí, že ve 
stáří má každý živočich již méně krve, 
která je navíc hustá a tmavá.25 Na zá-
kladě podobných příkladů je pak jen 
přirozené, že život byl v prvé řadě aso-
ciován právě s vodou – vlhkem.26  

Když G. E. R. Lloyd analyzuje pro-
tikladné dvojice teplo–chlad a sucho–
vlhko v raně řeckém myšlení, ukazuje, že 
zatímco „vlhké“ bylo spojené s tím, co je 
živé, mrtvé bylo naopak často charakte-
rizováno jako „suché“. Homér popisuje 
člověka výrazem διερὸς βροτός27, který 
je ekvivalentní k výrazu ζωὸς βροτός28 
(„žijící smrtelný“), přičemž slovo διερός 
normálně znamená „vlhký“. Stáří naproti 
tomu bylo spojováno se suchem. O pro-
měně Odyssea ve starce tak Athéna říká, 
že vysuší jeho pěknou kůži.29 Podobně 
umírající a mrtvé je suché jako dřevo po-
raženého topolu.30 Mrtví jsou Platónem 
nazýváni ἀλίβαντες31, ve smyslu „bez 
vlhka“. G. E. R. Lloyd nicméně podotýká, 
že představená analogie nebyla dokonalá 
a aplikovatelná ve všech případech, neboť 
zatímco léto je asociováno s teplem a su-
chem, zima je naopak charakteristická 
chladem a vlhkem.32

25 Aristotelés, Hist. animal. III,19,521a33–34.
26 Srov. O’Grady 2002, s. 47.
27 Homér, Od. VI,201.
28 Homér, Od. XXIII,187.
29 Homér, Od. XIII,398.
30 Homér, Il. IV,487.
31 Platón, Resp. III,387c.
32 Srov. Lloyd 1964, s. 101.
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Můžeme ještě přihlédnout i k jiným 
tradicím, které úzce spojují vodu se ži-
votodárnými schopnostmi a mohly Tha-
léta ovlivnit. Často se u něho spekuluje 
zejména o egyptském vlivu. Ačkoli není 
dobré podobným zprávám důvěřovat, 
reference o spojení Thaléta s Egyptem 
jsou přece jen poměrně četné. Je možné, 
že mohou mít své pravdivé jádro již z dů-
vodu mílétské državy Naukratis v nilské 
deltě. Život v Egyptě, rozkládajícím se 
kolem břehů Nilu, se přirozeně s touto 
velkou řekou výrazně prolínal. Jak 
dále uvidíme, pravidelné záplavy Nilu 
byly pokládány za úzce spjaté s vlast-
ním vznikem života.33 Egypťané byli 
dokonce podle Aristotela pokládáni za 
nejstarší z celého lidského pokolení.34 
Podobně Hérodotos líčí příběh, podle 
něhož měli být starší pouze Frygové.35 
Pokud byl Nil přímo spojován se živo-
tem, lze v této souvislosti připomenout, 
že jedno z vysvětlení rozvodňování Nilu 
přisuzuje tradice též Thalétovi.36 Ná-
sledné vyměřování pozemků z důvodu 
výběru daní je zase Hérodotem spojeno 
s počátky geometrie, které mají s Tha-
létem rovněž úzkou vazbu.37 Ačkoli by-
chom patrně neměli přeceňovat přímou 
afinitu Nilu k údajné Thalétově volbě 
vody za počátek, lze ji bezesporu vnímat 
jako další a významné potvrzení klíčové 
role vody.38

33 Diodóros, Bibl. hist. I,10,2–3.
34 Aristotelés, Meteor. I,14,352b20.
35 Hérodotos, Hist. II,2.
36 Áetios, Plac. IV,1,1 Diels–Kranz = DK 11 A 16; 

DL I,37 Marcovich = DK 11 A 1; Hérodotos, 
Hist. II,20 = DK 11 A 16.

37 Hérodotos, Hist. II,109.
38 Srov. O’Grady 2002, s. 51–52.

TEPLO VZNIKAJÍCÍ Z VLHKA
Spolu s výživou všeho z vlhka Aristote-
lés ve své zprávě dále uvádí, že „samo 
teplo z  vlhka vzniká a  žije z  něho“. 
Theofrastos u Simplikia přitom Aris-
totelův vývod opakuje, když zmiňuje 
výživu tepla z vlhka. Jako v předchozím 
případě se Aristotelés opět vyjadřuje 
v obecné rovině. Pokud měl daný po-
střeh také vycházet z pozorování, mělo 
by se jednat o běžně zakoušené jevy spo-
jené s vlhkem. Vedle vlhkosti je teplo 
bezesporu dalším charakteristickým 
znakem života. Běžná zkušenost spojuje 
život právě s teplem a vlhkem. Výše jsme 
zmínili teplo krve a spolu s vysycháním 
mrtvých těl i jejich současné vychládání. 
Aristotelés doslova hovoří o „životním 
teple“ (θερμότης ψυχική)39 jako o jedné 
z podmínek vzniku živého tvora.40

V souvislosti přímého vzniku tepla 
z vlhka bychom mohli nejspíše akcen-
tovat vznik teplých par stoupajících 
z příhodného vlhkého prostředí. V prvé 
řadě lze zmínit vypařování, které mohlo 
navozovat dojem vzniku tepla, a být tak 
jeho průvodním znakem. V tomto smy-
slu můžeme uvést dojem z páry stoupa-
jící z připravených horkých pokrmů či 
nápojů. Ačkoli musely být samy před-
tím prokazatelně uvařeny nebo ohřáty, 
právě z nich stoupá horká pára. Podobná 
je zkušenost v zemědělství s výpary stou-
pajícími z chlévské mrvy nebo z různých 
rozkládajících se či zatlívajících živo-
čišných či rostlinných zbytků. Můžeme 
jistě akcentovat i teplé výpary a „bub-
lání“ močálů, termálních pramenů či 

39 Aristotelés, De gener. animal. III,2,762a20.
40 Srov. Guthrie 1962, s. 61.
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ranní a večerní opar tvořící se nad vodní 
plochou nebo krajinou. Sám Aristotelés41 
tvrdí, že k rozkladu dochází spíše v létě 
než v zimě, neboť během zimy vzduch 
a voda obsahují méně tepla, které nemá 
dostatečnou sílu, jako je tomu v létě. Ta-
kové a podobné zážitky mohly vyvolat 
dojem vzniku a dalšího vyživování tepla 
z vlhka.42

Pokud Aristotelés ani Theofrastos 
nezmiňují žádný z podobných konkrét-
ních jevů, zdá se, že jeden z možných 
příkladů dokládá Áetios, když ve tře-
tím z uváděných důvodů pro volbu vody 
za princip tvrdí, že „jak samotný oheň 
Slunce, tak nebeských těles i  celého 
kosmu má být živen vodními výpary“. 
Vypařování, které jsme předtím trak-
tovali pouze na běžných příkladech 
ze svého okolí, zde získává zcela nový 
a naprosto charakteristický rozměr pří-
tomný v archaické kosmologii.

Přestože výraz pro „vypařování“ 
(ἀναθυμίασις) není před Hérakleitem43 
doložen, lze se přirozeně domnívat, že 
s vypařováním byl Thalés obeznámen, 
neboť se jedná o běžně zakoušený jev, 
který byl určitě mimovolně vykládán 
dávno před Hérakleitem. Jiné je to ovšem 
s konkrétním vysvětlením tohoto pro-
cesu a s jeho afinitou k oblasti kosmolo-
gie. Pokud bychom vzali Áetiovo tvrzení 
doslova, máme zde před sebou de facto 
v případě Thaléta první zasazení pro-
cesu vypařování do kosmologických mě-
řítek a souvislostí. Celé vyjádření se však 
spíše nese v obecném tónu, který patrně 

41 Aristotelés, Meteor. IV,1,379a29–29.
42 Srov. O’Grady 2002, s. 53.
43 Areios Didymos, u  Eusebia, Praep. evan. 

XV,20 = DK 22 B 12.

vychází z Áetiovy znalosti typických rysů 
archaických kosmologií.44

Vzhledem k nedostatku relevantních 
informací je Thalétova kosmologie bo-
hužel velkou neznámou. Jistou podporu 
pro Áetiovu zprávu však nalézáme v ji-
ném jeho textu, který se týká povahy 
hvězd:

„O podstatě hvězd – planet i stálic: Podle 
Thaléta je sice zemitá, avšak hvězdy jsou 
ohnivé.“45

Hippolytos zase u Thaléta spojuje 
s vodou vlastní pohyb hvězd.46 Ačkoli 
jsou obě zprávy krátké a nejasné, vsa-
zují Thaléta do iónské tradice, v níž 
jsou vznik a  další trvání nebeských 
těles svázány s vypařováním vlhkosti 
a s jejím zapálením. Nebeská tělesa jsou 
obvykle popisována v úzkém vztahu 
k ohni a k vlhkosti. V případě Anaxi-
mandra představují kompaktní kruhy 
tvořené vzduchem (mlhou), který ob-
klopuje vnitřní oheň. Vznikla však jako 
přímý pozůstatek po rozlámané kosmo-
gonické planoucí sféře, a nikoli v přímé 
souvislosti s vypařováním vlhkosti.47 

44 Srov.  Guthrie 1962, s.  67; O’Grady 2002, 
s. 63–64.

45 Áetios, Plac. II,13,1 Mansfeld–Runia = 
DK 11 A 17a. 

46 Hippolytos, Ref. I,1,2–3 = TP 1 Th 210 = 
Graham Ths 20.

47 Áetios, Plac. II,13,7 Mansfeld–Runia  = 
DK  12 A  18; II,16,4 Mansfeld–Runia = 
DK  12 A  18; II,20,1 Mansfeld–Runia = 
DK  12 A  21; II,21,1 Mansfeld–Runia = 
DK  12 A  21; II,24,3 Mansfeld–Runia  = 
DK  12 A  21; II,25,1 Mansfeld–Runia = 
DK 12 A 22; II,28,1 Mansfeld–Runia DK 12 
A 22; II,29,1 Mansfeld–Runia DK 12 A 22; 
Achilleus Tatios, Isagoge 19,16  = DK 12 
A 21; Hippolytos, Ref. I,6,4–5 Marcovich = 
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Anaximenés je vnímal jako plochá oh-
nivá tělesa vznášející se na vzduchu, 
která vznikla ze zapálené vláhy vystu-
pující ze země.48 Xenofanés je měl zase 
pokládat za zapálená oblaka,49 přičemž 
Slunce pravidelně vzniká a zaniká.50 
Hérakleitos popisoval nebeská tělesa 
jako duté nádoby podobné míse plné 
ohně. K nám jsou otočena dutinou, v níž 
hoří oheň pocházející z výparů ze země 
a moře.51 

Vlhké výpary tak vytvářejí samot-
nou konstituci nebeských těles, která se 
následně navíc z výparů doslova „živí“. 
Zásadním způsobem s nimi souvisí i po-
hyb nebeských těles, neboť ta putují po 
nebi za vlhkostí jako za svou potravou. 
Svůj hořící oheň totiž musí vyživovat 
z vlhkosti světa pod nimi. Ačkoli pro nás 
nemusí být živení ohně z vlhkosti tak 
bezprostřední, D. W. Graham celý pro-
ces vhodně přibližuje příkladem lampy 
spalující olivový olej.52 

V obdobném duchu jsou popisovány 
i obraty Slunce a Měsíce. Aristotelés 

DK  12 A  11; Pseudo-Plútarchos, 
Strom. 2 = DK 12 A 10.

48 Áetios, Plac. II,13,9 Mansfeld–Runia = DK 
13 A  14; II,20,3 Mansfeld–Runia = DK  13 
A 15; II,22,1 Mansfeld–Runia = DK 13 A 15; 
II,25,2 Mansfeld–Runia = DK 13 A  16; 
Hippolytos, Ref. I,7,4–5 Marcovich = 
DK 13 A 7.

49 Áetios, Plac. II,20,3 = DK 21 A 40; II,25,4 = 
DK 21 A 43; III,2,11 = DK 21 A 44; Pseudo- 
-Plútarchos, Strom. 4 = DK 21 A 32.

50 Áetios, Plac. II,20,3 = DK 21 A 40; II,24,4 = 
DK 21 A 41; II,24,9 = DK 21 A 41a; Hippolytos, 
Ref. I,14,3 = DK 21 A 33; Pseudo-Plútarchos, 
Strom. 4 = DK 21 A 32. 

51 Áetios, Plac. II,13,8 = DK 22 A  11; II,17,4 = 
DK  22 A  11; II,22,2 = DK 22 A  12; II,24,3 = 
DK  22 A  12; II,27,2 = DK 22 A  12; II,28,6 = 
DK 22 A 12; DL IX,9–10 = DK 22 A 1.

52 Srov. Graham 2013, s. 49.

v referátu o iónské meteorologii do-
slova tvrdí: 

„[Říkají] totiž, že celá oblast v  okolí 
Země byla dříve vlhká [nebo: byla prvotní 
vlhkostí], byla však vysušena Sluncem. 
To, co se vypařilo, prý způsobuje vanutí 
a obraty Slunce i Měsíce, zatímco to, co 
zůstalo, je moře. Proto se domnívají, že 
vysoušením se [moře] zmenšuje a nako-
nec že jednou úplně vyschne.“53

Aristotelovi sekunduje Alexandros 
z Afrodisiady, který daný náhled připi-
suje myslitelům různých dob – Anaxi-
mandrovi a Diogenovi z Apollónie:

„Někteří z nich totiž říkají, že moře je 
zbytkem prvotní vlhkosti. Neboť oblast, 
která je kolem Země, je vlhká, následně 
se určitá část této vlhkosti působením 
Slunce vypařuje a z ní vznikají vanutí 
a obraty Slunce i Měsíce. Neboť vysvět-
lují jejich obraty pomocí těchto par 
a výparů. A kde je pro ně vlhkosti do-
statek, kolem toho je nechávají otáčet. 
Zbytek vlhkosti v prohloubených mís-
tech Země je moře. Proto se také stává 
působením Slunce pokaždé menším 
tím, že se vysouší, a nakonec jednou 
vyschne. Tento názor zastával Anaxi-
mandros a Diogenés [z Apollónie], jak 
tvrdí Theofrastos.“54

Aristotelés ovšem celé pojetí úzkého 
vztahu mezi vlhkostí světa a nebeskými 
tělesy, která jsou na vlhkost doslova na-
pojena, podrobuje tvrdé kritice:

53 Aristotelés, Meteor. II,1,353b6 = DK 12 A 27.
54 Alexandros z Afrodisiady, In Arist. Meteor. 

67,3–11 = DK 12 A 27. 
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„Proto jsou také směšné všechny dří-
vější názory, že Slunce se živí vlhkostí. 
Někteří dokonce tvrdí i to, že se kvůli 
tomu dějí obraty Slunce (slunovraty), 
neboť tatáž místa nemohou [Slunci] 
stále poskytovat potravu; to je však na 
ni odkázané, neboť jinak zahyne. Vždyť 
i oheň, který je zjevný, žije potud, dokud 
má potravu – a vlhkost je ohni jedinou 
potravou. Jako kdyby se vzestup vlhkosti 
dostával až ke Slunci nebo jako kdyby 
cesta vlhkosti vzhůru byla taková jako 
při vzniku plamene. Asi proto přijali 
tento názor i o Slunci.“55

Aristotelés naproti tomu tvrdí, že 
veškerá voda, která se předtím odpařila, 
spadne opět v podobě deště. Nemůže tak 
vyživovat nebeská tělesa, neboť všechna 
zpětně kondenzuje ve vodu.56

Aristotelés však reaguje z pozice své 
kosmologické koncepce, která mimo jiné 
zásadně rozděluje svět na sublunární 
a supralunární oblast. Zahrnuje přitom 
nejen různé složení prvků, ale i zcela 
odlišné dění. Archaické době však ne-
bylo vlastní takové rozpolcení světa na 
dvě rozdílné oblasti, ale nebeská tělesa 
byla vnímána v analogii s meteorologic-
kými jevy v nižších částech atmosféry, 
stále napojena na vlhkost moře a země. 
Svět tak byl pojímán jako jedno celistvé 
kontinuum, rozprostírající se mezi plo-
chou Zemí a nebem. Prostředím, v němž 
se vše dělo, byl přitom vzduch ve všech 
svých podobách a proměnách – od temné 
parné mlhy po jasnou atmosféru. Mu-
síme si přitom uvědomit, že mílétské 

55 Aristotelés, Meteor. II,2,354b33–355a8. 
Přel. Z. Kratochvíl.

56 Aristotelés, Meteor. II,2,355a25–32. 

pojetí vzduchu nejspíše navazuje na 
epickou tradici, v níž byl termín ἀήρ57 
spojen s významy jako „mlha“, „opar“ či 
„temnota“, jak může být doloženo u Ho-
méra.58 Vzduch měl zároveň blízko k pr-
votní vlhkosti, jejímž pozůstatkem mělo 
být podle Anaximandra samotné moře. 
Pro nás je podstatné, že právě vzduch 
zde obsahuje a vydává i vlhkost, přičemž 
z něho vzniká vítr, a zajišťuje tak celý 
koloběh vody v přírodě. Uvidíme, že 
iniciačním momentem vypařování se 
mělo stát teplo Slunce.59 Zjevný meteo-
rologický charakter iónské kosmologie 
pak D. W. Graham popisuje doslova jako 
„meteorologický model“.60

Výše jsme uvedli, že třetí Áetiův 
důvod pro určení vody jako principu, 
mířící do oblasti kosmologie, můžeme 
pokládat za pozdní a zastřešující tvrzení 
založené na typických rysech archaic-
kých kosmologií. Lze proto pochybovat, 
že vychází z konkrétních Áetiových po-
znatků o Thalétově kosmologii. Přesto 
bychom jej na Thaléta mohli rámcově 
uplatnit, neboť evidentně reprezentuje 
dobový způsob uvažování o univerzu, 
který rozvíjeli Thalétovi nástupci.

Na tomto místě můžeme navíc po-
dotknout, že pokud nebeská tělesa před-
stavovala mimořádné meteorologické 
jevy, mohli bychom občasné zmínky 
o jejich zemitosti61 či o existenci dalších 

57 Srov. LSJ, s. v. ἀήρ.
58 Např. Homér, Il. III,381; XVII,268–270; 

XVII,366–369; XX,443–444.
59 Áetios, Plac. III,7,1 = DK 12 A 24; Hippolytos, 

Ref. I,6,7 = DK 12 A 11. 
60 Srov.  Finkelberg 1993, s.  236; Graham 

2013, s. 78–84; Kahn 1960, s. 144–145.
61 Áetios dokládá u Thaléta zemitou povahu 

hvězd, Slunce i Měsíce: Áetios, Plac. II,13,1 
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zemitých těles na obloze vysvětlit v prvé 
řadě anachronickým přebíráním z nauk 
pozdní astronomie – zejména z Anaxa-
gory či Diogena z Apollónie. V jiném smy-
slu by se mohlo jednat o mylný výklad 
jejich původu z výparů pocházejících ze 
země.62 U Thaléta se navíc nabízí i mož-
nost, že zmiňovaná zemitá povaha Slunce 
a Měsíce je založena na jeho údajné před-
povědi zatmění Slunce.63

Vznik nebeských těles ze zapálených 
výparů a jejich další udržování prostřed-
nictvím „sání“ vlhkosti z moře a země 
každopádně dobře ilustruje Aristote-
lův postřeh, podle něhož „samo teplo 
z  vlhka vzniká a  žije z  něho“. Oheň 
nebeských těles zde přitom zastupuje 
jednu z výrazných forem tepla, jež je dů-
sledkem proměn vody.64 Celá představa 
nejspíše vycházela ze změn skupenství 
vody, v tomto případě z vypařování. Tyto 
proměny mohly být akcentovány na zá-
kladě pouhé všední zkušenosti i bez 
formulování konkrétní nauky. Pokud 
vypařování vlhkosti uvozuje celý cyklus 
koloběhu vody v přírodě, přičemž pro 
myslitele archaické doby vlhkost dosaho-
vala až k nebeským tělesům, která spo-
luvytvářela, mohla být voda pokládána 
za blízký výraz pro celistvost a oživenost 
světa ve všech jeho proměnách.  

Mansfeld–Runia = DK 11 A  17a; II,20,9 
Mansfeld–Runia = DK 11 A  17a; II,24,1 
Mansfeld–Runia = DK 11 A 17a.

62 Například v  případě Anaximena: Áetios, 
Plac. II,11,1 Mansfeld–Runia = DK 13 A 13; 
II,13,9 Mansfeld–Runia = DK 13 A  14; 
Hippolytos, Ref. I,7,4–5 Marcovich = DK 13 
A  7; Pseudo-Plútarchos, Strom. 3, in: 
Eusebios, Praep. evan. I,8,3 = DK 13 A 6.

63 Srov. Graham 2013, s. 49, 51.
64 Srov. O’Grady 2002, s. 52–53.

VZNIK ŽIVOTA
Viděli jsme, že teplo bylo podobně jako 
vlhko odedávna vnímáno v  úzkém 
vztahu k životu. Teplo mimo jiné aso-
ciuje životní teplo organismů a před-
stavuje jednu z  podmínek pro vznik 
a  vývoj života, který bez něho není 
jako takový myslitelný. Konkrétní po-
pis vzniku života tak může být dalším 
výrazem vzniku a výživy tepla z vlhka, 
o nichž se zmiňuje Aristotelés. Přestože 
u Thaléta nemáme k dispozici v tomto 
ohledu žádné zprávy, můžeme přihléd-
nout k Anaximandrovi, jemuž různí 
autoři přiznávají pozoruhodný výklad 
vzniku prvních živočichů včetně člo-
věka. Pseudo-Plútarchos65 a Plútarchos66 
se převážně zaměřují toliko na člověka. 
Áetios, Hippolytos a Censorinus však 
zmiňují i počáteční podmínky vzniku 
života:

„Anaximandros [říká], že první živé by-
tosti se zrodily ve vlhku (ἐν ὑγρῶι) a že 
je obklopovala ostnatá kůra. V dalších 
generacích [s přibývajícím věkem?] vy-
stupovaly na sušší místa, a když se kůra 
rozlamovala, po krátký čas přežívaly [žily 
po krátký čas jiným způsobem?].“67

„Živé bytosti vznikají [z vlhka] vypařo-
vaného působením Slunce (τὰ δὲ ζῷα 
γίνεσθαι [ἐξ ὑγροῦ], ἐξατμιζομένου ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου). Člověk pak vznikl původně 
podobný jiné živé bytosti, totiž rybě.“68

65 Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 = DK 12 A 10.
66 Plútarchos, Quaest. conv. VIII,8,4,730e = 

DK 12 A 30.
67 Áetios, Plac. V,19,4 = DK 12 A 30.
68 Hippolytos, Ref. I,6,6 = DK 12 A 11.
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„Anaximandros z Mílétu si představo-
val, že z ohřáté vody a země (ex aqua 
terraque calefactis) vznikly buď ryby, 
nebo živé bytosti velmi podobné rybám. 
V nich se lidé zformovali a [jejich] zá-
rodky byly zadržovány uvnitř až do pu-
berty. Teprve tehdy praskly a vystoupili 
z nich muži a ženy, kteří už byli schopni 
se sami živit.“69

Áetios umísťuje vznik prvních ži-
vých bytostí do vlhka. Hippolytos uvádí 
základní roli Slunce působícího na 
vlhko, a způsobujícího tak vypařování 
vlhkosti. „Vlhko“ však do porušeného 
Hippolytova textu, který v manuskriptu 
obsahuje pouze γίνεσθαι ἐξατμιζόμενα, 
doplnil až H. Diels. Censorinus se pak 
jako jediný zmiňuje nejen o ohřáté vodě, 
ale též o zemi. Vzhledem k tomu, že já-
drem textů je vznik člověka, je velmi 
pravděpodobné, že ten je míněn i v pří-
padě Áetia. Nejspíše se proto u něho 
jedná o popis zrodu ryb – rybovitých 
bytostí, z nichž pochází člověk, a nikoli 
prvních živočichů vůbec. Přesto se lze 
domnívat, že jejich zrod byl vzájemně 
analogický.70 

Připomeňme, že podle Anaximandra 
bylo „moře zbytkem prvotní vlhkosti“.71 
Ta nejspíše v podobě vzduchu – husté 
mlhy nejprve vyplňovala planoucí sféru, 
o níž se v prvních fázích kosmogonie 
zmiňuje Pseudo-Plútarchos.72 Po rozlá-
mání planoucí sféry došlo k vypařování 

69 Censorinus, De die nat. 4,7 = DK 12 A 30.
70 Srov. Stupňánek 2010.
71 Áetios, Plac. III,16,1 Diels–Kranz = DK 12 

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

72 Pseudo-Plútarchos, Strom. 2 = DK 12 A 10.

této vlhkosti vlivem tepla Slunce, ale 
i tepla Měsíce a hvězd. Odlišila se tak 
suchá země od jejího zbytku – moře. 
Současně vznikla dýchatelná atmosféra. 
Tím se ustavily podmínky pro vznik su-
chozemského života.73 

Vidíme, že se v citovaných textech 
objevuje vlhko, vypařování, ohřátá voda 
a země. Vitálními faktory jsou přede-
vším vlhko a teplo. Klíčovou je aktivita 
tepla Slunce, zakládající vypařování vlh-
kosti. K vypařování sice dochází až na 
základě vnějšího účinku, nicméně pro 
Anaximandra se mohlo jednat až o dru-
hotné působení na vodu – vlhkost. Právě 
z ní de facto vzniká teplo, neboť pára se 
doslova „rodí“ z vody. Vznik tak spo-
číval v souhře vlhka, země a působení 
tepla Slunce. Jak dále uvidíme, ohřátou 
vodu a zemi bychom mohli pochopit jako 
bahno. Přestože o Thalétovi nemáme 
žádné bližší informace, lze se domní-
vat, že sdílel obdobné předpoklady jako 
Anaximandros. Dokonce se může jednat 
o původní rámec jeho vlastního myšlení 
či obecného dobového náhledu.74

Vlhko a teplo představují základní 
podmínky pro vznik života. Thalés se 
přitom mohl domnívat, že podobně jako 
teplo vzniká i život spontánně z vlhkosti. 
Samotný vznik života byl nejspíše úzce 
spojen s představou samoplození, abio-
genezí. Samoplození představuje vlivný 
a obecně sdílený způsob výkladu vzniku 
života, který navíc vycházel z přímého 
pozorování. Obvykle bylo vnímáno ve 

73 Áetios, Plac. III,16,1 Diels–Kranz = DK 12 
A  27; Alexandros z  Afrodisiady, In Arist. 
Meteor. 67,3–11 = DK 12 A  27; Aristotelés, 
Meteor. II,1,353b6 = DK 12 A 27.

74 Srov. O’Grady 2002, s. 55.
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spojení s některou rozkládající se látkou 
za působení vlhka a tepla.75 

Samoplození přitom nepředstavuje 
pouhý archaický koncept, nýbrž velmi 
dlouho udržované vysvětlení vzniku 
různých životních forem. Významným 
zastáncem samoplození byl Aristotelés, 
podle něhož tímto způsobem vznikají 
nejen rostliny, ale též různé druhy ži-
vočichů jako hmyz, některé ryby a ptá-
ci.76 Koncepci samoplození je možné 
nalézt u celé řady dalších antických 
autorů, jako jsou Epikúros77, u něhož 
lidé vzešli ze zahřátého bahna, nebo 
Lucretius78, který se domníval, že ži-
vot vznikl z rozměklé země. V ní díky 
nadbytku tepla a vlhkosti rostly dělohy 
obsahující embrya prvních živočichů. 
Proto se také zemi oprávněně říká 
matka. Někteří živočichové se podle 
něho navíc rodí z vlhka a tepla i dnes. 
Diodóros, který žil v 1. století př. Kr., 
v tomto smyslu přibližuje proces kva-
šení,79 přičemž přináší zprávu, podle 
níž tak Egypťané vysvětlovali vznik 
myší.80 Poukazuje přitom na životo-
dárnost bahna Nilu, které zůstávalo 
po pravidelných záplavách.81 U Dio-
dóra můžeme nalézt i možnou analo-
gii s Anaximandrem, když tvrdí, že 
díky působení tepla Slunce vznikl život 
ve vlhké zemi, kde se kvašením objevily 

75 Srov. O’Grady 2002, s. 54.
76 Např. Aristotelés, Hist. animal. 

V,1,539a16–25; VI,15,569a12–570a25; De 
gener. animal. III,2,762a9–III,2,763a34.

77 Censorinus, De die nat. 4,9.
78 Lucretius, De rerum nat. V,780–825.
79 Diodóros, Bibl. hist. I,7,3–5; I,10,6.
80 Diodóros, Bibl. hist. I,9,2.
81 Diodóros, Bibl. hist. I,10,2–3.

blány s embryi. Převahou toho kterého 
živlu se pak rodí ptáci, ryby nebo su-
chozemské bytosti.82 Ovidius zase do-
slova uvádí, že země samovolně vydává 
různé formy života, které pocházejí ze 
spojení vlhka s teplem.83 Samoplození 
hraje důležitou roli i v křesťanské tra-
dici, neboť zatímco Bůh stvořil vyšší 
formy života, v knize Genesis můžeme 
číst, že hmyz pochází z vod.84 Podobně 
se v 16. století francouzský lékař Jean 
Fernel domníval, že nižší formy života 
vznikají v bahně řek, zatímco hmyz 
pochází ze zvířecích mršin. Ačkoli 
v případě živočichů se výklad samo-
plození přestal užívat během 18. sto-
letí, u jednobuněčných organismů byl 
zastáván až do poloviny 19. století, kdy 
byl konečně opuštěn díky práci Louise 
Pasteura.85

Jak jsme viděli, vedle vlhkosti a tepla 
byla za další významný činitel vzniku 
života pokládána země. Je přitom za-
jímavé, že pokud jsou principy Aristo-
telových předchůdců úzce spojené se 
vznikem života, jak se domníváme, sám 
Aristotelés v Metafyzice explicitně uvádí, 
že zemi nikdo za princip nepokládal 
z důvodu její hrubé struktury.86 Podobně 
se vyjadřuje též ve spisu O duši87. Vhod-
ným kandidátem pro podobnou peripa-
tetickou systematizaci by přitom mohl 

82 Diodóros, Bibl. hist. I,7 = DK 68 B 5,1.
83 Ovidius, Metam. I,416–437.
84 Genesis 1,20.
85 Srov.  Campbell 2000, s.  153; 2006, s.  27; 

Guthrie 1986, s.  39–42, 116; Kahn 1960, 
s.  111–112; Loenen 1954, s.  221; O’Grady 
2002, s. 56–57.

86 Aristotelés, Met. I,8,989a5 = DK 21 A 36.
87 Aristotelés, De an. I,2,405b8.
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být Xenofanés, jemuž zemi jako princip 
někteří autoři přece jen připisují. Právě 
u něho totiž opakovaně nalézáme různé 
zmínky o klíčové roli země:

 
„Neboť všechno je ze země a k zemi také 
cílí.“88

Spolu se zemí se zároveň u Xenofana 
často objevuje i voda:

„Země a  voda je všechno, co se rodí 
a roste.“89

Země a voda jsou podobně doložené 
též v jedné z možných Xenofanových 
reakcí na Homéra (Il. VII,99):

„Vždyť jsme všichni zrozeni ze země 
a také z vody.“90

Země přitom hraje výchozí roli i ve 
známé Xenofanově cyklické teorii, po-
dle níž se země mísí s mořem a mění se 
v bahno, které zachovává otisky před-
chozího života.91 Vlhko, teplo a jistá po-
doba země hrají zásadní roli i v popisu 
života u Anaxagory:

„Živé bytosti povstaly z vlhka, tepla a ně-
čeho zemitého (ἐξ ὑγροῦ καὶ θερμοῦ καὶ 
γεώδους), poté vznikají ze sebe navzá-
jem – a to tak, že samci z pravých částí, 
samice pak z levých.“92

88 Áetios, Plac. IV,5 = DK 21 B 27.
89 Simplikios, In Arist. Phys. 188,32 = DK 21 

B 29.
90 Sextos Empeirikos, Adv. math. X,314 = 

DK 21 B 33.
91 Hippolytos, Ref. I,14,4–6 = DK 21 A 33.
92 DL II,9 = DK 59 A 1. 

Když Empedoklés popisuje vznik ži-
vých bytostí v rámci kosmického cyklu, 
ukazuje, že jejich části nejprve vyrůstaly 
ze země:93

„Mnoho ze země vyrostlo hlav, jež bez 
krku byly, nahé bloudily paže, jež byly 
zbaveny plecí, oči samotné bloudily, kte-
rým zas chyběla čela.“94

Tyto části se postupně spojují do 
vyšších celků, až se následně vytvoří 
„celorodé tvary“ (οὐλοφυεῖς τύποι), 
stále však rostoucí ze země.95 S obra-
tem kosmického cyklu ale přijde doba 
vlády Sváru, dojde k rozdělení těchto 
bytostí, a tedy k diferenciaci pohlaví. 
Dnešní živočichové tak již nerostou ze 
země, ale doslova „ze sebe navzájem“ 
(δι᾿ ἀλλήλων).96

Archeláos, který působil kolem roku 
450 př. Kr. v Athénách, měl popisovat 
zrod živých bytostí podobně přímo ze 
země:

„Říká, že živé bytosti se rodí ze země, 
která je teplá a  vydává jako potravu 
bahno (ἰλὺν), podobné mléku. Takto 
země vytvořila i lidi.“97

Bahno nepochybně zastupuje i vodu, 
již obsahuje, přičemž představuje ma-
teřskou výživu, kterou země poskytuje 

93 Simplikios, In Arist. Phys. 300,21–24 = 
DK 31 B 96.

94 Simplikios, In Arist. De caelo 586,12; 
587,1–2 = DK 31 B 57.

95 Simplikios, In Arist. Phys. 381,31–382,3 = 
DK 31 B 62.

96 Áetios, Plac. V,19,5 = DK 31 A 72.
97 DL II,17 = DK 60 A 1.
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svému potomstvu. Stejný motiv se ob-
jevuje rovněž u Platóna.98 Theofrastos 
v  souvislosti se záplavami v  Egyptě 
soudil, že vegetaci plodí směs země 
a vody.99 Spojitost vzniku života s vo-
dou či s vlhkostí země může být přitom 
nejen založena na prosté zkušenosti, 
ale zároveň jde o zhodnocení prastaré 
tradice. V ní je bohyně Země (Gaia) po-
kládána za skutečnou rodičku, sama je 
však oplodněná vlhkostí svého man-
žela, boha nebes. Zatímco Aischylos 
hovoří jednoduše o nebi, z něhož padá 
oplodňující déšť, Eurípidés již mluví 
o Aithéru.100 Aristotelés se na Eurípida 
přímo odvolává, když pojednává o zemi 
milující déšť majestátního nebe.101 Země 
tak hraje roli média, v němž se proje-
vuje vlhkost a z něhož může za půso-
bení tepla vznikat život. Konkrétním 
výrazem života je pak duše, která byla 
často pokládána právě za druh teplého 
výparu.102

SEMENA A PŘIROZENOST 
VLHKÝCH VĚCÍ
Jako další z důvodů pro údajný Thalétův 
výběr vody za princip Aristotelés zmi-
ňuje, že „semena všech věcí mají vlhkou 
přirozenost“. Obdobně soudí i Simpli-
kios, když tvrdí: „semena všeho jsou 
vlhká“. Pro Áetia se dokonce jedná o vů-
bec první z bodů, které uvádí: „semeno 
všech živočichů je vlhkým principem“. 
Ve svém komentáři Aristotelova spisu 

98 Platón, Menex. 237e–238a.
99 Theofrastos, Hist. plant. 3,1,5–6.
100 Aischylos, zl. 44; Eurípidés, zl. 839.
101 Aristotelés, Eth. Nic. 1155b1–3.
102 Srov.  Guthrie 1962, s.  386; 1965, s.  343; 

1986, s. 30–31; O’Grady 2002, s. 50–52.

O nebi navíc Simplikios přináší mírně 
upravené znění:

„Poté, co [Aristotelés] ukázal, že po-
čátky těles nemohou být bezmezné a že 
je nutné, aby byly vymezené, pokud jsou 
jednoduché pohyby vymezené, přechází 
k těm, kteří tvrdí, že je jeden prvek. Je-
likož je jich víc, každý předpokládal jiný 
jeden prvek. Thalés z Mílétu a Hippón 
vodu, protože viděli, že z vody vznikají 
semena živých bytostí a výživa živočichů 
a rostlin (ἐπειδὴ ἐξ ὕδατος τά τε σπέρ-
ματα τῶν ζῴων ἑώρων καὶ τὰς τροφὰς 
τῶν τε ζῴων καὶ τῶν φυτῶν).“103

Zatímco Aristotelés a  Simplikios 
užívají shodně termín σπέρμα, Áetios 
naproti tomu termín γονή. Jedná se při-
tom doslova o semena všeho, tedy jak 
živočichů, o nichž hovoří Áetios a v dru-
hém z textů i Simplikios, tak rostlin. 
Ačkoli jsou semena rostlin obvykle tuhá 
a zdánlivě suchá, obsahují vlhkost, kte-
rou také potřebují k vyklíčení. O výživě 
rostlin z vlhka ostatně hovoří Áetios ve 
druhém bodě svého zdůvodnění. Je to 
právě schopnost klíčit působením vlhka 
a tepla, co je pro semena příznačné. 

Aristotelés ale může mít především 
na mysli semena živočichů. Pokud jsme 
výše uvedli, že jedním z jeho možných 
textových pramenů byl Hippón, na-
skýtá se zde další z důkazů. Hippón 
měl totiž podle Aristotela pokládat duši 
za vodu, přičemž tak argumentoval na 
základě vlhkosti semene, které je pr-
votní duší:104  

103 Simplikios, In Arist. De caelo 615,8 = TP 1 
Th 431.

104 Srov. O’Grady 2002, s. 59.
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„Někteří z nich, kteří měli ještě hrubší 
představy, prohlásili duši za vodu, jako 
Hippón. Důvodem jejich domněnky 
patrně je, že původ [sperma?] všeho 
je vlhkost (ἐκ τῆς γονῆς, ὅτι πάντων 
ὑγρά). Těm, kteří tvrdili, že duše je krev; 
[Hippón] dokazoval, že sperma (γονὴ) 
není krev. Toto je však [podle něho] pů-
vodní duší.“105

Podobně se o  něm vyjadřuje 
i Hippolytos:

„Hippón z Rhégia však pravil, že počát- 
ky jsou vlhko, tedy voda, a horko, tedy 
oheň. Z vody prý vznikl oheň, přemohl 
moc té, z níž se zrodil, a tak ustavil svět. 
Duši říká někdy mozek, jindy voda; ne-
boť i sperma je nám zjevné za vlhka (γὰρ 
τὸ σπέρμα εἶναι τὸ φαινόμενον ἡμῖν ἐξ 
ὑγροῦ), z něho prý vzniká duše.“106

Semena živočichů jsou naprosto zřej-
mým počátkem života. Mají vlhkou po-
vahu a vzniká z nich život, který si tak 
jednotlivé generace předávají. Z vlhka 
tím vznikají bytosti, jejichž vlastní při-
rozenost je rovněž vlhká. I proto ve výčtu 
jednotlivých důvodů Aristotelés u Tha-
léta dále dodává, že „voda je počátkem 
přirozenosti vlhkých věcí“. Výše jsme 
viděli, že Aristotelés v dané pasáži užívá 
termín φύσις v úzkém vztahu k „prvku 
a počátku“, tedy k vlastní podstatě, kdy 
je akcentována její imanentní schopnost 

105 Aristotelés, De an. I,2,405b2 = DK 38 A 10. 
Přel. Z. Kratochvíl.

106 Hippolytos, Ref. I,16 = DK 38 A  3. Přel. 
Z. Kratochvíl. K  otázce vztahu duše, 
resp.  mysli a  mozku v  současném 
kontextu viz Polák 2013.

pohybu a změny. D. W. Graham překládá 
termín φύσις ve smyslu „růstu“, a věta 
tak získává doslovný smysl, podle něhož 
je voda počátkem růstu vlhkých věcí.107 
V souvislosti s vlhkou povahou věcí pak 
P. F. O’Grady upozorňuje na odpradávna 
známou tavitelnost kovů. Mohlo se jed-
nat o další z momentů podporujících 
představu o vlhké podstatě mnoha věcí, 
která však nemusela být na první po-
hled vždy patrná. Sám Aristotelés potvr-
zuje vlhkou povahu mnoha kovů, když 
v Meteorologice108 tvrdí, že mohou být 
taveny žárem, přičemž přednost vody 
před kovem zmiňuje v dané souvislosti 
i v Metafyzice109.110

ARISTOTELOVA 
RACIONALIZACE
Ohlédneme-li se za jednotlivými dů-
vody pro volbu vody za počátek, které 
nám Aristotelés předkládá, můžeme se 
ptát, proč mezi nimi v prvé řadě nefi-
guruje schopnost vody procházet růz-
nými skupenstvími. Že se voda z kapal-
ného skupenství působením tepla mění 
v páru a v chladu se změní v pevný led, 
je přitom běžná zkušenost, která musela 
být Thalétovi dobře známa. Jde navíc 
o poznatek, který by dokonale zapadl 
do Aristotelovy představy podstaty a je-
jích proměn. Rovněž nejsou ani rám-
cově zmíněny naplaveniny bahna, jež 
s sebou přináší voda a jež se po jejím 
odpaření mění v tvrdou zemi, asociu-
jící kameny. Jimi by se mohlo uzavřít 

107 Srov. Graham 2010, s. 28.
108 Aristotelés, Meteor. IV,10,389a8–9.
109 Aristotelés, Met. V,4,1015a9–10.
110 Srov. O’Grady 2002, s. 59–61.
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celé schéma proměn, které doxografie 
přináší až pro Anaximena, u  něhož 
jsou jednotlivé složky světa – od ohně 
po kameny – vyloženy prostřednictvím 
zřeďování a zhušťování vzduchu.111 Až 
u třetího z Míléťanů tak máme doložen 
konkrétní proces změny. Jak ale upo-
zorňuje D. W. Graham, musíme si uvě-
domit, že dnes vycházíme z naší vlastní 
fyzikální koncepce světa, kdy například 
led pokládáme za jedno ze skupenství 
vody. Nemůžeme však mít jistotu v tom, 
jak Thalés ve své době tyto proměny vody 
opravdu vykládal.112

Aristotelés nepřináší a zjevně se 
ani nepokouší přinést vyčerpávající 
výčet, neboť předkládá pouze některé 
charakteristické momenty. Po všech 
uvedených důvodech navíc náhle činí 
v textu krok stranou a vrací se ke staré 
tradici, z níž předtím Thaléta vyčlenil. 
Pokud uváděl vlhkou přirozenost se-
men a přirozenost vlhkých věcí, měli 
se obdobně o přirozenosti vyjadřovat 
ti, „kteří první vyprávěli o bozích“. Evi-
dentně si je vědom výrazné analogie 
hlavních znaků mezi Thalétem a sta-
rou tradicí, v níž byli Ókeanos, Téthys 
a Styx113 obdobně pokládáni za původce 
vzniku:

„K hranicím Země teď jít mám úmysl, 
dárkyně plodů, / matka, kde bydlí Téthys 
a Ókean, prapůvod bohů […].“114 

111 Hippolytos, Ref. I,7,3 Marcovich = DK  13 
A  7; Simplikios, In Arist. Phys. 24,26 = 
DK 13 A 5.

112 Srov. Graham 2006, s. 51–52; Guthrie 1962, 
s. 61; O’Grady 2002, s. 59, 61–63.

113 Homér, Il. XV,37.
114 Homér, Il. XIV,200–201. Přel. O. Vaňorný.

Ókeanos, věčná řeka obtékající Zemi, 
z níž pramení veškeré řeky a moře,115 je 
považován doslova za „prapůvod všech“116, 
a stává se tak pravým rodičem. 

Přestože je podle Aristotela Thalés 
s touto starou tradicí částečně spojen, 
zároveň ho od ní zřetelně odlišuje a při-
vádí do tenat filosofie. Nezahrnuje ho 
tak mezi teology či „smíšené teology“, 
mezi něž počítá Ferekýda ze Syru, neboť 
se neměl vyjadřovat pouze myticky.117 
Ferekýda přitom Diogenés Laertios po-
kládá za prekurzora italské větve filoso-
fie, přičemž stejnou roli v rámci iónské 
větve svěřuje právě Thalétovi.118 Pro nás 
je zajímavé, že Ferekýdés, který vytvá-
řel různé etymologie, zároveň údajně 
vyložil pramen Styx jako „proud sper-
matu“119. Zmíněná Thalétova afinita ke 
staré tradici je nicméně „dotekem“ ná-
boženských souvislostí, které bychom 
u něho měli jinak očekávat.120

Pokud se porozhlédneme dále po 
všech Aristotelových racionalizujících 
důvodech, které měly Thaléta vybídnout 
k tomu, aby pokládal vodu za princip, 
vidíme, že se zakládají na zkušenosti 
a pocházejí z různých oblastí – z fyzio-
logie, biologie, meteorologie nebo z kos-
mologie. Na žádný z nich přitom Aristo-
telés neklade důraz na úkor ostatních. 
Jednotným jmenovatelem je mu vznik 
a  udržení života z  vlhka. Vzhledem 

115 Homér, Il. XXI,195–197.
116 Homér, Il. XIV,246.
117 Aristotelés, Met. XIV,4,1091b8 = DK 7 A 7.
118 DL I,13 Marcovich.
119 Pseudo-Galénos (Porfyrios), Ad Gaur. 

34,26 Kalbfl. = DK 7 B 7. Přel. Z. Kratochvíl.
120 Srov. O’Grady 2002, s. 75; Kratochvíl 2010, 

s. 205.
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k tomu, že důvody jsou uvedeny takří-
kajíc najednou, vyjevuje se tím mimo-
děk i charakter raného myšlení, v němž 
se jednotlivé sféry přirozeně prolínaly. 
Thalés je tak stále pevně usazen v době, 
kdy podobné distinkce ještě nebyly uči-
něny a například kosmologie byla vyklá-
dána meteorologicky.121 

Ačkoli jsme viděli, že všechny dů-
vody pro nás de facto reprezentují ty-
pické rysy iónského myšlení, žádný 
z nich nemůžeme u Thaléta opravdu 
explicitně doložit, neboť se jedná pouze 
o pozdní vývody. Jakkoli navíc demon-
strují jisté Aristotelovo tápání, přesto 
zároveň představují významné vodítko, 
abychom porozuměli, jak ze své příro-
dovědné pozice iónské myšlení sám vní-
mal. Aristotelés jasně poukazuje na to, 
že výběr počátku byl v jeho očích veden 
představou vzniku života a jeho typic-
kých forem.122 

Sám přitom bezesporu neměl k dis-
pozici žádný případný Thalétův spis. 
O jeho existenci ostatně panovala nejis-
tota již v antice.123 Vychází tak nejspíše 
z ústní tradice či z nám blíže neznámého 
pramene, kterého se dovolává s tím, že 
se v něm o Thalétovi v daném smyslu 
hovoří. Stejnou dikci zachovává i při dal-
ších příležitostech, kdy Thaléta zmiňuje. 
V každém případě o Thalétovi panovalo 
v tradici obecně silné povědomí, přičemž 
jeho působení bylo zejména spojováno 
s oblastmi geometrie a astronomie.

Může se zdát proto pozoruhodné, že 
ve věci důležitosti vody a vlhka je pro nás 

121 Srov. Guthrie 1962, s. 62.
122 Srov. Guthrie 1962, s. 61.
123 DL I,23 = DK 11 A 1.

dnes Aristotelés de facto nejstarším au-
torem, který ji u Thaléta zmiňuje. Xeno-
fanés, který opakovaně napadá Homéra 
i Hésioda, měl podle Diogena Laertia 
podobně vystupovat i proti Thalétovým 
názorům.124 Diogenés ovšem zároveň 
dodává, že Xenofanés Thaléta ocenil 
v souvislosti s jeho úspěchy v astrono-
mii. Ve stejném smyslu zmiňuje Dioge-
nés i Hérodota, Hérakleita a Démokri-
ta.125 Můžeme jen spekulovat o tom, co 
podnítilo údajnou Xenofanovu kritiku. 
Zda případná Thalétova svázanost s tra-
dičním myšlením, které je Xenofanovi 
obvykle trnem v oku, nebo nejasná sou-
vislost právě s vodou jako základním 
konstituentem života. 

Voda se u Thaléta vskutku poněkud 
vytrácí. Neobjevuje se mnoho dalších 
kontextů ozřejmujících její životodárné 
aspekty či případné přímé vazby s Tha-
létem. Přes občasné výjimky se autoři 
často omezují na lakonická konstato-
vání, že ji Thalés pokládal za počátek 
všeho. Jak jsme zmínili, když Aristotelés 
zasazuje Thalétův výklad do své kon-
cepce příčin, očividně vychází z trado-
vaných zpráv, které byly nejspíše obecné 
a kusé. Lze nicméně zmínit ještě další 
moment, který jej mohl utvrdit v pře-
svědčení o významné roli vody u Thaléta 
a podnítit jej k tomu, aby ji označil za 
Thalétův počátek všeho. Bezprostředně 
poté, co Aristotelés uvádí vodu jako po-
čátek, se objevuje doplnění, které má 
uvedený výběr potvrdit: „proto také hlá-
sal, že Země leží na vodě“. Až pak násle-
dují Aristotelovy vlastní racionalizující 

124 DL IX,18 = DK 21 A 1.
125 DL I,23 = DK 11 A 1.
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asociace. Právě kosmologický motiv 
Země ležící na vodě přitom mohl být 
konkrétní zprávou, která se k Thalé-
tovi vztahovala, přičemž zachovávala 
významnou roli vody.

Když se Aristotelés ve spisu O nebi 
zabývá pohybem a nehybností Země, 
přichází s koncepcí, kterou označuje za 
nejstarší doložené vysvětlení, které záro-
veň explicitně spojuje s Thalétem:

„Jiní však tvrdí, že [Země] spočívá na 
vodě. Takový je totiž nejstarší výklad, 
podle něhož prý Thalés z Mílétu tvrdí, že 
[Země] setrvává [v klidu], neboť plave, 
jako plave dřevo nebo něco podobného. 
Žádná z takových věcí totiž přirozeně 
nespočívá na vzduchu, nýbrž na vodě, – 
takže není stejné vysvětlení ohledně 
Země a vody, která Zemi nese. Ze své 
přirozenosti totiž nesetrvává nahoře, 
ale spočívá na něčem.“126

Viděli jsme, že se odkaz na danou 
koncepci objevuje i v závěru Simplikiova 
referátu. Stejně jako v případě pasáže 
z I. knihy Metafyziky, Aristotelés zde 
nijak nezastírá svou závislost na pře-
bíraných informacích. A podobně celé 
pojetí opět spojuje s nejstarší tradicí, do 
níž zahrnuje Thaléta. Lze si povšimnout, 
že oproti úryvku v Metafyzice Aristotelés 
nyní přechází na kritickou nótu, kdy 
s uvedenou koncepcí polemizuje. Již ne-
přináší vlastní volné asociace, v nichž by 
se nesl na „Thalétově vlně“, ale následuje 
jeho cílená kritika. Mimo jiné se tak 
jedná o znamení původnosti předsta-
vovaného výkladu. Navíc jde o naprosto 

126 Aristotelés, De caelo II,13,294a28 = DK 11 
A 14.

konkrétní pojetí, nadto z výsostné ob-
lasti kosmologie. Jak jsme viděli, kosmo-
logie se v archaické době úzce proplétala 
s meteorologií, a souvisela tak i s popi-
sem života. Uvedená koncepce doslova 
spojuje oba Aristotelovy texty. Mohla 
tak sehrát roli pověstného střípku, který 
zapadl do „mozaiky“ a potvrdil Aristote-
lovi fundamentální roli vody u prvního 
z Míléťanů.

ZÁVĚREM
Aristotelova reference v I. knize Meta-
fyziky, v níž uvádí Thaléta jako prvního 
na scénu filosofie, představuje cenné 
svědectví o Aristotelově přístupu k ar-
chaické filosofii. Ačkoli Thaléta „zakleje“ 
do koncepce příčin, zároveň předkládá 
své vlastní důvody, proč Thalés zvolil 
vodu za počátek. Nezapře přitom svou 
přírodovědnou orientaci. Jakkoli je ve-
den pouze účelově, jedná se o jistý po-
kus o porozumění tomuto archaickému 
mysliteli. Jeho racionalizace domnělých 
původních důvodů pak vykazuje znaky, 
které úzce souvisejí zejména se vznikem, 
s projevy a s uchováním života. Zároveň 
představují příznačné oblasti spojené 
s archaickou filosofií. Je proto možné, že 
celá pasáž přece jen směřuje k jádru Tha-
létovy výpovědi. Uplatněním koncepce 
příčin však Aristotelés musel nutně 
dospět k odlišným závěrům. Přesto na-
bízí způsob, jak celému pojetí rozumět 
i mimo peripatetické schematismy. 

Je evidentní, že Aristotelés jednal 
pouze na základě zprostředkovaných 
a kusých informací, které měl k dispo-
zici. Lze se domnívat, že Thalétovi při-
řkl vodu za počátek zejména na základě 
Míléťanova spojení se starou tradicí, 
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v níž voda sehrávala významnou úlohu. 
Nelze ovšem pochybovat o tom, že atri-
buty náležející vodě byly i zde primárně 
odvozeny z jejích vlastností úzce spja-
tých se životem. Aristotelés se ale záro-
veň mohl opřít o informaci, podle níž 

Thalés soudil, že Země spočívá na vodě. 
Tato zpráva mohla být ve skutečnosti do-
konce určující, neboť pochází z klíčové 
kosmologické oblasti, která měla být 
spolu s geometrií jednou z Thalétových 
domén.
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ABSTRAKT
The article explores the possibility 
of Aristotle’s inspiration by tragic 
thought in the topic of cause. In the 
first part, the author presents a general 
exposure of the theory of causes in 
Aristotle’s philosophy. The second 
part focuses on the issue of cause in 
Posterior Analytics. In the third part 
the relation between cause and chance 
is analysed. The author builds on his 
earlier exploration of interrelation 
between nature and the human world 
in Aristotle. According to Boháček, 
Aristotle’s conceptualization of this 
relationship is the result of reflection 
of the older conception of fate and 
chance. 
Therefore, the fourth and largest 
part examines in extenso the textual 
evidence of the word-root “cause” in 
Aeschylus, Sophocles and Euripides. 
Consequently, the author identifies 
a unified concept of  the “tragic 
cause” and concludes with the view 
of the Aristotelian theory of cause as 
i.a. a result of broader reflection of an 
older tragic concept.
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ARISTOTELOVA REFLEXE TRAGICKÉHO KONCEPTU PŘÍČINY

1. PŘÍČINA V ARISTOTELOVĚ 
FILOSOFII
Ve studiu  Aristotelova myšlení má 
problematika příčin zcela mimořádné 
postavení. Každá učebnice filosofie ne-
opomene zmínit proslulou teorii čtyř 
příčin,1 tedy vlastně typů či směrů, 
kterými se ubírají základní odpovědi 
na čtyři klíčové otázky, které si po-
dle Aristotela2 klademe při filosofic-
kém (příp. odborném či vědeckém – 
ἐπιστήμη) zkoumání přirozeně se 
vyskytujících věcí (τὰ φύσει ὄντα).3 
Otázky z čeho? (ἐξ οὗ γίγνεται, známou 
odpovědí je ὕλη), co? (τί ἐστιν, odpovědí 
je, jak známo, εἶδος), z čeho? či od čeho? 

1 Hankinson 2009, s. 216–218.
2 Phys. 194b15–195a25.
3 Höffe 2003, s. 76–78.

(ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἢ στάσεως ἢ 
κινήσεως, odpověď hledáme v původci 
řetězce přirozených změn/pohybů) 
a k čemu? (οὗ ἕνεκα, naše otázka zde 
směřuje k poslednímu cíli či účelu) tak 
tvoří metodologickou bázi aristotelské 
přírodní filosofie.4 

Kromě vysvětlení jednotlivých 
věcí – přirozených předmětů našeho 
zájmu  – ovšem Aristotelés ve zkou-
mání zřetězení příčin5 nachází mož-
nost porozumět přírodě jako celku.6 
Prostřednictvím metodologicky vede-
ného přírodovědného bádání jsme pak 
skrze hledání čtvrtých příčin vedeni 
k obecnějšímu pohledu a k otázkám po 

4 Ross 1995, s. 74–78.
5 Hankinson 2009, s. 219–221.
6 Broadie 2009, s. 236–240.
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obecném τέλος,7 tedy k poslední či nej-
vyšší příčině vůbec.8

Pro Aristotela je tedy koncept příčiny 
něco ještě mnohem zásadnějšího než 
metodologická báze pro zkoumání pří-
rodní skutečnosti. Otázka příčiny totiž 
bezprostředně souvisí s konceptem theo-
retické filosofie (περὶ τῆς οὐσίας ἡ θεωρία) 
a s jejím hlavním úkolem ztělesněným 
první filosofií (πρώτη φιλοσοφία),9 která 
má zkoumat počátky a příčiny toho, co 
bytostně je (τῶν γὰρ οὐσιῶν αἱ ἀρχαὶ καὶ 
τὰ αἴτια).10 Zkoumání tohoto stupně 
obecnosti a v této míře fundamentální 
jsou ovšem nutně provázána s tzv. otáz-
kami prvních principů vědění,11 tedy pro-
blému preexistence pilířů jakéhokoliv 
konceptuálního rámce umožňujícího 
vůbec poznání.12

2. PŘÍČINA V ANALYTIKÁCH
Aristotelés tedy v konceptu příčiny nespa-
třuje pouze metodologické východisko 
a bázi přírodovědného zkoumání, ba jeho 
význam se nezavršuje dokonce ani úkoly 
πρώτη φιλοσοφία. Problém prvních pří-
čin a zkoumání preexistujících principů 
vědění totiž souvisí s otázkou, co je to 
vědění vůbec.13 Právě takovouto návaz-
ností na výše zmíněné okruhy problémů 
začíná Aristotelés své nové zkoumání14 

7 Phys. 195b15–30.
8 Hankinson 2009, s. 222–223.
9 Broadie 2009, s. 230. 
10 Met. 1069a18–b2.
11 Ross 1995, s. 53–54.
12 Bronstein 2010, s. 132–133.
13 Höffe 2003, s. 49–52.
14 V Prvních analytikách není otázka příčin 

v popředí zájmu. Termín se tam vyskytu-
je v následujících pasážích: An. pr. 25a35, 
27b27, 35a30; 43b17, 43b38; 48a8, 50b4; 

ve Druhých analytikách: πᾶσα διδασκαλία 
καὶ πᾶσα μάθησις διανοητικὴ ἐκ προυπαρ-
χούσης γίνεται γνώσεως.15 Je všeobecně 
známo, že spis, který se tímto emfatic-
kým tvrzením otevírá, pak Aristotelés 
věnoval otázce vědění vůbec, zejména 
pak zkoumání možností vědění jistého, 
spolehlivého a dokázaného.16

Vědět ve vlastním slova smyslu 
(ἐπίστασθαι) ovšem podle Aristotelo-
vých závěrů z  tohoto spisu znamená 
nikoli nahodilou znalost (κατὰ συμβε-
βηκός), ale vědění opřené o důkaz (ἔχειν 
ἀπόδειξιν); takové vědění je možné, 
jedině pokud známe příčinu (ἐπιστά-
μεθα ὅταν τὴν αἰτίαν εἰδῶμεν).17 Do-
kázané vědění snadno poznáme podle 
toho, že jsme schopni vydat z něj po-
čet,18 jsme-li vystaveni otázce proč? (τὸ 
διότι ἐπίστασθαι ἐστι τὸ διὰ τοῦ αἰτίου 
ἐπίστασθαι).19 Díky znalosti příčin tak 
získáváme nezpochybnitelnou jistotu: 
věci nemohou být jinak!20 

Znalost příčin ovšem předpokládá 
rovněž vědění o počátcích, které Aris-
totelés ve svých vyjádřeních k  příči-
nám paratakticky přiřazuje21 nebo 

53a15, 53b10, 57a40, 58b29, 64a22, 65a23. 
Všechna tato místa spojuje netermino-
logické užití výrazu αἰτία v úzce kontex-
tuálních vazbách ve smyslu „z toho dů-
vodu“, „to vysvětluje“, či dokonce „pro-
to“ apod.

15 An. post. 71a1–2.
16 Hankinson 2009, s. 225–226.
17 An. post. 71b28–31.
18 K  tomu viz Boháček 2015, s.  112 a  zejm. 

s. 118–120. Srov. též Gadamer 2010, s. 31–41.
19 An. post. 75a35; srov.  dále An. post. 

78b12–15.
20 An. post. 71b9–16.
21 Phys. 190b17; Phys. 184a11; Pol. 1302a34; 

Pol. 1304b6.
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ještě častěji je vzájemně provazuje.22 
Tím se ovšem dostáváme zpět k otázce 
prvních příčin23 a k rozlišení zkoumání 
na výše probranou otázku proč? oproti 
zkoumání, zda věci jsou (τὸ ὅτι διαφέρει 
καὶ τὸ διότι ἐπίστασθαι).24 Tím se od 
dokazování25 dostáváme k problematice 
definic a ve druhé knize Druhých analytik 
opět ke čtyřem otázkám směřujícím ke 
čtyřem příčinám:26 ζητοῦμεν τέτταρα: 
τὸ ὅτι, τὸ διότι, εἰ ἔστι, τί ἐστιν.27 Kruh 
vzájemně provázaného aristotelského 
myšlení se uzavírá.

3. PŘÍČINA A NÁHODA
Aristotelova komplexní perspektiva pří-
činy ovšem není tak uzavřená, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Aristotelés 
se totiž na mnoha místech a dosti usi-
lovně zabývá problematikou náhody, 
která může mít jistou tendenci probles-
kovat v podobě prosté individuální na-
hodilosti jsoucna v nevlastním smyslu 
(κατὰ συμβεβηκός). Závažnou a pod-
statnou tvář náhody ovšem spatřujeme 
především tam, kde ji můžeme zaměnit 
s osudem či s nepředvídatelností při-
rozených procesů.28 Zvláště patrné je 
to pak ve sféře lidského jednání, kde 
se otázka mj. posouvá k problematice 
svobodného rozhodnutí.29 Jak ale str-

22 An. post. 71b28–72a7; An. post. 71b20.
23 An. post. 78a25–29; srov.  dále An. post. 

78b4; srov. rovněž 71b19–23.
24 An. post. 78a22.
25 Ross 1995, s. 40–48  
26 Ross 1995, s. 48–53.
27 An. post. 89b24.
28 Touto problematikou jsem se zabýval ve 

svém starším textu Boháček 2013, s. 7–14.
29 K této problematice viz Boháček 2016, 

s. 391–397.

hujícím způsobem ukazuje Aubenque, 
Aristotelovo komplexní myšlení vidí sa-
mozřejmě jednajícího člověka také jako 
součást přirozeného kosmu atd.30 Kon-
cept zřetězení vysvětlujících příčin se 
tak dostává do konfliktu31 s aristotelsky 
konceptualizovanou zvůlí bohů, s Osu-
dem či s Náhodou, τύχη.

Tyto koncepty jsou nepochybně starší 
a Aristotelés je prostě do svého myšlení 
přejímá, vyrovnává se s nimi a filosoficky 
je rozvíjí. Aristotelské bádání přijalo již 
jako jistý locus classicus zdůrazňování 
tragického původu těchto myšlenek, 
v jádru zdůrazňujících jistou neuchopi-
telnost, až mysterióznost přirozeného 
světa, který je pro smrtelníky zkrátka ne 
zcela průhledný.32 Klíčová je v tomto smy-
slu nepochybně právě oblast přírodní fi-
losofie, neboť na pozadí přirozeného dění 
se odehrává lidské jednání; proměnlivost 
a nevyzpytatelnost těchto procesů nás 
samozřejmě vrací k otázce poznatelnosti 
vůbec,33 k  otázkám po presuposicích 
vědecky rozvrženého poznání atd.34  

Představuje-li tedy tragédie jeden 
z nejzásadnějších zdrojů Aristotelovy 
filosofie a má-li zároveň v jeho filosofii 
klíčovou roli příčina, pak je jistě zapo-
třebí se ptát, jaký je vztah mezi Aristo-
telovým konceptem příčiny a tragickým 
myšlením. Jakkoli se totiž obvykle zdů-
razňuje vliv tragiků zejména v etice a ve 
sféře πρᾶξις vůbec, viděli jsme, že kom-
plexní provázanost Aristotelova myš-
lení nedovoluje takto ostře oddělovat 

30 Aubenque 2003, s. 78–125.
31 Hankinson 2009, s. 223–224.
32 Nussbaumová 2003, s. 773–776. 
33 Ross 1995, s. 78–83.
34 Höffe 2003, s. 70–71.
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zejména metodologická, epistemolo-
gická a konceptuální východiska; krom 
toho se zdá, že tragické vidění světa 
mělo rozměr mnohem širší než pouze 
„etický“. Dopady tragické inspirace tedy 
můžeme spatřovat v nejrůznějších ob-
lastech Aristotelova myšlení.35 Můžeme 
však mluvit o nějakém tragickém kon-
ceptu příčiny?

4. PŘÍČINA V TRAGÉDII
V následujícím zkoumání se tedy podí-
váme na vybrané pasáže z tragických 
autorů, v nichž se vyskytuje výraz αἰτία 
či slova se stejným kořenem. Budeme 
přitom dramatickému textu klást aris-
totelské otázky, tedy budeme se snažit 
vidět v daných místech příčinu v aris-
totelském smyslu. Pasáže jsou vybírány 
zejména s přihlédnutím k možnému 
vyznění v aristotelském kontextu, ne-
jedná se v žádném případě o vyčerpá-
vající výčet. Naším cílem totiž není ur-
čit převládající či dominantní koncept 
tragického pojetí příčiny. Postačí nám, 
pokud nalezneme dostatečnou texto-
vou evidenci poukazující na přítomnost 
konceptualizace nějak příbuzné aristo-
telskému pojetí. 

4.1 PŘÍČINA U AISCHYLA
Naše výběrové sondy zahájíme v trilo-
gii Oresteia, v níž se αἰτία  vyskytuje ve 
zcela mimořádné míře.36 První pasáž po-
chází ze třetího epeisodia Oresteie. Jsou 

35 Aubenque 2003, s. 181–206.
36 Další výskyty, kterým se nebudeme vě-

novat in extenso, jsou tyto: Aischylos, 
Orest., Ag. 601, 1116; Orest., Choeph. 69, 
117, 134, 836, 1031; Orest., Eum. 99, 434, 
465, 467.

to zároveň první slova Agamemnónova, 
která ve hře zazní, i první slova, která 
pronáší při vstupu na argejskou půdu:

πρῶτον μὲν  Ἄργος καὶ θεοὺς ἐγχωρίους 
δίκη προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
νόστου […]37

Agamemnón zde tedy po právu vzývá 
svou vlast i bohy rodné země, o nichž 
prohlašuje, že se spolupodíleli na jeho 
návratu či byli jednou z jeho příčin. Aga-
memnón zde přísně vzato označuje bohy 
za spoluviníky toho, že se vrátil. Nesou 
na jeho návratu podíl – tedy v tragic-
kém diskurzu mají vinu, byť by se jed-
nalo o záslužný čin. Vina ale v tragické 
konceptualizaci označuje následek jed-
nání, který plodí další a další následky – 
možná dobré, možná špatné. 

Ve druhé pasáži jsme se již přesunuli 
do páté episody, v níž bezprostředně po 
vraždě Agamemnóna rozmlouvá sbor 
s Klytaimnéstrou. Sbor se hrozí evident-
ního zločinu a dovolává se Dia, jak mohl 
něco takového dopustit:

ἰὴ ἰή, διαὶ Διὸς 
παναιτίου πανεργέτα: 
τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται;38

Na druhou stranu Zeus je označován 
jako ten, kdo stojí za každým činem, a je 
tedy vinen vším, co se stalo. V úryvku 
máme dokonce spojení příčiny a cíle, tedy 
αἰτία a τέλος: smrtelníci nedojdou žád-
ného konce, nic neuskuteční bez Diova 
zapříčinění, bez jeho podílu.

37 Aischylos, Orest., Ag. 811.
38 Aischylos, Orest., Ag. 1484.
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Třetí místo je jen o pár řádků dále. 
Sbor se táže Klytaimnéstry, zda opravdu 
tvrdí, že krále nezavraždila:

ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ 
τοῦδε φόνου τίς ὁ μαρτυρήσων;39

Starci naléhají na královnu, aby jim 
tedy přivedla nějakého svědka, který 
by dosvědčil, že je nevinná (ἀναίτιος). 
Mohli bychom samozřejmě aristotelsky 
překládat: že nezapříčinila královu smrt. 
Vina je zde tedy opět chápána ve smyslu 
řetězce činů plodících následky, který 
je třeba sledovat až k prvnímu původci 
celého zřetězení: k první příčině.

Další pasáž nás přesouvá do Choefor, 
v nichž Élektra rozmlouvá v první epi-
sodě se sborem otrokyň:

τῆσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς, ὦ φίλαι, μεταίτιαι: 
κοινὸν γὰρ ἔχθος ἐν δόμοις νομίζομεν.40

Žádá své společnice o radu a vtahuje 
je tak do rozhodování: budou se spolu-
podílet na tom, jak se Élektra na hrobě 
zachová, zda vykoná obřad a jaké pří-
sahy a kletby při něm pronese. Služky 
tedy budou Élektřinými spiklenci, 
spoluviníky.

Stejné epeisodion pak přivádí na 
scénu Oresta, přísahajícího při Apolló-
novi a opakujícího jeho věštbu:

εἰ μὴ μέτειμι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους: 
τρόπον τὸν αὐτὸν ἀνταποκτεῖναι λέγων, 

[…]41

39 Aischylos, Orest., Ag. 1505.
40 Aischylos, Orest., Choeph. 100.
41 Aischylos, Orest., Choeph. 273. 

Zde se Orestés zaklíná všemožnými 
utrpeními, která by naň měla přijít, 
pokud by nevyhledal a nezabil viníky 
otcovy vraždy stejným způsobem, ja-
kým oni zabili otce. Výraz zde tedy pře-
neseně označuje viníky a nezmiňuje 
již, čeho se vina týkala – jen to, že byla 
na otci.

Ve čtvrtém epeisodiu se situace zrca-
dlově vrací k vraždě Agamemnóna: za 
scénou slyšíme umírat Aigistha, sbor 
se především snaží, aby se k ničemu 
nepřipletl:

ἀποσταθῶμεν πράγματος τελουμένου, 
ὅπως δοκῶμεν τῶνδ᾽ ἀναίτιαι κακῶν 
εἶναι: […]42 

Otrokyně se vzájemně nabádají, aby 
zůstaly opodál, dokud se hrůza nepře-
žene, a především se snaží, aby je nikdo 
nepodezíral, že mají s probíhajícími zlo-
činy cokoliv společného. Tedy: aby je ne-
pokládal za spoluviníky, aby je z ničeho 
neobviňoval. Zde tedy αἰτία nemůže zna-
menat nic jiného než vinu.

Jen o pár řádků dále se Orestés chystá 
zabít matku. Obviňuje ji ze zločinu, ona 
však vinu svaluje na osud:

ἡ Μοῖρα τούτων, ὦ τέκνον, παραιτία.43

Zde máme zajímavé spojení výrazu 
αἰτία s výrazem pro osud. Jedná se sice 
o  archaičtější koncept osudu, který 
znamená předurčení (μοῖρα), nicméně 
z aristotelského hlediska se i tak jedná 
o  neslučitelné koncepty. Zde se tedy 

42 Aischylos, Orest., Choeph. 873.
43 Aischylos, Orest., Choeph. 910.
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vražedkyně vymlouvá, že osud zapříči-
nil (zavinil) tyto zlé události.

V závěrečném dramatu celé trilogie 
se hádá Apollón v posici Orestova ad-
vokáta se sborem Erinyí zastupujících 
Klytaimnéstru. První epeisodion zaha-
juje sbor těmito slovy:

ἄναξ  Ἄπολλον, ἀντάκουσον ἐν μέρει. 
αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλῃ, 
ἀλλ᾽ εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας ὢν παναίτιος.44

Erinye rázně přerušují Apollónův 
monolog s požadavkem, aby byly vy-
slechnuty také jejich argumenty. Ty také 
ihned uplatňují: Apollón není pouhým 
spoluviníkem ohavného prolévání mat-
činy krve rodovým příslušníkem (tedy 
μεταίτιος, což je běžné u smrtelných 
pomocníků, jak jsme viděli u Élektři-
ných otrokyň v Choeforách výše), ale je 
přímo strůjcem i vykonavatelem, který 
sám celý čin způsobil (παναίτιος, jak 
je běžné u vztahování se k bohům, viz 
vzývání Dia sborem v Agamemnónovi 
výše) i provedl (εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας, což 
je ve vztahu k olympskému božstvu ne-
zvyklé). Vidíme zde tedy jednoznačnou 
tendenci chápat αἰτία ve smyslu τύχη, 
nepředvídatelně osudové náhody či 
božského svévolného rozmaru.

Exkurs po signifikantních výsky-
tech termínu zakončíme pasáží ze čtvr-
tého epeisodia, kde se Apollón k vzne-
senému obvinění hlásí a přiznává svůj 
podíl – vinu na dotyčné matkovraždě. 
Jistěže se tedy hlásí jako prapůvodce/
příčina celého řetězce činů, nicméně 
význam viny je zde dominantní. Bůh 

44 Aischylos, Orest., Eum. 199–200.

stojí na Orestově straně, protože cítí 
vinu:

καὶ ξυνδικήσων αὐτός: αἰτίαν δ᾽ ἔχω 
τῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φόνου.45

Přesuneme se nyní k podstatně ar-
chaičtějšímu textu, do Aischylova Upou-
taného Prométhea. Výskyty výrazu αἰτία 
zde nejsou zdaleka tak časté46 jako v Ores-
teii, ovšem jsou pro nás důležité tím, že 
na rozdíl od ní nejsou zatíženy soudním 
a vůbec právním kontextem. První místo 
vybíráme z prologu, v momentě, kdy Hé-
faistos s odporem koná Diův příkaz a při-
kovává svého příbuzného Prométhea ke 
kavkazské skále. 

τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη.47

Přítomné zosobnění Síly jej napo-
míná, aby nadarmo netupil své τέχνη, 
neboť umění není na vině, že události 
a vztahy mezi bohy došly až do takových 
konců. Místo lze vcelku bez obtíží vy-
kládat ve významu prapříčiny působící 
řadu nutných následků.

Druhá pasáž pochází z první episody, 
v níž Prométheus líčí sboru Ókeano-
ven peripetie svého neblahého údělu. 
Prozrazuje, z jakého důvodu jej Zeus 
takto (divák i sbor vidí jeho utrpení) 
potrestal. Místo lze jistě překládat i ve 
smyslu „za jaké provinění“, nicméně již 
strukturálně je zřejmé, že zde opět mů-
žeme hledat spíše kandidáta na výskyt 

45 Aischylos, Orest., Eum. 579.
46 Nekomentované výskyty: Aischylos, Prom. 

194, 330.
47 Aischylos, Prom. 47.
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ve smyslu příčiny jakožto odpovědi na 
otázku proč?:

ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ ,̓ αἰτίαν καθ᾽ ἥντινα 
αἰκίζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ.48

V pasáži následující o pár řádků níže 
se ovšem vůdkyně sboru Prométhea 
táže, zda jsou to tedy právě vylíčená 
provinění, kvůli kterým jej Zeus trestá. 
Místo lze při velkém úsilí překládat též 
s důrazem na příčiny trestu, ovšem plu-
rál a celkový kontext zde jednoznačně 
ukazuje k významu přestupků:

Sbor:
τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν—
Prométheus:
αἰκίζεταί τε κοὐδαμῇ χαλᾷ κακῶν.49

Poslední aischylovská pasáž nás 
zavádí na konec dramatu, do vzrušené 
výměny názorů mezi Diovým poslem, 
obhájcem Hermem, a stále trpícím Pro-
métheem. Uražený Prométheus se oboří 
i na Herma, který se jej s údivem ptá, zda 
ze svých neštěstí obviňuje i jeho. Místo 
lze vykládat jak s akcentováním viny, tak 
ale i v právním kontextu jako obvinění 
ve smyslu obžaloby, tedy ve významu 
blízkém mnoha pasážím z Oresteie:

ἦ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ;50

4.2 PŘÍČINA U SOFOKLEA
Kromě celkem čtyř dalších výskytů51 
se αἰτία v Sofokleově Oidipovi tyranovi 

48 Aischylos, Prom. 226.
49 Aischylos, Prom. 255.
50 Aischylos, Prom. 974.
51 Sofoklés, Oed. Tyr. 109, 608, 645, 656.

vyskytuje ještě v poslední episodě, když 
posel přináší zprávu o  královnině 
skonu. Zděšený náčelník sboru se táže, 
co zapříčinilo Iokastinu smrt: 

ὦ δυστάλαινα, πρὸς τίνος ποτ᾽ αἰτίας;52

Na scéně je tedy jediný aktér, jenž 
tuší, že Iokasté spáchala sebevraždu. 
Ostatní jsou konsternováni nečekanou 
zprávou o úmrtí a ptají se, co tento ne-
blahý a nečekaný konec způsobilo. Tedy 
ptají se vlastně, co je příčinou králov-
niny smrti. Zde je význam vcelku jasný, 
sbor chce znát příčinu v aristotelském 
smyslu, tedy jakožto hledaného pří-
mého původce, jenž nutně způsobil 
známé následky. V  našem případě 
bylo touto příčinou samozřejmě od-
halení incestního vztahu mezi Oidipem 
a Iokastou.

Ze šesti výskytů v Antigoně se čtyři 
vcelku jednoznačně vztahují k sémantic-
kému okruhu viny.53 První ze zbývajících 
je součástí repliky posla zpravujícího 
vůdce sboru v poslední episodě o situaci 
Haimóna s Antigonou:

τεθνᾶσιν. οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι θανεῖν.54

Posel sděluje, že oba milenci jsou 
již po smrti a že jejich smrt zavinili 
živí. Přesně řečeno – živí jsou příči-
nou toho, že zemřeli. Smrt mladých 
lidí se tedy jeví jako následek jednání 
Kreonta, který svými kroky postupně 
přispíval k nevratnosti a k osudovému 
vyznění.

52 Sofoklés, Oed. Tyr. 1236.
53 Sofoklés, Ant. 445, 490, 537, 1318.
54 Sofoklés, Ant. 1173.
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Druhý výskyt αἰτία je opět vázán 
na posla, tentokrát v rozhovoru přímo 
s Kreontem. Posel zvěstuje Kreontovi 
sebevraždu jeho manželky: 

ὡς αἰτίαν γε τῶνδε κἀκείνων ἔχων 
πρὸς τῆς θανούσης τῆσδ᾽ ἐπεσκήπτου 

μόρων.55

Posel zde upozorňuje na královnino 
obvinění těsně před smrtí, že právě její 
muž zapříčinil (způsobil) smrt obou 
svých příbuzných. Samozřejmě lze pa-
sáž vykládat klasicky, tj. jako místo, kde 
Eurydiké zdůrazňuje nikoli původce je-
jich nešťastného konce, ale především 
jeho vinu ve smyslu morální tíže.

4.3 PŘÍČINA U EURÍPIDA
U Eurípida – i vzhledem k počtu jeho 
zachovaných dramat – je celkový po-
čet výskytů výrazu αἰτία významně 
vyšší, nicméně v rámci jedné tragédie 
se počty ani zdaleka nevyrovnají textové 
evidenci, kterou nabízejí jednotlivé hry 
Aischylovy Oresteie. Začneme Médeiou, 
v níž po prologu přichází první rozhovor 
mezi Kreontem a titulní postavou, která 
se právě dozvídá, že bude vyhoštěna.  
Reaguje emfatickým zvoláním:

Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν.56

Tímto okamžikem se vlastně spou-
ští sled tragických událostí, neboť Mé-
deia je už vlastně zde (přinejmenším) 
implicitně postavena před tragické di-
lema. Jistě obstojí i výklad pasáže v tom 

55 Sofoklés, Ant. 1312.
56 Eurípidés, Med. 332.

smyslu, že Médeia proklíná toho, kdo 
je vinen zly, které se na ni aktuálně 
valí. Nicméně vzhledem k rozbíhající 
se dramatické lince je pravděpodobnější 
ta interpretace, která zdůrazňuje pří-
činu: Médeia se modlí, aby Diovu trestu 
neušel původce jejích trampot, tedy z je-
jího pohledu darebák, jenž utrpení způ-
sobil; aristotelsky řečeno: prapříčina 
jejích běd.

Následující dvě pasáže nepřipouštějí 
jinou interpretaci než kontextuálně vá-
zanou na komplex vina–trest.57 Poslední 
místo ve hře skrývá páté epeisodion, 
v němž Médeia pronáší dlouhý mono-
log vyjadřující vnitřní zápas její zmu-
čené duše těsně před vraždou sokyně 
(a náhodně též jejího otce). Na jednu 
stranu Médeia dobře ví, že je její jednání 
nerozumné, na druhou stranu je však 
zmítána pomstychtivou vášní, která v ní 
postupně získává navrch:

θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν 
βουλευμάτων,

ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς.58

Médeia zde tedy jednoznačně říká, 
že bude jednat nerozvážně, protože její 
θυμός je silnější, takže – tak jako (to 
obvykle bývá) u smrtelníků – je příči-
nou největších neštěstí. Na tomto místě 
máme nepochybně co do činění s vý-
skytem αἰτία v klasicky aristotelském 
významu příčina: Θυμός je zde iden-
tifikován jako prapůvodce, pravá pří-
čina všech následných potíží a utrpení; 
kdyby Médeia dokázala své činy chladně 

57 Eurípidés, Med. 605, 730.
58 Eurípidés, Med. 1080.
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rozvážit, neústila by dramatická linka 
do katastrofy.

Pro srovnání se ještě podíváme do 
Eurípidovy Élektry. Hned první epei-
sodion přináší zajímavé místo, v němž 
sbor argejských žen připomíná pro-
tagonistce, že sestra její matky Kly-
taimnéstry (Helena) je vinna mnohým 
zlem:

πολλῶν κακῶν Ἕλλησιν αἰτίαν ἔχει
σῆς μητρὸς Ἑλένη σύγγονος δόμοις τε 

σοῖς.59

Jak vidíme, jedná se o klasickou pa-
sáž nevylučující ani jednu z výše nale-
zených perspektiv – Klytaimnéstřina 
sestra zavinila mnohá zla, je tedy je-
jich původcem a nese za to také vinu. 
Bezprostřední kontext nefavorizuje ani 
jednu z interpretačních variant. Pro 
nás to samozřejmě znamená možnost 
přinejmenším implicitního konceptu 
příčiny.

Další relevantní pasáž nacházíme 
až v poslední episodě, bezprostředně po 
zavraždění Klytaimnéstry. Orestés si 
rve vlasy nad mrtvou matkou, zatímco 
Élektra jej utěšuje slovy:

δακρύτ᾽ ἄγαν, ὦ σύγγον ,̓ αἰτία δ᾽ ἐγώ.60

Sestra tedy bere vinu na sebe a pro-
hlašuje: já jsem vinna! Kontext svázaný 
s konceptem poskvrnění a viny je zde 
nezpochybnitelný – Orestés má nepo-
chybně ještě ruce potřísněné prolitou 
krví a mrtvou matku právě vynášejí 

59 Eurípidés, El. 213.
60 Eurípidés, El. 1182.

z  domu. Na druhou stranu  – zamy-
slíme-li se nad celou věcí důkladně – 
k čemu se vlastně Élektra přihlašuje? 
Zde se nabízejí dvě možnosti. Může se 
buďto jednat o přiznání poskvrny i bez 
fyzického potřísnění, tedy μίασμα skrze 
dominantní podíl na vraždě, která 
ulpívá např. i na objednateli v případě 
úkladné vraždy.61 Tato možnost je v naší 
pasáži pravděpodobně nějak přítomná 
v každém případě. Druhá možnost ale 
ukazuje Élektru, jak uklidňuje bratra 
a sama v děsivé sebereflexi říká: já jsem 
to způsobila. Já jsem tě přemlouvala, 
já jsem tedy zapříčinila, že ses odhod-
lal k vraždě. Prapříčinu této hrůzy je 
třeba hledat v mé nesmiřitelnosti. Zde 
vidíme řetězec činů a  jejich předpo-
kladů, na jejichž začátku stojí dlouhé 
ženino ponížení v nerovném manželství 
a následné našeptávání bratrovi. Tedy 
hledáme první příčinu zločinu a Élektra 
ji nachází u sebe. 

Zbývající výskyty výrazu v Élektře 
jsou jednoznačně spojeny s konceptem 
viny–trestu a nepřipouštějí výklad ve 
smyslu příčiny.62

5. ARISTOTELÉS A REFLEXE 
TRAGICKÉ PŘÍČINY 
Prošli jsme několik charakteristic-
kých pasáží z her tří velkých tragiků. 
Náš rozbor kontextuálního využití 
výrazu αἰτία v těchto místech ukázal, 
že přinejmenším u  části případů se 
jedná o souvislost přímo odpovídající 
aristotelskému konceptu přirozeného 
zřetězení příčin a  následků (ovšem 

61 Parker 1996, s. 114–115.
62 Eurípidés, El. 423, 637, 1040, 1266.
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samozřejmě v transposici per analogiam 
v právní, morální, politické a nábožen-
ské sféře). Řadu z těchto výskytů je jistě 
možné interpretovat společně s výskyty 
ostatními („nearistotelskými“), které 
vcelku spolehlivě spadají do sémantic-
kého prostoru Doddsovy dichotomie 
vina–trest.63 U některých to není možné 
bez značného násilí na celkovém kon-
textu, u většiny vybraných pasáží je nic-
méně význam slučitelný s aristotelským 
konceptem příčiny.

Je nepochybné, že kořeny Aristo-
telova konceptu příčiny mohutně vy-
růstají z Platónovy kritiky presókra-
tovské (zejména fysiologické) filosofie. 
Pasáže z dialogu Faidón a úvahy z Tí-
máia berou dnes – při výkladu filosofie 
jako nastolování otázek po příčinách – 
v potaz již i elementární aristotelské 
příručky.64 Méně často se zdůrazňuje 
i lexikální inspirace, jež je nicméně pa-
trná z Platónovy pozdní konceptuali-
zace v dialogu Filébos.65

Naše zkoumání tedy nemělo ukázat 
hlavní zdroje aristotelského pojetí pří-
činy, ale mělo skromnější cíle: ukázat,

63 Dodds 2000, s. 33–69.
64 Hankinson 2009, s. 214–215.
65 Viz můj výklad v Boháček 2015, s. 115–120.

že i v tomto konceptuálním jádru aris-
totelského myšlení je přítomen tragický 
proud, kterému Aristotelés zejména 
v pozdějších letech více popřával sluchu. 
Souvislost mezi tragickým osudem, ře-
tězcem (zlo)činů, provinění a utrpení na 
jedné straně, a Aristotelovou přírodní 
filosofií na straně druhé by nepochybně 
vyžadovala rozsáhlejší zkoumání, než je 
možné v tomto krátkém článku. Zcela 
určitě by takové zkoumání muselo zo-
hlednit i Aristotelovy koncepce z De 
caelo, analýzu tragické problematiky 
z  Poetiky a  samozřejmě důkladnější 
provázání s více pasážemi z Organon. 
Z druhé strany by bylo vhodné prohlou-
bit tragický koncept příčinnosti o širší 
reflexi konceptu příčiny v helénské my-
thologii. Pokud tato přípravná studie 
přesvědčivě odhalila potřebu takové-
hoto zkoumání pro širší zhodnocení 
celkového založení Aristotelovy filo-
sofie – tedy pokud se Aristotelés nyní 
jeví jako dědic tragických básníků nejen 
v oblasti morálně-politické (πρᾶξις), ale 
i přírodovědné a methodologické, pak 
zkoumání splnilo účel.
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ABSTRAKT
The paper is divided into two 
main thematic parts. The first part 
aims at basic characteristics of 
Neoplatonism in general with an 
attempt to point out the place of 
Iamblichean thought in the system 
of later Neoplatonism and to put 
the light on several innovative ideas 
which had been brought by him into 
the philosophy of Neoplatonism. 
The second part involves bilingual 
translation of selected excerpts 
from his work The Exhortation to 
Philosophy in order to scrutinize 
the usage and meaning of the term 
φρόνησις.*1 

* Príspevok vznikol na Katedre filozofie 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave ako súčasť grantového projektu VEGA 
č. 1/0416/15: Vznik, formovanie a premeny vý-
znamu pojmu fronésis v antickej filozofii.
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NESKORŠÍ NOVOPLATONIZMUS
Iamblichos z Chalkidy1 (cca 240 n. l. – 
325 n. l.) ako mysliteľ neskoršej antiky 
je predstaviteľom neskoršieho neoplato-
nizmu, ktorý sa sformoval na podklade 
Plótinovho diela. Rozšírenými filozo-
fickými žánrami novoplatonizmu boli 

1 V  slovenskom ani v  českom akademic-
kom prostredí Iamblichovi nie je veno-
vaný intenzívnejší výskum v oblasti dejín 
filozofie, rovnako ani na poli systema-
tickej filozofie. Z  početných spisov, kto-
ré Iamblichos napísal, a  tých, ktoré sa 
dochovali v podobe odkazov a fragmetov, 
nie je, pokiaľ nám je známe, do sloven-
ského jazyka úplne preložený ani jeden. 
Antológia z diel filozofov obsahuje krát-
ky výňatok z  Iamblichovho Protreptiku, 
ktorý sa týka prevažne etických názorov 
(Martinka 1998, s.  225 – 229). V  češtine 
jestvuje preklad z  jeho ranej tvorby De 
Mysteriis Aegyptorum (prekl. Matouška 
1992) a  Vita Pythagorica (prekl. Bahník 
1999). 

komentáre, biografie a tzv. τὰ σχόλια – 
poznámky, výklady. Z tohto dôvodu, ako 
aj kvôli tomu, že v nej figurovali auto-
rity, sa zvykne filozofia neskoršej Rím-
skej a Byzantskej ríše retrospektívne 
nazývať scholastickou.  Uplatňovanými 
metódami pri zostavovaní filozofickej 
spisby boli: sylogistická logika prevzatá 
z Aristotela a metóda klasifikácie, na-
zývaná dialektikou, pod ktorú spadalo 
delenie, definícia, dôkaz alebo vysvetle-
nie a analýza.2

2 Llyod 1990, s.  8. Iamblichos preberá 
danú metodológiu. Keď v  prvej kapitole 
Protreptiku (Iambl. Protr. I, 12K) uvádza 
použitie akejsi strednej metódy medzi 
pytagorejskou a všeobecne známou, po-
tom by sme mohli usúdiť, že touto metó-
dou myslí práve dialektiku ako metódu 
klasifikácie a  deduktívne usudzovanie 
v  podobe sylogistickej logiky. Porov. 
tiež spôsob uvedenia obsahu prevažnej 
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Synkretizmus a eklektický univerza-
lizmus, ktorého význačným momentom 
je porozumenie Platónovi a Aristotelovi 
v ich vzájomnej názorovej komplemen-
tarite, sa najväčšmi prejavili u Iambli-
cha, zakladateľa sýrskej školy.3 Vieme, 
že ,,ustanovil súbor všeobecne platných 
zásad textov, ktoré ostali nezmenené po-
čas neskorej antiky a rozšíril používanie 
štruktúrovaných komentárov ako jedi-
nej metódy výskumu a výučby pre takýto 
študijný plán“.4 Akademické prostredie 
neskoršej antiky sa mohlo v  období 
svojho rozkvetu slobodne rozvrhovať, 
pretože vtedajšie politické pomery do 
nástupu cisára Justiniána voči rozvoju 
akademického života represie neuplat-
ňovali a v menovaných kultúrnych cen-
trách existovali „profesúry“ filozofie, 
financované z verejných zdrojov.5

INOVATÍVNOSŤ 
IAMBLICHOVHO MYSLENIA
Do novoplatónskej metafyziky6 Iambli-
chos prispel pluralizáciou hypostáz, a ako 

väčšiny kapitol (Iambl. Protr. II, 14K; VIII, 
127K; XII, 170K).

 Systém značenia citovaných, parafrázo-
vaných alebo priamo preložených miest 
v Iamblichovom texte používame v súla-
de so značením, ktoré uvádza Pistelliho 
kritické vydanie (Iamblichus 1888).

3 Ricken 1996, s. 166; Llyod 2002, s. 312.
4 Athanassiadi 2002, s.  277. Kánon pred-

pisoval povinné štúdium dvanástich 
Platónových dialógov v presne stanove-
nom poradí. Postupnosť bola nasledov-
ná: Alkibiadés I, Gorgias, Faidón, Kratylos, 
Thaitétos, Sofista, Politikos, Faidros, 
Symposion, Filébos, po ktorých nasle-
dovali ,,kráľovské“ dialógy Parmenides 
a Timaios. (Porov. Dillon 1973, s. 15.) 

5 Llyod, 2002, s. 313.
6 Plótinos zaviedol do intelektuálnej dis-

kusie emanačný princíp vychádzania 

ukazuje Dillon z evidencie od Prokla, ,,po-
stuloval henády (jednoty) vo sfére Jedna, 
ktoré porovnával s bohmi“.7 Podľa Damas-
kia postuloval dva prvé počiatky (ἡ ἁρχή): 
úplne nevysloviteľné a jednoduché (ne-
participované) Jedno (τὸ παντάπασιν 
ἀπορρήτον καὶ τὸ ἁπλῶς ἕν).8

Antropologický koncept je vystavaný 
na predpoklade, že individuálna duša 
človeka sa účastní na intelekte, pro-
strednícvom ktorého sa spája s božským 
intelektom, a súčasne je participovaná 
v rámci hyletickej sféry, a preto je člo-
veku inherentná telesnosť a potencialita. 
Ak to vztiahneme na rozvrhovanie jeho 
vlastnej existencie, potom je v možnosti 
(δύναμις) duše uskutočňovať sa konkrét-
nym spôsobom.9 Z diela De Mysteriis sa 
dozvedáme o rozlišovaní troch skupín 
ľudí: prvú tvorí väčšinová populácia 
tých, ktorí sú vedení predovšetkým 

(πρόοδος) z  ἕν a  princíp znovunavraca-
nia (ἐπιστροφή) sa k nemu (Beierwaltes 
1996, s. 35). Jednotlivé emanačné vrstvy, 
ὑποστάσεις, teda νοῦς, ψυχή a  ὕλη sú 
z  ἕν utvorené prostredníctvom vychá-
dzania Jedna zo seba samého. Moment 
ascendentného smerovania ľudskej exis-
tencie, nazdávame sa, predstavuje urču-
júce smerovanie uskutočňovania človeka 
s cieľom návratu k Jednu. 

7 Dillon 1973, s. 32.
8 Dillon 1993, s. 49 – 51.
9 εἰ γὰρ ἀρχαὶ τῶν πράξεών εἰσιν οἱ ἄν-

θρωποι, καὶ δύναμιν ἔχουσιν ἐξ ἑαυτῶν 
οἰκείαν εἰς αἵρεσιν τῶν ἀγαθῶν καὶ φυ-
γὴν τῶν κακῶν, ὁ μὴ χρώμενος ταύτῃ τῇ 
δυνάμει τῶν δοθέντων ἐκ φύσεως αὐτῷ 
πλεονεκτημάτων ἐστὶν ἀνάξιος. Ak sú to 
totiž ľudia príčinami skutkov a  zo seba 
majú vlastnú spôsobilosť k  voľbe dob-
rých vecí a  k  vyvarovaniu sa tých zlých, 
potom ten, ktorý nevyužíva túto schop-
nosť, je nehodný výhod, ktoré mu boli 
dané z  prirodzenosti (podstaty). (Iambl. 
Protr. III, 28K)
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prírodnými silami a uplatňujú svoje ro-
zumové schopnosti iba na prirodzené 
fenomény; druhá skupina nemnohých, 
ktorí tieto schopnosti odvracajú od skú-
mania prírodných vecí a obracajú ich 
smerom k čistému intelektu a ideám; 
a nakoniec takí, ktorí oscilujú medzi prí-
rodou a čistým intelektom.10 Osobe ná-
leží žiť intelektuálny život, zdokonaľovať 
sa v zdatnosti, resp. cnosti (ἀρετή), v po-
znaní (ἐπιστήμη) a múdrosti (σοφία), 
ktorých cieľom je pravda (ἀληθεία) 
a dobro (ἀγαθόν). Individuálnej duši11 
je k tomu daná možnosť voľby na úrovni 
praxe a morality, ako aj z hľadiska cibre-
nia teoretických schopností, ako o tom 
svedčí celkový obsahový rámec eticky 
ladeného spisu Protreptikos, ktorý pod-
necuje obrátenie duše smerom k správ-
nym a vznešeným životným potrebám 
(τὰ καλὰ καὶ γενναῖα ἐπιτηδεύματα) 
a k najdokonalejšiemu dobru (τελειότα-
τον ἀγαθόν).12 

Hierarchické usporiadanie skutoč-
nosti sa u Iamblicha premieta aj do etic-
kej oblasti. Finamore uvádza nasledov-
ných sedem stupňov zdatnosti: 

10 Iambl. De Myst. V, 18.
11 K  polemike o  povahe a  funkciách duše 

u  Iamblicha pozri bližšie Huby 1993, 
s. 5 – 13.

 Zatiaľ čo u  jeho predchodcov, počnúc 
Plotínom, neboli dostatočne jasne odlí-
šené druhá a tretia hypostáza (teda nús 
a psyché), Iamblichos, ako vieme zo spisu 
De Anima, zdôrazňoval ich diferenciu a na 
úrovni psychickej sféry rozlíšil božskú, 
ľudskú a animálnu dušu a odmietal tézu 
o prevteľovaní duší do zvierat a naopak. 
(Dillon 1993, s.  41  –  44). Vzťah duša-telo 
chápe na pozadí bipolárnej kategoriál-
nej dvojice aktívne-pasívne, (hodnotovo) 
vyššie-nižšie (Iambl. Protr. V).

12 Porov. Iambl. Protr. I, 10K.

– hieratické/teurgické (ἱερατικαί/
θεουργικαί)

– paradigmatické (παραδειγματικαί)
– kontemplatívne (θεωρητικαί)
– purifikačné (καθαρακτικαί)
– politické (πολιτικαί)
– etické (ἠθικαί)
– prirodzené (φυσικαί).13 

Aj keď Finamore nevymenúva kon-
krétne zdatnosti, ktoré prislúchajú 
jednotlivým stupňom, z evidencie od 
Damaskia14 ilustruje súvzťažnosť teo-
retických (kontemplatívnych) a  po-
litických cností, pričom politické sa 
uplatňujú s ohľadom na výkon rozumu 
(λόγος), zatiaľ čo teoretické vzhľadom 
na intelekt (νοῦς).15 

Schematický náčrt hierarchickej vý-
stavby hodnôt (ἀρηταί) sme uviedli preto, 
aby sme na základe vybraných pasáží 
z Protreptiku mohli preukázať nasledovnú 
pracovnú hypotézu. Predpokladáme, že 
φρόνησις ako zdatnosť rozumnosti by 
mala patriť práve do kategórie intelek-
tuálnych cností, ale uplatňovať by sa mala 
aj v rámci praktického konania. 

POVZBUDENIE K FILOZOFII
Spis Προτρεπτικός ἐπὶ φιλοσοφίαν16 
predstavuje druhú knihu zo súborného 

13 Finamore 2012, s. 114.
14 In Phaed. 142.4 – 6.
15 Porov. Finamore 2012, s. 122.
16 Pri preklade vybraných častí Protreptiku 

vychádzame z  kritického vydania toh-
to spisu od Ermenegilda Pistelliho 
(Iamblichus 1888). Vydavateľstvo Bib- 
liolife, ktoré je distribútorom Pistelliho 
kritického vydania Iamblichovho textu, si 
vo svojich autorských právach nevyhra-
dzuje podmienku zakúpenia licenčných 
práv, ani nevznieslo zákaz pre voľné 
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diela O pytagoreizme17. Štruktúra diela 
je tvorená počtom 21 kapitol a obsa-
huje úvodný synopsis (κεφαλαία, lat. 
summaria18), o ktorom sa viaceré štú-
die domnievajú, že ide o nóvum v antic-
kej filozofickej literatúre.19 Iamblichos 
v spise uvádza rôzne spôsoby či prístupy 
(ἔφοδοι) motivovania k filozofii, ktoré 
možno rozčleniť trojako: všeobecné 
(kap. II), zmiešané (kap.  V  –  XX) 
a špecificky pytagorejské (kap. III, IV 
a XXI). Iamblichos z veľkej časti pre-
vzal myšlienky z početných dialógov 
Platóna, menovite z Timaia, Faidóna, 
Faidra, Thaeitéta, Gorgia, Menexena, 
Obrany Sokratovej, z Ústavy a zo Zákonov 
(kap. V a kap. XII – XIX); z Aristotelovho 
strateného Protreptiku (kap. VI – IX)20; 

používanie daného spisu čitateľmi, peda-
gógmi a bádateľmi.

17 O knihách sa predpokladá, že im prislúcha-
li tieto tituly (O’Meara 1989, s. 33): (1) Βίος 
Πυθαγορικός (Život Pytagorov, lat. Vita 
Pythagorica, ale aj De Vita Pythagorica 
Liber); (2) Λόγος Προτρεπτικὸς εἰς φιλο-
σοφίαν alebo Προτρεπτικὸς ἐπι φιλο-
σοφίαν (Povzbudenie k  filozofii, bežne 
zvané Protrepticus, lat. Adhortatio ad 
Philosophiam); (3) Περὶ τῆς κοινῆς μαθη-
ματικῆς ἐπιστήμης (O všeobecnej matema-
tickej vede, lat. De ommuni Mathematica 
Scientia); (4) Περὶ τῆς Νικομάχου 
Ἀριθμητικῆς Εἰσαγωγῆς (O Nikomachovom 
úvode do artitmetiky, lat. In Nicomachi 
Arithmeticam Introductionem); (5) Περὶ 
τῆς ἐν φυσικοῖς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης 
(O  aritmetike vo fyzike); (6) Περὶ τῆς ἐν 
ἠθικοῖς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης (O  arit-
metike v  etike); (7) Περὶ τῆς ἐν θεολογι-
κοῖς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης (O aritmetike 
v  teológii); (8) Περὶ γεωμετρίας τῆς παρὰ 
Πυθαγορείοις (O pytagorejskej geometrii);  
(9) Περὶ μουσικῆς τῆς παρὰ Πυθαγορείοις 
(O pytagorejskej hudbe); (10) K pytagorej-
skej astronómii. (Prekl. a.)

18 Porov. kritické vydanie Iamblichovho spi-
su E. Pistellim. Iamblichus 1888, s. 3 – 6. 

19 Hutchinson, Johnson 2005, s. 203.
20 Hutchinson, Johnson 2005, s. 204 – 205.

z pytagoreizmu s častým odvolaním sa 
na Pytagora zo Samu (vinie sa celým 
dielom); z pytagorejských Zlatých veršov 
(kap. III) a zo spisu O múdrosti napísa-
ného Archytom (kap. IV) a i. 

Protreptikos získal na pôde dejin-
no-filozofického výskumu relevanciu 
najmä v snahe o rekonštrukciu rovno-
menného, avšak strateného Aristote-
lovho spisu.21 Spis sa tiež dostal do po-
zornosti v súvislosti s analýzou pojmu 
φρόνησις u Aristotela.22 Preklady spisu 
Protreptikos od Iamblicha existujú v la-
tinskom, anglickom, nemeckom a fran-
cúzskom jazyku.23 

Vo všeobecnosti predstavuje protrep-
tický žáner ,,motivačnú reč“, ktorá ma 
čitateľa (príp. poslucháča) povzbudiť 
k istej činnosti. Tento žáner, ako uvá-
dza Abenque s odkazom na Gadamera, 
,,ako taký vylučoval akúkoľvek rýdzo 
doktrinársku diskusiu“24 a  absentuje 
u neho teoretický nárok, bez prezentácie 

21 Vedú sa tiež diskusie o tom, či Iamblichos 
z  Aristotelovho Protreptiku dané pa-
sáže doslova opísal alebo ich parafrá-
zoval s  miernymi významovými posun-
mi. K  danej problematike bližšie pozri 
napr. Gadamerove analýzy (Gadamer 
1928), Rabinovitzovu štúdiu (Rabinovitz 
1957), ako aj pomerne nedávnu štúdiu 
Hutchinsona a  Johnsona (Hutchinson, 
Johnson 2005). 

22 K  problematike rekonštrukcie významu 
pojmu φρόνησις pozri napr. Jägerove skú-
mania v danej oblasti (Jäger 1923), ako prá-
cu jeho kritika Abenqueho (Abenque 2003).

23 Latinský preklad zostavil Theophrastus 
Kiessling (Iamblichi Chalcidensis 1813). 
Anglickú verziu sprostredkoval Thomas 
Johnson (Iamblichus 1907). Do nemecké-
ho jazyka preložil tento spis Schönberger 
(Iamblichos 1984). Preklad do francúz-
skeho jazyka poskytol E. des Places 
(Jamblique 1989).

24 Abenque 2003, s. 30.
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filozofických dišpút tým, ktorým je 
spis adresovaný, tzn. nefilozofom. Ak 
vezmeme do úvahy synkretizmus dobo-
vej filozofie, potom zo strany autora ani 
nemožno očakávať dôraznú kritiku. Tá 
sa vyžaduje skôr pri zámere prekonať 
nejaké učenie vzhľadom na jeho expla-
načnú nedostatočnosť. Pridržiavanie sa 
autorít značí, že sa s nimi v niektorých 
ohľadoch nemusí súhlasiť, avšak v zá-
sade sa s ich názormi mysliteľ neroz-
chádza. Samotnú potrebu nenáročného 
štýlu i obsahu textu, ktorý má podnie-
tiť k filozofovaniu, si uvedomuje v me-
todologickej časti25 aj Iamblichos, kde 
nasleduje Aristotelovu zásadu, a síce, 
že v oblasti teoretického poznania sa 
má pri vysvetľovaní postupovať od toho, 
čo je každému známe.2627Iamblichos, 

25 Iambl. Protr. I, 12K.
26 Met. VII, 1029b.
27 Iambl. Protr. I, 10K – 12K.

u ktorého badať snahu o metodologickú 
komplexnosť a nezaujatosť, začína uvá-
dzaním všeobecne známych obrazov, 
ktoré sú všetkým zrozumiteľné, a po-
stupne rozvíja základnú myšlienku 
podnietiť k teoretickému spôsobu ži-
vota prostredníctvom pytagorejských 
myšlienok, vedeckého uchopenia pojmu 
múdrosti, až sa dostáva k špecifickým 
výzvam, k teoretickej filozofii a rozum-
nému životu v súlade s ľudskými potre-
bami (ἐπιτηδεύματα), a  tým, zdá sa, 
implementuje i pragmatické hľadisko 
praktickej aplikácie.272829

ΦΡOΝΗΣΙΣ
Pozrime sa na vybrané spôsoby používa-
nia výrazu φρόνησις v texte a začnime 
jedným z pripodobnení. 

28 Ako slovenský ekvivalent pojmu φρόνησις 
v tomto prípade volíme výraz rozumnosť, 
nakoľko sa tu používa v negatívnom vzťa-
hu k  slovesu παραλογιζόμεναι, ktorého 
význam znamená robiť si klamný úsudok 
(Panczová 2012, s. 948). 

εἰ εὐκτὸν ἡ εὐαισθησία, μᾶλλον σπουδαστὸν 
ἡ φρόνησις⋅ ἔστι γὰρ τοῦ ἐν ἡμῖν πρακτικοῦ 
νοῦ οἱονεί τις εὐαισθησία⋅ δι᾿ ἥν μὲν γὰρ ἐν 
οἷς πάσχομεν οὐ παραισθανόμεθα, δι᾿ ἥν 
δὲ ἐν οἷς πράττομεν οὐ παραλογιζόμεθα.

Ak je žiadúca ostrosť vnímania, o to väčšmi 
je horlivého usilovania hodná rozumnosť28: 
existuje totiž akoby nejaká schopnosť 
správneho vnímania praktického rozumu 
v nás; v týchto určeniach prostredníctvom 
prvej totiž nezakúšame, že mylne vnímame, 
prostredníctvom druhej zase nekonáme 
tak, že si činíme nesprávny úsudok. (Iambl. 
Protr. II, 20K)

εἰ γὰρ σοφώτατος ἐστι καὶ θεωρῆσαι τὰ 
ὄντα δυνατός, τῆς θεωρητικῆς αὐτὸν καὶ 
θεολογικῆς σοφίας δεῖ ἀντιποιεῖσθαι⋅ καὶ 
εἲπερ ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν λαβεῖν 
ἁπάντων δύναμιν ἔχει παρὰ τῆς φύσεως, 
τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην αὐτὸν δεῖ 
μεταδιώκεω καὶ τὴν κατὰ φρόνησιν ἀρετὴν 
ὡς μάλιστα αὐτῷ πρέπουσαν. 

Ak je človek najmúdrejší a schopný nazerať 
súcna, je treba, aby sa zaoberal teoretic-
kou a teologickou múdrosťou: keďže má od 
prirodzenosti možnosť nadobudnúť pozna-
nie a chápanie všetkých vecí, je potrebné, 
aby získal teoretické poznanie a zdatnosť 
múdrosti ako toho, čo mu je najväčšmi pri-
merané. (Iambl. Protr. IV, 50K)
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εἰ τοίνυν αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι ἐπιστῆμαι 
θηρευτικαί τινές εἰσι καὶ παρασκευαστικαὶ 
τῶν ἀγαθῶν, μόνη δὲ ἡ τελέα δικαιοσύνη 
καὶ φρόνησις τὴν κατ ̓ ἀξίαν χρῆσιν 
ποιοῦνται ἑκαστω̣ καὶ ἀναφέρουσι ταύτην 
πρὸς τὸν ἠγεμόνα νοῦν ,́ αὕτη ἂν εἴη ἦς δεῖ 
ἀντιποιεῖσθαι. 

Ak ďalej všetky ostatné vedy síce túžia 
niečo poznávať a sprostredkúvajú dobré 
veci, ale keďže dokonalá spravodlivosť 
a rozumnosť činí používanie každej veci 
primeraným a  prináša ho k  rozumu, 
ktorý vládne, potom bude potrebné, 
aby si ich tieto vedy privlastnili. (Iambl. 
Protr. V, 72K)

δι ̓ αὑτὰς δὲ τίμιοι αἱ θεωρίαι29 καὶ αἱρετὴ 
ἐν ταύταις τοῦ νοῦ ἡ σοφία, διὰ δὲ πράξεις 
αἱ κατὰ φρονησιν.

Prostredníctvom seba samých sú cenné 
vedecké skúmania a v nich žiadúca múd-
rosť rozumu, a na základe praktických 
činností sú hodnotné zase tie skúmania, 
ktoré sú v súlade s rozumnosťou. (Iambl. 
Protr. V, 96K)

ὥστε εἴπερ ψυχὴ μὲν σώματος ἄμεινον 
(ἀρχικώτερον γὰρ τὴν φύσιν ἐστί), περὶ δὲ 
σῶμα τέχναι καὶ φρονήσεις εἰσὶν ἰατρική 
καὶ γυμναστική, δῆλον ὅτι καὶ περὶ ψυχὴν 
καὶ τὰς ψυχῆς ἀρετάς ἐστί τις ἐπιμέλεια 
καὶ τέχνη, καὶ δυνατοὶ λαβεῖν αὐτήν ἐσμεν, 
εἴπερ γε καὶ τῶν μετ ̓ ἀγνοίας πλείονος 
καὶ γνῶναι χαλεπωτέρων. ὁμοιως δὲ καὶ 
τῶν περὶ φύσεως· πολὺ γὰρ πρότερον 
ἀναγκαῖον τῶν αἰτίων καὶ τῶν στοιχείων 
εἶναι φρόνεσιν ἢ τῶν ὑστέρων.

Pretože duša je lepšia ako telo (keďže je 
od prirodzenosti väčšmi schopná vládnuť), 
ale existujú umenia a vedomosti spojené 
s telom, ako tie lekárske a gymnastické, je 
zrejmé, že aj v spojitosti s dušou a dušev-
nými zdatnosťami jestvuje nejaká starost-
livosť a umenie, ktoré sme schopní nado-
budnúť, veď predsa dokážeme pochopiť 
omnoho viac zložitejších vecí, o ktorých 
existuje väčšia nevedomosť. A to isté platí 
aj o prírode; je totiž omnoho nevyhnut-
nejšie najprv poznávať príčiny a prvky než 
účinky. (Iambl. Protr. VI, 108K)

πάντες γὰρ ὁμολογοῦμεν ὅτι δεῖ μεν τὸν 
σπουδαιότατον ἄρχειν καὶ τὸν τὴν φύσιν 
κράτιστον, τὸν δε νόμον ἄρχοντα καὶ 
κύριον εἶναι μόνον· οὗτος δὲ φρόνησίς 
τις καὶ λόγος ἀπὸ φρονήσεώς ἐστιν. ὥστε 
φανερὸν ὅτι κατὰ τὴν κυριωτάτην κρίσιν 
κράτιστόν ἐστι τῶν ἀγαθῶν ἡ φρόνησις. 

Všetci súhlasia, že je treba, aby vládlo to, 
čo je najsprávnejšie a najlepšie podľa pri-
rodzenosti, a aby samotný zákon bol ten, 
ktorý vládne a je pánom; tento zákon je 
múdrosťou a rozumom z tejto múdrosti. 
Takže je zjavné, že podľa najprávoplatnej-
šieho úsudku je spomedzi všetkých dob-
rých vecí najvznešenejšia múdrosť. (Iambl. 
Protr. VI, 110K)

29 Substantívum ἡ θεωρία sa v tomto kon-
texte môže preložiť aj ako ,,pozorovanie“, 
,,skúmanie“,  ,,vedecké poznanie“, ,,náu-
ka“, ,,teória“ (Panczová 2012, s. 616). My 
sme zvolili slovenský ekvivalent ,,vedec-
ké skúmania“ v domnienke, že tým nedôj-
de k posunu významu.
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τὸ φρονεῖν καὶ τὸ γιγνωσκεῖν ἐστὶν 
αἱρετὸν καθ ̓ αὑτὸ τοῖς ἀνθρώποις (οὐδὲ 
γὰρ ζῆν δυνατὸν ὡς ἀνθρώποις ἄνευ 
τούτων), χρήσιμόν τε εἰς τὸν βίον ὑπάρχει· 
οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ἀγαθὸν παραγίγνεται, ὅ 
τι μὴ λογισαμένοις καὶ κατὰ φρόνησιν 
ἐνεργήσασιν τελειοῦται. καὶ μὴν εἴτε τὸ ζῆν 
εὐδαιμόνως ἐν τῶ̣ χαίρειν ἐστὶν εἴτε ἐν τῶ̣ 
τὴν ἀρετὴν ἔχειν εἴτε ἐν τῆ̣  φρονήσει, κατὰ 
ταῦτα πάντα φιλοσοφητέον· ταῦτα γὰρ 
μάλιστα καὶ εἰλικρινῶς διὰ τοῦ φιλοσοφεῖν 
ἡμιν παραγίγνεται.

Uvažovať a poznávať je samo osebe žia-
dúce pre človeka (bez týchto činností by 
totiž život človeka nebol možný), a je pro-
spešné, ak sa oboje naskytá v živote; bez 
nich sa nám totiž nedostáva dobra, kým 
nie je privádzané k dokonalosti (logickým) 
uvažovaním a rozumnými činmi. A sku-
točne, či už žiť blažene tkvie v potešení, či 
v tom, mať zdatnosť, alebo v rozumnosti, 
vzhľadom na všetky tieto veci je potrebné 
filozofovať; ony sa nám zjavne totiž dostá-
vajú najväčšmi prostredníctvom filozofo-
vania. (Iambl. Protr. VII, 114K)

Výraz fronésis používa Iamblichos 
najprv vo forme jeho prirovnania k per-
cepcii. Fronésis tu ukazuje na schopnosť 
správneho usudzovania vo forme prak-
tického rozumu (πρακτικὸς νοῦς), kto-
rej paralelou v empirickej skúsenosti je 
spôsobilosť adekvátneho zmyslového 
vnímania. Mimochodom, v gréčtine sa 
sloveso φρονεῖν v spojení s adjektívom 
εὖ, teda v  tvare εὖ φρονεῖν, prekladá 
aj vo význame ,,mať zdravý rozum“30, 
čo asociuje akúsi triezvosť myslenia 
a neraz i jeho vecnosť a pragmatickosť. 
Skutočnosť, že disponujeme rozum-
nosťou, nám umožňuje vyvarovať sa 
mylného úsudku (παραλογίζομαι). To 
si vyžaduje aj prítomnosť teoretickej 
múdrosti (θεωρητική σοφία) vo forme 
osvojenia si vedenia a chápania (ἐπι-
στήμη καὶ φρόνησις). Popri rozumnosti 
je pri procese poznávania nevyhnutná 
aj spravodlivosť (δικαιοσύνη), aby sme 
sa vyhli neprimeranému uplatňovaniu 
osvojeného vedenia. Veď aj vzdelaný 
človek, ak u neho absentujú cnosti ako 
umiernenosť či spravodlivosť, môže 

30 Porov. Panczová 2012, s. 1285.

činiť zlé skutky, napríklad ak neprávom, 
ale predsa šikovne, niekomu odoberie 
jeho majetok. Dôležitosť prítomnosti 
zdatnosti pri poznávaní a konaní náj-
deme aj v Platónovom Menexenovi, kde 
sa hovorí: ,,a všetka znalosť, ak je odlú-
čená od spravodlivosti, prejavuje sa ako 
ošemetnosť a nie ako múdrosť“.31 Byť 
chytrý ešte neznamená byť aj múdry, 
lebo múdri vedia svoje schopnosti ná-
ležite používať a ich konanie sa stáva 
užitočným a prospešným. Neznamená to 
len disponovať rozumným myslením, ale 
je potrebné vedieť ho aj správne uplat-
niť, a to je podmienené schopnosťou 
rozoznať dobré veci od zlých, pričom 
zlé je ,,nesmierne bohatstvo a rozkoše, 
bezbrehá moc a sláva, ale aj nedostatok 
a nepoctivosť poznania“.32

Rozumnosť (φρόνησις), ako vidno 
z  Iamblichovho textu, sa pridružuje 
rovnako k teoretickému vedeniu ako 
k rovine konania.33 Nenáleží len rozu-
movej časti duše, ale odzrkadľuje sa aj 

31 Menex. 246e – 247a.
32 Porubjak 2000, s. 393.
33 Iambl. Protr. VI, 96K.
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v starostlivosti o telo, čoho výsledkom 
je zdravie (ὑγεία).34 Na inom mieste 
v šiestej kapitole Iamblichos spomína, 
že Heraklés by nezdolal všetky nebezpe-
čenstvá, pokiaľ by nedisponoval rozum-
nosťou, čo by mohlo opäť poukázať na 
dvojaké nasmerovanie tejto zdatnosti.35 
Epistemologická dôležitosť φρόνησις 
sa premieta do rozlíšenia medzi prav-
divým domnievaním sa (τό δοξαζεῖν 
ἀληθεῶς) a poznaním v pravom zmysle 
slova (τό φρονεῖν), ktoré je už preuká-
zaným, overeným vedením (ἀποδεικτική 

34 Iambl. Protr. VI, 108K.
35 Iambl. Protr. VI, 110K – 112K.

ἐπιστήμη), hodnotnejším než len prav-
divé mienenie.36

Ďalším aspektom významu pojmu 
φρόνησις je jeho stotožnenie s najvzne-
šenejšou zo všetkých dobrých vecí37 a, 
nazdávame sa, to je aj dôvod, prečo 
v tejto súvislosti možno chápať φρόνη-
σις ako múdrosť 38 v zmysle intelektuál-
nej cnosti. Na záver uveďme, že primár-
nym prostriedkom pre dosiahnutie 
múdrosti/rozumnosti je práve filozofia, 
ktorá vedie človeka k blaženému životu 
(τὸ ζῆν εὐδαιμόνως).

36 Iambl. Protr. VII, 48A.
37 Iambl. Protr. VI, 110K.
38 Na viacerých miestach v  texte (porov. 

napr. Iambl. Protr. IV, 50K; VI, 110K – 112K) 
sa zdá, že Iamblichos výraz φρόνησις po-
užíva ako synonymum k pojmu múdrosti 
(σοφία), a  napríklad v  prípade prekladu 
časti (Iambl. Protr. VI, 110K) sa priklá-
ňame práve k  slovenskému ekvivalentu 
múdrosť.
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ABSTRAKT
The presented study deals with one 
of the best-known medieval disputes 
on beauty and art. It tries to valorize 
possible mutual influences and 
relations between the main actors of 
this argument: Bernard of Clairvaux 
and Suger of Saint-Denis. The work 
derives from Erwin Panofsky’s thesis, 
which states that Suger was, in his 
work, driven by the effort to defend 
his actions from Bernard of Clairvaux’s 
complaints. The text tries, on a very 
limited space, to both present the 
contemporary discussion and to 
valorize the preserved sources, which 
are relevant in context of this issue 
(it deals both with the authors’ texts 
and their correspondence). Last but 
not least, the study suggests some of 
the possible new ways of interpreting 
of the authors’ key works: that is 
especially Apologia ad Guillelmum 
Abbatem from Bernard of Clairvaux 
and De adminastratione from Suger of 
Saint-Denis.*1 

* Zpracování článku bylo umožněno díky účelo-
vé podpoře na specifický vysokoškolský vý-
zkum udělené roku 2015 Univerzitě Palackého 
v  Olomouci MŠMT ČR. Projekt: Historické ře-
šení současných filosofických problémů; 
IGA_FF_2015_004. Dále děkuji Centru pro práci 
s renesančními texty (r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0026) 
za podporu při tvorbě předchozích variant tex-
tu, stejně jako Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého, jejíž podpora zahraniční mobility mi 
umožnila uskutečnit několikadenní studijní po-
byt v Staatsbibliothek zu Berlin.
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 V  této své drobné stati mám 
v úmyslu blíže se zaobírat jednou z nej-
známějších a nejdiskutovanějších stře-
dověkých pří týkající se problému krásy 
a umění. Vztah západního latinského 
středověku k umění byl přinejmenším 
v jeho počátcích velice nejistý1 a tato ne-
jistota z něj nikdy úplně nevymizela – 
strach před tělesným světem, smyslovým 
vnímáním, silou umění a obava z modlo-
služby tento vztah silně utvářely. To se sa-
mozřejmě podepsalo i na teoriích umění 
a samotný pojem „estetika“ je pak pro 
středověk použitelný vždy pouze s vý-
hradou: ve středověku nikdy nevznikl 
estetický spis v  pravém slova smyslu 
a tento pojem nikdy nebyl v našem dneš-
ním významu použit. Spisy vztahující se 

1 Viz Chalupecký 2005, s. 223–224.

k umění a k problematice krásy se však 
v tomto období objevují a autoři figurující 
v názvu předložené práce patří v těchto 
souvislostech snad k nejzmiňovanějším. 
Jejich spor Jindřich Chalupecký ve své 
knize Evropa a umění považuje dokonce 
za konfrontaci západní a východní kul-
turní oblasti.2

Suger i Bernard patřili k čelným ak-
térům „renesance 12. století“ ve Fran-
cii; v době svého úřadu v první polo-
vině daného století nabyli výrazné moci, 
vlivu a autority.3 Ideově se však výrazně 

2 Chalupecký 2005, s. 223. To je tvrzení mož-
ná přehnané, ale je zřejmé, že se v tomto 
sporu setkávají odlišné tradice plato-
nismu v  pozdní antice a  potažmo v  ce-
lém středověku: tradice augustinovská 
a pseudodionysiovská.

3 Srov.  Köpf 1995 či Linscheid-Burdich 
2004. U  Bernarda z  Clairvaux byly jeho 
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rozcházeli: Suger, benediktin, opat jed-
noho z nejmocnějších opatství ve Fran-
cii, a Bernard, hlavní představitel teprve 
nedávno vzniklého (a mohutně se rozši-
řujícího) cisterciáckého řádu kázajícího 
chudobu a odříkání. Tato konstelace 
hrozila silnými střety, ale zdá se, že po 
reformě, kterou pod vlivem kritických 
Bernardových výtek Saint-Denis prošla, 
spolu tyto osobnosti na veřejné úrovni 
uzavřely příměří. Možná i při vědomí 
toho, jak mnoho by si mohli ublížit. 
Na rovině ideové (týkající se výzdoby 
opatského kostela) sledoval Suger cíle 
protikladné Bernardovým. Dříve než se 
na jejich vztah podíváme blíže, rád bych 
drobně pojednal o recepci této proble-
matiky v moderním bádání.   

Do sugerovských bádání nezasáhl 
nikdo tak výrazně jako Erwin Panofsky 
svou statí Suger, opat ze Saint-Denis, v níž 
mimo jiné Bernarda z Clairvaux poprvé 
ustavuje jako oponenta Sugerova. Pa-
nofsky (1892–1968) napsal tuto stať jako 
úvod ke svému překladu tří obsahově 
spjatých Sugerových spisů (Ordinatio, 
De consecratione, De administratione) 
do angličtiny, který vytvořil u příleži-
tosti osmistého výročí svěcení chórové 
části Saint-Denis. Stať sklidila veliký 
ohlas a stala se mnohem známější než 

politické působení (zejména jeho an-
gažovanost na druhé křížové výpravě) 
i politická relevance jeho díla v literatuře 
hojně zmiňovány (shrnutí nabízí mj. Köpf 
1995). Za jeho života dosáhl cisterciácký 
řád nebývalého vlivu a v roce 1145 dosedl 
na papežský stolec jako Evžen III. člen 
cisterciáckého řádu. U Sugera se možné 
politické motivy v  jeho díle hledají až 
v posledních letech (srov. mj. Linscheid-
-Burdich 2004; Markschies 1995; Adámko-
vá 2006a). 

samotný překlad, který uvozovala. Bez 
nadsázky se dá říci, že Panofsky tímto 
spisem založil novou větev sugerovského 
bádání. Jeho text je velice poutavý, na-
psaný živým jazykem. Podává nám ob-
raz činorodého opata, který nám dovolil 
nahlédnout až do svého soukromí. Na 
mnoha místech se pokouší podat Suge-
rův psychologický profil, vycházeje z ně-
kterých známých skutečností opatova 
života (dětství v kostele, chudý původ 
apod.), a také tvrdí, což je pro náš článek 
zajímavé především, že jedním z hlav-
ních důvodů, proč Suger začal sepisovat 
svá díla, byl nesouhlas a nespokojenost 
Bernarda z Clairvaux (a snad i některých 
členů vlastního opatství).4 Podle Panof-
ského měl Suger svými spisy bránit své 
počínání, svůj sklon obdivovat nákladně 
vyzdobené liturgické předměty, osprave-
dlnit svůj vztah k umění a kráse, a tím 
vytvořit i  jistou svou estetiku. Tento 
Sugerův sklon k velebení nádhery je ve 
spisech jistě patrný. Panofsky ho dokládá 
hned několika místy5 a zároveň je pře-
svědčen, že Sugerova reakce na církevní 
obřad, stejně jako na účinek chrámového 
prostoru, je převážně estetická. V sou-
vislosti s Bernardem pak cituje zejména 
místo z třetí části De administratione 
a jako klíčová pasáž se mu jeví De ad-
min. 231–2386. Tato část má skutečně 

4 Panofsky 2013, s. 155.
5 Viz Panofsky 2013, s. 144–155.
6 De admin. 231–238: „(231) Habundent 

unusquisque in suo sensu; michi fate-
or hoc potissimum placuisse, ut que-
cumque cariora, quecumque carissima 
sacrosancte eucharistie amministrationi 
super omnia deservire debeant. (232) Si 
libatoria aurea, si fiale auree et si mor-
tariola aurea ad collectam sanguinis hir-
corum aut vitulorum aut vacce ruffe ore 
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polemický charakter: poté, co na základě 
pasáže z Nového zákona (Žd 9,13–14) vy-
jadřuje své přesvědčení, že kde jinde by 
se již měly používat „zlaté vázy, drahé 
kameny a věci, které jsou mezi ostatními 
stvořenými věcmi nejdražší“7, než při 
svatém přijímání, se obrací na ty, „kdo 
tomuto názoru nedávají plně za pravdu 
a namítají, že pro tuto službu stačí mít 
jen svatou mysl, čisté srdce a zbožný zá-
měr“8. Doznává, že na tomto záleží pře-
devším a obzvláště,9 avšak také dodává, 

Dei aut prophete iussu deserviebant, 
quanto magis ad susceptionem sanguinis 
Iesu Christi vasa aurea, lapides preciosi, 
queque inter omnes creaturas karissi-
ma continuo famulatu, plena devocione 
exponi debent. (233) Certe nec nos nec 
nostra his deservire sufficimus. (234) 
Si de sanctorum Cherubim et Seraphim 
substantia nova creatione nostra muta-
retur, insufficientem tamen et indignum 
tante et tam ineffabili hostie exhiberet 
famulatum. (235) Tantam tanem propici-
ationem pro peccatis nostris habemus. 
(236) Opponunt etiam, qui derogant 
debere sufficere huic amministracioni 
mentem sanctam, animum purum, inten-
tionem fidelem. (237) Et nos quidem hec 
interesse precipue, proprie, specialiter 
approbamus. (238) In exterioribus eti-
am sacrorum vasorum ornamentis nulli 
omnino eque ut sancti sacrificii servitio, 
in omni puritate interiori, in omni nobi-
litate exteriori debere famulari profite-
mur.“ Zmíněné tři Sugerovy spisy týka-
jící se kláštera Saint-Denis (Ordinatio, 
De consecratione, De administratione) ci-
tuji podle vydání Suger 2006, ze kterého 
přebírám i překlad z pera Ivy Adámkové. 
Zde se jedná o s. 320–323. Latinský origi-
nál zároveň uvádím pouze u pasáží, které 
jsou klíčové pro naše téma, tj. vztahují-
cí se k  estetice, architektuře a  výzdobě 
kostela apod. U  ostatních pasáží pouze 
odkazuji k  již zmíněné latinsko-české 
edici Sugerových spisů.

7  De admin. 232.
8  De admin. 236.
9  De admin. 237.

„že svaté Oběti je třeba sloužit tak jako 
vůbec ničemu, totiž ve veškeré vnitřní 
čistotě a vnější nádheře“10. Není těžké 
odhalit, že těmi, „kdo tomuto názoru 
nedávají plně za pravdu“, jsou myšleni 
cisterciáci.

Na jiném místě11 se odvolává na tra-
diční místo Starého zákona (Ž 26,8), kte-
rým chce své zalíbení v kráse kostela 
také ospravedlnit. Je zajímavé, že se 
citace tohoto žalmu objevuje i v pro nás 
klíčových pasážích Bernardovy Apolo-
gia ad Guillelmum Abbatem (§ 28–29)12, 
kde tento verš na jednu stranu Bernard 
uvádí na obranu výzdoby chrámu, na 
druhou stranu však upozorňuje, že je 
výzdobu možno trpět v kostelích, kde 
může být prospěšná skromným a zbož-
ným duším (a škodlivá duším marnivým 
a chamtivým), ale v klášterech podle něj 
nemá výzdoba místo.13 

10 De admin. 238.
11 De admin. 224: „Unde cum ex dilectione 

decoris domus Dei aliquando multicolor 
gemmarum speciositas ab exintrinsecis 
me curis devocaret, sanctarum etiam 
diversitatem vitutum de materialibus ad 
inmaterialia transferendo honesta medi-
tatio insistere persuaderet, videor videre 
me quasi sub aliqua extranea orbis terra-
rum plaga, que nec tota sit in terrarum 
fece, nec tota in celi puritate, demorari, 
ab hac etiam inferiori ad illam superio-
rem anagogico more Deo donante posse 
transferri.“ (Suger 2006, s. 318–319) 

12 Pracuji s  dvojjazyčným latinsko-němec-
kým vydáním sebraných spisů Bernarda 
z Clairvaux a z tohoto vydání cituji i všech-
ny pasáže z  jeho díla. Pro nás klíčové 
svazky jsou uvedeny v bibliografii na kon-
ci příspěvku. Apologia se v  tomto vydání 
nachází ve sv. II. (Bernard von Clairvaux 
1992a, s. 144–201). Případné překlady Ber-
nardovy Apologie do češtiny jsou autora 
tohoto článku. 

13 Apol. 28: „‚Domine, dilexi decorum do-
mum tuae et locum habitationis gloriae 
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V tomto sporu jde obecně jednak 
o problém chudoby církve, který se v je-
jích dějinách objevuje pravidelně, a jed-
nak o odlišný názor na charakter a účel 
svatostánku i samotného mnišství. Ber-
nard hájí evangelijní chudobu, prostotu 
a jednoduchost a prostor kostela spíše 
uzavírá před laickou veřejností. Noblesu 
a krásu svatostánku odmítá na základě 
přesvědčení, že mnichy i věřící tento 
nabubřelý lesk pouze odvádí od mod-
litby k materiálním, pomíjivým věcem 
vezdejšího světa. Ukazuje na jejich ne-
potřebnost a zbytečnost a označuje je 
jako superfluitas (nadbytečnost). Dosti 
odlišný dojem máme z líčení Sugero-
vých. Chce opravit kostel, aby mohl 
pojmout více návštěvníků, kterým vy-
chází vstříc i translací ostatků „svatých 
Mučedníků“ z krypty do nového chóru, 
který zdobí nákladnými krásnými vit-
rajemi, zlatými předměty osázenými 
drahokamy apod.

Nejpřiléhavěji by se snad dalo říci, 
že cisterciácký duch váhá na rozhraní 
estetiky, pro kterou je vnímatelná 
krása obrazem a odrazem dokonalosti, 
a etiky, která naopak upozorňuje na ne-
bezpečnost a marnivost krásy. Vědomě 
volí hledisko etické: v umělecké tvorbě 
rozhoduje její účel a podnět. Na základě 
této specifické spirituality vytváří cis-
terciácký řád vlastní pojetí architek-
tury svých kostelů: přísná funkčnost, 

tuae.‘ Assentio: patiamur et haec fieri in 
ecclesia, quia esti noxia sunt vanis et 
avaris, non tanem simplicibus et devotis. 
Ceterum in claustris, coram legentibus 
fratribus, quid facit illa riducula monst-
ruositas, mira quaedam deformis formo-
sitas ac formosa deformitas?“ (Bernard 
von Clairvaux 1992a, s. 196)

účelnost a dokonalá matematická pro-
porcionalita jsou určujícími faktory 
těchto staveb. S gotickou architekturou 
je spojuje otevřenost světlu, jsou však 
zakázány vitraje (okna cisterciáckých 
kostelů jsou čirá), kostelní věže i bohatší 
skulpturální výzdoba.14

K Bernardovi je ještě na tomto místě 
nutno uvést několik upřesnění. Nelze 
totiž říci, že by světské vědění zavrho-
val naprosto (sám traktoval některá té-
mata, např. o svobodné lidské vůli).15 
Ohrazoval se pouze vůči jeho průniku 
do otázek víry a Boha. Šlo mu o spásu 
duše, pro kterou je pramálo potřeba ne-
ustálých pochyb a neúčelné filosofie. Je 
v ní naopak zapotřebí jistoty a vědění, 
jež ovšem slouží duchovnímu životu. 
Ani vůči světu a jeho kráse nebyl uza-
vřený (jak by se od askety mohlo čekat). 
Jeho popisy výzdoby (clunyjských?)16 
kostelů jsou po formální stránce 
vznosné, psané vybranou latinou, po 
stránce obsahové vykazují přesnost 

14 Cisterciácká architektura představuje 
zvláštní pozdně románský a raně gotic-
ký slohový proud vycházející z  augus-
tinské (spiritualistické a asketické) tra-
dice. S gotikou ho spojuje to, že se jeho 
katedrály již otevírají světlu, jsou však 
stále poněkud těžkopádné. Velký důraz 
je kladen na důslednou funkčnost, účel-
nost a  proporcionalitu stavby, živené 
vírou v  matematickou krásu a  touhou 
vnést do umění takovou krásu, kterou 
v  sobě mají vesmír a  hudba. Zapově-
zeny jsou věže a bohaté gotické vitraje 
(použita jsou okna bílá). Omezena na 
minimum je i  skulptura (srov.  Blažíček, 
O. J., Kropáček, J. 1991, s. 41; Brunn 2013, 
s. 125–127, 153–155).

15 Viz mj. De gratia et libero arbitrio 
(srov. český překlad z pera M. Koronthá-
lyové: Bernard z Clairvaux 2004).

16 Srov. Rudolph 1988.
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a citlivost, které jsou pro moderní bá-
dání nedocenitelné.17

Pokusme se po této spíše obecné 
části, která shrnula základní relevantní 
okolnosti našeho sporu a v krátkosti 
popsala postoje jednotlivých jeho ak-
térů, o ponor do pramenné základny 
a zhodnocení výše uvedených názorů. 
Zmíněná studie Erwina Panofského 
(i jeho další díla vedená v podobném 
duchu)18 je v  posledních desetiletích 
vystavena velké kritice. Je jí vyčítána 
ahistoričnost, absence textové evidence 
apod. Revizionisté v čele s Christophem 
Markschiesem a Susanne Linscheid-Bur-
dichovou se mimo jiné snaží pojímat Su-
gerovy texty v kontextu širší pramenné 
základny a vycházet jen a pouze z docho-
vaných pramenů.19 Mnohé z Panofského 

17 Drobný pokus o  komplexnější nazření 
Bernardovy osobnosti srov. v Kucsa 2015, 
s. 94–95.

18 Př. Panofsky 1957.
19 Jedná se o téma hojně probádané: v této 

studii není prostor se blíže zabývat dal-
šími názory Erwina Panofského obsaže-
nými v  jeho zmiňované stati, drobnou 
bibliografickou poznámku bych však zde 
uvedl. Panofsky byl přesvědčen, že Suger 
své argumenty týkající se pojmu světla 
a krásy čerpal od pozdně antického no-
voplatonika Pseudodionysia Areopagity, 
který byl shodou okolností považován 
i  za titulárního patrona Sugerova opat-
ství (shrnutí tohoto směru bádání nabízí 
např. Binding 2000, s.  43–53). Tato do-
mněnka byla postupně oslabována až 
v průběhu 90. let. Jednak snahou nalézt 
i  další možné zdroje Sugerových názo-
rů (srov.  př. Zinn, Jr. 1986, který pracuje 
zejména s  možným vlivem Hugona od 
sv. Viktora; Markschies 1995 či Linscheid-
-Burdich 2004, kteří nachází paralely 
k  Sugerovým formulacím v  literatuře 
a v Písmu svatém), jednak úplným upouš-
těním od této roviny díla a snahou ukázat 

závěrů se dnes zdají být překonány, jeho 
přesvědčení o zásadním vlivu Bernarda 
z Clairvaux na Sugerovu tvorbu však 
obstálo (ač s jistými korekcemi) i v ne-
dávných kritikách. Podívejme se tedy 
blíže na dobovou korespondenci i ně-
které další klíčové pasáže ze Sugerova 
a Bernardova díla.

Co se týče jejich vzájemné kore-
spondence, dochovalo se nám několik 
Bernardových dopisů a  pouze jeden 
Sugerův. V  úvahu pak ještě přichází 
Bernardův list adresovaný tehdejšímu 
papeži Evženovi III. (papežem mezi lety 
1145–1153). Posledně zmíněný dopis při-
pomíná i Vilém ze Saint-Denis, první 
Sugerův životopisec, jako doklad velké 
úcty, které se Suger u Bernarda těšil. 
Tento krátký dopis vzniklý po 18. únoru 
1147 skutečně obsahuje mnoho chvály, 
kterou Bernard Sugera častuje.20

Sugerův dopis je odpovědí na dopis 
Bernardův21 a je zároveň jedním z po-
sledních, jež Suger za svého života na-
psal22 (oba dopisy vznikly na přelomu 

jiné možné motivace Sugerových spi-
sů  – v  politickém působení (Markschies 
1995; Linscheid-Burdich 2004; Adámková 
2006a) či v  rovině liturgické (Neuheuser 
1994; Speer 2000). Další skupinu inter-
pretů pak tvoří autoři, kteří se zaměřují 
na osobnost Erwina Panofského a snaží 
se tak ukázat nutnou relativnost jeho 
závěrů (př. Kidson 1987; Landauer 1994). 
K podrobnější analýze bibliografie vzta-
hující se k  Saint-Denis pak viz Suckale 
1990; Adámková 2006a, 2006b.

20 Ep. 309; viz Bernard von Clairvaux 1992b, 
s. 498–499. Komentář G. B. Winklera k to-
muto dopisu obsahující i zmíněné přibliž-
né datum jeho vzniku: tamtéž, s. 1159–1160.

21 Ep. 266; viz Bernard von Clairvaux 1992b, 
s. 390–393. Winklerův komentář pak tam-
též, s. 1135.

22 Ep. XXV; viz Suger 1867, s. 239–284.
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let 1150–1151). Smrtelně nemocný Su-
ger v tomto dopise děkuje Bernardovi 
za velice intimní a hřejivou útěchu, 
která byla obsahem jeho psaní, a toto 
psaní Suger vnímá jako náhradu za 
Bernardovu návštěvu, již by si velice 
toužebně přál. Zmíněné texty velmi 
jasně dokumentují hluboký vzájemný 
respekt a vysoké hodnocení, stejně jako 
vzájemné osobní propojení, o kterých 
již byla řeč výše.

Dříve než se vyjádřím k asi nejcito-
vanějšímu Bernardovu dopisu z roku 
1127, rád bych upozornil hned na dalších 
sedm dopisů,23 které Bernard Sugerovi 
napsal v rozmezí let 1146–1149. Jedná 
se o dopisy veskrze pochvalné a toto 
množství upomíná na velmi intenzivní 
komunikaci mezi těmito muži. 

První známý a  často zmiňovaný 
Bernardův dopis pochází z roku 1127. 
Bernard v něm Sugerovi gratuluje k re-
formě jeho opatství a zároveň připo-
míná své dřívější výtky vůči poměrům 
v klášteře (vojáci, obchodníci, a do-
konce ženy v křížové chodbě, kteří ru-
šili klid na těchto místech). Úspěšnou 
reformu v Saint-Denis Bernard ozna-
čuje jako dílo Boží, při němž byl Su-
ger činným spolupracovníkem, a zlep-
šení poměrů v opatství zároveň vnímá 
i jako odraz zlepšení samotného jeho 
opata. V druhé části tohoto dopisu se 
pak staví proti směšování politických 
a církevních úřadů, jehož ztělesněním 
je pro něj Štěpán z Garlande, králův 
senešal a zároveň děkan ze Ste-Croix 

23 Jedná se o  tyto dopisy: Ep. 369, Ep. 370, 
Ep. 371, Ep. 376, Ep. 377, Ep. 378, Ep. 379, 
Ep. 380, Ep. 381. Viz Bernard von Clairvaux 
1992b, s. 682–690, 704–718.

v Orléansu. Bernard na tomto místě ote-
vřeně píše, že očekává Sugerovy kroky 
proti tomuto stavu.

Ačkoliv, jak už bylo řečeno, se nám 
Sugerovy dopisy v podstatě nedocho-
valy, můžeme se pokusit vyhledat jeho 
odpovědi Bernardovi v jeho spisech a či-
nech, případně si lze povšimnout, co 
v nich chybí. 

V prvé řadě nás překvapí, že v Suge-
rových spisech nenalezneme žádný od-
raz jejich pozdní intenzivní korespon-
dence (zmiňované mezi lety 1146–1149) 
ani žádné stopy Bernardova snažení 
a verbování v souvislosti s druhou kří-
žovou výpravou. Na dopis z roku 1127 
také neexistuje Sugerova odpověď. Ta 
je občas hledána na některých místech 
pro nás zajímavých spisů: např. Or-
din. 424, kde hovoří o svých dřívějších 
pochybeních, která jsou pro něj motivací 
v pomoci jeho mnichům; či Ordin. 3725 
(a podobná pasáž v De consecr. 1026), kde 
velmi expresivně popisuje nevyhovující 
velikost kostela zejména při svátcích 
a zmiňuje se přímo o ženách poutni-
cích, které umdlévají v davu ostatních 
věřících. 

Je také nutno říci, že brzy po roce 
1127 upadl Štěpán z Garlande v Suge-
rovu nemilost. Textová evidence nám 
však znovu chybí.

Na závěr této části bychom se měli 
ještě zmínit o  dvou důležitých dopi-
sech, které již nejsou adresovány Su-
gerovi, ale jsou považovány za klíčové 
v  kontextu Bernardova díla a  Suger 

24  Viz Suger 2006, s. 88–89. 
25  Viz Suger 2006, s. 110–114. 
26  Viz Suger 2006, s. 128–129. 
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sám je pravděpodobně dobře znal. Jsou 
to dopisy označené jako 1 a 2.27 První 
z dopisů je adresován Bernardovu pří-
buznému Robertovi z Châtillonu, jehož 
odchod z Cîteaux do Cluny znamenal 
pro Bernarda bolestivou ránu. Jako 
první náznak sporů mezi těmito ob-
servacemi stojí tento dopis v přímém 
spojení s Bernardovou slavnou Apologií 
k opatu Vilémovi (Apologia ad Guillelmum 
Abbatem). Druhý dopis je adresovaný 
mladému Fulkovi, pozdějšímu arcidia-
konovi z Langres. Bernard mu vyčítá 
jeho vystoupení z řad reformovaných 
mnichů a tvrdí, že pro chléb pozemský 
bude připraven o chléb nebeský.

Po stručném představení dopisů upo-
zorněme v další části této studie na ně-
které aspekty dochovaných spisů našich 
autorů (a jejich možného vzájemného 
vlivu), které se týkají umění a výzdoby 
sakrálních prostor.

Nejčastěji se v této souvislosti mluví 
o (již výše zmíněné) Bernardově Apologii 
k opatu Vilémovi (Apologia ad Guillelmum 
Abbatem). Tento traktát v dopisech vznikl 
ve 20. letech 12. století a řeší v prvé řadě 
otázku ospravedlnění vnější nádhery 
a přepychu. Lze jej rozdělit na dvě části, 
každá z nich má jiného adresáta, ale jako 
celek kritizují nabubřelost a  nevkus-
nou, nákladnou nádheru clunyjských28  

27 Ep. 1, Ep. 2; viz Bernard von Clairvaux 
1992a, s. 242–286.

28 Otázkou, komu byla Apologia určena, po-
tažmo jaký kostel je tak sugestivně popi-
sován v paragrafu 29, se věnuje mj. Ru-
dolph 1988, 1990 či Rüffer 2007, s.  155, 
který upozorňuje mj. na to, že tehdejší 
benediktinské křížové chodby byly již 
zdobeny florálním ornamentem.  

kostelů.29 Tato kritika by mohla stejně 
tak platit i na Sugera. Otázka, zda Suger 
Apologii četl, či nikoliv, však není ještě 
zodpovězena.30 Při bližším pohledu ne-
nacházíme u Sugera žádný bezprostřední 
vztah k tomuto Bernardovu dílu. Suger 
však bezpochyby musel s Bernardovými 
argumenty proti přepychu v církevních 
stavbách přijít do styku. Mohlo se tak 
také dít skrze výnosy každoročních ge-
nerálních kapitul cisterciáckého řádu, 
avšak ani to není bez pochybností.31

Vedle výše nastíněných a  jen po-
měrně těžko definitivně zodpověditel-
ných otázek byla (podobně jako díla 
Sugerova)32 i Apologia (a zejména její 
dva paragrafy vztahující se k architek-
tuře a výzdobě svatostánku) podrobena 
další kritice ze strany moderního bá-
dání. Této problematice jsem se věnoval 
na jiném místě,33 zde bych jen upozornil 
na některé její body. Až do nedávna se 
zapomínalo na charakter celého textu, 
a tím i na kontext zkoumaných kapitol. 
Tyto dva paragrafy (28 a 29) byly pak in-
terpretovány samostatně.34 Je tedy nutné 
si uvědomit, že se jedná o spis plný celé 
řady rétorických figur;35 spis ironické, 

29 K poměrně složité genezi a struktuře tex-
tu srov. např. Dinzelbacher 1998, s. 82–84; 
či Döbler 2007, s. 37.

30 K  této otázce blíže např. Diemer 1995, 
s. 192, kde autor mj. upozorňuje na velký 
časový odstup Sugerových textů od Ber-
nardovy Apologie a  zdůrazňuje formální 
nezávislost Saint-Denis na Cluny.

31 Blíže např. Rüffer 2007, s. 153–155. 
32 Viz pozn. 19.
33 Kucsa 2015.
34 Na tuto skutečnost poprvé důrazněji 

upozornil Rudolph 1989, s. 15–16. 
35 Srov. např. Büchsel 2010, s. 167–169. 
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až satirické povahy36 zapadající do do-
bového topoi spisů proti superfluitas, 
typických pro nové mnišské reformní 
řády 11./12. století.37

Pro námi sledované téma je dále dů-
ležité, že Bernard poměrně jasně roz-
lišuje mezi povinnostmi mnichů a bis-
kupů. Jeho výroky týkající se umění pak 
neplatí všeobecně pro umění v koste-
lích, nýbrž pouze pro kostely klášterní, 
které jsou vázány příkazem chudoby. 
Mnišství je pro Bernarda silně spo-
jeno s askezí a duchovním závazkem, 
proto by se naprosto nemělo obírat 
světskou nádherou a okrasou. Naopak 
laici (tj. „tělesně smýšlející lid“) jsou zde 
popsáni jako ti, u kterých je zbožnost 
probouzena viditelnými ornamenty, ne-
boť duchovními prostředky to možné 
není.38 Tudíž má takovýto ornament ve 
svatostánku svou funkci a je pro Ber-
narda tolerovatelný.

Celkově se Bernardova kritika 
klášterní okázalosti dá shrnout do tří 
bodů: a) Nadbytečná výzdoba vzbu-
zuje zalíbení v pozorování a ruší sou-
středění k askezi. b) Tato výzdoba je 
velice finančně nákladná – klášterům 
následně nezbývají nutné prostředky 
pro pomoc chudým a  potřebným. 
c) Zčásti svou nádherou, zčásti svým 
obsahem odvádí výzdoba pozornost 

36 Leclercq 1990, s. 61; Köpf 1992.
37 Srov. Rüffer 2007, s. 155; Untermann 2001, 

s. 101; Köpf 1992.
38 Apol. 28: „Et quidem alia causa est epis-

coporum, alia monachorum. Scimus nam- 
que quod illi, sapientibus et insipientibus 
debitores cum sint, carnalis populi devo-
tionem, quia spiritualibus non possunt, 
corporalibus excitant ornamentis.“ (Ber-
nard von Clairvaux 1992a, s. 192)

od duchovních cílů a ruší klášterní 
každodennost.39

Vedle Apologie se nám však nabízí 
ještě další možné zdroje, ze kterých 
mohl Suger čerpat inspiraci, případně 
se vůči nim vymezovat. V literatuře se 
objevují zejména některá místa z Ber-
nardových sbírek Sentencí40. V jedné 
z nich41 je pojednáno o mouce Starého 
zákona a chlebu Zákona nového, kterýžto 
příměr (ve specifické formě) známe i ze 
Sugerova tzv. „anagogického okna“,42 
a také – což je pro tato zkoumání pasáž 
klíčová – v Sent. II 17843 Bernard píše, 
že před Bohem stačí mít pouze „sva-
tou mysl, čisté srdce, zbožný záměr“. 
Právě s tímto místem Suger polemizuje 
v  již výše zmíněné pasáži De admin. 
231–23844.

Tato pasáž je pak příznačná pro 
Sugerův postoj vůči Bernardovi jako 
takový. Suger Bernardův názor plně 
respektuje (celá pasáž je uvozena citá-
tem z Ř 14,5), následně pak však velmi 
sebevědomě argumentuje a své názory 

39 Linscheid-Burdich 2004, s. 167.
40 Sententiae; viz Bernard von Clairvaux 

1993, s. 249–794.
41 Sent. III 119; viz Bernard von Clairvaux 

1993, s. 686–693. 
42 Srov.  De admin. 265: „Tollis agendo mo-

lam de furfure, Paule, farinam. / Mosaice 
legis intima nota facis. / Fit de tot granis 
verus sine furfure panis, / Perpetuusque 
cibus noster et angelicus.“ (Suger 2006, 
s. 336) 

43 Sent. II 178: „Bona providere coram homi-
nibus debemus habitu, ne sit notabilis; 
actione, ne sit reprehensibilis; sermone, 
ne sit contemptibilis. Coram Deo: cogita-
tione sancta, affectione pura, intentio-
ne recta.“ (Bernard von Clairvaux 1993, 
s. 366)

44 Viz pozn. 6.
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hledí doložit citáty z Bible. Své počínání 
popisuje jako službu Bohu, umění pak 
vnímá jako úctu k Bohu a svatým. Umění 
má pro něj funkci určité spirituální, 
duchovní pomoci při výstupu k Bohu. 
Nebojí se tvrdit, že umění a krása ho 
odvádí od světských starostí (připo-
meňme další klíčovou pasáž jeho díla De 
admin. 22445), ale vždy upozorňuje, že se 
tak děje směrem k Bohu a pro jeho větší 
slávu. Pro Sugera jsou tedy ornamenta 
ecclesiae vysvědčením, které přináší jako 
opat svému společenství, svatým i církvi 
a je na ně náležitě pyšný. Zaštiťuje se bi-
blickým textem i slavnými předchůdci, 
kteří jsou mu předobrazem, a je záro-
veň přesvědčen, že umělecká díla dokáží 
toho, kdo je pozoruje, vést k meditaci, 
a tím povznášet k Bohu.

Jak jsme tedy viděli, Suger reflek-
tuje Bernardovy spisy pouze zčásti. 
Svou znalost jeho díla nečerpá pouze 
z Apologie, nýbrž také (a mimo jiné) 
z  Bernardových Sentencí. A  konečně 
je nutno na závěr podotknout, že jeho 
spisy nejsou koncipovány pouze jako 
obrana vůči Bernardovi, nýbrž jsou to 
více než co jiného originální a autarkní 
texty. Dokonce můžeme tvrdit, že se 
Suger snaží vytvořit si vlastní koncept 
výzdoby svého kostela, kritiku této vý-
zdoby i jistý „estetický program“. Tím, 
že cenné předměty koncentruje k hlav-
nímu oltáři, umísťuje je do liturgického 
kontextu a zaštiťuje je tak jejich liturgic-
kou funkcí (viz již výše zmíněná pasáž 
De admin. 231–23846). Vyhne se tedy vý-
tce, že by drahocennostmi podněcoval 

45 Viz pozn. 11.
46 Viz pozn. 6.

zbožnost laiků, která se lehce přikloní 
k idolatrii.  Materiální nádhera a drahé 
kameny podněcují meditaci (viz De ad-
min. 22447) a sugerují přítomnost Krista 
na oltáři. Dalším krokem Sugerovy kri-
tiky umění je pak množství nápisů, 
kterými opatřuje řadu předmětů (ale 
i  oken, viz slavné Sugerovo „anago-
gické“ okno) v kostele, a jak říká,48 činí 
tak proto, „že tak různým materiálům, 
jako je zlato, drahé kameny a perly, ne-
lze snadno porozumět bez popisu, jen 
mlčenlivým ohledáním a dílo, jež vy-
zařuje mnoho nádherných alegorií, je 
pochopitelné jen vzdělaným lidem […]“. 
Vytváří tak (oproti Bernardovi, který 
svým přesvědčením, že umění má svou 
funkci pouze u lidí nevzdělaných, na-
vazuje na dlouhou středověkou tradici 
sv. Řehoře, jež umění považuje za písmo 
nevzdělaných) umění pro lidi vzdělané, 
pro llitterati. V nových částech kostela 
svítí světlo Nového zákona obzvláště 
jasně. Toto umění pro litterati má pak 
možnost spiritualitu věřícího nasměro-
vat na další cestu a nezůstávat u prosté 
materiální nádhery.49

Hlavním cílem, který si předložená 
studie kladla, bylo zhodnocení jedné 
z tezí Erwina Panofského o zásadním 
vlivu Bernarda z  Clairvaux na dílo 

47 Viz pozn. 11.
48 De admin. 220: „Et quoniam tacita vi-

sus cognitione materiei diversitas, auri, 
gemmarum, unionum absque descrip-
tione facile non cognoscitur, opus quod 
solis patet litteratis, quod allegoriarum 
iocundarum iubare resplendet, apici-
bus litterarum mandari facimus.“ (Suger 
2006, s. 316)

49 Blíže viz Büchsel 2010.
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Sugera ze Saint-Denis, a  to zejména 
v otázce patřičné výzdoby kostelů. Stu-
die se tedy zaměřila jednak na samotné 
Panofského pojetí a  jeho současnou 
kritiku a jednak na pramenné zdroje, 
které vztah Sugera a Bernarda dokládají, 
přičemž jejich vzájemná korespondence 
byla pojata pouze jako zdroj podpůrný 
a pozornost byla zaměřena v prvé řadě 
na hlavní spisy obou autorů týkající se 
výzdoby svatostánku. Hlubší analýza 
jejich filosofických pozic by si vyžádala 
mnohem větší prostor, než který po-
skytuje tato drobná stať. Z výše řeče-
ného je však zřejmé (při vědomí všech 
nastíněných nejednoznačností), že se 
otázky krásy a výzdoby dostaly do do-
bových diskusí. Celá tato problematika 
zapadá do širšího kontextu sporů mezi 
nově vzniklým řádem cisterciáků a tra-
dičním mnišstvím benediktinů (vedle 
Sugera vedl Bernard v těchto otázkách 
dlouhé diskuse zejména s Petrem Cti-
hodným, tehdejším opatem z Cluny).50 
Tyto spory se týkaly samotného pojetí 
mnišství, interpretace Benediktovy ře-
hole apod. a v těchto souvislostech je 
pak nutné posuzovat i odlišné názory 
na vzhled klášterních staveb. Bernard 
spojuje mnišství s askezí a v umění a ve 

50 Blíže např. Kucsa 2016.

smyslově vnímatelné kráse vidí značné 
nebezpečí, které spočívá v podněcování 
zvědavosti mnichů a v rušení jejich po-
zornosti, již mají věnovat modlitbě, roz-
jímaní, četbě a manuální práci. Bernard 
vždy sleduje funkci a účel umění a je 
přesvědčen, že v klášteře umění a vnější 
nádhera svou funkci nemá. Suger se 
naproti tomu kráse drahých kamenů 
a umění otevírá o poznání výrazněji 
v pevné víře, že tato krása může být 
nápomocna touze věřících přiblížit se 
Bohu. Je důležité si uvědomit, že Suger 
většinu nejcennějších materiálů a ar-
tefaktů koncentruje k hlavnímu oltáři 
chrámu a množství předmětů opatřuje 
nápisy, které mají věřícímu pomoci 
odhalit symbolickou rovinu těchto 
předmětů. Vytváří tak umění pro lidi 
vzdělané, pro ty, kteří umí číst, na 
rozdíl od Bernarda, který vnější dekor 
a krásu toleruje pouze jako prostředek 
probuzení zbožnosti u lidí prostých, 
nevzdělaných.

Tyto argumenty (další nalezne čte-
nář výše v textu) ukazují oba protago-
nisty jako reprezentanty odlišných do-
bových názorů na charakter mnišství, 
a tím i na funkci umění a krásy v kláš-
terním prostředí. 
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