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ABSTRAKT
Unlike his portrayal of Plato, Karl 
Popper’s interpretation of Antisthenes 
has been given surprisingly little 
attention. For Popper, Antisthenes 
was “the last of the Great Generation”, 
which laid the foundation for the open 
society in Athens: the last one left to 
defend it against one of its gravest 
enemies – Plato. Allegedly, he was also 
an egalitarian, democrat, humanist, 
liberal, and severe nominalist critic 
of Plato’s essentialism. Examining 
one by one the validity of attributing 
each of these traits to Antisthenes, the 
current study shows that even though 
The Open Society and Its Enemies is still 
a remarkable contribution to political 
theory, its depiction of Antisthenes is 
quite wrong.*1 

* Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant 
IGA_FF_2018_003.
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Na rozdíl od jeho výkladu Pla-
tóna bylo doposud Popperově inter-
pretaci Antisthena věnováno pouze 
málo pozornosti.1 Svým způsobem je 
to překvapivé, neboť právě tento mysli-
tel byl pro Poppera „posledním z velké 
generace“, jež v Athénách položila zá-
klady otevřené společnosti. Posledním, 
který v Athénách zbyl, aby bránil ote-
vřenou společnost proti jednomu z jejích 
prvních a nejstrašnějších „nepřátel“ – 
Platónovi.2 Cílem článku je posou-
dit, nakolik je toto pojetí Antisthena 
oprávněné.

Za hlavní kritérium poslouží nutná 
podmínka otevřené společnosti, jíž je 

1 Dokonce i spis s názvem Antisthenes re-
divivus od G. J. de Vries (1952) je přede-
vším jen další z mnoha apologií Platóna.

2 Popper 2011, s. 198.

podle Poppera přijetí kritického duali-
smu faktů a norem neboli dichotomie 
přírodních zákonů (které člověk může 
pouze objevovat, nikoliv měnit či po-
rušovat) a zákonů normativních (jež 
naopak měnit a  porušovat může).3 
Zatímco v otevřené společnosti (která 
dualismus přijímá) „jsou jednotlivci 
vystaveni nutnosti rozhodovat osob-
ně“,4 společnost uzavřená („magická, 
kmenová či kolektivistická“)5 je podle 
Poppera v zajetí světonázoru, který na-
zval naivním monismem: její příslušníci 
nerozlišují „mezi sankcemi uvalenými 
jinými lidmi, je-li porušeno normativní 

3 Zvl. Popper 2011, s. 67–93. V podstatě se 
jedná o  „Humeovu gilotinu“: z  is nelze 
vyvodit ought. 

4 Popper 2011, s. 177.
5 Popper 2011, s. 177.
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tabu, a nepříjemnostmi v přírodním 
prostředí“.6

Mezi naivním monismem a kritickým 
dualismem se nachází „pravděpodobné 
mezistupně“, z nichž Popper zmiňuje 
tři „nejdůležitější“: 1) biologický natu-
ralismus: uznává, že morální a právní 
normy jsou libovolné, tvrdí však, že 
existují pevné přírodní zákony, z nichž 
je můžeme vyvodit; 2) etický pozitivis-
mus: namísto fakt biologických redu-
kuje normy na fakta sociologická – je-
diným reálným měřítkem „dobrého“ 
a „špatného“ jsou normy již existující 
a člověk nemá jinou možnost než se 
jimi nechat řídit a formovat; 3) duchovní 
naturalismus: svým způsobem kombi-
nace předchozích  – normy jsou sice 
konvenční, zároveň jsou však „výra-
zem psychologické či duchovní přiro-
zenosti člověka“ či přinejmenším těch 
lidí, kteří jsou schopni překonat svou 
animální stránku a obrátit se k „vyš-
ším“ a „pravým“ cílům lidství.7

Je zjevné, že Platón patří do posled-
ního z těchto „mezistupňů“. Antisthenés 
by však podle Poppera měl – coby žák 
nejprve Gorgiův a poté Sókratův – patřit 
mezi kritické dualisty. Oproti aristokratu 
Platónovi byl Antisthenés také údajně 
„bastardem“ (synem thrácké matky), 
který svůj „smíšený původ“ netajil, 
nýbrž zdůrazňoval, a proto vyučoval 
v Kynosargu, athénském „gymnasiu pro 
‚bastardy‘“. Jeho monoteismus v sobě 
prý obsahoval myšlenku jednoty lid-
stva, stejně jako monoteismus Alexan-
dra Makedonského, který byl ovlivněn 

6 Popper 2011, s. 69.
7 Popper 2011, s. 78–82.

Antisthenovými kynickými pokračova-
teli.8 Oproti Platónově kastovnictví měl 
být stoupencem „hnutí proti otroctví“, 
liberálem, demokratem a humanistou.9 
Údajně rozšířil Alkidamovy a Lykofrón-
tovy „rovnostářské“ teorie, „čímž vytvo-
řil učení o bratrství všech lidí a o univer-
sální říši“.10 Především byl však podle 
Poppera zuřivým nominalistickým 
odpůrcem esencialisty Platóna, a tedy 
jediným Sókratovým následovníkem, 
který svého učitele „byl hoden“.11

V  dalším oddíle se věnuji posou-
zení Popperem zastávaných teorií tý-
kajících se Antisthenova života a jeho 
vztahu k Sókratovi, Gorgiovi, Plató-
novi a athénské demokratické straně. 
Následovat bude oddíl věnovaný An-
tisthenově ontologii a sémiotice, oddíl 
věnovaný problematice jeho individua-
lismu a oddíl věnovaný jeho údajnému 
rovnostářství. 

Většinu zdrojů tohoto článku tvoří 
badatelské práce, jež Popper samo-
zřejmě nemohl mít k dispozici.12 Rád 
bych zdůraznil, že má kritika není úto-
kem na Popperův ideál otevřené společ-

8 Zvl. Popper 2011, s. 293 a 295.
9 Popper 2011, s. 102–103, 136 a 318.
10 Popper 2011, s. 157–158.
11 Popper 2011, s. 198. Popper se z antických 

pramenů kromě DL odvolává především 
na Ciceronovy Tusc. disp. a De nat. deor., 
na Xenofóntovy Mem., Epiktétovy Diss., 
Simplikiovo Ad Arist. Cat. a Filodémovovo 
De pietate.

12 Především se jedná o  texty Vladislava 
Suváka, který ve spolupráci s  filologem 
Andrejem Kalašem připravil vůbec prv-
ní kompletní překlad antisthenovských 
zlomků do moderního jazyka (Kalaš, Su-
vák 2013), a Claudie Mársicové, která řídí 
obdobný projekt v Argentině.
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nosti. Jak říká v recenzi na jeho „mocnou 
a důležitou“ knihu Gilbert Ryle, bylo by 
škoda kvůli sporům o historickou věr-
nost přehlížet myšlenky, které Poppe-
rovo dílo obsahuje.13

I. ŽIVOT A NÁZORY 
„PROTOKYNIKA“ ANTISTHENA
Výzkumy současných badatelů ukazují, 
že velká část teorií o Antisthenově ži-
votě nemá oporu v pramenech z kla-
sického období a je pravděpodobně až 
výtvorem helénistických doxografů. 
Škola v Kynosargu a výchova Díogena ze 
Sinopé jsou pravděpodobně mýty z per 
stoiků a kyniků, kteří si jimi chtěli zajis-
tit sókratovský „rodokmen“.14 Podobný 
původ by mohl mít i údaj o Antisthe-
nově barbarské matce, jehož autor jím 
chtěl snad ilustrovat kynickou gnómu, 
že vznešenost se nezískává původem, nýbrž 
zdatným chováním.15 Antisthenés nic-
méně téměř jistě nepocházel z rodiny 
aristokratické,16 a třebaže nevedl syste-
matickou výuku (podobnou té v Akadé-
mii či v Isokratově škole rétoriky), mohl 
své stoupence cvičit v rozhovoru sókra-
tovského typu, přičemž není ani vylou-
čeno, že se s nimi scházel mj. v Kyno-
sargu, jež bylo skutečně vyhrazeno 
„bastardům“ (νόθοι), kteří se narodili 
otrokyním, cizinkám či hetérám bez 
athénského původu.17

13 Ryle 1967, s. 85–86.
14 Např. Cepko 2011, s.  537 a  543 či Suvák 

2016, s. 89; Suvák (2010, s. 243) uvádí kon-
krétní možné původce „legendy o  ‚kyni-
kovi Antisthenovi‘“.

15 Kalaš, Suvák 2013, s. 20 a 33.
16 Kalaš, Suvák 2013, s. 31.
17 Kalaš, Suvák 2013, s. 19, 66–67.

Antisthenova věrnost sókratovskému 
krédu bývá moderními badateli po-
měrně bezvýhradně uznávána,18 neboť 
je hojně zdůrazňována nejen doxografy, 
ale i Antisthenovým mladším současní-
kem Xenofóntem. Důležité je především 
jeho (Popperem nezmiňované) Sym-
posion.19 Xenofón při vytváření postavy 
„Antisthena“ pravděpodobně vycházel 
z etických spisů Antisthena skutečného, 
který v té době mohl být ještě naživu.20 
Dává si záležet, aby Antisthena vykreslil 
jako člověka, který je Sókratovi naprosto 
oddán („…mít čas na to, abych mohl být 
od rána do večera se Sókratem. Toho si 
vážím nejvíc.“)21 a je vždy ochoten ho 
zuřivě bránit.22 Vladislav Suvák se do-
konce domnívá, že Xenofóntův Sókratés 
odkazuje Antisthenovi „svou filosofic-
kou misi“,23 že Antisthenés skutečně byl 
„najstarším a najbližším Sókratovým 
nasledovníkom“ a možná i vůbec prvním 
autorem λόγοι Σωκρατικοί.24

Naproti tomu Antisthenovo údajné 
studium u Gorgii se jeví jako problema-
tické. Je sice pravda, že Antisthenovy 
nejúplněji dochované zlomky, Aias 
a Odysseus, výrazně připomínají Gor-
giovy řeči Chvála Heleny a Palamédés,25 
Gorgias nicméně podle zpráv Diodóra 

18 Uznává ji dokonce i Popperův kritik Vries 
(1952, s. 1).

19 Zvl. Symp. 4,34–44, 4,61–64 a 8,4–6.
20 Suvák 2014, s. 76 a Suvák 2016, s. 86.
21 Symp. 4,44 (Bahníkův překlad).
22 Zvl. Symp. 6,8.
23 Suvák 2014, s. 75 – textová evidence pro 

tuto hypotézu (Symp. 4,61–64) se mně 
osobně zdá slabá. 

24 Suvák 2016, s. 85.
25 Srov. Kalaš, Suvák 2013, s. 21.
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(A 4 DK) a Isokrata (A 18 DK) požado-
val za své přednášky poměrně vysoké 
platby, které si Antisthenés pravděpo-
dobně nemohl dovolit.26 Mariana Ro-
mina Simonová navíc upozorňuje, že 
Gorgias (podle A 4 DK) přišel poprvé 
do Athén až r. 427, tedy v době, kdy byl 
Antisthenés již žákem Sókratovým.27 
Plauzibilní se tak jeví Suvákův a Cepkův 
názor, že zpráva o Antisthenově gorgiov-
ské fázi vznikla opět až v rámci helénis-
tické doxografie, snad právě na základě 
podobného stylu (který byl v antice po-
važován za obzvláště vytříbený).28 

Claudia Mársicová upozorňuje, že 
Antisthenés mohl navazovat na jiného 
sofistu: Prodika z Keu.29 Suvák s ní v jed-
nom ze svých starších textů souhlasí 
a upozorňuje, že Prodikovým žákem 
mohl být i Sókratés,30 z novějších prací 
se nicméně zdá, že se přiklání k názoru, 
že Antisthenés byl rovnou sókratovcem 
bez předchozí sofistické průpravy a že 
sofisty a jejich žáky „ostro kritizoval“.31

26 Srov. Kalaš, Suvák 2013, s. 44.
27 Simon 2016, s. 52; srov. však Kalaš, Suvák 

2010a, s. 259.
28 Kalaš, Suvák 2013, s.  44 a  Cepko 2011, 

s. 537; Suvák (2010, s. 241) dokonce píše, že 
by zpráva mohla pocházet až z  lexikonu 
Súda.

29 Mársico 2005, s. 75–76.
30 Suvák 2007, s. 85.
31 Kalaš, Suvák 2013, s. 44–45 a Suvák 2010, 

s.  241–242. Evidencí proti této hypotéze 
by však mohlo být Xen. Symp. 4,61–62, 
kde se píše, že Antisthenés „svedl“ Kalliu 
dohromady s Prodikem a Hippiou, z čehož 
by bylo možno usuzovat, že přinejmenším 
s těmito dvěma sofisty měl vztahy dobré. 
Z textu Cepka (2011, s. 540) také vyplývá, 
že vymezovat se „proti sofistům“ bylo do-
bově poměrně běžnou „marketingovou“ 
strategií, kterou využíval např. i učitel ré-
toriky Isokratés, jenž svým spisem Κατὰ 

Popperův narativ vyhroceného kon-
fliktu mezi Antisthenem a Platónem32 
se ukazuje být poměrně věrohodný. 
Antisthenés byl nejméně o dvacet let 
starší než Platón a mohl být považo-
ván za nejvýznamnějšího Sókratova 
žáka možná až do roku 384, kdy se 
rozhořel boj o nástupnictví mezi ním 
a mladšími sókratovci.33 Psal sókratov-
ské dialogy, z nichž většina se datuje 
ještě před Platónova Hippia menšího 
(ostatní účastníci nástupnického zá-
pasu je s  největší pravděpodobností 
dobře znali), a po dobu celých několika 
staletí mohl být dokonce vlivnější než 
Platón a Aristotelés.34 To, že je zvláště 
Platónova Ústava doslova plná osobních 
útoků na ostatní sókratovce (a také na 
Isokrata), potvrzuje nejen Mársicová, 
ale dokonce i Popperův kritik Vries.35 
Mársicová se také domnívá, že útokem 
konkrétně na Antisthena by mohl být 
také celý dialog Ión, a Oldřich Kramo-
liš zase nachází protiantisthenovské 
výpady v Soph. 251b a Tht. 201–202e.36 
Antisthenés však zdaleka nezůstával 
pozadu. Podle Cepka a Suváka „vystu-
poval ako neúnavný polemik“ a „ostro 
útočil na tie články Platónovho rozvinu-
tia Sókratovho odkazu, ktoré pokladal 
za nesókratovské – predovšetkým na 

τῶν σοφιστῶν útočí především na Sókra-
tovy žáky.

32 Kromě již odkazovaného viz zvl. Popper 
2011, s. 293–294 a Popper 2015, s. 292–293.

33 Cepko 2011, s.  240 a  Kalaš, Suvák 2013, 
s. 9–10.

34 Suvák 2014, s.  100 a  Kalaš, Suvák 2013, 
s. 9–10 a 48–49.

35 Mársico 2014, s. 242 a Vries 1952, s. 45.
36 Mársico 2014, zvl. s. 232 a 241–242 a Kra-

moliš 2017, s. 542p.
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koncept ideí“.37 Jeho hlavní protipla-
tónský spis nesl název Sathón, tedy „ten 
s velkým pyjem“.38

Viděli jsme, že Popperovo pojetí An-
tisthena se shoduje s pojetím moderních 
badatelů co do sókratovství a konfliktu 
s Platónem. Zpochybnění školy v Kyno-
sargu (o níž ostatně Popper sám hovoří 
jako o  spekulaci)39 jeho interpretaci 
příliš neublíží a možné zpochybnění 
polobarbarského původu jí maximálně 
ubere něco z emočního apelu. Zpochyb-
nění Antisthenovy gorgiovské fáze nic-
méně značně problematizuje kontinuitu 
Popperem zdůrazňovaného demokra-
tického proudu v athénské filosofii.40 
Opomeneme-li Prodika (o němž toho 
mnoho nevíme), zůstává jediným pojít-
kem mezi prodemokratickými sofisty 
a Antisthenem Sókratés, přičemž jsme 
odkázáni na Popperovo přesvědčení, že 
jeho kritika demokracie byla myšlena 
jako konstruktivní.41 

Třebaže toto přesvědčení s Poppe-
rem sdílí většina současných badate-
lů,42 neznamená to ještě, že ho musel 
sdílet i Antisthenés, resp. že se jím mu-
sel řídit ve svých vlastních politických 

37 Cepko 2011, s. 540–542 a Suvák 2011a, s. 7.
38 Mársico 2005, s.  73; Suvák 2014, s.  77; 

Prince 2014, s. 172 a Cepko 2011, s. 540 (kde 
je zmíněno též podobné ad hominem vůči 
Isokratovi – Antisthenův spis Isografé).

39 Srov. Popper 2011, s. 295 („Je-li pravdivé 
podání Diogena Laertia…“).

40 Zvl. Popper 2011, s.  79 a  188–189. Dále 
(a také ke kritickému dualismu některých 
sofistů) viz též s. 69, 76, 177, 241, 265–267, 
288, 317.

41 Zvl. Popper 2011, s. 193, 196–198 a 326.
42 Simpson 2006 ho označuje za součást 

„standardní interpretace“ a uvádí dlouhý 
výčet jeho zastánců (s. 138 a 151–152).

názorech. Uvážíme-li např. jeho útok na 
Perikla ve spise Aspasia, mohli bychom 
ho docela dobře zařadit do „páté kolony 
Sparty“, tak jak ji nadefinoval Popper.43 
Podle zlomků z  Athénaia (V,220d 
a XIII,589e)44 Antisthenés v tomto spise 
obviňuje Perikla, že kvůli vášnivé lásce 
ke své nové ženě (původně hetéře) Aspa-
sii zanedbává své politické povinnosti 
a výchovu synů z prvního manželství. 
Zajímavé přitom je, že jelikož Aspasia 
byla původem Miléťanka, syn, kterého 
s ní Periklés měl, byl νόθος („bastard“). 
Občanem se stal až díky speciální vý-
jimce ze zákona, který omezoval athén-
ské občanství pouze na potomky dvou 
Athéňanů a který r. 451 či 450 vydal 
sám Periklés.45 Tato fakta by se jevila ve 
zvláště zajímavém světle, kdybychom 
byli ochotni přijmout tezi o Antisthe-
nově vlastním polobarbarském původu. 
Antidemokratický dojem z Aspasie se 
můžeme pokusit zmírnit tvrzením, že se 
(stejně jako v případě Sókrata) jednalo 
o kritiku konstruktivní. Ovšem pouze 
za předpokladu, že se vzdáme Popperova 
plošného označování útoků na Perikla 
za snahu podkopat demokracii či po-
moci Spartě.

Popperovu dichotomii mezi pro-
athénskými demokraty a prospartskými 
oligarchy nelze ostatně dost dobře ap-
likovat ani na Sókrata,46 natož na An-
tisthena. Podle Suváka „Antisthenés 
kritizoval aténsky spôsob života, proti 
ktorému postavil spartskú jednoduchosť 

43 Zvl. Popper 2011, s. 181–191 a 195.
44 V  Kalašově překladu citovány in Kalaš, 

Suvák 2010b, s. 199–201.
45 Kalaš, Suvák 2013, s. 31.
46 Srov. např. Xen. Symp. 8,35 a 8,39.
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a skromnosť“,47 nejspíš poukazoval na 
„zmäkčilý život Aténčanov v kontraste 
so strohým životom Sparťanov“,48 a snad 
dokonce i jeho pojetí cnosti, ἀρετή, (tedy 
samotný základ jeho filosofie) mohlo 
být částečně inspirováno Sparťany, pro 
které bylo „príznačné, že sa sústreďo-
vali iba na to podstatné a používanie 
[krátkých] odporučených modlitebných 
formúl (βραχυλογία) sa považovalo za 
prejav φρόνησις, čo sa prenieslo aj do 
používania každodennej reči, v ktorej 
sa obmedzovali na to, čo je nutné po-
vedať, ἃ δεῖ λέγειν“.49 Podle Abrahama 
J. Malherbeho, který odkazuje na velké 
množství antických pramenů, je idea-
lizace Sparty typická pro všechny Só-
kratovy bezprostřední následovníky, 
a zvláště právě pro Antisthena.50 Uvá-
žíme-li navíc, že Xenofóntovo Symposion 
se odehrává v domě spartského proxena 
Kallii a že spartští králové odvozovali 
svůj původ od Antisthenova vzoru 
ctnosti Hérakla,51 je těžké nesouhlasit 
s poznámkou Johna Wilda, že Popperův 
portrét Antisthena coby demokratického 
protekcionisty příliš „nesedí“.52

II. ONTOLOGIE A SÉMIOTIKA
V prvním dílu Otevřené společnosti se 
Popper zabývá Antisthenovou ontologií 
jen velmi okrajově. V pozn. 37 na s. 291 
píše: „Je mimořádně zajímavé, jak Platón 

47 Kalaš, Suvák 2013, s. 40.
48 Kalaš, Suvák 2013, s. 40, též viz s. 43.
49 Suvák 2013a, s.  39 (parafrázuje Neuhau-

sena, H. (2010). Der Zweite Alkibiades. 
Berlin: De Gruyter, s. 158–160).

50 Malherbe 1983, s. 148–151.
51 Xen. Agésiláos, 1,2.
52 Wild 1974, s. 869.

transformuje Parmenidovo jedno, když 
argumentuje ve prospěch aristokratické 
hierarchie. Protiklad jeden  – mnoho 
není zachován, ale vzniká z něj systém 
stupňů: jedna idea – nemnozí, kteří se jí 
přibližují – další, kteří jsou jejich pomoc-
níky – mnozí, tj. masa […]. Naproti tomu 
Antisthenův monotheismus zachovává 
původní eleatský protiklad mezi jedním 
(bohem) a mnohými (jež pravděpodobně 
považoval za bratry pro jejich stejnou 
vzdálenost od Boha).“

Tato úvaha není příliš zdařilá. Zdá 
se, že Popper zde do antiky projikuje 
protestantskou víru, v níž byl vychován, 
a je třeba uznat Vriesovu námitku, že 
striktní protiklad jeden–mnozí by v po-
litice mohl být právě tak dobře metafy-
zickým zdůvodněním orientálního des-
potismu, zatímco Platónův stupňovitý 
model nastíněním vlády konstituční.53

Antisthenés je znovu zmíněn v dru-
hém dílu Otevřené společnosti, a to v sou-
vislosti s kritikou tzv. metodologického 
esencialismu. Ten Popper staví do pro-
tikladu vůči svému vlastnímu metodolo-
gickému nominalismu. Rozdíl mezi nimi 
spočívá v přístupu k definicím: zatímco 
metodologický esencialismus „čte“ defi-
nice „zleva doprava“ (tj. snaží se vystih-
nout podstatu či „pravý význam“ výčtem 
bytostných vlastností), metodologický 
nominalismus „čte“ definice „zprava 

53 Ve formě všeobecného pesimismu ohled-
ně lidské přirozenosti a  kombinovaná 
s  přesvědčením, že všechna moc je „od 
Boha“, byla ostatně inkriminovaná my-
šlenka historicky užita k  ospravedlnění 
despotismu i  v  rámci protestantismu  – 
srov.  Skinner 1978, zvl. s.  66–89 a  301. 
K Antisthenově pojetí Boha blíže viz Su-
vák 2013b.
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doleva“ (tj. chápe pojmy jako pouhé uži-
tečné zkratky pro entity či jevy, které 
bychom jinak museli složitě opisovat). 
Popper rozlišuje mezi metodologickým 
a ontologickým. Zatímco on sám je pouze 
metodologickým nominalistou, Platón 
s Aristotelem jsou esencialisty jak me-
todologickými (nauka o definicích), tak 
ontologickými („realismus“ ve smyslu 
středověkého sporu o univerzálie).54 Za 
svého předchůdce v kritice esencialismu 
považuje Popper Antisthena, přičemž 
je zajímavé, že mu odmítá přisoudit 
jakoukoliv jinou pozitivní nauku než 
(blíže nespecifikovaný, pravděpodobně 
však ontologický) nominalismus a ma-
ximu, „že bychom měli mluvit prostě, 
užívat každého výrazu jen v jednom 
významu, a tak se vyhnout všem těm 
nesnázím, o jejichž řešení se neúspěšně 
pokoušela teorie definic“.55 Odvolává se 
především na Met. 1024b32 a 1043b24, 
z nichž vyvozuje, že „Antisthenés na-
stolil problém […][,] že nelze odlišit 
‚pravdivou‘ od ‚nepravdivé‘ definice“, 
a že „napadal esencialistické definice 
jako neužitečné, jako pouze dosazující 
dlouhý příběh místo krátkého“, že však 
„velice moudře připustil, že přestože 
není možné definovat, je možné věc po-
psat nebo vysvětlit tak, že se odvoláme 
na její podobnost s nějakou věcí již zná-
mou, nebo jde-li o složeninu, že vysvět-
líme, z jakých částí se skládá“.56

Mársicová (mj.) z porovnání Antis-
thenova Odyssea s Platónovým Hippiem 
menším vyvozuje, že Platón kritizoval 

54 Popper 2015, s. 16–28 a 277–294.
55 Popper 2015, s. 292–293 (viz též s. 28).
56 Popper 2015, s. 292–293 (kurzíva původní).

Antisthena za užívání literárních roz-
borů namísto striktní argumentace.57 
Antisthenés mohl naopak poukazovat 
na to, že Platónova metoda je s ohledem 
na svou rigiditu explanačně slabá.58 Jeho 
Sathón, který je doxografy řazen mezi 
spisy o protiřečení či o vyvracení, byl 
pravděpodobně parodií na platónské 
umění definice a  Antisthenés v  něm 
možná stavěl logiku proti Platónově 
dialektice.59

Zdá se, že Popper může mít pravdu, 
když říká, že výroky o nemožnosti sporu 
(μὴ εἶναι ἀντιλέγειν) a nemožnosti ne-
pravdivé řeči (μηδὲ ψεύδεσθαι) jsou čistě 
kritikou Platóna, a nikoliv důsledkem 
Antisthenovy vlastní koncepce. Ales-
poň Suvák se zdá být nakloněn podobné 
interpretaci.60 Nabízí nicméně ještě 
jednu, jež není od první příliš vzdá-
lená a  jež se v  jistém ohledu podobá 
moderním tzv. primitivistickým kon-
cepcím G. E. Moorea a Donalda David-
sona. Na základě Sókratova neúspěchu 
v nalézání costi (τί ἐστι) etických pojmů 
mohl prý Antisthenés dojít k závěru, 
že o těchto pojmech není možné vypo-
vědět nic vyjma jejich vlastního jména 
(οἰκεῖός λόγος).61 Fenomény jako „krása, 
sloboda, otroctvo, dobro, odvaha, zá-
kon, spravodlivosť“ nelze definovat, 

57 K tomu aspektu Antisthenovy filosofie viz 
zvl. Suvák 2013a; Prince 2014; Simon 2016 
a Zelinová 2016.

58 Mársico 2014, s. 232–233 a 240.
59 Mársico 2005, s.  73; Suvák 2014, s.  77 

a Prince 2014, s. 172.
60 Suvák 2011a, s. 7. 
61 Suvák 2011a, s.  12–13. Prince (2014) 

ovšem překládá οἰκεῖός λόγος jako prop-
er account, a  Luz (2000) dokonce jako 
appropriate explanation.
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lze je však ilustrovat názorným pří-
kladem.62 V tomto světle interpretuje 
Suvák i zlomek o Antisthenově učení 
ze Stobaia: „…toho, kto nám protirečí, 
nemáme v jeho reči zastavovať tým, že 
mu budeme protirečiť, ale treba ho po-
učiť – veď ani bláznivého človeka nevy-
lieči ten, kto je choromyseľný v opač-
nom smere.“63

Jiný výklad výroku o  nemožnosti 
sporu nabízí Mársicová. Jedná se prý 
o důsledek pozitivní Antisthenovy kon-
cepce zkoumání jmen (ἐπίσκεψις τῶν 
ὀνομάτων), která se podobá moderním 
teoriím Josta Triera a Gunthera Ipsena, 
podle nichž jsou lexikální významy 
mozaikami „bez mezer a překrytí“, kde 
každá jednotka patří do určitého pole. 
Jazyk je tak „seskupením“ (assemblage) 
lexikálních jednotek a každá věc má 
své vlastní jméno.64 K podobnému ře-
šení (ovšem bez přiblížení přes teorie 
sémantického pole) dochází i Menahem 
Luz. Vhodná explanace (οἰκεῖός λόγος)65 
každého konceptu či objektu je uni-
kátní. Jelikož každý λόγος je pravdivý, 
ἀντίλογος nebude popisem stejného 
konceptu či objektu, nýbrž nějakého 
jiného. Na základě této interpretace vy-
světluje Luz též již citovaný zlomek ze 
Stobaia: protiřečit někomu je bláznivé, 
neboť to znamená mluvit o něčem úplně 
jiném.66 Zároveň ale Luz souhlasí i s tím, 

62 Suvák 2011a, s.  12–13 a  Suvák 2011b, 
s. 54–57.

63 SSR V  A  174; cit. podle Suvák 2011a, 
s. 14–15.

64 Mársico 2014, s. 229–230; blíže viz Mársico 
2005.

65 Srov. Suvákův překlad pojmu u pozn. 62.
66 Luz 2000, s. 92.

že přinejmenším dobro je pro Antisthena 
primitivní pojem a že obecně nejpřes-
nější definicí něčeho je vypovědět, že 
je to samo se sebou identické ve smyslu 
pozdějšího aristotelského τόδε τι.67

Přinejmenším zdánlivě neproblema-
tická je oproti tomu druhá z Popperem 
(a Aristotelem) zmíněných kritik – kri-
tika dlouhé řeči (λόγος μακρός).68 Nevidím 
důvod, proč neuznat Popperovu inter-
pretaci, že pokusy o esencialistické de-
finice Antisthenés správně odhalil jako 
nutně odsouzené k nekonečnému regresu 
(neboť každý pojem použitý v definiens 
bude vyžadovat opět svou vlastní defi-
nici – a tak stále dokola).69 Podle Suváka 
je nicméně příklad stříbra, který Aris-
totelés dává, straw man a Antisthenés ve 
skutečnosti tvrdil, že nemožnost definice 
se týká pouze pojmů etických: „Ak mám 
dostatočné znalosti v určitej oblasti ve-
denia, napr. v umení spracovania kovov, 
tak som schopný akceptovať základné 
definície ‚vecí‘, ktoré patria do tejto ob-
lasti, inak by som nemohol súhlasiť alebo 
polemizovať s inými znalcami o tom, ako 
sa vyrába určitá zliatina atď. Ale asi sa 
nenájdu dvaja ľudia, ktorí by sa dokázali 
dohodnúť na definícii takých vecí, ako sú 
‚spravodlivosť‘ alebo ‚odvaha‘.“70

67 Luz 2000, s. 88–89.
68 Prince (2014) překládá jako long account 

a Luz (2000) jako long reckoning.
69 Popper 2015, s. 17 (srov. např. Cepko 2011, 

s. 539). Antisthenés se však v tomto ohle-
du očividně odlišuje od Xenofóntova Só-
krata, který „byl schopný takové pojmy 
[zbožnost, spravedlnost, zdrženlivost, 
moudrost] vyjádřit slovem a podat jejich 
definici“ (Mem. IV,8,11, Bahníkův překlad; 
ve IV,6,4–11 Xenofón takovéto definice 
uvádí).

70 Suvák 2013, s. 40–41.
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Suvák zde nicméně svou hypotézu 
nijak nepodkládá, a navíc opomíjí, že 
Aristotelés „antisthenovcům“ schopnost 
popisovat složeniny pomocí toho, z čeho 
jsou složeny, přiznává.71 Luzovo řešení se 
zdá plauzibilnější: Antisthenés považo-
val v běžné řeči užívané definice za pouhé 
metafory, které neposkytují žádný „pravý 
význam“. Pokud popíši zlato jako „žlutý 
kov“, nedefinoval jsem ho, pouze jsem 
ho přirovnal ke žluté a ke kovu. Pojmy 
jako dobro ovšem k ničemu přirovnat ne-
lze, a mohu tedy pouze říct, že dobro (τό 
κᾶλον) je dobré (κᾶλον).72 V této Luzově 
interpretaci je zachována jak nemožnost 
definice nesložených entit, tak zvláštní 
postavení etických pojmů, a dokonce je 
i slučitelná s dalšími Suvákovými po-
známkami k tématu: totiž s upozorně-
ním na zlomek „τὴν ἀρετὴν βραχύλογον 
εἶναι“ (ctnost spočívá v krátké řeči)73 a na 
to, že „Antisthenés zdôvodňuje svoje 
vedenie nevedenia pomocou eleatskej 
diferencie jedno–mnohé: každá jedna 
definícia (λόγος) sa nutne stáva zmno-
žením viacerých λόγοι, ktoré si vyžadujú 
ďalšie definície, a takto by sme mohli 
pokračovať ad infinitum“.74

Dnešní antisthenovští badatelé 
se často vyhýbají přímé odpovědi na 
otázku, zda byl Antisthenés nomina-
listou. Je to pochopitelné, neboť by šlo 

71 Met. 1043b29: „O  některých podstatách 
tedy je možný výměr a pojem, to je o slo-
žených, ať jsou smysly vnímatelné[,] nebo 
přístupné pouze myšlení; ale nedá se vy-
mezovat to, z čeho prvotně jsou […]“ (Kří-
žův překlad)

72 Luz 2000, s. 89.
73 Gnom. Vat. 743 n. 12 (SSR V A 104 G); Suvák 

2013a, s. 39–42.
74 Suvák 2011a, s. 10.

o tvrzení s ohledem na dostupné zlomky 
značně silné, a navíc vyvolávající ana-
chronické konotace středověkého (či 
přinejlepším pozdně helénistického) 
sporu o  univerzálie. Ze starších au-
torů (kromě Popperem zmiňovaných 
Groteho a  Fielda)75 např.  Campbell 
Crockett Antisthena mezi nominalisty 
řadil, a Andreas Graeser naopak tvrdil, 
že evidence pro takové řazení pochází 
až od pozdně antických komentátorů 
Aristotela (a je tedy příliš slabá).76 Žádný 
z těchto badatelů se však nezabýval pri-
márně Antisthenem. Interpretace Alda 
Brancacciho stanovila, že Antisthenés 
nominalistou nebyl, a tento její aspekt 
je od té doby většinou antisthenologic-
kého prostředí tiše přijímán. Teprve 
nedávno téma opět otevřeli argentinští 
badatelé, přičemž ovšem Néstor Luis 
Cordero tvrdí, že Antisthenés nomina-
listou nebyl, neboť „postupuje od reality 
ke jménu, a nikoliv od jména k realitě“,77 
zatímco Daniel Perrone na základě jeho 
zkoumání jmen tvrdí, že byl.78

Ať už byl jeho názor na směr vztahu 
mezi jmény a realitou jakýkoliv, je jisté, 
že se Antisthenés snažil vyhnout relati-
vismu. Vyplývá to ze zlomku SSR V A 151: 
„λόγος ἐστὶν ὁ τὸ τί ἦν ἢ ἔστι δηλῶν“.79 Ať 

75 Popper 2015, s. 293 (Grote si myslel, že 
Antisthenés nominalistou byl, Field že 
nikoliv).

76 Crockett 1950, s. 753–754 a Graeser 2000, 
s. 152.

77 „Antístenes va de la realidad al nombre, 
y no del nombre a la realidad.“ Pro tento 
a  další argumenty viz Cordero 2008, 
s. 123.

78 Zvl. Perrone 2012.
79 „[L]ogos je <formulácia> vyjavujúca, čo 

bolo alebo je“ – Suvákův rozbor viz Suvák 
2011a, s. 7–9.
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už tento výrok chápeme doslovně jako 
prosté vyjádření navázanosti slov na udá-
losti, nebo se Suvákem silněji jako „defi-
nici definice“,80 nemůžeme si nevšimnout 
vyjádřeného epistemického optimismu. 
Pro Antisthena λόγος není Gorgiovým 
mocným vládcem (δυνάστης μέγας) schop-
ným přesvědčit kohokoliv o čemkoliv. Tře-
baže si Antisthenés vážil rétoriky, jeho 
λόγος má nezpochybnitelný vztah k rea-
litě.81 Podle Simonové se dokonce jedná 
o „radikální objektivismus“, v jehož rámci 
má každé jméno svůj objektivní korelát. 
Význam jména je však zároveň determi-
nován situačním a historicko-sociálním 
kontextem. Pro správné posouzení jeho 
užití tudíž musí být posuzovatel tomuto 
užití přítomen.82

To je podle Simonové principem 
Antisthenovy metody zkoumání jmen 
(ἐπίσκεψις τῶν ὀνομάτων). Mársicová 
a Princeová se shodují, že toto zkoumání 
bylo základem Antisthenovy poznávací 
i vyučovací metody.83 Podle Mársicové 
se (kromě verze teorie pole) jednalo 
o osobitou modifikaci Prodikova narov-
návání jmen (ὀρθότης ὀνομάτων), které 
předpokládalo, že korespondence mezi 
jménem a věcí není vždy uspokojivá či 
dostatečně jasná, a musí tedy být ově-
řena nebo obnovena. Antisthenés prý 
naproti tomu předpokládal, že korelace 
existuje vždy, a pokud není dostatečně 
explicitní, může být osvětlena podrob-
nou analýzou (ἐπίσκεψις). Důsledkem 
mj. je, že zatímco Prodikos se v případě 

80 Suvák 2011a, s. 7–9.
81 Suvák 2011a, s. 7–9 a Prince 2014, s. 169.
82 Simon 2016, zvl. s. 50 a 57–58.
83 Mársico 2014, s. 227 a Prince 2014, s. 178.

polysémie snažil mezi slovy a věcmi ob-
novit vztah jedna ku jedné, pro Antis-
thena nepředstavovala velký problém 
a byla maximálně popudem pro podrob-
nější lexematický rozbor v rámci existu-
jící struktury jazyka.84

Své zkoumání jmen Antisthenés často 
ilustroval na homérských příbězích, 
případně na svých vlastních fiktivních 
promluvách historických či mytických 
postav.85 Jeho Odysseus opakovaně kri-
tizuje Aianta za způsob, jakým užívá 
pojmy, a poučuje ho, jak by to měl dělat 
správně.86 Aias např. označí Odyssea za 
vykradače chrámů (ἱερόσυλος). Odysseus 
se s ním nepře, co tento pojem znamená, 
ani nezpochybňuje morální závažnost 
svatokrádeže. Dokazuje mu, že na něj 
označení ἱερόσυλος aplikoval nesprávně 
(neboť Athéninu sošku, kterou ukořistil 
z trójského chrámu, ukradli předtím 
Trójané Achájcům, a navíc existovalo 
proroctví, že dokud tito sošku nezískají 
zpět, nevyhrají válku – Odysseus by tak 
podle svých vlastních slov měl být na-
opak označen za zbožného, a navíc ještě 
za zachránce Achájců).87

Jak tento příklad naznačuje, cíl zkou-
mání jmen byl pro Antisthena většinou 
a především etický.88 Suvák dokonce 
píše, že „[v]šetky antisthenovské skú-
mania logu sa viažu na proces výchovy“, 
a uvádí v této souvislosti zlomek z Epik-
téta (SSR V A 160) „počiatkom výchovy 

84 Mársico 2014, s. 227–229.
85 Mársico 2014, s. 227 a Simon 2016, s. 54.
86 Překlad obou řečí viz Kalaš, Suvák 2010a, 

s. 257–263 či Kalaš, Suvák 2013, s. 141–174; 
srov. Prince 2014, s. 178–179.

87 Srov. Prince 2014, s. 192–195.
88 Mársico 2005, s. 71.
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je skúmanie mien“.89 Abychom se totiž 
etikou vůbec mohli zabývat, musíme 
pochopit, „čo znamená, keď dávame do 
protikladu správne a nesprávne, uži-
točné a škodlivé, spravodlivé a nespra-
vodlivé atď“.90 A ačkoliv není možné 
vymezit τί ἐστι těchto pojmů, můžeme 
dosáhnout alespoň přibližného „po-
rozumenie základným diferenciám, 
v ktorých sa odohráva naše rozhodo-
vanie a konanie“.91 Luz, který jinak se 
Suvákem, Mársicovou a dalšími v této 
věci souhlasí, nicméně upozorňuje, že 
pro Antisthena byla (jako pro většinu 
Řeků) etika bytostně spojena s esteti-
kou: κᾶλον znamenalo zároveň krásný, 
dobrý i čestný a stejně tak αἰσχρόν zname-
nalo jak ošklivý, tak hanebný, nemorální 
a nečestný.92 Pokud by měl Luz pravdu 
(což není jisté, neboť jsme si ukázali, že 
Antisthenés obecně neměl s polysémií 
problém), znamenalo by to, že Poppe-
rův „jediný následovník Sókrata“ nebyl 
z hlediska (potenciálně totalitárního) 
„estétství“ o nic lepší než Platón.93

Na rozdíl od Platóna nicméně An-
tisthenés zřejmě nepsal ani aporetické 
dialogy, ani dogmatické teze.94 Hlavní 

89 Suvák 2011a, s.  13; viz též Zelinová 2016, 
s. 109–110.

90 Suvák 2011a, s. 14.
91 Suvák 2011a, s. 14.
92 Luz 2000. Srov. např.  Xen. Agésiláos 3,1: 

„νῦν δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀρετὴν 
πειράσομαι δηλοῦν, δι᾽ ἣν ταῦτα ἔπραττε 
καὶ πάντων τῶν καλῶν ἤρα καὶ πάντα τὰ 
αἰσχρὰ ἐξεδίωκεν“, což i Bahník překládá 
jako „…dokonalost jeho duše […] díky níž 
miloval krásné a pronásledoval všechno 
špatné“.

93 Srov. Popper 2011, s. 169–170 (a také Berlin 
1999, s. 254).

94 Prince 2014, s. 174 a Suvák 2011a, s. 14.

metodou jeho etických spisů byl pří-
klad,95 za který mu opět sloužily pře-
devším historické či mytické postavy.96 
Jeho Odysseus je vzorem, neboť dokáže 
sladit své činy se svými slovy a zároveň 
si své jednání dovede rozumově obhá-
jit. Odysseova řeč byla v tomto ohledu již 
v antice přirovnávána k různým verzím 
Obrany Sókratovy97 a dá se předpokládat, 
že právě Sókratés byl pro Antisthena 
jedním z  prvních příkladů mudrce 
(σοφός) – tedy vzoru hodného následo-
vání. Zuzana Zelinová v tomto kontextu 
formuluje dokonce hypotézu, že zkou-
mání jmen by ve skutečnosti mohlo být 
zkoumáním jmen vlastních.98

Podle Suvákova názoru Antisthenés 
v nedochovaném spise Archelaos neboli 
O království mohl možná nejprve určit 
οἰκεῖός λόγος dobrého krále (βεσιλεύς) 
na základě obecných očekávání („nikto 
neočakáva, že dobrý vládca bude nespra-
vodlivo súdiť alebo že sa zbabelo vzdá 
nepriateľovi“) a poté porovnávat, který 
vládce se tomuto určení nejvíce podobá 
(„ktorý vládca je umiernený, odvážny, spra-
vodlivý, dobrý, láskavý k iným atď“). Suvák 
zdůrazňuje, že Antisthenés by se tak opět 
vyhnul jak esencialismu, tak skepticis-
mu.99 S tím souhlasí i Luz, který klade 
důraz na opakující se antisthenovský zlo-
mek „αἰσχρόν τό γ̓  αἰσχρόν“ (hanebnost 

95 Suvák 2011a, s.  14, viz též Suvák 2010, 
s. 245.

96 Mársico 2014, s. 236. Pro výčet typických 
vlastností antisthenovského hrdiny viz 
Zelinová 2016, s. 114.

97 Prince 2014, s. 194.
98 Zelinová 2016, s. 116–117.
99 Suvák 2011a, s.  20–22 (kurzíva v  citaci 

původní).



16

19/2018

je hanebná), který je podle něj jasně anti-
subjektivistický.100 Jednou z verzí tohoto 
zlomku je podle Luze i pasáž z Plútarcha 
(De audiendis poetis, 33b–c), v níž Antis-
thenés vystupuje proti relativizaci in-
cestu v Euripidově Aeolovi (fr. 19) impro-
vizovanou parodií jambického trimetru: 
„αἰσχρόν τό γ̓  αἰσχρόν, κἆν δοκῇ, κἆν μὴ 
δοκῇ“ (hanebnost je hanebná, ať to tak 
vypadá, nebo ne).101 Toto vyjádření je prý 
logickým důsledkem odmítnutí esencia-
listické definice (v podobě dlouhé řeči), 
zároveň však nemusí být nutně pouhou 
tautologií: τό αἰσχρόν (koncept) by mohlo 
být αἰσχρόν (predikát) v tom smyslu, že 
univerzálně platný koncept hanebnosti 
je hanebný pro všechny lidi.102

Z hlediska dualismu is a ought si mu-
síme položit dvě otázky. Za prvé: Je uni-
verzálnost konceptu (např. hanebnosti) 
čistě konceptuální (tzn. všichni lidé vědí, 
či spíše cítí, co znamená pojem haneb-
nost), nebo je v ní zároveň obsažen i im-
perativ (tzn. označit něco za hanebné zna-
mená zároveň říci, že se to nesmí či nemá 
dělat)? Za druhé: Existují taková jednání, 
která by v sobě bytostně a univerzálně 
obsahovala např. hanebnost?

Nezdá se příliš pravděpodobné, že 
by Antisthenés (nebo vůbec kdokoliv) 

100 Luz 2000, s. 89.
101 Cit. podle Luz 2000, s.  90–91. Srov. Xen. 

Mem. IV,8,9: „ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως 
ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ 
ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν ἂν εἴη τοῦτο: εἰ γὰρ 
τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν 
καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν;“ (Bahníkův 
překlad: „Budu-li nezaslouženě připra-
ven o život, hanba za to padne na hlavu 
těch, kteří mě nespravedlivě pošlou na 
smrt, protože je-li hanebné jednat ne-
spravedlivě, musí být každé nespraved-
livé jednání hanebné.“).

102 Luz 2000, s. 92–93.

zpochybňoval, že přinejmenším ně-
které koncepty (jako např.  špatnost 
nebo právě hanebnost) v sobě zároveň 
obsahují imperativ.103 Klíčová tak bude 
druhá z otázek. Vzpomeňme si na An-
tisthenova Odyssea, který vyvrací obvi-
nění, že je ἱερόσυλος. V onom případě se 
nejednalo o to, zda svatokrádež je, nebo 
není špatná, nýbrž zda se jí Odysseus 
skutečně dopustil. Špatnost svatokrá-
deže není v celém zlomku vůbec zpo-
chybňována. Antisthenovo vyjádření 
z Plútarcha je ještě silnější: každý in-
cest je hanebností a jako s hanebností 
je s ním třeba nakládat.

Vzdor jeho kritice esencialismu i dů-
razu na etické zkoumání se tak nakonec 
zdá, že Antisthenés nepřekročil hranici 
Humeovy gilotiny (není tedy kritickým 
dualistou). Jeho chápání ctnosti se zatím 
z Popperem formulovaných stadií nejvíce 
podobá biologickému naturalismu. K po-
dobnému závěru ostatně dochází i Mársi-
cová, podle které bylo celé Antisthenovo 
zkoumání jmen pravděpodobně součástí 
širší kritiky řady utopických politických 
projektů 5. a 4. století, Antisthenés sám 
však nakonec jako řešení vyhlásil pro-
gram striktního návratu k přírodě, který 
prý Platón paroduje v Resp. 368a–373a 
jako „obec vepřů“.104

III. INDIVIDUALISMUS 
A AUTARKIE
Jedním z důležitých rysů totalitářství, 
jež Popper nalézá u  Platóna, je holis-
tický kolektivismus. Platón prý touží po 

103 Bude se obecně jednat především o  ty 
koncepty, o nichž tvrdíme, že mimo etiku 
vůbec nemají význam.

104 Mársico 2014, s. 235.
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ztraceném tribalistickém ideálu jednoty 
nejen společnosti, ale celého světa (po 
jednotě naivního monismu),105 a proto for-
muluje maximu, že stát „musí být posta-
ven nad jedince, neboť pouze stát může 
být soběstačný (dosáhnout ‚autarkie‘), 
dokonalý a schopný napravit nezbytnou 
nedokonalost jedince“.106 Za tímto úče-
lem údajně nově definuje pojem sprave-
dlnosti: spravedlivý je ten, kdo „zná své 
místo“ a správně plní své „buněčné“ úkoly 
v rámci „organismu“, jímž je stát.107 

Podle Poppera se jednalo o vědomý 
útok na protekcionistickou teorii „velké 
generace“, podle níž má stát především 
chránit individuální občany před křiv-
dami a zajišťovat jim možnost vzájem-
ného mírového styku.108 V tomto oddíle 
prozkoumáme, nakolik je legitimní tuto 
teorii přisuzovat Antisthenovi. 

Za určité vodítko nám může poslou-
žit zlomek ze Stobaia (IV,4,28): „Keď 
sa Antisthena opýtali, ako blízko sa 
má človek priblížiť k štátu, odpovedal: 
‚Podobne ako k ohňu: nestoj ani príliš 
blízko, aby si sa nepopálil, ani príliš ďa-
leko, aby si sa netriasol od zimy.‘“109 

Suvák se domnívá, že by tento výrok 
mohl být důsledkem „diskusie, ktorá sa 

105 Zvl. Popper 2011, s. 89 a 107–109.
106 Popper 2011, s. 85.
107 Jedním ze zajímavých důsledků tohoto 

pojetí je, že „i  když člověk může páchat 
nespravedlnost, trpět ji může jenom ko-
lektiv“ (Popper 2011, s.  112). Srov. však 
např. Xen. Mem. IV,2,13–17, kde se Sókratés 
s Euthydémem shodují, že je spravedlivé 
zotročovat nepřátelská města, klamat 
nepřátele, loupit a rozkrádat jejich maje-
tek a lhát vojákům za účelem povzbuzení 
pokleslé morálky.

108 Popper 2011, s. 120–122.
109 Cit. podle Kalaš, Suvák 2010b, s. 136–137.

odohrala medzi sofistami a sókratov-
cami prvej generácie o charaktere záko-
nov a spoločenských inštitúcií (φύσις – 
νόμος)“, z níž by Antisthenés vyvodil, 
že žádná „etická požiadavka nemôže 
zaviazať občana k aktívnej účasti na 
živote obce (na spaľujúcom ohni), ale 
nemôže mu to ani zakázať“, přičemž 
ovšem obec zůstává „určitou istotou 
pre svojich občanov, bez ktorej sa ne-
zaobídu ani sókratovskí mudrci (aby sa 
netriasol od zimy)“.110 Tato interpretace 
se zdá problematická, neboť v minulém 
oddíle jsme si ukázali, že Antisthenés 
nepřekročil hranici Humeovy gilotiny 
(že snad dokonce inklinoval k biologic-
kému naturalismu). Antisthenés nicméně 
nemusel být v rozlišování φύσις a νόμος 
tak důsledný jako Popper. Je možné, že 
(jako většina lidí) bez zlého úmyslu 
užíval výrazy přirozený a konvenční, jak 
se mu hodilo; resp. že se nedomyslil až 
k plnému kritickému dualismu a za kon-
venční pokládal třeba i většinu norem, 
ale ne všechny. 

Z hlediska otázky po Antisthenově 
individualismu je důležité, že celá jeho 
Odysseova řeč je vystavěna na protikladu 
já a my. Zároveň je silně vychloubačná: 
vrcholí Odysseovým prohlášením, že 
jednou bude vystupovat v díle velkého 
básníka jako „jediný, kto dobyl Tróju“.111 
Suvákova interpretace nicméně poměrně 
dobře souzní s Popperovým ideálem al-
truistického individualismu.112 Suvák píše: 
„Odysseus koná nezávisle od druhých – 
tým sa prejavuje ako individualista, 

110 Kalaš, Suvák 2010b, s. 136–137.
111 Srov. Kalaš, Suvák 2010a, s. 260–261.
112 Popper 2011, s. 108.
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avšak individualista, ktorý má na mysli 
prospech ostatných.“113 V  jednom ze 
Suvákových starších textů nacházíme 
dokonce výklad, který by nejen potvr-
zoval Antisthenův individualismus, ale 
také vyloučil etický pozitivismus: „Jediný 
rozdiel medzi Sókratom Platónovho Kri-
tóna a Antisthenom by spočíval v tom, 
že kým Platónov Sókratés sa podriaďuje 
zákonom obce, Antisthenés sa riadi iba 
zákonmi vlastnej duše.“114 Poněkud od-
lišný výklad Odyssea nabízí Princeová, 
která zdůrazňuje, že Antisthenův hrdina 
odmítá Aiantovo nařčení z nečestnosti 
prohlášením svého převleku zbitého 
žebráka (díky němuž pronikl do Tróje) 
za prostředek k dosažení vyššího ko-
lektivního cíle, totiž dobytí města.115 To 
z Antisthena nicméně ještě nutně nedělá 
kolektivistu (ani Popper nikde nezpo-
chybňuje, že by individualisté nemohli – 
zvláště ve válce – spojit své síly za účelem 
dosažení společného cíle).116 

Antisthenovo možné zavrhnutí 
kolektivismu mohlo souviset i s  jeho 
zkoumáním jmen. Mársicová upozor-
ňuje na Porfyriovy Scholie k  Odysseji 
(94,26–95,3), podle kterých Antisthe-
nés zkoumal pasáž z  Homéra, v  níž 
se píše, že kyklópové jsou bytosti 

113 Kalaš, Suvák 2010a, s.  262; Suvák (ibid.) 
také upozorňuje, že u  kynických násle-
dovníků se altruismus z  individualismu 
vytratil; viz též Suvák 2014, s. 94 a Cepko 
2016, s. 139. Podle Zelinové byl „prívlastok 
εὐεργέτης – teda ten, kto vykonáva činy 
prospešné ľudstvu“, pro Antisthenovy hr-
diny typický (Zelinová 2016, s. 111 a 114).

114 Suvák 2007, s. 50.
115 Prince 2014, s. 197.
116 Naopak značně kolektivistický se v tom-

to ohledu zdá Sókratés – viz Lorch 2010 
(srov. však Simpson 2006, zvl. s. 150).

arogantní a „bezzákonné“ (ὑπερφίαλοι 
καί ἀθέμιστοι).   Za pomoci rozboru 
adjektiv a předpon prý dokazoval, že 
vzdor běžnému čtení pouze v případě 
Polyféma znamená „bezzákonnost“ ne-
spravedlnost (protože Polyfémos urá-
žel Dia), zatímco ostatní kyklópové jsou 
spravedliví, neboť jim země bez práce 
poskytuje vše, co potřebují.117 Zajímavé 
na tomto zlomku je i to, že Antisthenés 
zde, zdá se, používá pojem spravedlnost 
v  „Platónově“ smyslu, a  to bez zjev-
ného politického účelu. Nabízí se, že 
Popper v tomto ohledu Platónovi křivdí, 
a pojem byl skutečně běžně užíván i ve 
významu jednání v souladu se svým po-
stavením (přinejmenším v archaickém 
věku, přičemž ovšem i v klasickém byl 
tento význam stále srozumitelný). Mů-
žeme si též povšimnout, že „zákonnost“ 
zde má charakter přírodo-normativně 
nerozlišeného vnímání naivního moni-
smu (kyklópy za spravedlnost odmě-
ňuje země svými plody). Co se týče této 
poslední poznámky, je téměř jisté, že 
Antisthenés se pouze (v rámci svého li-
terárního rozboru) držel homérského 
kontextu (a sám naivní monismus ne-
zastával). Zda to však platí i v případě 
pojmu spravedlnosti jakožto jednání 
v souladu se svým postavením, nelze dost 
dobře určit.

Jak bylo naznačeno, s individualis-
mem souvisí také koncept autarkie. Podle 
Philipa Bosmana se jednalo o původně 
čistě praktický ideál ještě z předklasic-
kého období, z něhož pravděpodobně 
teprve Hippiás udělal morální telos 
v pravém slova smyslu. Bosman uvádí 

117 Mársico 2014, s. 234.
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dvě dichotomie autarkie, které dohro-
mady tvoří čtyři možná užití tohoto 
pojmu. Autarkie mohla mít buď význam 
schopnosti minimalizovat potřeby na ty 
nejnutnější (autarkie šetrnostní), nebo 
naopak schopnosti uspokojit i potřeby 
nejnáročnější (autarkie hojnostní) a dále 
se mohla vztahovat buď na jednotlivce, 
nebo na společenství (např. na města). 
Individualistickou hojnostní autarkii 
vyznával podle Bosmana Hippiás. Jak 
individuální, tak kolektivní užití hoj-
nostní autarkie je možné identifikovat ve 
slavné Periklově pohřební řeči, přičemž 
ovšem pouze ta kolektivní má čistě ma-
teriální ráz, zatímco u individuální se 
již objevuje význam (spíše psychické) 
kompetence vypořádat se s jakoukoliv 
možnou situací. Přesvědčení o nedosa-
žitelnosti (přinejmenším hojnostní) in-
dividuální autarkie je kromě u Platóna 
přítomné již u Hérodota, který je dokonce 
skeptický vůči názorům, že by jí mohlo 
dosáhnout město (stejný je i případ Iso-
kratův, jenž z toho důvodu argumentuje 
pro vytvoření panhelénského státu).118 In-
dividuální šetrnostní autarkie se v podobě 
ctnosti samozřejmě objevuje především 
u Sókrata a Antisthena, také Charmidés 
si nicméně v Symp. 3,9 a 4,29–32 zakládá 
na chudobě, a nabízí se tedy otázka, zda 
se dobově nemohlo mj. jednat o snahu 
aristokratů vyrovnat se s rostoucím vli-
vem obchodnické třídy (ve smyslu „my 
máme i jiné než vnější bohatství, a to vy 
nikdy mít nebudete“).

Není myslím třeba připomínat tota-
litární prvky latentně obsažené v ideálu 

118 Bosman 2015; srov.  též např.  Pol. 1253a, 
1261b, 1281a a 1326b.

individuální šetrnostní autarkie, na něž 
upozornil Isaiah Berlin.119 Některé 
z těchto prvků se v Antisthenově myš-
lení zřetelně manifestují. Především je 
to dělení já na „vyšší“ a „nižší“, které je, 
třebaže neartikulované, přítomné v jeho 
označení těch, kteří „otročí“ vlastním 
tužbám, za „nepřátele sebe samých“, lidi 
„nemoudré“, které je třeba „léčit“, a „po-
dobné zvířatům, která se válí v hnoji“.120 
Dále také přesvědčení, že jediným dob-
rem je jednat správně a jediným zlem 
jednat chybně, a s tím související (pů-
vodně spartská) metafora ctnostné mysli 
jako nedobytné citadely.121

Na druhou stranu je třeba uznat, 
že kromě těchto rysů (akcentovaných 
později stoou) se v Antisthenově a Só-
kratově myšlení objevují ještě jiné, na 
nichž by bylo možno založit etiku vůči 
Berlinově kritice částečně imunní. 
Zvláště v Mem. IV,5 a Symp. 4,34–44122 
se objevuje téměř epikurejské zdůvod-
nění odříkání, které je spíše než usi-
lováním o neotřesitelnost (ἀπαθεία) 
motivováno snahou maximalizovat 
požitek, jejž člověk může pociťovat 
i z velice prostých potěšení, „když po-
čká a zdrží se tak dlouho, až je ukojení 
nejpříjemnější“.123 Z  berlinovského 

119 Berlin 1999, zvl. s. 235–242.
120 Srov. Luz 1996, s. 95–96; Cepko 2016, s. 138 

a Suvák 2016, s. 88–90 a 94.
121 Srov. Luz 1996, s.  95–96; Kalaš, Suvák 

2010a, s.  264 a  Malherbe 1983, s.  148 
a 150–153.

122 Názory, které Xenofón v Symp. přisuzuje 
Antisthenovi, jsou téměř totožné s těmi, 
které v Mem. přisuzuje Sókratovi. 

123 Mem. IV,5,9 (Bahníkův překlad); srov.  též 
Kalaš, Suvák 2013, s.  72 a Zelinová 2016, 
s.  111. Pro př. interpretace Antisthenova 
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hlediska problematické nicméně 
i v tomto ohledu zůstává Antisthenovo 
stavění duševního potěšení (přátelství, 
filosofie, …) nad fyzické.124

V  rámci tématu tohoto oddílu je 
třeba zmínit ještě dvě složky Antis-
thenovy filosofie. První je opakující se 
motiv indiference k názorům druhých 
lidí.125 Druhou je Antisthenův přístup 
k sexu. V Symp. 4,38 Antisthenés říká: 
„A když někdy mé tělo pociťuje potřebu 
lásky, i tenkrát mi stačí, co mám, a ty, 
k nimž jdu, mě přijmou s největší ra-
dostí, protože k nim nikdo jiný nechce 
přijít.“126 Kromě zmíněné „stoické“ 
a „epikurejské“ interpretace lze – po-
dle Suváka – tento výrok vykládat i jako 
odmítnutí Platónova státem řízeného 
šlechtění občanů: „Sexualita v tomto 
kontexte nemá význam individuálneho 
potešenia ani verejnej služby v mene 
kvalitnejšieho potomstva, ale bezvýz-
namnej fyzickej úľavy.“127 

Pokud přijmeme tuto interpretaci, 
jeví se jako problematický zlomek 
DL VI,11: „Bude se [mudřec] ženit pro 
plození dětí a volit si k tomu nejsličnější 
ženy. A zamiluje se též, neboť jen mudřec 
ví, koho je třeba milovat.“

Podle Suváka Antisthenés mohl za-
stávat názor, „že tak ako iné veci v živote 

učení částečně imunní vůči Berlinově 
kritice viz Kramoliš 2017.

124 Xen. Symp. 4,34–44; Malherbe 1983, s. 150; 
Suvák 2016, s. 88–89.

125 Pro př. viz DL VI,11; Kalaš, Suvák 2010a, 
s.  259 a  262; Suvák 2011a, s.  17 a  Suvák 
2014, s. 96.

126 Bahníkův překlad. Srov. též DL IV,3: „Je 
třeba stýkat se jen s  takovými ženami, 
které za to budou vděčny.“

127 Kalaš, Suvák 2010b, s. 126.

aj vhodný výber partnerky si vyžaduje 
filozofické vzdelanie – bez vzdelania sa 
môžeme rozhodnúť zle“, zároveň však 
mohl „klásť praktickú voľbu (v sókratov-
skom individuálnom chápaní zámernej 
voľby) proti Platónovej predstave o in-
štitucionálnom výbere partnerov“.128 
Zvláštní by v tom případě byl ve zlomku 
užitý plurál („ženy“), neboť podle Aristo-
tela (Pol. 1266a34nn.) komunismus žen 
a dětí navrhoval pouze Platón. Řešení 
nabízí Friedrich Überweg, který tvrdí, 
že Antisthenés prosazoval volné soužití 
mužů a žen ve smyslu návratu k přírodě. 
Georg Ferdinand Dümmler v tomto kon-
textu upozorňuje, že tato nevázanost 
mohla být cílem zmíněného Platónova 
satirického obrazu „obce vepřů“.129 

Znovu tak stojíme před otázkou, 
zda Antisthenés nebyl biologickým na-
turalistou. Zdá se, že jako přebytečnou 
a konvenční odvrhoval nejen většinu 
výdobytků starořecké verze „moder-
ního“ života, tj. vše, co šlo nad rámec 
základních potřeb (a co i  „Sókratés“ 
v Resp. 372e nazývá „zánětem“ společ-
nosti), ale také jakoukoliv rigidnější spo-
lečenskou organizaci (kterou Platón na-
opak v zájmu bezpečí, jistoty a stability 
hájí). Antisthenés netoužil po návratu 
„k přirozenosti“ ve stejném smyslu jako 
Platón. Nechtěl znovunastolovat kmen. 
„Přirozenost“, kterou pravděpodobně 
prosazoval (aniž si zřejmě uvědomoval, 
že prosazovat přirozenost je stejnou kon-
vencí jako prosazovat cokoliv jiného), 
byla prostotou těla umožňující nerušený 

128 Kalaš, Suvák 2010b, s. 128–129.
129 Überweg, Grundriß der Geschichte der 

Philosophie a  Dümmler, Antisthenica; 
podle Kalaš, Suvák 2010b, s. 127 a 128.
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rozvoj přirozenosti „vyšší“ – duševní. 
V tomto světle by se tak Antisthenés 
dokonce mohl jevit jako naturalista 
duchovní.

IV. ROVNOSTÁŘSTVÍ 
A MRAVNÍ INTELEKTUALISMUS
Nesnáze s potvrzením Antisthenova po-
lobarbarského původu již byly částečně 
zmíněny. Helénističtí doxografové se 
ani neshodnou, zda jeho matka měla být 
z Thrákie, nebo z Frýgie – DL odkazuje 
dokonce na obě varianty. „Väčšina auto-
rov“ podle Suváka navíc mluví o Antis-
thenovi jako o Athéňanovi (Ἀντισθένης 
Ἀθηναῖος) „bez pripomínania jeho 
neaténskeho pôvodu“.130 Barbarské 
matky měli nicméně někteří z nejvý-
znamnějších politiků athénské historie, 
např. Themistoklés či Kleisthenés, a Su-
vák se domnívá, že právě je mohl mít An-
tisthenés na mysli, když řekl: „I matka 
bohů je Frýžka,“ přičemž jak příkladem 
jejich, tak příkladem Kybelé chtěl možná 
ilustrovat své přesvědčení, že z hlediska 
ctnosti je původ indiferentní.131

Popperova interpretace se také 
zdá správná co do Antisthenova po-
zitivního postoje k manuální práci.132 
Nejenže se jí Antisthenés neštítil jako 
způsobu obživy, nýbrž doporučoval ji 
i jako způsob tříbení ctnosti. V tomto 
smyslu se o ní mluví v jeho Héraklovi 
i Kýrovi, přičemž Antisthenův Kýros byl 

130 Kalaš, Suvák 2013, s. 32.
131 Kalaš, Suvák 2013, s. 31–33. Citát o „matce 

bohů“ (Kybelé, jejíž kult se do Řecka sku-
tečně dostal z  Frýgie) pochází z  DL VI,1, 
podle Suváka se však jeho variace obje-
vují i  u  Seneky, Plútarcha a  u  Kléménta 
Alexandrijského (Kalaš, Suvák 2013, s. 33).

132 Srov. Popper 2011, s. 293–294.

pravděpodobně dokonce původně otro-
kem, „ktorý sa nebál namáhavej práce, 
vedel ju využiť v prospech dobrých cie-
ľov, vďaka čomu si vyslúžil slobodu, až 
sa stal ideálnym vládcom“.133 Tvrdit, že 
ctnost není závislá na urozeném pů-
vodu, a chválit dřinu (πόνος) ale ještě 
neznamená propagovat demokracii: 
Suvák upozorňuje, že podobná adorace 
namáhavé práce získala u Xenofónta 
(De republica Lacedaemoniorum) formu 
kritiky Periklovy chvály athénské vý-
chovy, „která se obejde bez namáha-
vého výcviku“.134 Luz zase na příkla-
dech z Hérakla dokládá, že Antisthenés 
považoval za velmi důležité, za jakým 
účelem je dřina provozována. Světské 
záležitosti jsou u něj v tomto ohledu 
zavrhovány coby „zvířecké potěšení“ 
a  přípustnou se stává pouze ctnost 
(ἀρετῇ) – která je účelem sama o sobě, 
resp. je postačujícím zdrojem štěstí, 
jenž nemůže být ztracen, a zbraní, jež 
nemůže být odebrána (ἀναφαίρετόν 
ὅπλον).135

Ctnost je navíc dosažitelná pouze 
za pomoci: a)  „vyššího uvažování“ 
(λογισμοί), b)  „sókratovské síly“ 
(Σωκρατικὴ ἰσχύς). První je schopnost: 
zkoumání jmen etiky, bez kterého ne-
lze odlišit „pravou“ ctnost od „kon-
vence“ a „zvířeckého potěšení“. Druhé 
je charakterová vlastnost: pevná vůle, 
bez které člověk nemůže zvládnout 
dřinu (jak fyzickou, tak – v rámci zkou-
mání – duševní), již musí podstoupit, 
aby ctnosti dosáhl. Podle Luze se tak 

133 Kalaš, Suvák 2010b, s. 153–154.
134 Kalaš, Suvák 2010b, s. 154.
135 Luz 1996, s. 95–98; srov. též Suvák 2016, 

s. 90–92.
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Antisthenés pokusil eklektickým způ-
sobem završit vyhrocenou debatu 5. sto-
letí, která se točila kolem otázky, zda je 
ctnost vrozená, či získatelná výukou: 
v jeho pojetí vyžaduje jak moudré vedení 
a tvrdý trénink, tak přítomnost vroze-
ných dispozic.136

Vidíme, že ačkoliv Antisthenés ne-
vztahuje zdatnost k aristokratickému 
či etnicky „čistému“ původu, stále je 
myslitelem značně elitářským. Ἀρετή 
pro něj navíc (na rozdíl od Popperova 
Sókrata) nemá nic společného s  vě-
deckým falibilismem: ačkoliv netvrdil 
(jako Platón), že by jednotlivé ctnosti 
mohly být slovně definovány, očividně 
je (včetně σοφία) považoval za dosaži-
telné (třebaže pouze za cenu vynaložení 
extrémní námahy), a snad se dokonce 
domníval, že přílišné studování lid-
ského vědění při tom může svést z pravé 
cesty.137 V tomto světle se jeví jako po-
měrně oprávněná Vriesova ironická 
poznámka, že Platón je podle Poppera 
„sofokratickým“ šamanem, nikoliv však 
Antisthenés, který tvrdil, že mudrc je 
neomylný.138 Ještě oprávněnější se jeví, 

136 Tím se objasňuje jinak poměrně kryptic-
ká návaznost zlomků DL, VI,10 a VI,11: „Do-
kazoval, že ctnosti se lze učit. Urozenost 
a ctnost je totéž.“ (Luz 1996, s. 98 a 103) 
Srov. Suvák 2013a, s. 42–43 a Suvák 2016, 
s. 92–93. 

137 Luz 1996, s. 100–101. Viz též Symp. 3,4, kde 
Antisthenés říká: „Podle mého názoru 
i  statečnost, dokonce i moudrost přiná-
ší někdy škodu přátelům a  státu, avšak 
spravedlnost není ani trochu smíšena 
s  nespravedlností.“ (Srov. však Suvák 
2016, s. 87 a Xen. Mem. IV,7.)

138 A to i přesto, že v DL VI,105, na které Vries 
odkazuje, se toto tvrzení připisuje ky-
nikům, nikoliv Antisthenovi (Vries 1952, 
s.  56). K  Antisthenově víře v  existenci 
morálního „vědění“ dále viz Cepko 2011, 

vezmeme-li v úvahu zprávu Augustina, 
který v De civitate Dei (XVIII, kap. 41) 
staví do protikladu Aristippa a Antis-
thena, přičemž prvý měl údajně nabá-
dat filosofy, aby se od politiky drželi 
co nejdále, zatímco druhý chtěl, aby 
obec spravedlivě spravovali. Suvák 
tento zlomek dokonce komentuje slovy: 
„Augustínov Antisthenés teda uvažuje 
o filozofickej správe obce podobne ako 
Platón v Ústave (473c).“139

Vyjádření značně paternalistických 
postojů můžeme ostatně nalézt i v nej-
kompletněji dochovaném zlomku od 
samotného Antisthena. Jeho Odysseus 
říká Aiantovi: „Pre vlastnú nevedomosť 
si neuvedomuješ dobrá, ktorými som 
ťa zahrnul. Napriek tomu ti túto hrubú 
neznalosť nevytýkam. Dostal si sa k nej – 
a práve tak aj tí ostatní – bez vlastného 
pričinenia.“140

O něco níže pak Odysseus označí 
Aianta za „nemocného nevědomostí“ 
a opět dodá, že je to „něco celkem pocho-
pitelného a lidského“ (čti: Odysseus sám 
stojí nad touto lidskou slabostí, k méně 
dokonalým je však shovívavý). Jedná se 
o typický topos sókratiky, který se kromě 
u Antisthena a Platóna často objevuje 
i u Xenofónta a jeho Sókrata.141 

Podobně typické jsou i  analogie 
τέχναι (především analogie kormidel-
níka a lékaře), jejichž silně totalitární 

s. 543; Zelinová 2016, zvl. s. 115–116 a Su-
vák 2016.

139 Kalaš, Suvák 2010b, s.  137. Srov. též Xen. 
Mem. IV,2,19–22, kde se tvrdí, že spraved-
livější je ten, kdo lže a klame dobrovolně, 
a  také ten, kdo spravedlnost „zná“ (než 
ten, kdo ji nezná).

140 In: Kalaš, Suvák 2010a, s. 260–262.
141 Blíže pojednává např. Zelinová 2016.
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konotace Popper oprávněně kritizu-
je.142 Antisthenův Aias říká: „Žiaden 
riadny kráľ by nenechal súdiť o zdat-
nosti iných, práve tak, ako by žiaden 
dobrý lekár nestrpel, aby diagnózu za 
neho stanovoval niekto iný.“143 A jeho 
Odysseus: „Sám vás všetkých i  teba 
osobne strážim a zachraňujem. Robím 
to ako dobrý kormidelník, ktorý vo dne 
v noci hliadkuje, aby chránil loď i plav-
cov pred nástrahami mora.“144

Je nutné připustit, že Antisthenés 
rozvinul systém paideie, který se velmi 
podobá Popperem vyzdvihovanému 
vedení nevzdělaného otroka v Menó-
novi.145 Jeho mudrc (σοφός) je „mnoho-
obratný“ (πολύτροπος): stal se mistrem 
ve vedení rozhovoru (διαλέγεσθαι), 

142 Popper 2011, s. 159–160. Lepší kritiku nic-
méně nabízí Bambrough 1967, s. 159–166: 
Politik se skutečně podobá řemesla zna-
lému kormidelníkovi, ovšem kormidelník 
není tím, kdo určuje cíl a směr plavby – 
ten určují pasažéři; kormidelník maxi-
málně vybírá nejlepší (velmi dílčí) pro-
středky k dosažení tohoto cíle. Analogie 
je poučná, ovšem jen pokud ji domyslí-
me: ne každý občan má schopnosti na to, 
být premiérem, a  i  ten, který je k  tomu 
dostatečně talentovaný, nejprve potře-
buje vzdělání a praxi – premiéra ale ani 
jeho schopnosti, ani jeho vzdělání a pra-
xe neopravňují vybírat směr: ten má ur-
čený programem, s nímž byl zvolen, a vy-
bírá pouze prostředky, jak k  němu nej-
lépe směřovat. Podobné je to i  s  ostat-
ními metaforami řemeslníků: je to vždy 
zákazník (většinou úplně bez schopností 
v  daném řemesle), kdo si určuje, co má 
být vyrobeno (či přinejmenším, zda si to 
koupí); navíc: zatímco ohledně např. po-
doby, kvality a funkčnosti talíře mají lidé 
relativně podobné představy, v  politic-
kých záležitostech zdaleka taková shoda 
nepanuje.

143 Kalaš, Suvák 2010a, s. 257.
144 Kalaš, Suvák 2010a, s. 261.
145 Popper 2011, s. 135–136.

což jednoduše znamená, že dokáže 
jednu myšlenku vyjádřit mnoha růz-
nými způsoby; že umí oslovit různé 
typy posluchačů „různým užitím řeči“ 
(χρῆσις ποικίλη λόγου).146 Skvělým pra-
menem je nám zde Porfyriův referát 
k Antisthenovi: „Mudrci sú však dobrí 
aj v spoločenskom styku s ľuďmi. Veď 
nie náhodou označuje Homér Odyssea 
pre jeho múdrosť prívlastkom ‚mno-
hoobratný‘ aj preto, lebo uplatňoval 
mnohé spôsoby pri styku s  ľuďmi. 
Aj o Pytagorovi sa hovorí, že keď ho 
žiadali, aby zložil reč pre chlapcov, 
prispôsobil vraj svoju reč povahe 
chlapcov. Podobne zložil pre ženy reč 
prispôsobenú ženám, pre archontov 
reč prispôsobenú archontom a napo-
kon pre mladíkov zložil reč prispôso-
benú ich mladíckej povahe.“147

Zatímco Suvák odhaduje, že zmínka 
o Pythagorovi je až Porfyriovou vsuv-
kou,148 Mársicová se domnívá, že ho již 
Antisthenés mohl užít jako tradiční mo-
del moudrosti, kolem kterého vystavěl 
své pojetí řeči.149 Pokud by měla pravdu 
Mársicová, znamenalo by to silné zpo-
chybnění Popperova narativu zápasu 
mezi esotericko-elitářskými mysliteli 
pythagorejsko-platónského proudu 

146 Suvák 2014, s. 99; Mársico 2014, s. 230–232; 
viz též Cepko 2011.

147 Schol. ad Od. I,1 in: Kalaš, Suvák 2010a, 
s.  266. Xenofón (Mem. IV,6,15) podobný 
postup přisuzuje Sókratovi.

148 Kalaš, Suvák 2010a, s. 267.
149 Mársico 2014, s.  232. Mársicová (ibid.) 

také říká, že koncept πολυτροπία sloužil 
Antisthenovi i  jako obhajoba zdánlivě 
nepřesného a  zdlouhavého vyjadřování 
v  poetickém stylu, jež je  – v  protikladu 
k rigidní platónské dialektice – dostupné 
mnohem širšímu okruhu čtenářů.
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a demokraty sókratovsko-antisthenov-
ského typu.150

Z  hlediska otevřené společnosti je 
nicméně silně problematický samotný 
sókratovský důraz na etické vědění co 
(resp. co je, τί ἐστι, např. dobro či ctnost). 
Oproti sofistickému vědění jak (např. jak 
někoho k něčemu přesvědčit, ale též jak 
to zařídit, aby co nejméně lidí zbytečně 
trpělo) má v případě, že je zároveň pova-
žováno za potenciálně neomylné, nutně 
totalitární důsledky. Lhostejno, zda ta-
ková cost je, či není definovatelná slovy, 
ve chvíli, kdy jsem opravdu přesvědčen, 
že jsem poznal, co je pro lidi dobrem, 
jeví se jako absurdní neučinit vše pro 
to, abych jim toto dobro zprostředkoval, 
a to třeba i proti jejich vůli.

Asi nejsilnějším důkazem proti Antis-
thenovu rovnostářství je pak Pol. 1284a: 
„Z toho je zjevno, že zákonodárství se 
má vztahovati na lidi rovné i  rodem 
i schopností a že pro tak vynikající lidi 
není zákona. Neboť sami jsou zákonem. 
Ano, a byl by směšný ten, kdo by jim chtěl 
dávati zákony. Tomu by řekli asi to, co po-
dle Antisthena odpověděli lvi, když zajíci 
rokovali a žádali rovnost pro všechny.“

Původní Antisthenova verze bajky 
se nedochovala, v podobném příběhu 
z Ezopa však lvi, jak známo, odpovědí, 
že nárok zajíců je oprávněný, pouze 
pokud ho zajíci mohou podpořit tako-
vými tlapami a tesáky, jako mají lvi. Ať 
už však Antisthenovi lvi řekli cokoliv 
(a  je pravděpodobné, že se vyjádřili 
v podobném duchu jako lvi Ezopovi),151 

150 Popper 2011, zvl. s.  93, 111–112, 256, 333 
a 336–338.

151 Srov. Kalaš, Suvák 2010b, s. 135.

kontext, v němž na ně Aristotelés od-
kazuje, je více než výmluvný. Též podle 
Suváka můžeme na jeho základě „usu-
dzovať, že Antisthenés nepodporoval 
rovnostárske právo, t. j. patril ku kriti-
kom demokratickej politiky (podobne 
ako Platón)“.152

Podobný závěr vyplývá i ze Suvá-
kových odhadů ohledně obsahu Antis-
thenova Kýra: „Cieľom spisu mohla byť 
výchova (παιδεία) ideálneho, t. j. zdatne 
konajúceho vládcu, podobne ako v Xe-
nofóntovom diele O  Kýrovej výchove. 
Xenofón (Cyrop. I  2,15) stotožňoval 
výchovu s  politickým usporiadaním 
obce (πολιτεία), čo bolo zrejme reak-
ciou na athénské politické pomery, 
ktoré umožňovali, aby štátne úrady ob-
sadili ľudia bez príslušného vzdelania 
(ἀπαίδευτοι).“153

Na druhou stranu nesmíme zapo-
mínat, že Antisthenův Kýros byl z řec-
kého hlediska barbarem a původně také 
pravděpodobně otrokem. Zdá se tudíž, 
že s Popperovou interpretací lze sou-
hlasit alespoň co do univerzalistických 
tendencí Antisthenova myšlení a že lze 
přijmout i komentář Graesera, podle kte-
rého „Antisthenés předjímá myšlenku, 
která bude důležitá jak pro stoiky, tak 
pro jiné hellenistické filosofy, totiž že 
objektivovatelné [sic] zákony logu, jež 
jsou zakotveny v samém řádu světa, de 
facto přesahují národy a státy“.154 

A skutečně, i (jinak k Antisthenovu 
rovnostářství skeptický) Suvák píše: 
„Kýros I. […], ktorý predstavuje pre 

152 Kalaš, Suvák 2010b, s. 135.
153 Kalaš, Suvák 2010b, s. 155–156.
154 Graeser 2000, s. 154.
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Antisthena aj Xenofónta vzor ideálneho 
vládcu, premenil perzské kráľovstvo 
na rozsiahlu ríšu, do ktorej patrili via-
ceré národy. Stal sa tak predzvesťou 
helenistického typu vládcu (Alexan-
dros). Poznamenajme, že Antisthe-
nov Kýros prekračuje politický rámec 
Athén, a tým aj politické úvahy Platóna 
či Aristotela.“155

Od Platóna se však Antisthenés liší 
ještě v jednom důležitém ohledu: v dů-
razu na soulad slov a činů. Mudrc se 
nikdy ani v nejmenším nesmí odchýlit 
od etických maxim, které sám stanovil. 
Zatímco Platón nejprve přijme sókratov-
skou definici filosofa jako „milovníka 
pravdy“ a následně jak pravdu, tak fi-
losofa obětuje zájmům svého ideálního 
státu, u Antisthena je morální konzis-
tentnost nejen důležitější než politika, 
nýbrž dokonce stojí výše než jinak bez-
mezný obdiv k Sókratovi (kterého v Xe-
nofóntově podání kritizuje za to, že pro-

155 Kalaš, Suvák 2010b, s. 154.

sazuje výchovu žen, ačkoliv svou vlastní 
očividně vychovanou nemá).156 

Konečnou odpovědí na otázku po 
Antisthenově pozici v rámci Popperem 
nadefinovaných termínů se tak zdá být 
jakýsi téměř nietzscheovský elitářský 
individualismus založený na naturalis-
tické víře v objektivní existenci ctnosti, 
která sice není omezena pouze na kon-
krétní národ či kastu, je však dosaži-
telná pouze pro nemnoho extrémně 
zdatných jedinců a až po náročném vý-
cviku. Antisthenův politický ideál by-
chom pak v návaznosti na zlomek z Po-
litiky mohli označit spíše za „obec lvů“ 
(než „vepřů“) – jednalo by se o značně 
volné společenství silných a ctnostných, 
kteří nad sebou nestrpí žádný hetero-
nomní zákon, přičemž ovšem není zcela 
jasné, jaké by bylo postavení „zajíců“, 
tj. většiny, která není ani silná, ani (v an-
tisthenovském smyslu) ctnostná a zákon 
potřebuje na svou ochranu.

156 Suvák 2014, s. 88 a Graeser 2000, s. 71; 
srov. též Suvák 2010, s. 246: „Na roz-
diel od Platónovho Sókrata je Hérak-
lés učiteľom, ktorý neskrýva svoje uči-
teľstvo za maieutiku (‚Boh ma núti po-
máhať pri pôrode, ale rodiť mi zakázal‘; 
Pl., Theaet.  150c). Na rozdiel od sofistic-
kých vzdelancov je Héraklés mentorom, 
ktorý nielen radí, ako správne konať, ale 
sám tak koná.“ Není též bez zajímavosti, 
že v  Xen. Mem.  II,1,21–34 Sókratés sou-
hlasně cituje Prodikovu verzi Héraklova 
příběhu coby příkladu.
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ABSTRAKT
This paper interprets the narration about 
Theuth and Thamus in Plato’s dialogue 
Phaedrus (274c1–275c2). Socrates describes 
in this narration Theuth’s invention of the 
system of writing and Thamu’s assessment 
of this system. Interpretation pays attention 
to motives of “play” and “playing” which 
are used in narration too. Play with written 
letters is understood like “language plays” 
with words how they are introduced in 
writings of late Wittgenstein. Motive 
of invention of system of writing and 
connections between letters is interpreted 
in a broader context of Plato’s dialogues 
where are described examples of rules of 
dialectical thinking. Rules used for written 
text are in this interpretation one from more 
examples of “language plays” in dialogues. 
Written text serves same way like other 
examples of dialectical contemplation but 
with assumption that reader knows he plays 
in the framework of rules. These rules are 
determined primary for senses but displays 
achievement of knowledge about reality 
of terms of ontology and ethics. On these 
conditions are texts and written narrations 
in Plato’s dialogues used like examples of 
dialectical thinking determined for the 
memory for a reader. Only partial attention 
is in the paper devoted to the critic of written 
texts with which is the narration about 
Theuth and Thamus frequently connected.*1 

* Tato studie vznikla v rámci projektu č. 341715 
Kosmos jako živá bytost v antické filosofii a byla 
financována z prostředků Grantové agentury UK.
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Při četbě Platónových dialogů 
zjišťujeme, že mluvčí Sókratés na mnoha 
místech používá styl vyprávění, aby 
uvedl příklad probíraného problému. 
Sókratova vyprávění lze dělit podle 
mnoha kritérií, ale společné jim je to, 
že většinou nejsou předmětem násle-
dující diskuse nebo se k nim váže jen 
další krátké vysvětlení.1 Jedná se o ob-
razy načrtnuté v řeči, které specifickým 
způsobem řeč využívají. Důležité místo 
mezi těmito obrazy zaujímá Sókratovo 
vyprávění o Theutovi a Thamovi v dia-
logu Faidros 274c1–275c2, ačkoli jeho 
výklad v komentářích bývá zastíněn cen-
trálním podobenstvím o přirozenosti 
duše nebo výkladem o kritice psaného 

1 Morgan (2000, s.  161) cituje dělení mýtů 
u  Platóna podle obsahu: alegorické, 
generické, paravědecké.

textu.2 Podívejme se proto na toto krátké 
vyprávění. Jen okrajově se při tom do-
tkneme problému kritiky zapisování 
řečí, s níž bývá tato část Faidra spojo-
vána.3 Zaměříme se spíše na přirovnání 
„vynálezu“ písma, jak je popsán v tomto 
vyprávění, ke hře hrané v rámci dialogu, 
přičemž „hru“ postavíme do vztahu 
k „jazykové hře“ vymezené v pozdním 
díle L. Wittgensteina. Zároveň se po-
kusíme upozornit na  shodné prvky, 
jež lze nalézt v podobně vystavěných 
literárních prostředcích v Platónových 
dialozích, zvláště ve Filébovi, Timaiovi 

2 Griswold 1996, s.  141–156; Lebeck 1972, 
s. 267–290; Dyson 1982, s. 307–311. 

3 Rozbor pasáže kritiky psaného textu 
viz Špinka 2009, s.  214–223. Filosofický 
výklad kritiky psaného viz Krämer 1959, 
s.  393–396; Szlezák 1985, s.  7–48; Kühn 
1998, s. 23–32; Reale 2005, s. 86–101.
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a Kritiovi. Motiv přirovnání systému 
hlásek a písma k jazykové hře by měl 
otevřít nový pohled na význam vyprá-
vění v rámci dialogu Faidros a výklad 
tohoto systému by měl také posloužit 
k pochopení platónského dialektického 
uvažování jako opakovaného prozkou-
mávání systému vztahů.

I. NÁČRT PRAVIDEL 
VYPRÁVĚNÍ
Poté, co Sókratés shrne dvě podoby 
řečnického umění, obrací v otázkách 
pozornost k sepisování textu určeného 
primárně pro přednes živou řečí. Víme, 
že Lysias je spisovatel řečí, a víme, že 
Faidros si jeho řeč opsal a že snaha usly-
šet tuto řeč vyvedla Sókrata až za hradby 
města.4 Můžeme si položit otázku, jak 
znaky na papíře souvisejí s řečí, a v kon-
textu dialogu můžeme dále uvažovat, 
jakou hodnotu mají sepsané řeči. Pra-
vidla úspěchu psané řeči jsou jiná, než 
je tomu u řeči pronesené na veřejnosti, 
kdy je úspěch či neúspěch možné po-
soudit téměř okamžitě, např. vhodně 
pronesená řeč na soudě přesvědčí pří-
sedící k určitému rozhodnutí. Naopak 
text je určen k opětovnému pročítání 
a  přesvědčit může i  nemusí. Je také 
třeba posoudit, jakou hodnotu má text 
z pohledu zachycení něčeho důležitého, 
pravdivého či přímo božského, což je 
dáno kontextem dialogu Faidros. Só-
kratés by chtěl rozhodnout, zda bohu 
lze v oblasti řeči posloužit spíše činy 
a psaním, nebo mluvením.5 V Platóno-

4 Důsledný rozbor úvodních scén dialogu 
viz Špinka 2009, s. 59–60.

5 Phaedr. 274b9–10.

vých dialozích se setkáváme s odkazy 
na tradiční náboženské motivy, jež zá-
roveň slouží záměru autora a jsou nená-
silně přeznačeny, aniž by ztratily něco 
z původního určení. Nástrojem tohoto 
přeznačování bývá vyprávění, v němž se 
tradičním bohům přidávají nová epiteta 
nebo je celý božský panteon podřízen 
potřebám filosofického obrazu. Vyprá-
vění a výklad básní je součástí řečnic-
kého umění a v kontextu dramatického 
literárního žánru dialogu je vyprávění 
jedním z dramatických prvků děje.6 Tyto 
prvky mohou podobně jako u motivů 
živé řeči sloužit k přesvědčení poslu-
chače či čtenáře, zvlášť pokud vyprávění 
již nejsou přímým předmětem dalšího 
rozhovoru.

V dialogu Faidros, např. v centrální 
Sókratově oslavné řeči na Eróta, vidíme, 
že i tradiční bohové se účastní zákoni-
tostí vyššího ontologického řádu a jejich 
duše se živí kontemplací principů tohoto 
řádu – „jsoucny jsoucím způsobem jsou-
cími v místě nad nebesy“.7 Daný obraz 
popisuje spojení božství s pravdivostí 
neměnných obecnin. Vyprávění takové 
spojení v rámci dialogu ustavuje a kon-
statuje i novost tohoto pojetí, protože 
obraz řádu nebyl náležitě opěvován ve 
vyprávěních básníků.8 Zdůrazňuje se 
také, že vylíčení obrazu nikdy nebude 
básníky provedeno, jak by si samo jsoucí 

6 Kirk (1970, s. 194–196) uvádí seznam mo-
tivů a  jim odpovídajících božstev a  hé-
roů v klasické řecké mytologii u Hésioda 
a Homéra.

7 Phaedr. 246e–247d.
8 Tamtéž 247c4–6. Sókratés doslova říká: 

„Musím se odvážit říci pravdu, zvlášť když 
o pravdě mluvím.“
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zasloužilo.9 Tomuto konstatování lze 
rozumět tak, že každý obraz vyvedený 
v řeči – ať již básníka, nebo řečníka – 
zůstane pouhým obrazem ontologické 
skutečnosti, ale pouze nahlédnutí samé 
skutečnosti umožní pochopit obraz jako 
vždy nedokonalý. Dobrý básník tedy po-
užívá obrazy, např. ve vyprávění, jako 
prvky pro snadné pochopení a upamato-
vání na primárně obtížný úkol poznání 
skutečnosti samé.

Vedle tohoto prvku vyprávění, který 
při popisu ontologie odkazuje mimo 
určení tradičně vymezeného prostoru 
a času,10 je častým prvkem vyprávění 
o bozích posun časové roviny směrem 
do minulosti a  prostorové roviny do 
jiné země než do Řecka. Dřívější lidé, 
kteří si vyprávěli příběh o Theuthovi 
a Thamovi, jej považovali za pravdivý, 
ale vypravěče Sókrata zajímá jiný způ-
sob dosažení pravdivosti, jenž souvisí 
s nahlédnutím jsoucen zakládajících 
ontologii a jenž je v tomto vyprávění 
obsažen pouze v kontextu.

V časovém horizontu se ve vyprávění 
nejprve upřesňuje starobylost písma 
a  v  prostorovém horizontu se klade 
důraz na posun do téměř bájných a ob-
jemem vědomostí tradičně proslulých 
krajin. Zasazením vyprávění do Egypta 
má být zdůrazněn čas před začátkem 
času Hellénů a místo s delší tradicí, kde 
se nezpochybnitelné vědění uchovává. 
Podíváme-li se např. na vyprávění s vyu-
žitím stejného motivu místa a času v dia-
lozích Timaios a Kritias, zjistíme, že zde 
je tento posun výslovně zdůrazněn, a to 

9 Tamtéž 247c3–4.
10 Tamtéž 247c1–2: „τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ“.

i vzhledem k popisu božských zásahů do 
dění světa i z důvodu výkladu o přírod-
ním a politickém uspořádání kosmu.11 
Starobylost vyprávění ve Faidrovi po-
tvrzuje postava boha Theutha, jenž byl 
jeden ze „starých“. Bližší určení smyslu 
jeho jména je dáno tím, že mu byl zasvě-
cen pták ibis, jenž reprezentoval jeho 
podobu.12 V dialogu Filébos (18b6–d2) 
se můžeme dozvědět o stejném bohu 
Theuthovi a o jeho systematizaci hlásek 
v mluvené řeči (jakési fonetice). Theuth 
je zobrazován nejenom s ptačí hlavou, 
k jeho dalším vlastnostem patří, že je 
to bůh vynálezce, a mezi jeho vynálezy 
jsou jmenovány počty a jejich pravidla, 
geometrie a astronomie, dále pak hra 
petteia, podobná dnešní dámě, a hra 
v kostky.13 K tomuto rozmanitému výčtu 
patří písmo, jež je tím postaveno blízko 
matematice, ale zároveň je i ironizováno 
zařazením mezi hry, nebo dokonce ha-
zardní hry.

Podobně jako se v  postavě boha 
Theutha spojuje náležitost mezi egypt-
ské bohy, zasvěcení ptáka, ptačí hlava 
a vynálezectví, je možné všechny vy-
jmenované položky v nějakém ohledu 
považovat za hru, která předpokládá 
určitý systém určení, definic, pojmů 
a vztahů, herní pravidla, podle nichž 
je možné s nimi zacházet. Vyprávění 
se nevěnuje všem položkám výčtu, ale 
než budeme věnovat pozornost výkladu 
pasáže o vynálezu písma, je třeba zmínit 

11 Tim. 21e nn; Crit. 108e nn; viz např. Thein 
2010, s. 44–68.

12 Kirk (1970, s.  208) řadí Theutha mezi 
bohy sepjaté s určitou funkcí: „Thoth the 
ibis-headed protector of scribes.“

13 Phaedr. 274d1–2.
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jejich další společnou vlastnost. Všechna 
zmíněná umění v sobě obsahují dvoj-
značnost: na jedné straně sice předpo-
kládají systém pravidel, na druhé straně 
závisejí na zkušenosti a používání, které 
daný systém reprezentují, ale v mnohých 
příkladech i zakrývají. Na podobný jev 
v případě her, matematiky, resp. logiky, 
a na jejich podobnosti s jazykem upozor-
nil L. Wittgenstein.

II. PRAVIDLA V „JAZYKOVÝCH 
HRÁCH“ 
V pozdním Wittgensteinově díle shrnu-
tém zvláště ve Filosofických zkoumáních 
se setkáváme s pojmem „jazykových 
her“. Tento pojem se primárně neváže 
k Platónovým dialogům, přesto lze jeho 
vymezení použít jako paralelu nebo 
nástroj k pochopení významu vyprá-
vění o Theuthovi a Thamovi v dialogu 
Faidros. Wittgenstein zkoumá vztahy 
mezi vyřčenými slovy a pravidly jejich 
používání v krátkých úvahách, v nichž 
popisuje fungování a úspěšnost jedno-
duchých rozhovorů s malým počtem 
slov, jež nazývá „jazykovými hrami“. 
Upřesňováním pomocí příkladů těchto 
„her“ se ukazuje, že vztahy reprezen-
tace mezi jazykem a realitou se zaklá-
dají na lidské činnosti řízené pravidly.14 
Slova nejenom v těchto hrách odvozují 
význam z  toho, jaká jim náleží role 
v komplexních aktivitách daných sle-
dovatelnými pravidly. Podle tohoto vy-
mezení pak není činností pouze psaní 
textu, jak tvrdí Sókratés ve Faidrovi, 
nýbrž činností s pragmatickým úče-
lem je také mluvená řeč. Její pravidla 

14 Hintikka 1977, s 232.

jsou vysvětlena nahlédnutím vztahů, 
podobně jako jsou např. v deskových 
hrách objasněna pravidla určením 
jednotlivých hracích kamenů a mož-
nostmi jejich pohybu po políčkách hrací 
plochy.15 Např. jednoduchý rozhovor 
dělníků na stavbě používá slova pro 
stavební díly a promluvy a odpovědi 
odpovídají možnostem pohybů hracích 
kamenů. Založení této jednoduché hry 
je vymezeno pravidly pro používání 
jednotlivých stavebních dílů – slov.16 
Cílem hry odehrávající se v jazyce je 
opakované úspěšné dorozumění, řízení 
se pravidlem. Podobně se řídí vymeze-
nými pravidly aritmetika nebo geome-
trie, jak ji zmiňuje Sókratés v dialogu 
Faidros. V matematických oborech jsou 
slova formálně nahrazena čísly, znaky 
nebo symboly. Od pozorování chování 
mluvčích ve „hrách“ vymezených nej-
menšími jednotkami slov lze vést analo-
gii k pozorování pravidel a vazeb u jed-
notlivých znaků a symbolů hlásek, jež 
charakterizuje i objevitelskou činnost 
boha Theutha.

Wittgenstein chtěl také ukázat, že 
při zkoumání významu slov se sice mů-
žeme řídit pravidly vedoucími k úspěšné 
domluvě, ale že zároveň dosahujeme 
pouze vymezení významu konkrétního 
slova s rozplývavými okraji. Význam 
není nikdy úplně uzavřený a vždy exis-
tuje možnost použít slovo nebo znak 
jinak. Podobně není možné přesně vy-
mezit ani pojem jediné „hry“, neboť 
vždy existuje možnost pozměnění nebo 

15 Wittgenstein 1998, odst. 47; viz také 
Hintikka 1977, s. 241.

16 Black 1979, s. 342.
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vytváření pravidel přímo během hraní.17 
Charakter hry je založen na sdílení mezi 
hráči, na společném hraní a podobně 
jazyk nebude jazykem, jestliže nebude 
sdílen více uživateli.18 Totéž musí analo-
gicky platit i pro písmo. Z hlediska zkou-
mání vyprávění o Theuthovi a Thamovi 
v dialogu Faidros nám proto poslouží 
Wittgensteinův názor, že ze zkušenosti 
jsme schopni se úspěšně řídit pravidly 
hry, ale zároveň nemůžeme zcela ustavit 
význam pojmu a význam psané hlásky 
bez vymezení vztahů k dalším hláskám, 
vymezení její funkce v těchto vztazích, 
ale také bez „rozplývavých okrajů“. Mů-
žeme se tedy držet zavedených pravidel, 
zároveň však v případě počtem uzavře-
ného systému hlásek můžeme vytvářet 
další vazby a prozkoumávat pravidla 
téměř neomezeně. Význam slova se 
ukazuje v jeho konkrétních úspěšných 
použitích.19 Podobně význam hlásky, 
znaku, symbolu nebo hracího kamene 
ve hře se ukazuje v úspěšném použití, 
vytvoření slova, aritmetického důkazu 
či „hraní hry“.

III. PRAVIDLA A PŘÍKLADY 
PLATÓNSKÉ DIALEKTIKY
Neurčitost, která provází jazyk i  řeč 
myšlení, měl Platón na paměti, když 
v dialogu Filébos vymezil úkol dialek-
tika s pomocí pojmů „neomezeného“ 

17 Wittgenstein 1998, odst. 83. „A neexistuje 
také případ, kdy hrajeme a – ,make up the 
rules as we go along‘ [vytváříme pravidla 
průběžně]? Ba i takový, že je pozměňuje-
me – as we go along.“

18 Black 1979, s. 345.

19 Wittgenstein 1998, odst. 71; viz také Kol-
man 2008, s. 444–445.

a  „omezeného“ jednoty. Přesnosti 
v dialektice podle tohoto dialogu lze 
dosáhnout důsledným zkoumáním ne-
omezených vztahů toho, co je myšleno, 
přesným vymezením a následně výčtem 
všech položek.20 Ani takové opakované 
zkoumání a ustavování vazeb a pravidel, 
jak se podle nich řídit, nezbavuje systém 
neurčitosti rozplývavých okrajů, jak bylo 
naznačeno při popisu „jazykových her“. 
Pro vyjádření jiného předmětu a pro 
podání jiného obrazu je nutné použít 
shodná pravidla jiným způsobem pod-
řízeným danému cíli a danému tématu. 
Platónova dialektika se v různých dialo-
zích popisuje různými obrazy, přestože 
zachovává konstanty zkoumání vztahů 
mezi etickými či ontologickými pojmy. 
Liší se např. popis dialektiky podmíněné 
zkoumáním „slasti“ ve zmíněné pasáži 
z Filéba od popisu vztahů mezi nejvyš-
šími rody „jsoucna“ v Sofistovi nebo od 
zkoumání pojmu „jedna“ v Parmenido-
vi.21  Písmo, systém hlásek, jejich ozna-
čení a vyjádření vztahů v dialogu Faidros 
je pak příkladem spojení neomezena 
a omezení jako v dialogu Filébos, neboť 
toto vše zahrnuje omezený počet znaků 
spojovaných dohromady podle pravi-
del a výsledkem i cílem je neomezená 
variabilita použití hlásek, slov a vět.22 
S ohledem na zkoumání těchto vazeb se 

20 Philb. 16c10–e2. Viz Frede 1997, s. 153–155.
21 Soph. 236c–237b; Cornford (1957, s. 201–202) 

rozpoznává v  dané pasáži tři problémy 
spojené s  otázkou po bytí: 1)  bytí světa 
jevení a zdání v protikladu ke skutečnosti 
a  věčnosti bytí idejí; 2) možnost mluvení 
a pochopení toho, co není pravdivé; 3) pro-
blém záporných soudů a výroků. Viz dále 
Parm. 136c5, 135d6, 136e1–2.

22 Philb. 18b6–d2.
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jedná o systém s „rozplývavými okraji“ 
na straně vytvořené slovní zásoby i pou-
žití gramatiky.

Inspirujeme-li se Theuthovým po-
činem v oblasti „fonetiky“ (se zdůraz-
něním uvozovek), který je v dialogu 
Filébos využit jako jeden z příkladů 
božské dialektické metody, jíž náleží 
posuzovat největší obtíže vztahů mezi 
omezeným a neomezeným či jednotou 
a mnohostí, máme před sebou v dia-
logu Faidros nejen grafickou podobu 
hláskového systému, ale také nárys 
jednotlivých prvků a pravidel jejich 
vazeb, jež společně tvoří vymezenou 
jednotu. Theuth se v příkladu dialogu 
Filébos první správně postavil k neko-
nečnu (ἄπειρον), jež v sobě nese varia-
bilita hlasu, a vymezil skupiny hlá-
sek podle principů podobnosti jejich 
jednotlivých vlastností.23 A nejenom 
to, nýbrž dále stanovil pravidla spojo-
vání hlásek v jeden smysluplný celek, 
tedy v gramatické umění (γραμματική 
τέχνη).24 Toto vše je možné provést 
bez jakékoli grafické pomůcky pouze 
v úvahách a to na Theuthově počinu 
Sókratés oceňuje a dává za příklad dia-
lektického vymezování v neomezeném 
množství předmětů myšlení. Podobně 
jsou i samohlásky vzhledem k souhlás-
kám v dialogu Sofistés příkladem prvků 
systému, jejichž hlavní vlastností je 
vázat na sebe z obou stran další prvky, 
a nepřekvapí nás ani zde zmínka o gra-
matickém umění.25

23 Tamtéž 18b8–c3.
24 Tamtéž 18d2.
25 Soph. 253a4–a12. K γραμματική τέχνη viz 

Soph. 253a10–12.

IV. POSOUZENÍ VYNÁLEZU 
PÍSMA
Ve vyprávění o vynálezu písma v dialogu 
Faidros se Theuth ukazuje být zručným 
umělcem, přičemž je osloven nejzruč-
nější umělče (ὦ τεχνικώτατε Θεύθ).26 Do 
oblasti jeho umění náleží rozpoznání 
jednotlivých hlásek a určení jejich gra-
fické podoby, dále i nalezení podobností 
mezi zvukovým a grafickým systémem 
a jejich vzájemné propojení. Podle vy-
právění se však umělec, byť sebelepší, 
může mýlit v tom, jak bude nakonec jeho 
vynález využit. Protože se umělec může 
mýlit, neboť se domnívá, že vynalezl 
lék pro paměť a moudrost, je výsledek 
jeho umění posouzen někým jiným, a to 
z hlediska užitku (ὠφέλεια) takového 
vynálezu.27

Posouzení náleží králi Thamovi, 
zástupci boha Ammona, který musí 
rozhodnout, jaká umění budou moci 
přejít mezi ta využívaná Egypťany. Roz-
hoduje se, zda i v případě písma, jak se 
Theuth domnívá, se jedná jen o hru, 
nebo o umění hodné ocenění.28 Jedná se 
v případě písma o lék pro paměť a moud-
rost, nebo o drogu, jež způsobuje za-
pomínání a otupuje rozum? Pro účel 
naší interpretace je na tomto motivu 
vyprávění důležité označení písma za 
„hru“ a motiv posouzení jejího „užitku“. 
V těchto motivech je patrné propojení 
s dalšími obory Theuthova vynálezectví 
i s  jejich zaměřením k určitému cíli. 
Nicméně i opakovaně a úspěšně hraná 
hra rozvíjí praxi zvládání jejích pravidel 

26 Phaedr. 274e7.
27 Tamtéž 274d6–e2.
28 Tamtéž 274e4–275a1.
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a řízení se jimi, a to i za účelem, který 
může využití hry přesahovat, např. tím, 
že rozvíjí pochopení podobně vystavě-
ných systémů.

Podíváme-li se na další egyptské 
vyprávění kněze v  dialogu Timaios 
23a–c, pak písmo v této pasáži ucho-
vává nejstarší události a  genealogie. 
Určitá užitná hodnota mu proto musí 
náležet i v této „hře“. Správným využi-
tím, tj. umístěním na zdi chrámu, slouží 
upamatování (μιμνήσκω) a pomáhá za-
chovat pamětihodné události i přes ni-
čivé následky katastrof, které pravidelně 
postihují zemi.29 Z jiného úhlu pohledu 
uchovává politicky a  eticky důležité 
momenty vývoje Egypta, tak aby je bylo 
možné použít jako obrazy a příklady pro 
posouzení dalších rozhodnutí a činů. 
V tomto nadčasovém uchování jednot-
livých obrazů se zakládá proklamovaná 
moudrost a hloubka vědění spojovaná 
ve vyprávění s Egyptem. Thamus na-
opak v soudu o písmu kritizuje Theu-
thův názor a považuje jej za pravý opak 
(τοὐναντίον). Vynález písma se jeví jako 
obtížně rozhodnutelné umění, někomu 
se jeví jako dobré a hodné chvály a ně-
komu jinému zase jako nedobré a hodné 
hany.30 Tato rozporuplnost platí obecně 
o soudu nad všemi uměními. Nicméně 
cílem zapisování je opětovné rozpozná-
vání jednou již rozpoznané pravdivosti 
událostí, pravdivosti skutečné předlohy 
obrazu, jak by bylo možné konstatovat 
s ohledem na neměnnost ontologických, 
politických a etických pojmů.

29 Tim. 23a1–c3.
30 Phaedr. 274d7–e1 (ὅτι καλῶς ἢ μὴ καλῶς … 

τὸ μὲν ἔψεγεν τὸ δ‘ ἐπῄνει).

Ve vyprávění dialogu Faidros po-
dává Thamus zdůvodnění svého soudu 
o písmu. Tato nauka vede k zanedbávání 
paměti a k zapomínání v duši.31 Je sice 
třeba ji v nějakém rozsahu jako nauku 
zvládnout a naučit se ji, ale to ještě ne-
představuje plné pochopení problému 
písma. Podobně ambivalentně je možné 
posuzovat písmo a  psaní z  hlediska 
studenta gymnázia nebo lingvisty, pro 
každého se v něm bude ukazovat něco 
jiného, téměř protikladného. Na stu-
denta se snad vztahuje Thamovo vysvět-
lení. Písmo mu slouží jen pro zazname-
návání poznámek nebo psaní úkolů. 
To znamená, že zanedbává péči o svou 
paměť, méně se učí a tato nečinnost 
způsobuje zapomínání. Naopak péče 
o paměť, i když je v Thamově soudu 
zmíněno negativní zanedbávání paměti 
(μνήμη ἀμελετησία), je jedním z mnoha 
způsobů výcviku dialektika.32 Lingvi-
sta zkoumá vztahy, jež písmo určují, 
a snaží se jeho založení vidět v sou-
vislosti celého jazykového systému, 
případně je v  něm schopen vymezit 
hlubší systém omezených částí, které 
pomohou přesnější klasifikaci. Zároveň 
je schopen vymezit celky textů, které 
jako příklady přesahují omezení daná 
pamětí pouze jediného člověka i pouze 
jediné generace lidí.

Thamus na základě posouzení písma 
vysvětluje, proč je jeho soud opakem 
Theuthova mínění. „Neboť tato nauka 

31 Tamtéž 275a2–3.
32 Viz např.  výchovu dialektika v  Ústavě 

(Rep. VII. 521c–532b) nebo zmínku o  pa-
měti společně s  rozumem, věděním 
a  pravdivým míněním v  dialogu Filébos 
21b6.
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zanedbáváním péče o paměť způsobí 
zapomínání v duších těch, kdo se jí na-
učí, protože se spolehnou na to, co je 
napsáno vně, s pomocí cizích písmen, 
a nebudou se znovu rozvzpomínat sami 
v sobě a svým vlastním úsilím. Vynalezl 
jsi tak nikoli lék na paměť, ale na upama-
tování.“33 Znaky písma jsou záznamem 
jazyka vně, k jejich psaní a čtení musíme 
použít smysly, zatímco systém jazyka 
vzniká v  řeči, která utváří charakter 
uvažování. Uděláme-li další krok, pak 
řeč utváří i charakter námi vnímaných 
znaků a vlastností smyslového světa. Za-
psaný text, tedy cizí a vnější písmena, 
lze považovat za věci mezi ostatními 
věcmi ve světě, jež tvoří protipól vůči řeči 
uvažování.34 S pomocí textu si můžeme 
připomenout – doslova se můžeme upa-
matovat (ὑπόμνησις) na – něco dalšího.35 
Psaný text zůstává důmyslným smyslo-
vým obrazem (εἴδωλον) prožitku světa, 
jednotlivých událostí a jejich charakterů 
a vlastností.36 Podle popisu Wittgenstei-
nových úvah můžeme takový obraz po-
važovat za „jazykovou hru“, která – jak 
se ukázalo – není nikdy plně uzavřená, 
přestože je dána omezeným počtem 
znaků a  propojena danými pravidly. 
Vhodně umístěný obraz např. vyprávění 

33 Phaedr. 275a2–6: τοῦτο γὰρ τῶν μαθόντων 
λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης 
ἀμελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωθεν 
ὑπ‘ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς 
ὑφ‘ αὑτῶν ἀναμιμνῃσκομένους· οὔκουν 
μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως φάρμακον 
ηὗρες.

34 Řeč uvažování či myšlení je zmíněna 
v dialogu Sofistés (Soph. 263e3–5).

35 Phaedr. 275a5.
36 K  učení se a  paměti se Sókratés vrací 

v  pasáži Phaedr. 276a. Písmo nazývá 
obrazem Faidros (Phaedr. 276a8–9).

v textu také podněcuje čtenářovo samo-
statné zkoumání a pokusy zpřítomnění 
skutečné předlohy.

Již jsme se několikrát dotkli uvažo-
vání v řeči jako protipólu písma. V Tha-
mově rozlišení jsou písmo a znaky ja-
zyka vně, zatímco řeč je uvnitř v duši 
a souvisí s rozpomínáním, důsledně se 
znovu-rozpomínáním či upamatováním. 
Touto schopností je nadána lidská paměť 
a Thamus neupozorňuje pouze na opě-
tovné připomenutí něčeho dříve nauče-
ného, nýbrž zahrnuje zároveň možnost 
připomenutí si nebo znovuobjevení po-
uček či myšlenek, s nimiž jsme se nikdy 
ve zkušenosti setkat nemuseli, podobně 
jako nápisy v chrámech uchovávají „pa-
měti“ i přes působení ničivých katastrof 
a období zapomnění. V rámci vyprávění 
se pak něco takového mohlo dít před 
začátkem našeho času, resp. mohla to 
zahlédnout opeřená duše na své pouti 
k mezím světa v podobě pravých jsou-
cích věcí.37 Shrneme-li tedy krátce užitek 
použití hláskového systému v jeho gra-
fické podobě, pak slouží k formálnímu 
zaznamenání významných úvah a udá-
lostí jako obrazů, jež jsou jednotlivými 
příklady jazykových her. Tyto záznamy 
přetrvají dobu jediného lidského života 
i věky existence obcí a slouží k upama-
tování na skutečnost, na události nebo 
také na pravdivé vyjádření pojmů pla-
tónské ontologie a etiky.

V. ROZPOMÍNÁNÍ 
V PODOBENSTVÍ O ROLNÍKOVI
S  odkazem na znovu-rozpomínání 
(ἀνάμνησις) je třeba číst i Sókratovo 

37 Phaedr. 249b6–c4.
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podobenství o  rolníkovi a vědění na 
řádcích 276a1–d8. Rozumný rolník 
nebude plýtvat důležitým osivem na 
ukázku rychlosti jeho klíčivosti u příle-
žitosti svátku. Bude naopak sít uvážlivě 
v souladu s rolnickým uměním obecně 
a s cílem získat z osiva co největší uži-
tek. Naopak svátek je provázen hrou 
(παιδιά), již určují pravidla rituálu, po-
dobně i vážná činnost má svá pravidla 
určená uměním (τέχνη), kde důležitý je 
ohled na výsledek.38 Hra slouží k napl-
nění svátečního obřadu a symbolizuje 
obnovení života, jedná se tedy o obraz 
vymezený pravidly, která určují osivo 
(hláskový systém) pouze za účelem 
zobrazení skutečného střídání jednot-
livých životů. Analogicky má umění cíl 
v maximálním užitku z vloženého osiva 
a v naplnění skutečného využití jeho 
plodnosti při zisku obživy. Podoben-
ství doplňuje namísto osiva spraved-
livá, krásná a dobrá vědění (ἐπιστήμης 
λόγους) a místem, kam mají být tato vě-
dění zaseta s pomocí dialektického umění 
(διαλεκτική τέχνη), je příhodná duše.39 
Opět se tedy jedná o uchování obrazů 
skutečnosti ontologických, etických 
a politických pojmů napříč lidskými 
životy pro příhodné využití v dalších 
úvahách s využitím dialektické metody. 
Hra písma a psaných textů má autorovi 
spisu i jeho následovníkům sloužit jako 
připomínka k hraní podobných her se 
shodnými pravidly.40 Také zde můžeme 
porovnat použití formálně zazname-
nané hry s popisem dialektického úsilí 

38 Tamtéž 276b3–8.
39 Tamtéž 276e4–7.
40 Tamtéž 276d1–8.

ve Filébovi 18d6–e2, kde systém hlásek 
slouží jako příklad utřídění jednoty my-
šlení a myšleného v duši. V úvaze jsou 
hlásky a jejich vazby bez podpory smy-
slových znaků určeny jako příklad hry 
vhodné ke skládání a vymezení pravi-
del vzájemnosti u jednotlivých znaků 
myšlenek podle podobnosti nebo právě 
schopnosti vázat se specifickým způso-
bem k dalším znakům myšlenek.41

Podobně jako se písmo váže k pa-
měti pouze nepřímo, je jeho vztah 
volnější i vzhledem k rozvíjení moud-
rosti. I zde Thamus zmiňuje dva opaky. 
Na jedné straně opravdová moudrost 
(σοφία), na druhé straně domnělé jevení 
se moudrým (δοξοσοφία).42 Sečtělost bez 
náležité nauky je označena jako pouhé 
mnohoznalectví, jež v sobě zároveň ob-
sahuje neznalost. Thamus jako by na-
značoval něco z charakteru Sókratova 
vedení rozhovoru, neboť neznalý člo-
věk, jenž je přesvědčen o své učenosti, 
je-li odhalen, působí nepříjemně a ob-
tížně. Sókratovo vyprávění o vynálezu 
písma zde končí.

VI. FAIDROVA REAKCE NA 
VYPRÁVĚNÍ
Zajímavé je sledovat kromě společných 
prvků a témat, jež se v Platónově způsobu 
výstavby vyprávění objevují opakovaně, 
i Faidrovu reakci. Faidros vyprávění o vy-
nálezu a posouzení písma nezná. Nezná 
ani vyprávění o duších z centrální části 

41 Více o  způsobu využití Wittgensteinova 
pochopení „hry“ s  ohledem na platnost 
„pravidla“ vhodného k  užití na základě 
zkušenosti v současné filosofii jazyka viz 
např. Kolman 2011, s. 422–435.

42 Phaedr. 275a6–b2.
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dialogu, ale u malého vyprávění si do-
volí poznámku o Sókratově autorství.43 
Tato poznámka je důležitá v několika 
ohledech. Platón jako autor dialogů dává 
nahlédnout do svého způsobu výstavby 
vyprávění, neboť čtenář stejně jako Fai-
dros nemůže toto vyprávění znát, přes-
tože jsou mu známé jeho prvky, ať již 
z vyprávění historiografů, nebo z před-
nášek sofistů, resp. z jejich zaznamena-
ných textů. Na omezené ploše krátkého 
vyprávění a jeho záznamu je za použití 
podobných pravidel hry vystavěn popiso-
vaný obraz nebo podobenství, které to již 
známé spojuje s doposud neznámým za 
účelem přesvědčení posluchače a čtenáře 
o nějaké skutečnosti.

Sókratés se v dialogu Faidros ukazuje 
být zdatným skladatelem řečí, neboť je 
skládá lehce a  bez jakékoli přípravy 
z nich činí součást rozhovoru.44 Je pří-
značné, že Faidrovi odpovídá přeříká-
ním dalšího vyprávění o věštbách ve 
svatyni Dia Dodónského a znovu po-
tvrzuje svůj zájem o pravdu, na niž upo-
zorňoval již na začátku vyprávění.45 Při-
čemž je nutné připomenout, že pravdivé 
jsou primárně pojmy ontologie a etiky, 
„jsoucna jsoucím způsobem jsoucí“.46 

43 Tamtéž 275b3–4.
44 Zcela stranou zde musí v kontextu sklá-

dání řečí a vyprávění zůstat mytologický 
význam Platónovy hry se čtenářem, kte-
rý je zdůrazněn zmínkami o  „Adoniso-
vých zahradách“ ve spojení s postavami 
Adonise a Faidra či vyjádřen opaky mezi 
božským putováním duší nahoru mimo 
svět a  tímtéž putováním duší do Hádu 
a zpět v rituální obnově života, tj. v ucho-
vání pravidel rituálu ve vyprávění napříč 
generacemi.

45 Phaedr. 275b5–c2.
46 Tamtéž 247c7: οὐσία ὄντως οὖσα.

Sókratés sám sebe nepovažuje za autora 
vyprávění, vždy je naopak uvozuje slovy 
„slyšel jsem“ (ἀκοήν).47 Vyprávění tím 
získávají na důležitosti, neboť mohla 
zaznít z úst některého z vypravěčů, jichž 
se v  tehdejším prostředí pohybovalo 
mnoho, a zároveň na sebe brát podobu 
starobylosti. Podle Sókratova upozor-
nění jsou to pouhé obrazy a domněnky 
zprostředkované v řeči, jejich členění, 
pravidla a využití odkazují k důležitému 
motivu hledání pravdy, ale mohou být 
i znakem mnohoznalectví použitého jen 
k jevení se moudrým. Stejně jako se vy-
právění v rámci dialogu jeví dvojznačně, 
jeví se dvojznačně i jeho napsaná forma 
a tomuto hodnocení může podléhat i se-
belépe vystavěný záznam. I zde se setká-
váme pouze s konkrétním vyjádřením 
motivů a dějových prvků v jazykové hře, 
která zazní, zůstává ve vzpomínce, je 
zapomenuta nebo zaznamenána a ucho-
vána přes několik generací. Zazname-
naný text zůstává hrou, a je-li napsán 
mistrně, zůstává takovou hrou, která 
podněcuje k opětovnému prozkoumá-
vání popsaného obrazu. Podle Thamova 
kritéria prospěšnosti hrou, již je pro-
spěšné hrát, ale pouze s přihlédnutím 
k dalším okolnostem, např. k účelu za-
znamenání pronesené řeči, ke kontextu, 
kde se řeč nebo rozhovor uskutečnily, 
a samozřejmě k obsahu sdělení.

VII. POSTAVY VYPRÁVĚNÍ, 
PROTIKLADY A VZTAHY 
REPREZENTACE
Než uzavřeme analýzu vyprávění o Theu-
thovi a Thamovi, podívejme se na tyto 

47 Tamtéž 274c1.
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postavy ještě jednou z hlediska jejich vý-
znamu ve vyprávění, jenž by měl být dán 
podobně, jako je dáno určení kamenů 
ve hře systémem vztahů mezi jejich čin-
nostmi a úkoly ve vzájemné interakci. 
Theuth je umělec, jeho vynálezy slouží 
lidem, sám dovede z hlediska umění 
prozkoumat a ustavit prvky v rámci ně-
jakého dílčího celku. Dovede stanovit 
platná pravidla hry a používání systému, 
připomeňme také počty, geometrii, ast-
ronomii či hru v kostky. V jednotlivých 
hrách i v ostatních činnostech předkládá 
hry k dalšímu užívání a záleží pouze na 
tom, zda jsou využity ke krácení dlouhé 
chvíle, nebo k získání a rozvíjení vědění. 
Naopak Thamus soudí umění z hlediska 
celkového pohledu, přesněji z hlediska 
jejich prospěšnosti duši. Prosazuje tedy 
pouze jediný účel a další možné využití 
odmítá. Tímto způsobem se ve vyprávění 
odmítá zaznamenávání řečí, přestože za 
příhodných podmínek mohou být texty 
prospěšné. Vyprávění vyjadřuje tento 
protiklad i  v  charakterech hlavních 
postav. Opačně nebo „v tom i druhém 
směru“ (ἐπ‘ ἀμφότερα) lze argumentovat 
pro každé umění i proti němu.48 Založení 
každého umění není proto jednoznačné, 
neboť záleží na tom, z jakého směru je 
posuzováno. Možnost protikladného 
usuzování je pouze jednostranně vyu-
žita i při soudu nad písmem. Jednak je ve 
hře písmen obsažena moudrost a paměť 
a jednak taková hra vede k zapomínání, 
resp. pouze k upamatování nebo zdánli-
vému vědění. Vyprávění je také stavěno 
z hlediska protikladu duše a těla, což je 
vyjádřeno s pomocí určení uvnitř a vně. 

48 Tamtéž 274e1–3. 

Hlásky v příkladu dialektické úvahy jsou 
v úvahách uvnitř, v duši, a naopak písmo 
je předmětem smyslů vně, čímž se jeho 
hodnota umenšuje. Z pohledu vztahu 
hláskového systému a písma k pravdi-
vosti je pak nejobecnějším protikladem 
určení pravda a mínění. Smyslové se 
ukazuje jednou tak, podruhé jinak, nebo 
jako naprostý opak. Vlastnosti smyslo-
vých obrazů je schopen určit a posoudit 
pravdivě jen ten, kdo dovede zaujmout 
k jejich dílčím sdělením jednotící po-
hled, porovnat je navzájem a zároveň 
vymezit jejich význam vzhledem k celku 
obrazů.

Thamův soud zařadil mezi smyslová 
umění i písmo a psaný text. Nelze se 
domnívat, že by vyprávění bylo tak po-
vrchní, že by nerozlišilo mezi fyzickými 
znaky textu a jeho obsahem, ale nebez-
pečný může být i obsah. Nepřiprave-
nému nebo jen částečně zběhlému člo-
věku může text říkat i pravý opak toho, 
co je v něm zapsáno, podobně jako ob-
raz může zamezit pochopení originálu. 
Na to upozorňuje Sókratés na řádcích 
275d4–e5.49 Nestačí proto zapsat jednu 
řeč a ji dále zkoumat, nestačí ani psát 
textové předlohy pro řeči, jak ukazuje 
příklad Faidrova učitele Lysii.50

Podle předložené interpretace vy-
právění o Theuthovi a Thamovi musí být 

49 Tamtéž 275d4–e5. „To je asi, Faidre, hroz-
ná vlastnost písma a doopravdy podob-
ná malířství. Neboť výtvory malířství 
stojí sice jako živé, ale když se jich na 
něco otážeš, velmi velebně mlčí. Právě 
tak i  napsané výklady; myslil bys, že za 
jejich slovy je nějaké myšlení, ale když se 
otážeš na něco z jejich obsahu, chtěje se 
o tom poučit, ukazuje takový výklad vždy 
jenom jedno a totéž.“

50 Tamtéž 227b2–c8.
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text psán pro duši, jež k němu přistupuje 
s náležitou průpravou – nejen řádně na-
učena, ale také vycvičena ve čtení, které 
samo by mohlo následovat pouze hru 
psaného textu, např. tím, že by jej chá-
palo jako pravdu samu, a nikoli pouze 
jako zaznamenané mínění a nemuselo 
by se oddat vážnějšímu umění a zasa-
zení sdělení textu do širších souvislostí. 
Analogicky by nedošlo ke spojení jazyka 
s vymezenou realitou, jak bylo nazna-
čeno při popisu „jazykových her“, při-
čemž ve Faidrovi a v dalších zmíněných 
Platónových dialozích dochází k posunu 
této reality do oblasti vždy pravdivých 
pojmů ontologie a etiky. Povznesení se 
nad obsah jednoho dílčího textu, jedné 
dílčí řeči s ohledem na další texty a s při-
hlédnutím k celku zatím poznaného 
slouží k pochopení a opětovnému vyu-
žití poznaných vztahů k následování vy-
mezených pravidel. Ve Filébovi je taková 
činnost vymezení funkcí a vztahů mezi 
hláskami příkladem dialektické úvahy, 
jež se odehrává v dialektikově duši. Nic-
méně i tato cesta musí čelit podobným 
úskalím jako psaný text, její rozporu-
plnost vede na jedné straně k bujnosti 
a hravému nadužívání možností, jež 
v sobě řeč skýtá, na druhé straně je nej-
větším darem bohů a cestou, která vede 
k moudrosti.51

VIII. ZÁVĚR
Sókratovo vyprávění o Theuthovi a Tha-
movi je tedy možné číst jako zdůraznění 
rozpornosti pochopení psaného textu. 
Pokud vyprávění zachované v  textu 
slouží jako obraz, jenž má čtenáře vést, 

51 Philb. 15d8–16a3.

aby sám hledal pravdu, pak není vyná-
lez písma, jak je popsán a posouzen, 
zbytečný. I v závěru ponecháme stra-
nou širší otázky problematiky psaní 
textů v  rámci výkladu Platónových 
dialogů řešené v  současné literatuře 
např. T. A. Szlezákem nebo Wilfriedem 
Kühnem. Je snad třeba upozornit, že 
z hlediska zpracování „hry“ ve Faidrovi 
se nejeví dostatečný ani článek Paula 
Plasse, neboť jeho zájem se váže k só-
kratovské hře paidia, a nikoli ke hře, jež 
je určována z hlediska svých pravidel, 
stručně k „jazykové hře“, jak byla vyme-
zena s pomocí úvah Ludwiga Wittgen-
steina.52 Použití pojmu „jazykových her“ 
nám posloužilo jako příklad rozpoznání 
a opětovného využití pravidel zdánlivě 
uzavřeného systému jazyka. Ukázalo se, 
že spojení jazyka s popisovanou realitou 
není nikdy zcela dokonalé a uzavřené 
a že celky jazykových her a analogicky 
celky textů ponechávají vždy možnost 
pro další využití týchž pravidel a hraní 
hry jinak. Hraní her řízených pravidly 
jsme přirovnali k dialektickému umění, 
jak bývá popsáno s pomocí příkladů 
v Platónových dialozích jako prozkou-
mávání systému vztahů za účelem zod-
povězení dílčí otázky významu ontolo-
gického nebo etického pojmu. V těchto 
příkladech se v textu uchovává systém 
dosahování vědění, které je v dialozích 
často spojováno s věděním božským. 
Dosažení vědění o realitě neměnných 
předmětů ontologie a etiky i o vztazích 
mezi nimi bývá popisováno pomocí ob-
razů v řeči, které vedou k využití řeči 
k opětovnému prozkoumávání těchto 

52 Plass 1967, s. 343–364.



43ANTONÍN ŠÍM A
JAZYK, PÍSMO A VYPRÁVĚNÍ O THEUTHOVI A THAMOVI V DIALOGU FAIDROS

19/2018

obrazů a k pochopení pravidel jejich 
výstavby, k praxi dialektického uvažo-
vání. Jazyková hra včetně hry obrazů 
v textu vyprávění o Theuthovi a Thamovi 
v dialogu Faidros pak vede k dorozumění 
mezi pisatelem a čtenářem, který je na-
bádán k tomu, aby se řídil zaznamena-
nými pravidly a pochopil popisovanou 
realitu nebo to, co z reálného je v textu 
zachováno i přes velké časové rozmezí. 
Zároveň u každého textu zůstává ote-
vřená možnost „rozplývavých okrajů“, 
tj. možnost použít pravidla jeho vý-
stavby v další interpretaci nově a jinak. 
V již vymezeném celku zůstává stále ne-
zanedbatelný díl nevymezeného. Cílem 
takového hraní je dosažení vědění po-
dle předloženého návodu. I přesto však 
zůstává nesporné, že texty mohou vést 
i k opačnému cíli a k zanedbávání úsilí 
o získání vědění. Na jedné straně mohou 
tedy rozvíjet úsilí získávání moudrosti 
a na druhé straně mohou vést k pou-
hému jevení se moudrým.

Písmo ve Faidrovi lze chápat jako gra-
fický obraz hláskového systému jazyka 
ve Filébovi, obojí je vhodně zvoleným 
obrazem pro systém jazyka, jenž vyja-
dřuje základní významotvorné uspořá-
dání lidské řeči. Jak se někteří interpreti 

domnívají, i  „řeči o sobě“, tedy logu, 
jímž k nám podle interpretace dialogů 
Faidros a Timaios nakonec promlouvá 
veškerá duše uvádějící v pohyb veške-
rou tělesnost světa.53 Zájem o  psaný 
text, tedy o obraz, by měl vést k zájmu 
o samu řeč a samo sdělení, o reálnou 
předlohu. To je naznačeno ve Faidrovi 
i Filébovi příkladem užívání dialektiky 
a v případě provozování her jazyka sna-
hou hrát hru úspěšně a rozumět i přes 
velký časový a geografický odstup od 
vzniku textu či pronesení řeči. V pří-
padě, že čtenář nebude hned s textem 
hotov, nýbrž neustálým návratem bude 
rozvíjet jeho sdělení, nebude pro něj 
žádný text hrozbou, jak by se z výkladu 
nebezpečnosti zapisování řečí v dialogu 
Faidros mohlo zdát. Lze zmínit, že to-
též se předkládá k posouzení i v dalších 
dialozích, na něž jsme v našem zkou-
mání upozornili. Pokud by také Solón 
v Kritiově vyprávění a vzpomínání na 
starého Kritiu v Timaiovi náležitě po-
chopil vyslechnuté příběhy zapsané na 
zdech egyptských chrámů a dovedl by 
využít moudrost pravé historie, která 
sahá hlouběji než jediné pokolení, pak 
by jej v básnickém umění nepřevýšili ani 
Hésiodos, ani Homér.54

53 Špinka 2009, s. 160.
54 Platón Tim. 21b3–d3.
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Platón
Crit. –  Critias
Phaedr. – Phaedrus
Philb. – Philebus

Rep. – Republic
Soph. – Sophist
Tim. – Timaeus
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ABSTRAKT
The main question this article is trying to 
answer is why Aristotle did not write any 
treatise on physiognomy similar to one 
published under his name by an unknown 
Peripatetic thinker. Aristotle includes in 
his theories and writings a considerable 
amount of coherent views and partial 
theses that were in line with some older 
and generally accepted preconceptions – 
e.g. about the innate inferiority of women 
and barbarians, or about the ontological 
superiority of hot over cold. These 
[preconceptions] were also shared by 
physiognomists, including the author of 
the Physiognomonica. It seems, however, 
that he never attempted to create one 
consistent and comprehensive theory 
based on these observations and views. 
This may be partly that he did not accept 
the main preconception of physiognomists 
about an innate and unchangeable 
correspondence between appearance and 
character. The chief factor, however, was 
probably the fact he did not believe that 
physiognomy can be transformed into 
a science. He himself was able to prove 
scientifically a correspondence between 
traits of character and appearance only on 
the level of a species, but not on the level of 
the individual. In Analytics Prior, moreover, 
he conditioned the legitimate practicability 
of physiognomy by four conditions from 
the area of logical argumentation which, 
however, physiognomy could not fulfil for 
the most part.
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Že spis zvaný Fysiognómonika 
není autentickým Aristotelovým dílem, 
je nyní známá a jistá věc, ačkoli to tak 
nebylo vždy.1 Souhlas panuje víceméně 
i v tom, že autor spisu nebyl přímým 
Aristotelovým žákem a patřil spíše do 
druhé nebo třetí generace peripate-
tiků, ačkoli spornou věcí zůstává, zda 
se původně jednalo pouze o jedno po-
jednání od jednoho autora, anebo o dvě 
podobná, ale různá zpracování téhož 
tématu, jež v jeden celek upravil a spojil 
v blíže nespecifikovatelné době jeden 
redaktor.2 Nikdo nepochybuje ani o tom, 

1 K  důvodům vyřazení spisu ze souboru 
aristotelik viz např. Lloyd 1983, s. 24; Vogt 
1999, s. 192–193; Ferrini 2007, s. 26 či Vítek 
2012, s. 14–16.

2 Srov. k  tomu podrobněji Foerster 1888, 
s.  294–302 a  1893, I.xixn.; Misener 1923, 
s. 2; Armstrong 1958, s. 52–53; André 1981, 

že spis byl silně inspirován výroky a teo-
riemi skutečného Aristotela, ačkoli není 
úplně jasné, zda jeho dílo posloužilo 
jako výhradní nebo alespoň hlavní zdroj 
a proč nebylo využito beze zbytku, nýbrž 
jen zčásti.3 A byť autor (či autoři) spisu 
nejspíše neměl přístup k nepublikova-
ným materiálům Aristotela a jeho školy 
a byl primárně odkázán na jeho spisy, 

s. 26–27; Vogt 1999, s. 188–194; Sassi 2001, 
s.  35; Swain 2007a, s.  15; Boys-Stones 
2007, s. 64–66, 74; Ferrini 2007, s. 7, 25; Ví-
tek 2012, s. 21–23.

3 Autor Fysiognómonik totiž nejen nevyu-
žil všechny fysiognómonicky vyhlížející 
pasáže v  autentických Aristotelových 
dílech, nýbrž občas jim i  protiřečí, viz 
k tomu Foerster 1888, s. 288–289 a 1893, 
II.256–271; Lloyd 1983, s. 24, pozn. 52; Bar-
ton 1994, s. 101 a 208, pozn. 49; Vogt 1999, 
s.  133–145; Sassi 2001, s.  42–46 a  72–73; 
Boys-Stones 2007, s. 44; Ferrini 2007, s. 26, 
pozn. 38 a s. 376–395; Vítek 2012, s. 17–19. 
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lze se jen dohadovat, do jaké míry – či 
zda vůbec – peripatetická škola ucho-
vávala nějaké texty, které se k tématu 
přímo či nepřímo vztahovaly.4

S tím těsně souvisí otázka, vypraco-
val-li sám Aristotelés nějakou soubor-
nou a konzistentní fysiognómonickou 
teorii, jestliže fysiognómonicky půso-
bící úvahy a dílčí teze se v jeho pravých 
spisech poměrně hojně nalézají5 a jest-
liže známá úvaha z Prvních analytik na-
značuje, že se o tuto nauku a možnost 
jejího provádění zajímal. Na první část 
této otázky odborníci téměř jistě prá-
vem odpovídají negativně, protože se 
v Aristotelových textech nedochovaly 
žádné stopy po teorii, která by jednot-
livé výpovědi na téma fysiognómoniky 
nějak propojovala. Přesto zůstává 
k prozkoumání, z jakých důvodů tak 

4 Aristotelovi žáci, jak známo, na popud 
svého učitele shromažďovali materiál 
k různým tématům. Někteří z nich se zají-
mali o popis lidského charakteru a zčás-
ti též o  jeho souvislost se zevnějškem 
(srov.  Aristoxenos, frg.  54a–b, Wehrli; 
Dikaiarchos, frg. 54, Wehrli; Hérakleidés, 
FHG II.255, frg.  59; Démetrios z  Faléru, 
frg. 166, Wehrli), jiní zkoumali charakter 
a  inteligenci zvířat: např.  Theofrastovi 
jsou přičítány spisy O pohrdáníhodných 
zvířatech a  O  inteligenci a  charakte-
ru zvířat (Diogenés Laërtios V.43 a  49) 
a  teze, že zvířata jsou schopna rozu-
mových soudů (Porfyrios, Abst. III.25: 
λογισμοί). Také pasáž z  Cat. 8, 9b11–33 
bývá občas považována za doklad, že se 
okruh nejstarších peripatetiků fysiognó-
monikou zabýval (Sassi 2001, s.  73–75). 
Bohužel jsou všechna tato data velmi 
kusá a  nelze z  nich nic jistějšího vyvo-
dit (srov. Misener 1924, s. 107–109; Sassi 
2001, s.  74–75; Ferrini 2007, s.  18; Vítek 
2012, s. 18). 

5 Soupis těchto pasáží uvádějí např. Boys- 
-Stones 2007, s. 44 či Barton 1994, s. 208, 
pozn. 49.

Aristotelés neučinil a proč fysiognómo-
nice nevěnoval samostatné pojednání 
nebo alespoň kapitolu v rámci nějakého 
spisu. Pokud se k tomuto kroku odhod-
lal pod Aristotelovým jménem autor 
Fysiognómonik, který ani zdaleka nedo-
sahoval intelektuální a vědecké úrovně 
svého velkého vzoru, proč sám Aristo-
telés tuto možnost nevyužil a nevyvodil 
závěry, které se z některých jeho výroků 
takřka nabízejí? 

Následující výklad tedy bude mít za 
cíl: 1) nabídnout vysvětlení, proč Aris-
totelés fysiognómoniku nerozpracoval 
v ucelený systém; 2) výběrově poukázat 
na některé „fysiognómonické“ prameny, 
které Aristotelés nebo autor Fysiognó-
monik znali nebo znát mohli;6 3) pro-
věřit, zda výroky dochované v  Aris-
totelových spisech skutečně obsahují 
stěžejní teze a prvky fysiognómoniky 
a umožňují jejich sestavení do jedné 
koherentní nauky. Tyto cíle ovšem bude 
možné naplňovat jen různou měrou. 
Je velmi obtížné přesvědčivě prokázat, 
proč nějaký autor něco neudělal (ad 1). 
Před Fysiognómonikami není bezpečně 
doložena žádná komplexní fysiognómo-
nická teorie, nýbrž jen množství dílčích 
tezí různých autorů, které se objevují 
také v pozdějších fysiognómonických 
spisech. Protože však není nikterak 
jisté, že tyto paralely byly ve fysiognó-
monické optice vždy nahlíženy i svými 
původními autory či zastánci, spokojuji 

6 Aristotelés ve svých studiích často sta-
věl na starších či soudobých předpokla-
dech a  koncepcích intelektuální i  lido-
vější provenience (viz k tomu např. Lloyd 
1983, s.  15, pozn. 21), ale v  oblasti fy-
siognómoniky se tím doposud nikdo ve 
větší úplnosti nezabýval. 
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se vesměs s jejich stručnými výčty v po-
známkách pod čarou a neusiluji o přes-
nější určení jejich vztahu k Aristotelovi 
a autorovi Fysiognómonik (ad 2). Vzhle-
dem ke značné roztroušenosti a k růz-
nému kontextu fysiognómonicky vyhlí-
žejících tezí v Aristotelově díle nebudu 
případ od případu pečlivě prověřovat, 
jsou-li stricto sensu fysiognómonické, 
nebo je-li v nich možné nalézt i nějaký 
jiný smysl;7 jejich fysiognómoničnost 
budu ve stopách autora Fysiognómonik 
a jeho pozdějších následovníků spíše 
předpokládat a na pozadí fysiognómo-
nických spisů a teorií budu zvažovat 
jejich implikace a konstrukční poten-
ciál (ad 3). 

I. CHARAKTER A VZHLED
Základní pilíř celé antické fysiognó-
moniky tvořil předpoklad, že tělesné 
dispozice – neboli vzhled těla a jeho 
projevy – bezprostředně korespondují 
s  dispozicemi psychickými a  vnějš-
kově je odrážejí, jak lze pozorovat ze-
jména v okamžiku vzedmutých afektů 
(např.  hněvu nebo strachu).8 Tímto 
předpokladem podmiňoval existenci fy-
siognómoniky rovněž Aristotelés a také 
ho zčásti sdílel,9 poněvadž považoval 
duši za oživující formu těla10 a odmítal 

7 Srov. Vítek 2012, s. 18–19.
8 Physiogn. A1 (1), 805a1–8 a A1 (3), 805b1–10, 

B4 (35), 808b12–30. Barton 1994, s.  105; 
Popović 2007, s. 71 a 93.

9 Anal. prior. II.27, 70b7–b10. Srov. Eth. Nic. 
IV.14, 1128a10–12. Lloyd 1983, s.  22–23; 
Boys-Stones 2007, s.  47; Ferrini 2007, 
s. 27n.; Patzig 2009, s. 254–256. 

10 De an. II.1, 412a19–22; srov.  De an. I.4, 
408b13–15, II.2, 413a22–25. Tuto prová-
zanost psychických rysů s fyzickými za-
jišťuje už sám akt zplození, při němž se 

připustit stavy duše, které by současně 
nebyly provázeny stavy těla.11 Zároveň 
ho zajímaly neměnné rysy, s nimž se 
člověk rodí a které v něm přetrvávají 
i v průběhu života.12 

Podobně fysiognómové předpoklá-
dali, že všechny základní prvky cha-
rakteru a zevnějšku jsou nerozpojitelně 
provázány13 a že „přirozené“ (tj. vro-
zené) rysy vzhledu a charakteru nelze 
během života nijak změnit ani odstra-
nit.14 Z  téhož důvodu se je také sna-
žili odlišit od pominutelných, a proto 
necharakterizujících rysů získaných, 
přechodných nebo předstíraných.15 

forma uskutečňuje v  látce (viz část III). 
Sorabji 1974, s.  73, 85 et passim; Lloyd 
1983, s.  18; Boys-Stones 2007, s.  47–49 
a 54; Patzig 2009, s. 253–254.

11 De an. I.1, 403a6–10, I.4, 408b2–11, II.1, 
412b5–6, b17–25, 413a6–7. V  tomto ohle-
du Aristotelés navazoval na starší lékař-
skou a filosofickou tradici, která rovněž 
považovala tělo a duši za nedílný celek 
(Wehrli 1951, s. 48–54; Sassi 2001, s. 44). 
Ponechávám stranou, že tuto zásadu do 
značné míry porušuje na těle nezávislý 
a zčásti nadosobní intelekt (νοῦς), který 
přečkává smrt. Lloyd 1983, s.  18; Grae-
ser 2000, s.  360–361; Boys-Stones 2007, 
s. 47–48; Patzig 2009, s. 254–259. 

12 Anal. prior. II.27, 70b8–10. Srov. Cat. 8, 
9b11–33. Sassi 2001, s. 73–75; Fortenbaugh 
1971, s. 153.

13 Physiogn. A1 (5), 806a11–15, B4 (35), 
808b12–14. Boys-Stones 2007, s. 54; Ferri-
ni 2007, s. 21.

14 Physiogn. A1 (5), 806a7–8: „Jsou-li pří-
značné rysy setrvalé, pak i něco setrvalé-
ho označují.“ Adamantios, Physiogn.  I.3: 
„Za takových okolností [tj.  v  případě 
emocí] se však nemění celý vzhled, pro-
tože tu jsou i příznačné rysy, které zůstá-
vají nepohnuty.“  

15 Rysy získané: Physiogn. A2 (6), 806a22–25; 
Adamantios, Physiogn. I.2. Rysy přechod-
né a  předstírané: Polemón, Physiogn. 
(L) 49, I.256,7–9, Foerster; Adamantios, 
Physiogn. I.3–4; Anon. Lat. 11 a  132. 
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Symptomatickým rysům vzhledu říkali 
souborně σημεῖον (doslova: „znamení“ 
či „příznak“),16 čímž rozuměli pří-
značný rys vzhledu či charakteru, nebo 
přesněji dílčí spojitost mezi vzhledem 
a charakterem. Základní snahou antic-
kých fysiognómů, již ilustruje zejména 
druhá část pseudoaristotelských Fy-
siognómonik (tzv. traktát B), bylo zjistit 
co nejvíce takovýchto příznačných rysů, 
vzájemně je porovnat a vyhmátnout ty 
nejdůležitější, poněvadž předpokládali 
jejich hodnotovou hierarchii.17 Pří-
značné rysy poskytoval například tvar 
a velikost čela, uší, obočí, pohyblivost 
a barva očí, stupeň a typ ochlupenosti, 
stavba chodidla, výška hlasu nebo způ-
sob chůze.18 Všechny tyto rysy se vy-
skytují jako charakterologická kritéria 
rovněž ve spisech Aristotela,19 který byl 
ostatně i „otcem“ termínu σημεῖον ve 
výše uvedeném smyslu.20 

Srov.  Gleason 1990, s.  407; Ferrini 2007, 
s. 35.  

16 Vedle termínu σημεῖον fysiognómové 
v témže významu užívali i slovo τεκμήριον 
(srov.  Foerster 1893, II, indices; Ferrini 
2007, s. 28, pozn. 45), kdežto Aristotelés 
mezi oběma výrazy jasně rozlišoval (viz 
část VI).

17 Physiogn. A2 (10), 807a1–3; Adamantios, 
Physiogn. I.3; Anon. Lat. 11, II.17,8–12, 
Foerster. Barton 1994, s.  109; Vogt 1999, 
s. 149; Ferrini 2007, s. 36.

18 Viz např.  Physiogn. A2 (7), 806a26–33, 
kde jsou tyto příznačné rysy vypočítány. 
Lloyd 1983, s. 23–24; Sassi 2001, s. 44–45.

19 Hist. anim. I.8, 491b12–14 (čelo), I.9, 
491b14–18 (obočí) a  491b22–26 (kout-
ky očí), I.10, 491b34–492a4 (barva očí) 
a 492a7–12 (pohyblivost a mrkavost očí), 
I.11, 492a32–b3 (tvar a  velikost uší), I.15, 
494a16–18 (vyklenutí chodidla); De gen. 
anim. IV.5, 774a36–b4 (míra ochlupenosti). 

20 Srov. Anal. prior. II.27, 70b11–16. Lloyd 
1983, s. 22–23, 25–26; Ferrini 2007, s. 27–28.

Podobně jako fysiognómové i Aristo-
telés rozlišoval mezi rysy vlastními (ἴδια), 
které specifikovaly určitý živočišný rod, 
a rysy společnými (κοινά), které sdílelo 
několik rodů. Ačkoli připouštěl, že spo-
lečné rysy a vlastnosti mohou mít svou 
výpovědní hodnotu, jednoznačně prefe-
roval rysy vlastní s tím, že možnost pro-
vádění fysiognómoniky stojí na zjištění 
vlastních rysů živočichů, kteří mají pouze 
jeden vlastní příznačný rys.21 Autor první 
části Fysiognómonik (tzv. traktátu  A) 
tento názor či požadavek znal, ale měl 
zjevné potíže, aby se s ním vyrovnal.22 
Souhlasil sice s tím, že jen několik málo 
živočichů má svoje vlastní příznačné 
rysy, a přistoupil i na Aristotelem navrže-
nou možnost sylogistického odvozování 
jednoho příznačného rysu z druhého;23 
zpochybnil však: a) výpovědní hodnotu 
společných rysů; b) předpoklad, že každý 
živočich má jediný vlastní příznačný rys; 
c) dobrou rozlišitelnost rysů společných 
a vlastních.24 Navzdory závažnosti těchto 
námitek nakonec fysiognómům doporu-
čil zohlednit co největší počet živočiš-
ných druhů, které mají ve své povaze tu-
též příznačnou vlastnost (např. odvahu) 
a žádnou jinou.25 

21 Anal. prior. II.27, 70b16–32. Lloyd 1983, 
s.  22–23; Boys-Stones 2007, s.  54,  
pozn.  86; Ferrini 2007, s.  34–36. 
Podrobněji viz část VI.

22 Vogt 1999, s. 130–132. Viz též část VI.  
23 Srov. Anal. prior. II.27, 70b32–b38 

a  Physiogn. A2 (11), 807a3–11, B4 (38), 
809a19–25 (v  obou těchto pasážích je 
však uvedená možnost přijímána poně-
kud odlišně). Sassi 2001, s. 69–73. 

24 Physiogn. A1 (4), 805b16–25. Srov. Vogt 
1999, s. 122.

25 Physiogn. A1 (4), 806a5–7. To ostatně ko-
respondovalo s  Aristotelovou snahou 
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II. VROZENOST 
CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ
Přesvědčení, že všichni živočichové – 
tedy i zvířata – mají určité vrozené cha-
rakterové vlastnosti, dával Aristotelés 
najevo opakovaně, zejména ve svých 
zoologických spisech:26

Zvířata se odlišují také co do cha-
rakteru (κατὰ τὸ ἦθος), a to následu-
jícími způsoby. Některá jsou totiž 
krotká, netečná a bez sklonů k od-
poru jako kráva; jiná jsou hněvivá, 
kladoucí odpor a nepoučitelná jako 
kanec; další jsou chytrá a bázlivá jako 
jelen a zajíc; ještě další jsou nízká 
a zrádná jako had; jiná jsou svobo-
domyslná, odvážná a šlechetná jako 
lev; jiná ušlechtilá, divoká a zrádná 
jako vlk … další jsou šikovná a škod-
livá jako liška; jiná jsou oduševnělá, 
přátelská a lísavá jako pes; ještě jiná 
jsou krotká a snadno ochočitelná jako 
slon; další skromná a bdělá jako husa; 
ještě další závistivá a milovná parády 
jako páv.

Tyto úvahy vycházely z  určitých 
propozic Aristotelovy filosofie, které 
jsou pro pochopení jeho pozice klíčové. 
Aristotelés předpokládal, že na úrovni 
druhu určuje základní rysy fyzické 
(vzhled) i psychické (charakter) všech 
jeho zástupců forma, která je také podři-
zuje určitému účelu (viz část III). Potře-
buje-li tedy lev k ukojení své příznačné 

charakterizovat zvířata kumulací vzá-
jemných rozdílů (viz k  tomu Lloyd 1983, 
s. 18).  

26 Hist. anim. I.1, 488b12–24. Lloyd 1983, 
s. 19; Sassi 2001, s. 116–117.

žravosti odvahu, pak lze odvahu považo-
vat za jeho charakteristickou vlastnost 
a zároveň důsledek (a účel) formální 
příčiny lva.27 A pokud byly zevnějšek 
i charakter živočicha podmíněny toutéž 
teleologicky působící formální příčinou, 
otevíralo to možnost spatřovat v prvcích 
vzhledu lva doklady či příznačné rysy 
jeho odvahy, které mu pomáhaly či do-
volovaly být odvážným.28  

Ve svých zoologických spisech, které 
se zaměřovaly na rozdíly a podobnosti 
mezi zvířaty, se Aristotelés snažil sta-
novit hlavní rysy druhů, které zároveň 
hierarchizoval podle míry dokonalosti, 
s jakou byly naplňovány.29 Toto pojetí, 
jež v lecčem navazovalo na starší lido-
vou víru, která projevovala silný sklon 
spojovat jednotlivé druhy zvířat s jed-
nou příznačnou vlastností (např. lvy 
s odvahou a jeleny s bázlivostí),30 po-
skytovalo fundament i snaze dohledá-
vat u různých druhů zvířat charakte-
rové vlastnosti, které byly spojovány 

27 Boys-Stones 2007, s. 48. Srov. Anal. prior. 
II.27, 70b14–15. Ke  lví žravosti srov. Hist. 
anim. VIII.5, 594b18–19; Eth. Nic. III.13, 
1118a20–29.

28 Jak ukazuje Boys-Stones 2007, s.  48–49, 
jenž uvádí další odkazy. 

29 Za nejdokonalejší považoval živorodé 
savce, kteří mají největší podíl tepla, za 
nejméně dokonalé živočichy množící se 
pomocí larev, jimž přisuzoval největší 
chlad (De gen. anim. II.1, 732b28–733b16). 
Viz k tomu Lloyd 1983, s. 18–19. 

30 Lloyd 1983, s.  10 a  24. Tak tomu bylo už 
u  Homéra, jenž z  tohoto důvodu přirov-
nával odvážné reky ke lvům (Il. V.161–164, 
X.485–488, XII.41–49 a 298–307, XVII.132–137, 
XX.164.175, XXIV.39–45; Od.  VI.127–134) 
a  bázlivce k  jelenům (Il. I.225, XI.116–121, 
XIII.102, XXI.486, XXII.188–193; Od. VI.133). 
Fortenbaugh 1971, s.  147; Lloyd 1983, 
s. 14–15.
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především s lidmi.31 Tento krok mohl 
Aristotelés učinit i proto, že zvířatům 
obecně přiznával emoce (podmíněné 
jejich schopností vnímat), a proto i ur-
čité mravní ctnosti, byť hlavně per 
analogiam.32 

Mravní ctnosti Aristotelés situo-
val jakožto dispozice duše do oblasti 
duše nerozumné, jíž disponovala i zví-
řata, ale jíž současně neupíral určitou 
(pasivní) účast na rozumové složce, 
kterou primárně spatřoval v recepti-
vitě vůči rozumu.33 Že by podobnost 
člověka zvířeti ve vzhledu mohla im-
plikovat i podobnost charakterovou, 
nikde přímo nevyslovil,34 ale v mnoha 

31 Hist. anim. I.1, 487a11–12: „Živočichové se 
od sebe liší způsobem života, jednáním, 
mravy (τὰ ἤθη) a  svými částmi.“ Hist. 
anim. IX.3, 610b20–22: „Charaktery zvířat 
(τὰ δ᾿ ἤθη τῶν ζῴων) se, jak bylo řečeno 
dříve, liší co do zbabělosti, mírnosti, od-
vahy, krotkosti, rozumnosti a  hloupos-
ti.“ Viz dále Hist. anim. VI.22, 575b30–31, 
VIII.1, 588a16–26, IX.1, 608a10–17, IX.3, 
610b22–24. Fortenbaugh 1971, s.  151 et 
passim; Lloyd 1983, s. 19–20; Sassi 2001, 
s. 43–44, 75; Boys-Stones 2007, s. 49–50. 

32 Srov. Hist. anim. VIII.1, 588a25–29: „Ně-
které tyto vlastnosti se u člověka liší ve 
srovnání s  mnoha zvířaty jen kvantitou 
(některé se totiž nacházejí více u člově-
ka, kdežto jiné více u zvířat), kdežto jiné 
stupněm analogie.“ Viz k  tomu zejména 
Fortenbaugh 1971, s.  138–140, 143–149 
a  152–156, jenž toto pojetí vykládá jako 
platónské dědictví, k němuž se Aristote-
lés občas vracel, ať už úmyslně, anebo 
jen bezděky.

33 To platilo především pro člověka (Eth. 
Nic. I.13, 1102b13–1103a19), ale týkalo se 
to i zvířat (Hist. anim. VIII.1, 588a24–25). 
Graeser 2000, s. 334–335.

34 Srov. snad jen De gen. anim. IV.3, 
769b18–20: „Proto posměváčci často při-
podobňují některé nevzhledné lidi [zvířa-
tům], a to jedny ke koze vydechující oheň, 
jiné pak k trkající ovci.“ Sassi 2001, s. 78.

pasážích  vypovídal prostřednictvím 
zvířat o lidech a prostřednictvím lidí 
o zvířatech.35 Zvířatům také opakovaně 
připisoval různé lidské vlastnosti a cha-
rakterové rysy (strach, nebojácnost, 
odvahu, soucit, žárlivost, smělost, přá-
telskost, velkomyslnost apod.)36 tvrdě, 
že se u nich leckdy nacházejí v mnohem 
zřetelnější podobě než u lidí.37 A pro-
tože tyto vlastnosti hodnotově hierar-
chizoval u lidí, neváhal takto hodno-
tit a hierarchizovat rovněž zvířata.38 
Ta, u nichž nacházel vlastnosti pozi-
tivní, shledával šlechetnými a chvály-
hodnými (zejména lva),39 kdežto ta, 

35 Sassi 2001, s. 44. V tomto ohledu Aristo-
telés navazoval na dlouhou tradici, viz 
Lloyd 1966, s.  184–185, 188; či Forten-
baugh 1971, s. 161, pozn. 20.

36 Seznam těchto vlastností podává s přes-
nými odkazy např.  Fortenbaugh 1971, 
s. 153.

37 Hist. anim. VIII.1, 588a18–25: „U  velké 
většiny ostatních živočichů se vysky-
tují stopy duševních rysů (τῶν περὶ τὴν 
ψυχὴν τρόπων), které jsou zřetelněji 
odlišeny než v  případě lidí. Jako jsme 
mluvili o podobnostech v případě fyzic-
kých orgánů, tak se i u mnoha živočichů 
vyskytuje krotkost a  divokost, mírnost 
a  prudkost, statečnost a  zbabělost, 
strach a důvěra, vysokomyslnost a vše-
hoschopná nízkost a  [jakási] rozum-
nost ve vztahu k  myšlení (τῆς περὶ τὴν 
διάνοιαν συνέσεως).“ Fortenbaugh 1971, 
s. 153–155; Lloyd 1983, s. 25.

38 Viz např. Hist. anim. VI.29, 579a4–5: „Toto 
činí jelen proto, že je od přirozenosti 
chlípný a  tupý“ (to téměř doslova opa-
kuje Physiogn. B6 (61), 811b3–4). Viz dále 
Hist. anim. VIII.2, 591b1–2, VIII.4, 594a6–7, 
IX.5, 611a15–16, IX.10, 614b18–19, IX.17, 
616b19–24, IX.46, 630b18–21; De gen. 
anim. III.2, 753a10–11. Fortenbaugh 1971, 
s. 152; Lloyd 1983, s. 19–20 a 28–29; Vogt 
1999, s. 143; Sassi 2001, s. 43.

39 Hist. anim. I.1, 488b16–17: „Jiná zví-
řata jsou svobodomyslná, odvážná 
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u nichž shledal vlastnosti negativní, 
občas vinil ze záliby ve zle (například 
pardála).40 Tak prý jsou bázlivá zvířata 
pro svůj strach schopná všeho zla a sa-
mice jsou obecně mnohem zlovolnější 
než samci.41 Odtud se zdá být už jen 
nepatrný krok ke ztotožnění pozitiv-
ního samčího typu se lvem a negativ-
ního samičího typu s pardálem, o něž 
se opíral autor Fysiognómonik a ostatní 
fysiognómové.42

Aristotelés propojoval lva s odvahou 
a pantera se zbabělostí43 a opakovaně 
zmiňoval tři čtyři hlavní páry charak-
terových vlastností zvířat,44 mezi nimiž 
dominoval pár odvaha–zbabělost, po 
němž následovaly rozumnost–hloupost 

a šlechetná jako lev.“ Viz též Hist. anim. 
IX.44, 629b9–10. 

40 De part. anim. III.5, 667a9–21: „Velká srd-
ce mají … pardál a téměř všechna zvířa-
ta, která jsou zjevně bázlivá a  pro svůj 
strach i schopná všeho zla (κακοῦργα).“ 
Srov. Hist. anim. IX.1, 608a33–34, V.2, 
540a10–13.

41 Bázlivá zvířata: De part. anim. III.5, 
667a20–21. Samice: Hist. anim. IX.1, 
608b1: „U všech ostatních druhů jsou sa-
mice měkčí a  zlovolnější (μαλακώτερα 
καὶ κακουργότερα).“

42 Physiogn. B5 (41–42), 809b15–810a8; Lo-
xos ap. Anon. Lat. 122; Polemón, Phys-
iogn. 2, I.172,5–11, Foerster; Adamantios, 
Physiogn. II.2. 

43 Anal. prior. II.27, 70b15; Hist. anim. I.1, 
488b16–17, IX.44, 629b9–10.

44 Hist. anim. IX.1, 608a10–17: „Charaktery 
živočichů, kteří jsou slabší a žijí jen krát-
ce, jsou pro naše vnímání méně zjevné 
než charaktery živočichů dlouhověkých. 
Ti se totiž zdají mít určitou přirozenou 
vlastnost, která odpovídá každému ze 
stavů duše, tj. přemýšlivosti a prostotě, 
odvaze a zbabělosti, mírnosti a hrubos-
ti a  ostatním takovým dispozicím.“ Viz 
též Hist. anim. VIII.29, 607a9–13, IX.44, 
629b5–9; De part. anim. III.5, 667a9–21. 
Lloyd 1983, s. 19.

a divokost–krotkost (či hrubost–mír-
nost). Sotva lze také považovat za pou-
hou shodu okolností, že Aristotelés 
pokládal člověka za nejodvážnějšího 
živočicha45 a že seznam lidských cha-
rakterových typů ve Fysiognómonikách 
začíná třemi páry protikladů (tj. odváž-
ným a zbabělcem, nadaným a hloupým 
a nestoudným a umírněným), které jsou 
očividně mnohem propracovanější než 
charakterové typy zbývající.46

Také u Aristotela jsou tyto vlastnosti 
pro lidský charakter stěžejní. V Etice 
Nikomachově filosof zahájil svůj seznam 
lidských ctností párem odvaha–zbabě-
lost, načež odvahu určil jako mravní 
dobro (κάλον), kdežto zbabělost jako 
mravní nedostatek (ἔλλειψιν), který vede 
k páchání násilných a nespravedlivých 
skutků (βίαια, ἀδικήματα).47 Projevoval 
také sklon morálně či moralistně hod-
notit lidi na základě jejich zevnějšku48 
předpokládaje, že určité příznačné rysy 
signalizují určitý charakterologický 
typ.49 Byl rovněž přesvědčen, že některé 

45 De gen. anim. V.3, 783b8–784a11 (odvaha 
se pojí s teplem). Lloyd 1983, s. 30.

46 Viz Physiogn. A3 (13–32), 807a31–808b21.
47 Odvaha a  zbabělost: Eth. Nic. III.9–12, 

1115a4–1117b22. Zbabělost jako nedostatek: 
Eth. Nic. III.9–11, 1104a20–26, 1106a18–20, 
1108b11–1009a3, 1115b33–1116a3 aj. Ne-
správné skutky: Eth. Nic. III.15, 1119a27–31, 
V.3, 1130a16–18 a 30, V.13, 1137a21–23, V.15, 
1138a16–18. Odvaha jako dobro: Eth. Nic. 
III.10, 1115b21–24.

48 Hist. anim. I.15, 494a16–18 (lidé s plochý-
ma nohama jsou schopní všeho zla), IX.1, 
608a21–b18 (určitý typ očních koutků 
signalizuje zlo a zkaženost).

49 Eth. Nic. IV.8, 1125a12–14: „Pohyb velko-
myslného člověka se zdá být pomalý, 
hlas hluboký a  řeč rozvážná.“ Viz též 
Eth. Nic. IV.7, 1123b6–8, VII.8, 1150b25–28, 
VII.15, 1154b11–13; srov.  též Probl. IV.31, 
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prvky ve vzhledu či vnější anatomii vy-
značují délku života nebo perceptivní 
a myšlenkové schopnosti.50 

Totéž platilo i pro anatomii vnitřní, 
zejména pro srdce a mozek, v jejichž 
rozměrech Aristotelés nacházel pří-
činu odvahy a  zbabělosti na straně 
jedné (velké srdce generuje zbabělost, 
kdežto menší a střední odvahu) a jednu 
ze zásadních podmínek výkonnosti my-
šlení a vnímání na straně druhé (lidé 
mají větší mozek než zvířata).51 Tato 
víra se opírala o teorii, která chtěla vy-
světlit, proč je člověk rozumnější než 
zvířata,52 a objasnit rozdíly mezi lidmi. 
Jako základní příčinu těchto rozdílů 
Aristotelés určil poměr tepla a chladu 
v krvi (nebo v případě bezkrvých živo-
čichů v odpovídající vnitřní tekutině), 
které však nevnímal jako kvalitativně 
odlišné, ale jinak rovnocenné prvky, ný-
brž teplo co do hodnoty kladl mnohem 

879a34–b7. Fysiognómonické rysy me-
lancholiků zmiňuje už Pseudo-Hippokra-
tés, Epid. II.5.1. Wehrli 1951, s. 50–51 a 54.

50 Hist. anim. I.15, 493b33–494a1 (ohyby 
na dlani); frg.  286, Rose = Plinius, NH 
XI.273–274 (kulatá ramena a  velké uši); 
De an. II.9, 421a25–26 (tuhost a měkkost 
svalstva); srov. též Probl. X.49, 896a37–b4, 
XXXIV.10, 964a33–38. Vogt 1999, s. 136–137.

51 Srdce: De part. anim. III.5, 667a9–21 
(srov. Polemón, Physiogn. I.5, I.110,17–19, 
Foerster). Mozek: De part. anim. II.7, 
653a27–30. Fortenbaugh 1971, s. 155–156; 
Lloyd 1964, s.  103–104 a  1983, s.  30, 
pozn. 85–86; Sassi 2001, s. 117–118.

52 De gen. anim. II.6, 744a26–30: „Příčinou 
toho, že u  lidí se to stává mnohem více 
[než u jiných živočichů], je to, že mají vod-
natější a větší mozek než oni. Tak je tomu 
proto, že teplo v [lidském] srdci je čistší. 
A  protože lidský rozum ukazuje rovněž 
dobrou směs, je člověk ze všech živoči-
chů nejrozumnější.“ Srov. De gen. anim. 
II.6, 743b25–30. Sassi 2001, s. 118.

výše než chlad.53 Směs tepla a chladu 
v krvi či lymfě podle něho podmiňovala 
či ovlivňovala nejen stupeň vnímavosti 
a inteligence živočichů (mezi nimiž op-
timální střední pozici zaujímal člověk), 
ale také jejich základní povahové vlast-
nosti, tj. primárně odvahu a zbabělost, 
a to na základě poněkud sporné hypo-
tézy, že odvaha je výsledkem působnosti 
tepla a strach výsledkem chladu.54 

53 De cael. II.3, 286a25–26: „Danost je lepší 
než zbavenost, jako je například tep-
lo lepší než chlad.“ Viz též Met.  XII.4, 
1070b11–12; De gen. et corr. I.3, 
318b16–17. Antagonicky polarizovaný 
pár teplo–chlad byl ve vztahu se sklad-
bou a  povahou člověka znám už před 
Aristotelem, srov. např. Parmenidés, DK 
A  46, a  zejména Pseudo-Hippokratés, 
De victu I.7 a I.35. Wehrli 1951, s. 51–53; 
Lloyd 1964, s. 104. 

54 De part. anim. II.4, 650b22–651a4: „Čím 
jemnější a čistší je [vnitřní tekutina], tím 
snáze působí na vnímání. Proto jsou také 
někteří bezkrví živočichové co do duše 
chápavější než někteří tvorové s  krví, 
jako tomu je, jak již bylo řečeno, v  pří-
padě včely, rodu mravenců či jiných ta-
kových živočichů. Pokud je však vody [ve 
vnitřním oběhu] příliš mnoho, jsou živo-
čichové bázlivější, neboť strach ochla-
zuje. U  těch, kteří mají takovouto [vod-
natou] směs v srdci, je tak ražena cesta 
této emoci, poněvadž voda díky chladu 
houstne. Obecně řečeno, z  tohoto dů-
vodu jsou také i jiní bezkrví živočichové 
bázlivější než ti s krví, ve strachu se pře-
stávají hýbat, uvolňují své výměty a ně-
kteří mění i barvu. Naproti tomu živoči-
chové, kteří mají velmi hustá a početná 
vlákna [v  krvi], jsou co do přirozenosti 
zemitější, mají hněvivý charakter a upa-
dají kvůli hněvu do stavů mimo sebe. 
Hněv totiž způsobuje teplo. Když se ži-
vočichové oteplí, vydávají jejich pevné 
části více tepla než tekutiny. Vlákna jsou 
pevná a zemitá, takže se stávají v krvi oh-
nivá a způsobují v případě vášní vzkypě-
ní. Proto jsou také býci a kanci choleričtí 
a dostávají se do stavů mimo sebe. Jejich 
krev je totiž vláknitější a v případě býka 
houstne nejrychleji ze všech živočichů.“ 
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V těchto úvahách, které byly možná 
rozvíjeny už před Aristotelem55 a které 
nalezly přímý ohlas ve Fysiognómoni-
kách,56 athénský filosof zašel ještě dále, 
a sice k předpokladu, že poměr chladu 
a tepla zakládá a současně i vysvětluje 
převahu, již má ve vnímavosti, rozum-
nosti a odvaze mužské pohlaví nad po-
hlavím ženským:57

Čím je krev hustší a teplejší, tím 
více přispívá síle, zatímco její větší 
jemnost a chlad přispívají k větší vní-
mavosti a inteligenci. Tentýž rozdíl 
vykazují i  tekutiny krvi podobné. 
Proto jsou také včely a jiní takoví živo-
čichové co do přirozenosti rozumnější 
než mnozí jiní tvorové s krví a mezi 
živočichy s krví jsou rozumnější než 
ti, kteří mají chladnou a jemnou krev. 
Nejlepší jsou ti, jejichž krev je teplá, 
jemná a čistá. Ti jsou zároveň dobře 
nadáni k odvaze a inteligenci. Proto 
také tímto rozdílem vynikají horní 
části nad částmi nižšími, stejně jako 
samec nad samicí a pravé části těla 
nad levými.

Srov. též Hist. anim. III.19, 521a3–5; Probl. 
X.60, 898a4–8, XXX.1, 954b33–36. Lloyd 
1983, s. 22; Sassi 2001, s. 116–118, 122.

55 Srov. Loxos ap. Anon. Lat. 2, II.4,4–9, 
Foerster. Bohužel není jasné, žil-li Loxos 
před Aristotelem, nebo až po něm, viz 
k tomu Misener 1923, s. 3–22; André 1981, 
s. 25; Boys-Stones 2007, s. 59–64; Swain 
2007a, s. 15. 

56 Physiogn. B6 (72), 813b7–35.
57 De part. anim. II.2, 648a2–13. Srov. též 

De gen. anim. IV.2, 767a8–13; Hist. anim. 
VIII.29, 607a9–13; a  obecně De long. et 
brev. vit. 5, 466b14–15 (samec je teplejší 
než samice). Lloyd 1964, s. 103–104 a 1983, 
s. 22 a 26; Fortenbaugh 1971, s.  155–156; 
Sassi 2001, s. 118–119.

III. SAMČÍ A SAMIČÍ TYP 
Fysiognómové všechny živočichy dě-
lili na dva základní typy, a sice samčí 
(mužský) a samičí (ženský), které se od 
sebe odlišovaly vzhledem, charakterem 
i morálností,58 a to v jasný neprospěch 
typu samičího.59 Ačkoli fysiognómové 
zdůrazňovali vědeckou neutralitu 
obou typů a jejich netotožnost s muži 
a ženami, nemůže být pochyb, že jako 
hlavní předloha jim posloužil vyhro-
ceně polarizovaný vztah muž–žena.60 
Tzv. samčí typ shrnoval soubor klad-
ných charakterových rysů a fysiognómy 
pozitivně vnímaných prvků vzhledu, 
kdežto samičí typ pravý opak. 

Ponechme stranou, že negativní proti-
pól samčího typu, který normoval, jak by 
měl vypadat řádný muž, netvořila žena, 
nýbrž zženštilec (fysiognómonika si žen 
nevšímala a jejich podřadnost považovala 
za tak evidentní, že ji nebylo třeba proka-
zovat),61 a zaměřme se na to, z jaké půdy 
tyto teze vyrostly. Byl to totiž Aristotelés, 
kdo tvrdil, že samice a ženy jsou oproti 
samcům téměř ve všech ohledech horší, 
tj. bázlivé, změkčilé, úkladné, zlovolné 
a neochotné v případě nouze pomoci:62 

58 Viz např.  Physiogn. B5 (39–41), 
809a26–810a8; srov. též Anon. Lat. 3.

59 Physiogn. B5 (40), 809b4–13; Polemón, 
Physiogn. 2, II.194,4–16, Foerster; Adaman-
tios, Physiogn. II.2; Anon. Lat. 5–6. André 
1981, s. 17–19; Gleason 1990, s. 390n.; Vogt 
1999, s. 154–157. 

60 Totéž prozrazuje i  občasné terminolo-
gické zaměňování samic ženami (θῆλυς – 
γυνή; femina – mulier), viz Foerster 1893, 
II, indices, s. v. θῆλυς, γυνή, femina, mu-
lier. André 1981, s. 18; Vogt 1999, s. 154. 

61 Srov. k tomu např. Schmölders 2007, s. 39.
62 Hist. anim. IX.1, 608a21–b18. Foerster 

1893, II.265–266; Misener 1923, s.  18–19; 
Vogt 1999, s. 158; Sassi 2001, s. 44.
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Ve všech rodech, v nichž se vysky-
tují samice a samec, příroda podobně 
odlišila charakteristiku samic oproti 
samcům. Nejvíce patrné je to v pří-
padě lidí, větších zvířat a vejcorodých 
čtvernožců, poněvadž u nich je cha-
rakter samic měkčí, rychleji zkroti-
telný, přístupnější péči a učenlivější … 
Všechny samice jsou méně odvážné než 
samci, tedy s výjimkou pardála a med-
věda, jejichž samice se zdá být srdna-
tější. U všech ostatních druhů jsou sa-
mice měkčí, zlovolnější, méně prosté, 
impulsivnější a starostlivější o výživu 
mláďat, naopak samci jsou odvážnější, 
divočejší, prostší a  méně úkladní. 
Stopy těchto charakteristik jsou, jak 
bylo řečeno, více či méně zjevné u ži-
vočichů charakterově rozvinutějších, 
a zejména u člověka … Proto je žena 
více přístupná dojmům a plačtivější 
než muž, závistivější, hádavější, mi-
lovnější zla a útočnější. Kromě toho je 
více náchylná k malomyslnosti a snáze 
pozbývá naděje než muž, je rovněž 
nestoudnější, prolhanější, klamavější 
a vybavená lepší pamětí. Je také méně 
spavá, váhavější, ale obecně hůře po-
hnutelná k činu; konečně vyžaduje 
méně potravy než muž. Jak bylo již 
řečeno, samec je odvážnější než samice 
a rovněž ochotnější pomoci … Zatímco 
samec samici pomůže, samice uteče, 
je-li samec napaden.

Aristotelés dal rovněž k dispozici ur-
čitý vzhledový vzor, jak samice (ženy) 
vyhlížejí nebo by vyhlížet měly. Někdy 
jsou jeho popisy poměrně neutrální,63 ale 

63 Hist. anim. IV.11, 538b7–12. Srov. Physiogn. 
B5 (40), 809a4–14.

občas se mu do nich vkrádají hodnotové 
soudy, podobně jako v případě zvířat. 
Tak na jednom místě nezaujatě líčí vyšší 
a ostřejší posazení samičího (ženského) 
hlasu, ale v jiné pasáži už hlubší hlas 
samců (mužů) hodnotí jako vznešenější, 
protože hlubší tón je přece lepší než tón 
vyšší.64 Ještě vyhroceněji zní tvrzení, 
že samice není než zmrzačený samec 
a že ženskost není než typ zmrzačenosti, 
ježto samice jsou – jak tvrdili někteří 
autoři již dříve – svou přirozeností chlad-
nější a vlhčí než samci.65 

Výše zmiňovaný vliv směsi tepla 
a chladu (a samozřejmě i sucha a vlhka) 
na lidské myšlení a charakter nezaklá-
dal zajisté jedinou příčinu, která ženy 
a  samice stavěla do podřízené role. 
Aristotelés tento předpoklad opíral 
primárně o spojení samce s formální 
a finální příčinou a samice s příčinou 
látkovou.66 Zárodek podle něj získává 

64 Neutrální popis: Hist. anim. IV.11, 
538b12–15. Hodnotící popis: De gen. 
anim. V.7, 786b35–781a1. Srov. též Probl. 
XI.16, 900b15–27, XI.34, 903a26–37, XII.62, 
906a4–20; De aud. 903b20–21.

65 De gen. anim. II.3, 737a28–27: „Samice 
není než zmrzačený samec a  stejně tak 
menstruační tekutina není než seme-
no, jen není tak čistá.“ De gen. anim. 
IV.6, 775a14–16: „Samice jsou svou při-
rozeností slabší a  chladnější, a  proto 
je třeba přirozenou ženskost pokládat 
za zmrzačenost.“ Viz dále De gen. anim. 
IV.2, 766b31–33; Probl. IV.25, 879a33–34, 
X.8, 891b21–23. Názor, že jsou samice 
svou přirozeností chladnější a vlhčí než 
samci, zastávali např. Pseudo-Hippokra-
tés, De victu I.34 a De nat. puer. 15/4; či 
Empedoklés, DK 31 B 65, A 81 (viz též De 
part. anim. II.2, 648a29–31). Lloyd 1964, 
s. 102–104; Sassi 2001, s. 84–87, 95.

66 De gen. anim. I.20, 729a9–11, IV.1, 
766b15–16; srov.  Phys. II.3, 194b30–32; 
Met. VIII.4, 1044a32–35.
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formu, bytnost (οὐσία) a duši ze sam-
čího semene, zatímco samice posky-
tuje prostřednictvím menstruační 
krve pouze látku a tělo.67 Kdyby však 
individuální rysy zárodku formovala 
pouze forma, jejímž nositelem je otec, 
musela by se všechna mláďata na úrovni 
druhu silně podobat sobě navzájem a na 
úrovni jedince otci, což odporuje sku-
tečnosti. Proto Aristotelés zavedl jako 
příčiny individuálních rysů jedince 
princip pohybu (spojovaný s otcem)68 
a  již zmiňovanou látku (spojovanou 
s matkou).69 Otec přenáší a uskutečňuje 
(druhovou) formu, ale protože je nejen 
příslušníkem druhu člověk, ale též urči-
tou individualitou, přenáší na zárodek 
i své specifické individuální rysy – po-
dobně jako matka, ale jiným způsobem. 
Ačkoli o výsledné psychofyzické podobě 
potomka rozhoduje převaha složek otce 

67 Forma: De gen. anim. I.20, 729a9–11, 
IV.1, 766b12–16; srov.  též Met. XII.6, 
1071b28–29. Duše a  bytnost: De gen. 
anim. II.4, 738b25–27, II.3, 737a29–32. 
Látka a tělo: De gen. anim. IV.1, 766b12–16, 
I.20, 729a9–11. Názor, že vše podstatné 
zárodku dodává otec, zastávali už 
Aischylos, Eum. 658–666; Anaxagorás, 
DK 59 A 107; Diogenés z Apollónie, DK 64 
A 27; Hippón, DK 38 A 13; a Empedoklés 
u Filopona/Michaéla z Efesu, in De gen. 
anim. 27,4–12, Hayduck. Sassi 2001, 
s.  86, 90–91, 93–95; Boys-Stones 2007, 
s. 48–49, 52.

68 De gen. anim. I.20, 729a9–11 a  IV.1, 
766b12–16.

69 De gen. anim. V.1, 778a30–35: Jako je 
oko výsledkem finální příčiny čili účelu, 
ale jeho modrá barva nikoli (nejedná-li 
se o  rys vlastní celému druhu), tak ne-
lze hledat příčiny individuality jedince 
v  jeho  bytnosti (οὐσία), „nýbrž v  látce 
[tj. matce] a hybném principu [tj. otci] za 
předpokladu, že vznikají nutně“. Viz též 
Met. VII.8, 1034a5–8, X.9, 1058a36–b3. 
Vogt 1999, s. 125, pozn. 46.

nebo matky,70 nečiní je to v žádném 
případě rovnocennými. Aristotelés po-
nechal hlavní vliv a aktivitu na straně 
samce, ježto je podle něj nositelem a ak-
tivním uskutečňovatelem zrodu a jen 
kvůli jeho selhání (tj. slabosti semene) 
může dojít k převládnutí vlivu a podoby 
samice.71 Samice (žena) proto měla zů-
stávat pasivní a poddávat se kreativní 
aktivitě samce (muže) tak, jako se dřevo 
poddává působnosti tesaře.72 Zde tkví 
jeden z kořenů tvrzení, že ženy jsou ve 
většině ohledů charakterově i vzhledově 
horší než muži, a proto je jejich údě-
lem muže poslouchat a nechat se jimi 
vést.73 Aristotelés sice ženám a samicím 

70 Viz k tomu podrobně De gen. anim. IV.3, 
767a36–768b36. Srov. též Pseudo-Hip- 
pokratés, De semine 6; a  Hippón, DK 
38 A  13–A  14. Sassi 2001, s.  86–87; 
Boys-Stones 2007, s. 49–50.

71 De gen. anim. IV.3, 767b20–23, 768a34–b1. 
Proto také skutečnost, že se „zárodek 
stane holčičkou, a  ne chlapečkem“, 
není než typ jeho zmrzačenosti (De gen. 
anim. IV.3, 767b6–8). Sassi 2001, s. 93–96; 
Boys-Stones 2007, s. 51–53.

72 De gen. anim. I.22, 730b9–31. Vzhledem 
k  předpokladu, že slabost tesaře či 
přílišná vzdorovitost dřeva vedou jen 
k  nepodarkům, Aristotelés neváhal 
na jiném místě výslovně podotknout, 
že v  přirozenosti věcí je, že „ženy při 
sexu aktivně nesouloží, nýbrž jsou 
souloženy“ (Eth. Nic. VII.6, 1148b32–33). 
Srov. Boys-Stones 2007, s. 52. 

73 Pol. I.5, 1254b13–15: „Mužské pohlaví se 
krom toho má k  ženskému pohlaví tak, 
že je přirozeně lepší, kdežto ženské po-
hlaví horší, takže to první vládne a  to 
druhé poslouchá. A  týmž způsobem 
tomu nutně je u  všech lidí.“ Viz dále 
Pol. I.12, 1259a38–b10, II.9, 1269b13–19. Na 
obecnější rovině tuto zásadu formulu-
je Met.  XII.10, 1075a22–25, na biologické 
(vzhledové i  charakterové) Hist. anim. 
IV.11, 538b2–3 (u  všech druhů živočichů 
mají samci čelní a  horní části těla lep-
ší/krásnější, silnější a  vybavenější než 
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neupíral určité ctnosti, ale předpoklá-
dal jejich nižší jakost, odlišnou orien-
taci a omezenou možnost je udržovat 
a rozvíjet.74 Jako hlavní důvod uváděl, 
že ženy oproti mužům nemají dosta-
tečně vyvinutý rozum, což je připo-
dobňovalo dětem a otrokům.75 Takto 
negativní postoj k ženám Aristotelés 
nezaujímal sám,76 ale v pokusech o jeho 
„vědecké“ ospravedlnění a racionální 
zakotvení patřil určitě k nejhorlivějším 
a nejdůslednějším.77

IV. IDEÁL STŘEDU
Jestliže samičí typ vyznačoval jakýsi ne-
gativní vzor, jemuž se je třeba co nejvíce 

samice) a IX.1, 608a33–34  (u všech druhů 
zvířat jsou samice bázlivější než samci). 
Sassi 2001, s. 11, 95–96.

74 Pol. I.13, 1260a12–23: Ženy mravní ctnos-
ti mají, ale jen v míře odpovídající jejich 
(nižšímu) stavu a životnímu úkolu (viz též 
Pol. III.4, 1277b19–25). Srov. k tomu Wehrli 
1951, s.  45–46, podle něhož zde Aristo-
telés navazoval na gorgiovskou etiku, 
která rovněž vymezovala různě odstup-
ňované ἀρεταί pro ženy, děti a  otroky 
(Platón, Men. 71e–72a; srov.  též Pol. I.13, 
1260a27–36).

75 Pol. I.13, 1260a12–17: „Otrok totiž nemá 
vůbec schopnost uvažovat, kdežto žena 
ji sice má, ale nedostatečnou, podobně 
jako dítě, které ji má, ale nedokonalou. 
Musíme proto usoudit, že podobně je 
tomu nutně i v případě mravních ctnos-
tí, totiž že účast na této schopnosti 
sice mají všichni, ale nikoli týmž způ-
sobem, nýbrž každý jen tolik, kolik je 
třeba pro jeho úkol.“ Viz podobně Eth. 
Nic. VI.15, 1144b8–9; Pol. I.2, 1252a34–b6; 
Poet. II.15, 1454a20–22; srov. též Pol. V.11, 
1313b32–34. Sassi 2001, s. 112.

76 Stačí poukázat např.  na jeho učitele 
Platóna, Resp. 455c; Leg. 781a–b; 
Tim.  69e–91e; Men. 71e; Apol. 34e–35c. 
Podrobněji mapují názory antických 
mužů na ženy např. Dover 1974, s. 99–102 
a Sassi 2001, s. 1–11, 21–22 et passim.

77 Viz k tomu v širším kontextu Lloyd 1983, 
s. 25–26 či Sassi 2001, s. 11–13. 

vyhýbat, zatímco samčí typ pozitivní, 
jemuž bylo žádoucí se co nejvíce při-
blížit, je nasnadě, že fysiognómové ne-
pokládali za optimální střední polohu 
mezi nimi ani o ni neusilovali.78 Samičí 
typ byl natolik negativní, že neměl, čím 
by k případnému středu přispěl, za-
tímco typ samčí zaujímal natolik výsost-
nou pozici, že z ní fysiognómové nebyli 
ochotni slevovat a pozitivně akceptovat 
něco, co se od něj odklánělo opačným 
směrem.79 I když bylo určování středu 
ve fysiognómonice nezřídka prováděno 
nedůsledně, mechanicky a vnějškově, 
vymezovalo pouze rysy pozitivního 
maskulinního typu.80 Těžko ovšem říci, 
nakolik se v tom fysiognómové inspi-
rovali u Aristotela. Ten sice rozlišoval 
pozitivní vzor samce a negativní vzor 
samice (viz část III), ale svou morální 
nauku o to neopíral: každou ctnost to-
tiž pojímal jako přibližný střed mezi 
dvěma krajními a špatnými vlastnostmi 
či stavy (viz níže), nikoli jako střed 
mezi pozitivním a negativním pólem. 
Na druhé straně se v Aristotelově díle 

78 Jakési pokusy o  integraci pozitivních 
vlastností a  rysů samic do celkového 
ideálu jsou sice doloženy, ale jen velmi 
ojediněle a  náznakově (srov.  Anon. 
Lat.  10, II.16,5–7, Foerster; Physiogn. B5 
(41), 809b31). Schmidt 1941, s. 1073. 

79 Schmidt 1941, s. 1072–1073; Megow 1963, 
s.  219; Evans 1969, s.  24; Sassi 2001, 
s. 48–50; Gleason 1990, s. 391–392.

80 Fysiognómové to explicitně nepřiznáva-
jí, ale z  občasných zmínek to jasně vy-
plývá, viz např.  Anon. Lat. 16, II.26,1–3, 
7–9 a  27,6–9, Foerster. Rovněž masku-
linní rysy, které provázely figury středu 
a uměřenosti (viz např. Physiogn. A3 (19), 
808a2–3), téměř bez výjimky odkazo-
valy na nějakou pozitivní vlastnost (viz 
např.  Anon. Lat. 21, 33, 57, 90; Adaman-
tios, Physiogn. II.44). Ferrini 2007, s. 37.
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stopově objevují pokusy hodnotit lid-
ský vzhled na základě jeho vztaženosti 
ke středu, poněvadž střední velikost 
různých částí zevnějšku a střední roz-
sah pohybu tu a tam zjevně ztotožňoval 
s optimem.81

Figuru středu fysiognómové vyu-
žívali ještě jedním způsobem, a to při 
dokazování vzhledové a charakterové 
podřadnosti barbarských národů  – 
nebo jinými slovy: všech ne-Řeků, 
kteří ke své smůle žili na severu nebo 
na jihu (případně na východě nebo na 
západě), a stávali se proto buď příliš 
troufalými, nebo naopak nadmíru 
bázlivými.82 Tato koncepce se opírala 
o několik předpokladů a prekoncepcí, 
jimiž se zde není třeba podrobněji 
zabývat. Zmínku nicméně zasluhuje 
myticky založené přesvědčení, že Ře-
kové žijí v optimálním středu světa,83 

81 Hist. anim. I.10, 492a7–12: „Některé oči 
jsou velké, jiné malé a  střední. Střední 
jsou nejlepší. Oči také někdy vyčníva-
jí ven, jindy jsou vpadlé nebo zaujímají 
střední pozici. Vpadlé oči jsou u každého 
živočicha ty nejostřeji vidící, avšak oči 
ve střední pozici jsou znamením nejlepší 
povahy. Oči jsou dále náchylné k mrká-
ní, netečné vůči mrkání a  ve středním 
postavení mezi těmito extrémy. Střed-
ně mrkající oči jsou znamením nejlepší 
povahy, zatímco oči mrkavé indikují ne-
stoudnost a oči netečné nerozhodnost.“ 
Viz podobně Hist. anim. I.11, 492a33–b3 
(uši střední velikosti jsou znamením nej-
lepší povahy). Střed hledal Aristotelés 
i  ve funkci a  skladbě jednotlivých částí 
těla (např.  oka), viz např.  De gen. anim. 
V.1, 779b23–28, 780b22–29. 

82 Physiogn. A2 (9), 806b3–18; Polemón, 
Physiogn. 34, I.240,20–24, Foerster; Ada-
mantios, Physiogn. II.31–33. Sassi 2001, 
s. 133. 

83 Pindaros, Pyth. IV.6 a  74; Platón, Resp. 
427c; Pausaniás X.16.3. Tuto víru sdí-
lely i  mnohé jiné národy a  epochy, 

tj. mezi severem a jihem a východem 
a západem, které v nějakém ohledu 
představovaly extrémy a způsobovaly 
vzhledové i  charakterové defekty. 
Intelektuálové klasické doby tuto 
víru „vědecky“ odůvodňovali tím, že 
vzhled a  charakter člověka (či pří-
padně mužů a žen)84 zásadně pozna-
menává prostředí a klima, v němž žije, 
v čemž hrály klíčovou roli opět chlad 
a teplo85 (a samozřejmě i předpoklad, 
že příslušníky téhož národa spojuje 
velmi podobný charakter a vzhled)86. 
Mezi těmito teoretiky nechyběl ani 
Aristotelés:87  

neomezovala se tedy jen na Řeky a anti-
ku. Sassi 2001, s. 26, 29, 102.

84 Např. Empedoklés přišel s  tezí, že ženy 
jsou bledší a méně zdatné a ochlupené 
než muži proto, že původně „vznikly“ 
v  chladnějších částech země (tj.  na se-
veru), kdežto muži či samci se prvně ob-
jevili na teplejším jihu (DK 31 B 67, A 81). 
Sassi 2001, s. 86.

85 Viz zejména Pseudo-Hippokratés, De 
aër. aq. loc. 5–6, 12–13, 15–16 a 23–24; Hé-
rodotos I.142, I.149, III.106, IX.122; Platón, 
Tim.  24c–d, Crit. 111e, Leg. 747d–e. Další 
odkazy uvádějí Schmidt 1941, s.  1069; 
Wehrli 1951, s. 42, 55; Evans 1969, s. 19–20; 
Dover 1974, s.  86–87; André 1981, s.  141, 
pozn. 4; Vogt 1999, s.  113 či Sassi 2001, 
s. 19–33, 104–114, podle níž tyto rigidně 
kauzální vztahy, které ukazovaly severní 
národy jako odvážné, ale stupidní, kdež-
to národy jižní jako chytré, ale zbabělé 
(s.  118), ovládal „resolute determinism“ 
(s. 109).

86 Viz k  tomu např.  Pseudo-Hippokratés, 
De aër. aq. loc. 15, 16, 18, 19. Sassi 2001, 
s. 110–111.

87 Pol. VII.7, 1327b23–30; viz podobně De 
gen. anim. V.3, 782b31–36. Srov. též Probl. 
XIV.1, 909a13–17, XIV.8, 909b9–24, XIV.15, 
910a26–37; Pseudo-Hippokratés, De aër. 
aq. loc. 16; a spíše kriticky Platón, Resp. 
435e-436a. Wehrli 1951, s.  42–43; Sassi 
2001, s. 108, 112–115, 124.
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Národy, které obývají chladné kraje 
a žijí v Evropě, jsou sice plné zmuži-
losti (θυμοῦ), ale jsou méně nadány 
rozvažovací schopností (διανοίας) 
a  uměleckou dovedností; proto si 
více uchovávají svobodu, nejsou však 
schopni žít v obci a ovládat sousedy. 
Národy v Asii jsou co do duše nadány 
rozvažovací schopností i uměleckou 
dovedností, ale postrádají zmužilost, 
a proto jsou udržovány v poddanství 
a otroctví. Naproti tomu národ Řeků, 
který obývá prostor mezi nimi, má 
účast [na přednostech] obou.

Z této etnické či klimatické vychý-
lenosti od optimálního středu, která 
v  biologických spisech členila i  svět 
zvířat,88 Aristotelés odvodil, že ne-
řecké národy postrádají buď rozumové 
schopnosti a náležité sebeovládání, tedy 
nezbytné podmínky mravních ctností 
(Seveřané), anebo odvahu a svobodomy-
slnost (Asiaté a Afričané), a jsou proto 
od přirozenosti otročtější povahy než 
Řekové.89 Nejsou si tedy schopny samy 
vládnout a měly by být od přirozenosti 
lepším a vybavenějším národem podro-
beny a ovládnuty, podobně jako jsou 
ženy ovládány muži.90 Aristotelés byl 

88 Hist. anim. VIII.29, 607a9–13; De gen. 
anim. IV.2, 766b34–35, 767a8–13 a 28–35, 
V.3, 783a12–18. Sassi 2001, s. 115.

89 Pol. III.14, 1285a19–22: „Barbaři jsou svou 
povahou od přirozenosti otročtější než 
Řekové a  ti asijští jsou otročtější než 
evropští a snášejí despotickou vládu bez 
reptání.“ Viz též Eth. Nic. VII.6, 1149a8–12 
a 1148b21–24. Guthrie 1981, s. 36. 

90 Pol. I.2, 1252b6–9: „Barbaři od přiroze-
nosti postrádají vládnoucí vlohy, a pro-
to je jejich společenství společenstvím 
otroka a  otrokyně. Proto také básní-
ci říkají, že ,Řekům sluší nad barbary 

sice i v tomto případě jedním z mnoha 
vzdělanců klasické doby, kteří verbálně 
útočili na barbary a poukazovali na je-
jich zženštilost a rozumovou a charak-
terovou podřadnost,91 ale jen málokdo 
v tom jako on spatřoval více věc špatné 
přirozenosti (φύσις) než špatných zvyků 
(νόμος)92 a byl natolik „důsledný“, aby 
charakterově a intelektuálně inferior-
ními bytostmi činil i otroky93 (kteří 
byli v jeho době získáváni podstatnou 
měrou z řad barbarů a kteří byli charak-
terově i vzhledově inferiorizováni),94 

vládnout‘, poněvadž barbar a otrok jsou 
svou přirozeností totéž.“ Viz též Pol. I.5, 
1254b13–1255a2. Sassi 2001, s.  12–13, 
119–120. 

91 Srov. např.  Xenofón, Hell. III.14–19; Ais-
chinés, De fals. leg. (Or. II) 184; Eurípidés, 
Bacch. 484, Andr. 173–176, Hec. 328–331, 
Iph. Aul. 1400–1401; Aristofanés, Nub. 
492, Acharn. 77–78; Ísokratés, Philipp. 
(Or. V), 16, 124, 137 a 139, Antidos. (Or. XV) 
293; Platón, Resp. 435e–436a. Dover 1974, 
s. 85–86.

92 Např. Pentheovo tvrzení, že barbaři „jsou 
na tom s  rozumem hůře než Řekové“, 
Eurípidův Dionýsos vyvrací s  tím, že 
mají jen „jiné zvyky“ (Bacch. 484–485). 
Existovali však i autoři, kteří poukazovali 
na měkké a křehké lebky a defektní kosti 
barbarů (Hérodotos III.12 a IX.83), majíce 
tak téměř jistě na mysli jejich vrozenou 
fyzickou inferioritu. Dover 1974, s.  86; 
Sassi 2001, s. 21–22, 24, 109.

93 Ani v  tomto ohledu nebyl Aristote-
lés první, viz např.  Theognis 535–536. 
Srov. k tomu obecněji např. Schlaifer, R. 
(1960). „Greek Theories of Slavery from 
Homer to Aristotle“. In: M. I. Finley (ed.), 
Slavery in Classical Antiquity: Views and 
Controversies. Cambridge, s. 93–132; Do-
ver 1974, s. 112–116, 283–288; Sassi 2001, 
s. 12–16. 

94 Od 5. stol. př. n. l. byli otroci (jimž se ří-
kávalo παῖς, stejně jako dětem) cizího 
původu velmi často zobrazováni jako 
nevzhlední, nemužní a  chlapečtí, viz 
např.  známý bajkař Aisópos, který prý 
měl shrbená záda, vystouplé břicho, 
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a připodobňoval je proto k podobně 
postiženým ženám (viz výše).  

Aristotelův postoj ke středu (μέσον, 
μεσότης) obsahoval ještě jeden rozměr, 
který – jak už bylo řečeno – tak docela 
neharmonuje ani s  výše uvedenými 
postoji k ženám a barbarům, ani s fy-
siognómonickou naukou. Ve svých mo-
rálních spisech filosof ctnost (ἀρετή) 
definoval jako „směřování ke středu 
coby svému cíli“.95 Tuto ctnost, již utvá-
řejí rozum, volní úsilí a zvyk,96 by měl 
každý vzhledem ke svým možnostem 
vědomě a systematicky nalézat poblíž 
středu mezi dvěma protikladnými vlast-
nostmi či stavy, negativně pojímanými 
jako extrémy (tj. jako přebytek nebo ne-
dostatek).97 Předmětem etiky může být 

velkou špičatou hlavu, rozpláclý nos, 
tmavou kůži, pajdavou chůzi, krátký krk, 
vybočená kolena, špatně artikulova-
nou mluvu a  zvířecké rysy (Vita Aesopi 
W a G 1; Vita Aesopi Acc., s. 227,18–228,7, 
Eberhardt; Filostratos, Imag. I.3). Viz 
k tomu např. Lissarrague 2000, s. 135–136 
či obecněji Sassi 2001, s. 13.

95 Eth. Nic. II.5, 1106b14–16; srov.  II.4, 
1106a3–4. Wolf 1995, s. 83–88; Sassi 2001, 
s. 46, 115. 

96 Eth. Nic. II.1, 1103a14–26, VI.10, 1143a7–9, 
VI.12, 1144b1–17. Guthrie 1981, s. 353–355; 
Wolf 1995, s. 91; Graeser 2000, s. 331–332, 
336–337. 

97 Eth. Nic. II.6, 1106b36–1107a6: „Ctnost je 
tedy vědomě volený stav, který se vůči 
nám nachází ve středu a který je vyme-
zen úsudkem tak, jak by to určil rozum-
ný člověk. Tento střed se nalézá mezi 
dvěma zly, která představují nadbytek 
a nedostatek … Ctnost vyhledává a volí 
střed.“ Srov. též Eth. Nic. II.2, 1104a25–27, 
II.5, 1106a29–b7, VI.1, 1138b18–22, VII.11, 
1151b28–30; Magn. mor. I.5, 1185b13–16, 
I.8, 1186a29–32, I.9, 1186b5–14. Wehrli 
1951, s. 39–41; Armstrong 1958, s. 55–56; 
Guthrie 1981, s. 353–355; Wolf 1995, s. 90; 
Sassi 2001, s.  45–46. Přesnější vyme-
zení Aristotelova pojetí a  zdůvodnění 

jen člověk, protože zvířata postrádají 
předvídavost, rozum a kognicí podmí-
něné emoce, a proto i morální ctnosti 
a volbu mezi nimi.98 Podle Aristotela 
žádná ctnost není od přírody vrozená 
(rozumová se ustavuje učením, mravní 
zkušeností a cvikem);99 negativní cha-
rakterové vlastnosti je možné i potřebné 
potlačovat a odvrhovat, kdežto ty pozi-
tivní získávat a udržovat, ježto se bez 
náležitého (rozumového) vedení mohou 
zvrhnout.100 Aristotelés také výslovně 

etického středu, které bylo přinejmen-
ším zčásti inspirováno Platónem (Po-
lit. 284e), je nicméně poněkud nejasné 
a  obtížné (Wolf 1995, s.  83–108; Grae-
ser 2000, s.  332–333), viz k  tomu více 
např. Kalchreuter, H. (1911). Die μεσότης 
bei und vor Aristoteles, diss. Tübingen; 
Schilling, H. (1930). Das Ethos der Meso-
tes. Tübingen; či Tracy, Th. (1969). Physio-
logical Theory and the Doctrine of the 
Mean in Plato and Aristotle. Mouton. 

98 Absence předvídavosti: Eth. Nic. III.11, 
1116b35. Absence rozumu: De an. 
III.3, 428a23–24, 429a6; Hist. anim. I.1, 
488b24–25; viz též De an. II.3, 414b18–19, 
II.4, 415a78. Absence emocí: viz např. Eth. 
Nic. III.9, 1115a9; Rhet. II.5, 1382b29 (zví-
řata nemohou mít skutečné emoce pro-
to, že každá vyžaduje určité očekávání 
a mínění). Absence ctnosti: Eth. Nic. VII.1, 
1145a25–26. Fortenbaugh 1971, s.  140, 
142–143, 148, 155.

99 Eth. Nic. II.1, 1103a14–19, ΙΙ.4, 1106a9–12. 
V  lidech existuje jen přirozená schop-
nost k  nabývání ctností (1103a25–27: 
πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς) 
a  přirozený sklon (δύναμις) reagovat 
na určité podněty (πάθη) (Eth. Nic. II.4, 
1109b19–25). 

100 Viz Eth. Nic. VI.15, 1144b4–9. Aristotelés ji-
nak sdílel mínění archaické aristokratic-
ké etiky, jejíž zastánci či hlasatelé rovněž 
většinově doporučovali dosažení a udr-
žování středu, rovnováhy a symetrie (viz 
např.  Fókylidés, frg.  12, Diehl; Theognis 
331; Aischylos, Eum. 529; Eurípidés, Med. 
125–128; či známá maxima „Ničeho pří-
liš“), ačkoli v  ní nechybělo ani občasné 
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odmítl představu, že se někdo jako zlý 
nebo dobrý už rodí.101 Tímto způsobem 
ve svých morálních spisech postavil 
etiku na racionální základy, a otevřel 
ji tak pro působení a vliv pedagogiky 
a filosofie. 

V. BIOLOGICKÝ 
DETERMINISMUS
Jak však s touto teorií skloubit tvrzení, 
která předpokládají vrozené charakte-
rové (a vzhledové) rysy nejen u zvířat, 
nýbrž i u člověka? Má to znamenat, že 
Aristotelés se ve svých morálních spi-
sech vyslovil proti fysiognómonice (byť 
samozřejmě jen velmi nepřímo a ne-
gativně), zatímco ve svých biologicky 
zaměřených dílech s  ní volně sdílel 
deterministický náhled na lidský cha-
rakter a jeho vrozenou danost?102 Lze 
zde spatřovat určitý rozpor mezi per-
spektivou morálně-filosofickou a biolo-
gickou?103 Někdy v této souvislosti bývá 
argumentováno zvláštní povahou či 

poukazování na ctnost vrozenou (φυή), 
jíž se nelze nijak naučit (viz zejména Pin-
daros, Ol. II.86 a IX.10, Pyth. VIII.4). Wehr-
li 1951, s.  40; Guthrie 1981, s.  354; Sassi 
2001, s.  45–46; Vogt 1999, s.  165–166; 
Graeser 2000, s. 333, pozn. 128.

101 Eth. Nic. II.1, 1103a14–19, 1103b12–14, 
II.4, 1105b23–25; srov.  též Eth. Nic. II.1, 
1103a23–26. Sassi 1993, s. 437.

102 K determinismu antické fysiognómoniky 
viz např.  Dagron 1987, s.  70; Tsouna 
1998, s.  178; Swain 2007a, s.  11; Ferrini 
2007, s.  23–24. Existují sice zmínky 
o  fysiognómonice, která připouštěla 
měnitelnost vrozených vlastností (viz 
Faidón, Zópyros, frg.  6 a  10, Rossetti), 
ale toto pojetí bylo v  antice okrajové 
a  autoři fysiognómonických spisů 
v  čele s  Pseudo-Aristotelem s  takovou 
možností nepočítali.

103 Jak činí např.  Fortenbaugh 1971, 
s. 156–157; srov. Vogt 1999, s. 123–124.

předchůdností biologických spisů oproti 
dílům morálně-filosofickým,104 případně 
i problematickým autorstvím fysiognó-
monicky vyhlížejících pasáží. 

Pokusy omezit Aristotelovy determi-
nistické a s fysiognómonikou korespon-
dující názory na jeho „biologické“ spisy 
přinejmenším zčásti využívají spornou 
autenticitu sedmé až deváté knihy His-
toriae animalium, v níž se fysiognómo-
nické pasáže objevují v největší husto-
tě.105 Problém je, že takové pasáže se 
vyskytují i ve spisech nesporně auten-
tických, včetně těch morálně zaměře-
ných. Například v Etice Nikomachově, 

104 To, že Aristotelés napsal své biologic-
ké spisy před filosofickými, obhajují 
např.  Thompson, D. W. (1913). Aristot-
le as a Biologist. Oxford; či Lee, H. D. P. 
(1948). „Place-Names and the Date of 
Aristotle ś Biological Works“. In: Classical 
Quarterly 2, s. 61–67. Srov. Guthrie 1981, 
s. 29–30, 278–279.

105 Tyto knihy bývají občas spojovány 
s  Theofrastem, Eudémem či obecně 
s  prvními dvěma generacemi peripate-
tiků (viz např.  Dittmeyer, L. (1887). „Die 
Unechtheit des IX. Buches des aristote-
lischen Tier-Geschichte“. In: Blätter für 
das bayerisches Gymnasium 23, s. 16–29, 
65–79 a 145–162; Dirlmeier, F. (1937). „Die 
Oikeosis-Lehre Theophrasts“. In: Phi-
lologus Suppl. XXX.1, s.  55–60; Regen-
bogen, O. (1940). „s.  v. Theophrast“. In: 
RE Suppl. VII, s.  1354–1562, s.  1425–1426 
a  1432–1434; Fortenbaugh 1971, s.  152; 
Guthrie 1981, s.  52), ale navzdory zjiš-
těným nedůslednostem, protimluvům 
a  stylistickým nesrovnalostem jsou  – 
na rozdíl od knihy desáté, jejíž pravost 
je obecně odmítána  – plně srovnatel-
né s  ostatními knihami spisu, zejména 
s tou první, která rovněž obsahuje řadu 
fysiognómonických pasáží (Peck, A. L. 
(1979). Aristotle IX: Historia animalium, 
Books I–III. Cambridge, London, s. liii–lv; 
Lloyd 1983, s. 21–22; Balme, D. M. (1991). 
Aristotle, History of Animals. Books 
VII–X. Cambridge, London, s.  1–13; Sassi 
2001, s. 44, pozn. 29).
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„bibli“ výlučně lidské etiky, se říká, že 
se lidé rodí s dobrými a špatnými dis-
pozicemi a vlastnostmi, nebo dokonce 
se špatnou přirozeností.106 Aristotelés 
tento všeobecný názor (πᾶσι … δοκεῖ) 
téměř jistě sdílel, ale to nutně neimpli-
kuje nesoulad s jeho morální naukou.107 
Lidé se sice rodí s určitými sklony, které 
práci na charakteru do určité míry pod-
miňují a omezují ze strany vůle, rozumu 
i řízeného zvyku, ale v žádném případě 
nevylučují. Nezbavují také své nositele 
odpovědnosti za to, jak se svými dispo-
zicemi naloží.108 Na druhé straně tyto 
dispozice nedostává každý ve stejné 
míře. O nejvyšší ctnosti mohou usilo-
vat pouze ti svobodní řečtí muži, kteří 
jsou od narození nadáni vyspělejší ro-
zumovou složkou a kultivují ji, zatímco 
ženy, barbaři a z nich se rekrutující ot-
roci, kteří se narodili s méně vyvinu-
tým rozumem a horšími dispozicemi, 
své ctnosti mohou rozvíjet v mnohem 
skrovnějším rozsahu (v závislosti na 
svém pánovi) a s řádově nižší nadějí 
na úspěch.109 

106 Eth. Nic. VI.14, 1144b4–6: „Existuje to-
tiž obecný názor, že jednotlivé [vlast-
nosti] charakterů (ἠθῶν) jsou určitým 
způsobem dány přírodou, protože to, 
že jsme spravedliví, uměření, odvážní 
nebo nadáni jinými vlastnostmi, máme 
hned od narození.“ Viz též Eth. Nic. 
III.7, 1114b6–12, VII.6, 1148b17–24, VII.9, 
1150b13–16. 

107 K této pozici tenduje např. Fortenbaugh 
1971, s.  149, jenž tuto koncepci, která 
podle něho příliš neladí se zbytkem díla, 
považuje za platónské dědictví.

108 Eth. Nic. III.7, 1113b6–9; srov.  III.1, 
1109b30–35. Guthrie 1981, s. 361; Graeser 
2000, s. 348.

109 Eth. Nic. VI.15, 1144b8–9: „Vrozené dispo-
zice (ἕξεις) pro [pozitivní] charaktero-
vé vlastnosti se nalézají rovněž u dětí/

Byl tedy Aristotelův postoj k charak-
teru a vzhledu lidského jedince determi-
nistický, nebo alespoň s deterministic-
kou fysiognómonikou dobře slučitelný? 
Spíše asi ne. Aristotelés nikdy nepřijal 
přímou korespondenci mezi kvalitou 
(krásou) vzhledu a kvalitou nitra. Ne-
pochybně také znal konkrétní případy, 
které základní předpoklad fysiognómo-
niky vyvracely a vedly k její kritice prav-
děpodobně už u Platóna, jenž měl před 
očima nejen krásného, jenže zkaženého 
Alkibiada a ošklivého, avšak učenlivého 
Theaitéta, ale zejména vzhledem odpudi-
vého, ale nitrem vynikajícího Sókrata.110 

Nelze příliš přeceňovat ani deter-
minismus, který zdánlivě podmiňuje 
určování charakterových vlastností zví-
řecích druhů. Ano, na základní rovině 
se Aristotelés snažil kauzálně – nebo 
chceme-li: deterministicky – stanovit ne-
měnné a proměnlivé rysy vzhledu a cha-
rakteru živočichů. Na úrovni druhu tak 
činil pomocí formální a finální příčiny, 
což prvky vzhledu či chování činilo nut-
nými. Na úrovni jedince však přímou 
teleologii uplatnit nemohl, což indivi-
duální rysy činilo nenutnými a v určité 
perspektivě nahodilými (část III).111 

otroků a zvířat, ale bez [vedení] rozumu 
se ukazují jako škodlivé.“ K  pasážím, 
v  nichž se stejně mluví o  ženách, viz 
část III. Guthrie 1981, s. 356.

110 Alkibiadés: Platón, Symp. 213d, 216a–e, 
Alc. I, 103a–b, Protag. 309a–c; srov.  Xe-
nofón, Mem. I.2.12–18. Theaitétos: Platón, 
Theaet. 143e–144b. Sókratés: Faidón, Zó-
pyros, frg. 6–11, Rossetti. Foerster 1893, 
I.vii–xi; Wehrli 1951, s. 48; Evans 1969, s. 17 
a 20–21; Vogt 1999, s. 84, 115, 146; Sassi 
2001, s. 62; Boys-Stones 2007, s. 26–27, 35, 
122–123. 

111 Viz k tomu Boys-Stones 2007, s. 51–55, z je-
hož rozboru zde vycházím. Boys-Stones 
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Bez ohledu na to, zda či nakolik 
Aristotelés obecnou víru ve vzhledový 
a  charakterový  paralelismus mezi 
lidmi a zvířaty přijímal,112 či spíše od-
mítal (srov. část VI), antropomorfně 
vyhlížející rysy a morální vlastnosti 
zvířat chápal hlavně analogicky, a to 
na základě specifické teorie emocí 
a morálních ctností. Přímočaré srov-
návání vzhledu a charakteru člověka 
a zvířete považoval za sporné, až směš-
né,113 sotva by také chtěl hájit morální 
vlastnosti a ctnosti zvířat stricto sensu. 
V biologických a morálních spisech 
jsou morální vlastnosti a emoce zvířat 
pojednány z perspektiv, které se zdají 
být navzájem dosti obtížně slučitelné, 
ale to lze vysvětlit tím, že Aristotelés 
se v různých kontextech a v různých 
fázích své myslitelské „kariéry“ vyja-
dřoval k týmž tématům podle toho, 
jaký cíl právě sledoval.114 V etických spi-
sech představil propracovanou morální 
nauku, podle níž mohou mít morální 
vlastnosti pouze ti, kteří mají rozum, 

v této souvislosti mluví na jedné straně 
o  korespondenci, jejíž nenahodilost za-
jišťuje jediná kreativní aktivita (formy 
a otce), ale na straně druhé o pouhé „hy-
pothetical necessity“, s  níž na dítě pře-
cházejí individuální rysy jeho otce a mat-
ky (s. 53).

112 Srov. Lloyd 1983, s. 25 a 27, podle něhož 
Aristotelés tento paralelismus spatřoval 
zejména v analogickém způsobu stavby 
těla a reprodukce. 

113 De gen. anim. IV.3, 769b20–21: „Jakýsi 
fysiognóm převáděl všechny obličeje 
na podoby dvou nebo tří zvířat, a  když 
o tom vykládal, často o tom ostatní pře-
svědčil.“ Lloyd 1983, s. 23, pozn. 50; Sassi 
2001, s. 78.

114 Srov. Fortenbaugh 1971, s. 150 a 156–157; 
Sassi 2001, s.  43. Obecněji k  tomu viz 
např. Guthrie 1981, s. 5 a 11–12.

a  tedy i  počátek vnitřního pohybu 
(tj. rozlišování a rozhodování) u sebe, 
což o nerozumných zvířatech dozajista 
neplatilo. Morální vlastnosti – stejně 
jako rozumnost115  – tedy mohly být 
zvířatům připisovány pouze v přene-
seném slova smyslu, tj. buď per ana-
logiam, anebo jako projekce běžného, 
tj. nepoučeného člověka.116 Ačkoli zví-
řata disponují (nerozumnou) duší,117 do 
níž lze situovat určité vlastnosti vzta-
hující se k rozumu a mravnosti (přede-
vším díky přítomnosti vnímání), zcela 
postrádají rozumovou složku, která 
mravnost a rozumnost v pravém smy-
slu zakládá a umožňuje.118 Předmětem 
etiky se v každém případě nemohou 
stávat věci setrvalé a neměnné, nýbrž 
jen ty, které mohou být i jinak,119 což 
stálo s fysiognómonickou naukou v zá-
sadním rozporu. 

115 Aristotelés u  zvířat připouštěl jakýsi 
malý díl praktické rozvahy a  znalosti 
(viz např.  Hist. anim. IX.7, 612b18–21: 
διάνοια; Eth. Nic. VI.7, 1141a26–28: 
φρόνιμα; Met. I.1, 980b21–27: φρόνιμα), 
ale zdá se, že to většinou mínil jen 
jako analogii vůči člověku (Hist. anim. 
VIII.1, 588a29–31). Fortenbaugh 1971, 
s. 141–142 a 155–156; Sorabji 1974, s. 81; 
Lloyd 1983, s. 28–29.

116 Eth. Nic. III.11, 1116b25–35, VII.5, 1147b3–5, 
VII.7, 1149b31–a3; srov.  též Eth. Nic. III.13, 
1118a16–25, VII.1, 1245a25–27; Magn. mor. 
II.6.33–34, 1203a20–26. Fortenbaugh 1971, 
s. 140, 142–143 a 155; Lloyd 1983, s. 24–26, 
28–29.

117 Aristotelés přiznával zvířatům duši (De 
part. anim. I.1, 641a17–26; De an. II.1, 
412b5–8, II.3, 414b3, II.4, 415b7–23), protože 
ji jakožto formu přiznával každému 
živému tělu (De an. II.1, 412a20–21 
a 413a2–3). 

118 Magn. mor. I.5, 1185b1–8.
119 Guthrie 1981, s. 353; Lloyd 1983, s. 24–25; 

Graeser 2000, s. 326.
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VI. ENTHYMÉMA
Aristotelés možnost provádění fy-
siognómoniky teoreticky ohledával na 
jediném místě, a sice v poslední kapi-
tole Prvních analytik. Protože z této pa-
sáže bývají vyvozovány dosti odlišné 
závěry,120 nejprve stručně připomenu 
kontext. Závěrečnou část spisu Aristo-
telés otevřel konstatováním, že podle 
jím vyložených pravidel jsou utvářeny 
nejen sylogismy121 dialektické a doka-
zovací (οἱ διαλεκτικοὶ καὶ ἀποδεικτικοὶ 
συλλογισμοί), ale i sylogismus rétorický 
(συλλογισμὸς ῥητορικός) a vůbec jaký-
koli přesvědčovací prostředek (ἡτισοῦν 
πίστις), ježto přesvědčovat lze buď po-
mocí sylogismů (dedukce), nebo pomocí 
indukce (ἐπαγωγή).122 Následně vyložil 
příklad (kap. 24: παράδειγμα), dedukci 

120 Někteří badatelé zde vidí důkaz, že Aris-
totelés s fysiognómonikou sdílel někte-
ré předpoklady a byl ochoten o ní vážně 
přemýšlet (srov.  Vogt 1999, s.  120–132), 
kdežto dle jiných ji považoval za možnost 
spíše hypotetickou (srov.  např.  Lloyd 
1983, s.  22–23, třebaže uznával, že Aris-
totelés byl ochoten v  omezené míře 
potvrdit i  některé z  fysiognómonických 
postřehů), již kritizoval a odmítal (Sassi 
2001, s. 71–76; Ferrini 2007, s. 27–29).

121 Ačkoli by možná bylo vhodnější převá-
dět řecké slovo συλλογισμός ve stopách 
anglosaských autorů obecněji jako „de-
dukci“, zatímco „sylogismus“ vyhradit 
pro typ dedukce, z  níž ze dvou premis 
vyplývá závěr (což je názor jednoho z re-
cenzentů tohoto textu), v  následujícím 
textu συλλογισμός raději překládám jako 
„sylogismus“, protože jednak je to sro-
zumitelnější pro laiky a  čtenáře uvyklé 
českému překladu Analytik, jednak bych 
se u hraničních případů nerad dostával 
do nejistoty či sporů, nakolik je zkouma-
ný soud striktním sylogismem a nakolik 
„jen“ dedukcí. 

122 Anal. prior. II.23, 68b9–13. Srov. Vogt 1999, 
s. 120, pozn. 36.

(kap. 25: ἀπαγωγή), námitku (kap. 26: 
ἐνστασίς) a v samém závěru (kap. 27) 
pravděpodobnost (εἰκός) a  znamení 
(σημεῖον), čímž se vrátil k rétorickému 
sylogismu čili enthymématu.123 

Enthymémata Aristotelés dělil do 
dvou základních druhů, a sice na: 1) ta, 
která vycházejí z pravděpodobností (ἐξ 
εἰκότων) a vytvářejí premisy založené na 
mínění (πρότασις ἔνδοξος); a 2) ta, která 
se opírají o znamení (σημείων) a vy-
tvářejí premisy dokazovací (πρότασις 
ἀποδεικτική).124 V Rétorice jsou enthy-
mémata skládána dokonce ze čtyř typů 
premis – tj. z pravděpodobnosti (εἰκός), 
příkladu (παράδειγμα), důkazného tvr-
zení (τεκμήριον) a znamení (σημεῖον) –, 
ale nejedná se o alternativu, ale spíše 
o pohled z jiné perspektivy.125 

123 Viz např.  Evans 1969, s.  7; Sprute 1975, 
s.  70–78; Manetti 1993, s.  79–88; Barton 
1994, s. 104–106; Green 1995, s. 19–41; Vogt 
1999, s.  120–128; Braet 1999, s.  101–117; 
Graeser 2000, s. 374–375; Sassi 2001, s. 64, 
71–76; Ferrini 2007, s.  27–29. Enthyméma 
však představuje téma natolik sporné 
a často diskutované, že raději výslovně 
poznamenám, že bude: a) pojednáno vel-
mi zjednodušeně a v míře nezbytné pro 
účely tohoto článku; a b) omezeno na sy-
logistické pojetí Aristotelovo, které bylo 
mimo okruh Aristotelových stoupenců 
v  antice i  později dosti ojedinělé (Con-
ley 1984, s.  180). Za mnoho užitečných 
postřehů o sylogismu vděčím dr. T. Ho-
lečkovi, za což bych mu touto cestou rád 
poděkoval.

124 Anal. prior. II.27, 70a3–9; Rhet. I.2, 
1357a31–33. Sprute 1975, s.  74–75; Braet 
1999, s. 108–109; Vogt 1999, s. 121. 

125 Rhet. I.2, 1357b1–21, II.25, 1402b13–21. 
Enthyméma z  příkladu se totiž liší od 
enthymématu z  pravděpodobnosti jen 
tím, že hlavní premisu neopírá o mínění 
(ἔνδοξον), ale o příklad či příklady; do-
kazovací tvrzení (τεκμήριον) je pak pou-
ze zvláštním případem enthymématu ze 
znamení (Ross 1949, s. 499–500; Grimaldi 
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Enthymématem z pravděpodobnosti 
Aristotelés mínil obecně uznávané tvr-
zení o věci, která se stává zpravidla (ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ γινόμενον, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
συμβαίνοντα), ale ne vždy, takže je sice 
jako obecně uznávané mínění přijatelné 
a aplikovatelné na konkrétní případ, ale 
nevyplývá nutně (může být jinak) a ne-
lze ho vědecky prokázat.126 Enthyméma 
ze znamení, které nás zde bude zajímat 
nejvíce, stavělo na předpokladu (který 
měl být opět obecně rozšířený a uzná-
vaný), že určitá obecně známá spojitost 
umožňuje považovat jeden její člen za 
příznak druhého. Pokud takové enthy-
méma odpovídá jen obecnému mínění 
(či empirickému zevšeobecnění), jedná 
se o znamení (σημεῖον); pokud však zá-
věr vychází z pravdivých a nutných pří-
znaků (τῶν ἀναγκαίων), stojí v nutném, 
tedy nenahodilém vztahu k indikované-
mu,127 a stává se tak důkazným tvrzením 
(τεκμήριον).128 K tomu dochází tehdy, 
když znamení v argumentu tvoří sylogi-
smus tzv. první figury (σχῆμα).129 Přesto 

1980, s.  61–62). Pomíjím však spornou 
otázku, zda se v  Rétorice vyskytují dvě 
různá pojetí enthymémat (viz k  tomu 
např.  Conley 1984, s.  171–172 či Braet 
1999, s. 103, 106–107). 

126 Rhet. I.2, 1357a27 a 34. Sprute 1975, s. 73; 
Grimaldi 1980, s. 57, 62–63; Manetti 1993, 
s. 79; Braet 1999, s. 108–109.

127 Rhet. I.2, 1357a22–24, II.25, 1402b18–20; 
srov.  Anal. prior. I.8, 29b32–35 a  obec-
něji Met. VI.2, 1026b27–31. Grimaldi 1980, 
s. 59–60. 

128 Anal. prior. II.27, 70a7–9 a  29–30. Ross 
1949, s. 500; Grimaldi 1980, s. 64–65; Ma-
netti 1993, s. 80; Vogt 1999, s. 121; Ferrini 
2007, s. 125, pozn. 45.  

129 Anal. prior. II.27, 70a7–9, 29–30, b1–5. 
Sylogismus první figury, který je definován 
v Anal. prior. I.4, 26b28–b33, ilustrují dva 
příklady, a sice: „žena porodila, protože 

se i v tomto případě jedná pouze o dů-
kazovou nevyvratitelnost rétorickou, 
neboť každý soud ze znamení v principu 
vychází jen z pravděpodobných (oče-
kávatelných) předpokladů, a může být 
proto námitkou zpochybněn,130 nebo 
dokonce vyvrácen, jedná-li se o sylo-
gismy druhé a třetí figury.131 

Zjednodušeně řečeno, Aristotelés 
rozlišoval mezi sylogismem vědec-
kým (συλλογισμὸς λογικός),132 jehož 
nutná výpověď nemůže být jinak,133 

má mléko“ a  „je nemocný, neboť má 
horečku“ (viz též Rhet. I.2, 1357b14–21) – 
pravdivými příznaky tu jsou tvrzení 
„má horečku“ a  „má mléko“, z  nichž 
nutně a nevývratně vyplývají závěry „je 
nemocný“ a „porodila“. Ross 1949, s. 500; 
Sprute 1975, s. 76–77; Grimaldi 1980, s. 67; 
Manetti 1993, s. 80–82; Sassi 2001, s. 72; 
Braet 1999, s. 109; Ferrini 2007, s. 28.   

130 Rhet. II.25, 1402b22–24. Sprute 1975, s. 75.
131 Anal. prior. II.27, 70a30–36; Rhet. I.2, 

1357b9–21, II.25, 1403a2–5; srov.  Soph. 
elench. 5, 167b1–5. Ross 1949, s.  499; 
Sprute 1975, s.  76–77; Grimaldi 1980, 
s.  67–68; Manetti 1993, s.  80, 82–83. 
Sylogismy druhé a  třetí figury jsou 
definovány v Anal. prior. I.5, 26b34n. a I.6, 
28a10n. 

132 Rhet. I.2, 1355a12–14. Vedle rétorického 
sylogismu Aristotelés rozlišoval další 
čtyři základní druhy (viz Top. 162a15–18, 
kde se vědeckému sylogismu neboli 
vědecké dedukci říká φιλοσόφημα). 
Sprute 1975, s. 71; Grimaldi 1980, s. 22–23, 
46–47; Ferrini 2007, s. 57. 

133 Viz např.  Anal. post. I.6, 74b5, 74b21–28, 
75a28-37; Eth. Nic. VI.3, 1139b19–24. Sensu 
lato žádné enthyméma ze znamení nevy-
tváří dokonalý sylogismus (Anal. prior. 
I.2, 24b18-26: τέλειος), nýbrž je s  ním 
neslučitelné (Rhet. I.2, 1357b14, II.24, 
1401b9–11, II.25, 1403a4: ἀσυλλόγιστον; 
viz též Anal. prior. I.5, 27a1 pro sylogis-
mus druhé figury a I.6, 28a15 pro sylogi-
smus třetí figury). Za plně platný sylogi-
smus možno považovat jen τεκμήριον, 
tedy sylogismus figury první (Sprute 
1975, s. 72–73; Grimaldi 1980, s. 46–48, 67), 
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a sylogismem rétorským (enthyméma-
tem), jehož premisy134 jsou pouze prav-
děpodobné (ježto se zakládají jen na 
obecném uznání a určité pravidelnosti 
výskytů),135 a proto jeho pravděpodobná 
výpověď může být i jinak.136 Soudy za-
ložené na znamení proto nepostihují 
příčiny věcí, což se vztahovalo i na sy-
logismy první figury, které Aristotelés 
považoval za vědecky nejzpůsobilejší.137 
Enthyméma ze znamení mohlo v nej-
lepším případě tvrdit, že (ὅτι) něco 
nutně existuje či vyplývá (τεκμήριον), 

ale věc je složitější, protože: a) ne všech-
na Aristotelem uváděná enthymémata 
jsou sylogistické povahy (Conley 1984, 
s.  168n.); b) některé asylogismy jsou 
akceptovány jako typ sylogismů (Braet 
1999, s. 105–107, 114–115); c) pojetí enthy-
mématu jako sylogismu nedokonalého či 
neúplného (ἀτελής) je zjevně ahistorické 
a chybné (Green 1995, s. 19–29; srov. též 
Conley 1984, s. 170).

134 Případně jen premisa, ježto jednu z pre-
mis bylo možné explicitně nevyjádřit 
(Anal. prior. II.27, 70a24–25; srov. Rhet. I.2, 
1357a14–22). Někteří badatelé považují 
zamlčenou premisu za klíčovou součást 
výměru enthymématu (viz např.  Ma-
netti 1993, s.  173, pozn. 10; srov.  i český 
název „zámlka“), ale z  hlediska logiky 
se jedná o  irelevantní jev, který se vy-
skytnout může, ale nemusí, protože ně-
která enthymémata zamlčenou premisu 
nemají (Conley 1984, s.  169; Braet 1999, 
s. 105; Green 1995, s. 25). 

135 Rhet. I.2, 1357a30–32, II.22, 1396b7–8. 
136 Rhet. I.2, 1357a13–15, 22–23 a  34, II.22, 

1396a1–3. Sprute 1975, s. 72–73; Grimaldi 
1980, s. 20–21; Conley 1984, s. 169; Manetti 
1993, s. 79. 

137 Sylogismus z nutných premis sice podává 
platnou ἀπόδειξις, tj. důkaz či demonstra-
ci (Anal. post. I.4, 73a24; srov.  též Probl. 
XVIII.3, 916b30–31, obecně o enthyméma-
tech), ale ne vědecký důkaz ve vlastním 
smyslu. Dokonce i enthyméma první figu-
ry bylo jen velmi pravděpodobné (Anal. 
prior. II.27, 70ab4–5: ἐνδοξότατον γὰρ καὶ 
μάλιστα ἀληθές). 

ale nebylo s  to svá tvrzení vědecky 
odůvodnit.138 Soudy, které jen ukazují 
či prokazují, že (ὅτι) něco je, Aristote-
lés jednoznačně podřizoval soudům, 
které vysvětlují, proč (διότι) něco je.139 
V  důsledku toho také stavěl nauky 
teoretické, které byly budovány na 
axiomaticko-deduktivních základech 
(astronomie, aritmetika, geometrie, ste-
reometrie), nad nauky praktické (empi-
rické), jež se zakládaly na znameních, 
pozorováních a demonstracích (navi-
gace, mechanika, meteorologie, nauka 
o harmonii).140 Do této druhé kategorie 
řadil i rétoriku, jíž výslovně upíral cha-
rakter vědy a prostředku umožňujícího 
skutečné poznání a vědění,141 a to právě 
proto, že se její „důkazy“ opíraly o zna-
mení (αἱ κατὰ τὸ σημεῖον ἀποδείξεις).142 
Není tudíž překvapivé, že enthyméma 
pojednal primárně v rétorickém kon-
textu, považovav ho za nejužívanější 
přesvědčovací prostředek rétorů,143 

138 Rhet. I.2, 1357a1–7. Ross 1949, s.  499; 
Grimaldi 1980, s. 65–67, 351; Ferrini 2007, 
s. 27. 

139 Anal. post. 13, 78a22–b35, 14, 79a17–32. 
Manetti 1993, s. 87. 

140 Anal. post. 13–14, 78b36–79a20; srov. též 
Anal. prior. I.30, 46a17–27 a Anal. post. I.7, 
75b2–9. Manetti 1993, s. 87–90. 

141 Rhet. I.2, 1355b25–27, 1356b30–34, 1357a2. 
Srov. Sprute 1975, s.  72, a  zejména 
Grimaldi 1980, s. 19–20, 33, 46 a 349–356. 

142 Soph. elench. 5, 167b8–9. 
143 Rhet. I.2, 1355a6–8: „Dokazovací rétorika 

spočívá v enthymématu a  to je [pro ni] 
… nejvlastnějším z přesvědčovacích pro-
středků“ (ἀπόδειξις ῥητορικὴ ἐνθύμημα, 
καὶ ἔστι τοῦτο … κυριώτατον τῶν 
πίστεων). Viz též Rhet. I.2, 1354a14–15, 
1355b10–11, 31–33, 1356b5–8, b22–25, 
1358a1–2, II.20, 1374a9–16; Anal. post. 
I.1, 71a9–11; srov.  Anaximenés, Rhet. ad 
Alex. XXXII.1, 1438b29-32. Srov. Ross 1949, 
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určený hlavně k posilování pravděpo-
dobnosti a přesvědčivosti tvrzení ne-
vědecké povahy.144 Jeho uplatnění viděl 
zejména na soudech a v nabízení rad 
a doporučení, jež lze ovšem stejně tak 
přijmout jako odmítnout, ježto mnohé 
z rétorických sylogismů si navzájem 
odporují.145 Aristotelés věděl, že réto-
rické enthyméma apeluje spíše na zvyk 
(ἔθος) a pocit (πάθος) než na λόγος, 
ale nepovažoval to v tomto kontextu 
za závadu.146 

Tím se dostáváme zpět k fysiognó-
monice, která se vždy zaměřovala více 
na emoce než na rozum a jejíž úspěšnost 
do značné míry závisela na dovedném 
uplatňování rétorických postupů.147 
Pozdější rétoři – kteří byli občas i vy-
cvičení fysiognómové (viz zejména Po-
lemón) – fysiognómoniku často a rádi 
využívali,148 takže to docela dobře mohli 

s. 499; Sprute 1975, s.  71; Grimaldi 1980, 
s. 33, 351; Conley 1984, s. 173.

144 Rhet. I.2, 1355b25–27 a b31–33, 1356a35–b8 
a b22–25, 1358a2–5, II.20, 1374a9–10; Anal. 
post. I.1, 71a9–11. Manetti 1993, s.  79; 
Sprute 1985, s.  71; Graeser 2000, s.  70, 
373–374. 

145 Soudy: viz např. Rhet. I.1, 1354a17–18, I.9, 
1368a31–33, I.10–14 či II.25, 1402b22n. 
(tento názor na užití enthymématu sdíleli 
i  jiní antičtí rétoři, viz s  odkazy Conley 
1984, s. 175–176). Rady: Rhet. I.2, 1357a4–7. 
Odporování si: Rhet. II.25, 1402a33–34, 
b28–32. Sprute 1975, s.  72–73; Grimaldi 
1980, s. 226.

146 Srov. Conley 1984, s.  169; Vogt 1999, 
s. 120–121, pozn. 36; Ferrini 2007, s. 55–57.

147 Masivní uplatňování fysiognómoniky 
v  rétorice rozebírá např.  Sassi 2001, 
s.  76–80, která také mezi těmito dvěma 
disciplínami nachází řadu shod.

148 Sassi 2001, s.  76, 78–79; Barton 1994, 
s.  104, 112–115, 128–131; Degkwitz 1996, 
s. 31; Vogt 1999, s. 96; Popovic 2007, s. 99 
a 101; Vítek 2013, s. 32, 82, 94.

činit už rétorští předchůdci a současníci 
Aristotela.149 Je tedy možné, že když 
fysiognómoniku uvedl do souvislosti 
s enthymématem, jehož hlavní použití 
spatřoval v rétorice, nepřímo ji tak od-
kazoval právě do této oblasti.150 Ve své 
Rétorice ji sice ani jedinkrát nezmínil 
a ani v Analytikách se v tomto ohledu ne-
vyjádřil, ale to lze zčásti vysvětlit tím, 
že fysiognómoniku zde pojednal nikoli 
jako komplexní praktickou nauku (jíž 
byla pro fysiognómy především), nýbrž 
jako příklad aplikace enthymémat ze 
znamení.151

Nešlo nicméně o  pouhý příklad. 
Aristotelés fysiognómonice stanovil 
i  několik podmínek, jimž by podle 
něj musela dostát, pokud by se chtěla 
stát (v  nějakém smyslu) vědou:152 
1) změny rysů duše a rysů těla musí 
probíhat současně, ale přirozeně dané 
rysy se – na rozdíl od získaných – mě-
nit nesmí (70b7–11); 2) každé změně 
vnitřního stavu musí odpovídat jen 
jeden vnější rys (70b11–12); 3) každý 
živočišný druh musí mít pouze jeden 
vnitřní rys a vnější znak, které jsou 

149 Tomu by mohl nasvědčovat útok auto-
ra Fysiognómonik na sofistu, tj.  nejspí-
še i  rétora Dionýsia (Physiogn. A3 (21), 
808a16). Srov. Sassi 2001, s. 77, pozn. 122, 
podle níž fysiognómonika pravděpodob-
ně již velmi záhy tvořila součást rétoric-
kého výcviku. 

150 Srov. podobně Sassi 2001, s. 76.
151 Vogt 1999, s.  121, 128; Ferrini 2007, s.  27 

a 29; Boys-Stones 2007, s. 51.
152 Tento požadavek u  autora Fysiognó-

monik odpovídá větě „Pokud by byly 
tyto [podmínky/předpoklady] pravdi-
vé – a ony vždy pravdivé jsou –, pak lze 
fysiognómoniku provádět“ (Physiogn. 
A1  (1), 805a17–18). Srov. Manetti 1993, 
s. 86; Vogt 1999, s. 124.
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vlastní (ἴδιον) celému rodu, nikoli 
tedy jen některým jeho příslušníkům 
(70b12–13, 18–20);153 4) charakterové 
rysy zvířecích rodů musí odpovídat cha-
rakterovým rysům jednotlivých lidí. 
Posledně zmíněná podmínka, již opa-
kovaně připomínal i autor Fysiognómo-
nik,154 se v textu explicitně nevyskytuje, 
ale Aristotelés ji mlčky předpokládá 
tím, že odkazuje pouze na tzv. zoolo-
gickou metodu fysiognómonizování, 
třebaže fysiognómové používali i me-
tody jiné (tj. primárně anatomickou 
a etnografickou).155

První z těchto podmínek fysiognó-
monika zčásti naplňovala,156 ale 

153 Srov. Ross 1949, s. 501; Manetti 1993, s. 84; 
Vogt 1999, s. 121–122; Sassi 2001, s. 72–73; 
Boys-Stones 2007, s. 53–54; Ferrini 2007, 
s. 28, 34–35.

154 Physiogn. A1 (1–2), 805a12–23, A2 (12), 
807a29–31, B4 (37), 809a3–5, B5 (43), 
810a11–13. Ross 1949, s. 501; Ferrini 2007, 
s. 28–29.

155 Ross 1949, s.  501; Vogt 1999, s.  125–126; 
Sassi 2001, s. 75. Zoologická metoda stá-
la na tom, že podobnost určitého rysu 
zevnějšku (např. neproporčnosti zadnice 
vůči tělu) s  toutéž částí nějakého zví-
řete (např.  opice) odkazuje na společ-
ný charakterový rys (např.  zlovolnost). 
Anatomická metoda vycházela z  toho, 
že určité rysy lidského zevnějšku (spjaté 
např. s hněvem) odkazují na určité rysy 
charakteru (např.  na hněvivost). Etno-
grafická metoda zacházela s národy jako 
s  lidskými druhy, takže pokud někdo 
měl ve vzhledu rys (např.  tmavost pleti 
nebo tenké kroutivé chlupy), který byl 
vlastní některému národu (např. Egypťa-
nům), prozrazovalo to u něj přítomnost 
vlastnosti (např. bázlivosti), jíž se vyzna-
čoval dotyčný národ (Physiogn. A1  (2), 
805a19–34). Podrobněji k  těmto meto-
dám viz Armstrong 1958, s.  52–56; An-
dré 1981, s. 12–15; Sassi 1993, s. 440–441; 
Ferrini 2007, s. 29–30; Vítek 2013, s. 43–56.  

156 Aristotelés s  fysiognómonikou sdílel 
přesvědčení, že rysy duše korespondují 

ostatním vyhovět nedokázala.157 Nikdy 
se jí nepodařilo prokázat, že každá 
vnitřní změna se projevuje pouze jed-
ním vnějším výrazovým prostředkem 
(ad 2); naopak, běžnou praxí bylo, že 
velké množství vnějších znamení od-
kazovalo na poměrně úzké spektrum 
vnitřních rysů a sklonů.158 Fysiognó-
monika nebyla ani s to určit rysy cha-
rakteru a vzhledu u všech zvířecích 
druhů (ad 3); i když počet sledovaných 
zvířat postupně rozšiřovala, zpravi-
dla si vystačila s několika málo z nich 
(tj. primárně s párem lev–pardál).159 
Její stoupenci zvířata charakterizovali 
celými trsy antropomorfně pojatých 

s  rysy těla (část I), ale neměnnost 
přirozených rysů a  sklonů omezoval 
jen na druh (část III), zatímco v případě 
jedinců ji měl za neprokázanou či 
neprokazatelnou (část V). Srov. Manetti 
1993, s. 85.

157 Takový závěr naznačuje nejspíše i  série 
kondicionálních souvětí, jimiž Aristote-
lés legitimní provozování fysiognómoni-
ky prezentoval, viz zejména 70b11–14, kde 
kombinace optativů δοθείη a δυναίμεθα 
v protasi a futura δυνησόμεθα v apodosi 
nesvědčí o příliš pevné víře ve splnitel-
nost podmínky. Srov. Lloyd 1983, s. 22–23 
a  Vogt 1999, s.  123, která se však snaží 
prokázat, že autor traktátu A  (tj.  první 
části Fysiognómonik) Aristotelovy poža-
davky svým způsobem naplnil, byť spíše 
strukturací textu a z hlediska fysiognó-
monické praxe (s. 129–132). 

158 K  seznamu těchto vlastností viz Swain 
2007b, s.  190–193; srov.  též Vítek 2013, 
s. 59–61, 65. 

159 Např. autor Fysiognómonik pracoval asi 
s třicítkou zvířat, ale podrobněji charak-
terizoval pouze lva a pardála. Polemón, 
Physiogn. (L) 2, zmiňuje něco pod stov-
ku zvířat, ale vesměs tak stručně, že ne-
mohl s  reálným využitím zvířecích „cha-
rakterů“ počítat. Naopak Anonymus La-
tinus 118–131 zpracoval jen třináct zvířat, 
ale poměrně podrobně. Srov. Vítek 2013, 
s. 47–48, 80–81. 
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morálních vlastností (to platilo v první 
řadě pro lva), což vedlo k tomu, že je-
den charakterový rys (např. odvaha či 
bázlivost) v silném smyslu charakteri-
zoval hned několik zvířecích druhů.160 
Aristotelés na tuto skutečnost pravdě-
podobně reagoval poznámkou, že je-li 
nějaký druh zvířat charakterizován 
dvěma (či několika) příznačnými rysy, 
mohlo by se tomu čelit tvrzením, že je-
den z nich mu je opravdu vlastní, kdežto 
ten druhý ne v plném rozsahu (ἐν οἷς μὴ 
ὅλοις ἑκάτερον); jenže důsledkem je, 
že u příslušníka jiného druhu by něco 
mohl nutně znamenat jen první rys, 
kdežto druhý nikoli, což ho činí naho-
dilým a víceznačným.161 

Skrytý kritický osten asi obsahuje 
i na závěr uvedený „vzor“ fysiognómo-
nického sylogismu první figury, v němž 
se vyvozuje, že je-li lev udatný a má 
velké končetiny, pak je odvážný i člověk 

160 Tak autor Fysiognómonik sice tvrdí 
v  souladu s  požadavkem Aristotela, že 
fysiognóm by si měl „vybírat z  co nej-
většího počtu zvířat, která ve své po-
vaze nemají žádný jiný společný stav 
(κοινὸν πάθημα) než ten, jehož příznačné 
rysy jsou zkoumány“ (Physiogn. A1 (4), 
806a5–7), ale zároveň poukazuje na to, že 
„odvaha nepatří pouze lvu, nýbrž mnoha 
dalším živočichům; podobně bázlivost 
nepřísluší pouze zajíci, nýbrž i nesčetné-
mu počtu jiných tvorů“ (Physiogn. A1 (4), 
805b25–27). Vogt 1999, s.  126, pozn.  49 
a  s.  130; Vítek 2013, s.  45–46; srov.  též 
Sassi 2001, s. 75.

161 Anal. prior. II.27, 70b27–32. I  kdyby tedy 
v  případě lvů byly velké končetiny 
nutně spjaty s jejich odvahou, u lidí by ji 
signalizovat sice mohly, ale nikoli nutně, 
poněvadž lidé oscilují na celé škále 
mezi odvahou a  zbabělostí bez ohledu 
na velikost svého těla. Ross 1949, s. 501; 
Lloyd 1983, s. 23, pozn. 46; Manetti 1993, 
s. 86; Boys-Stones 2007, s. 54.

s velkými končetinami (70b32–38). Ta-
kový sylogismus je sice formálně do-
konalý a platný (jedná se o tzv. modus 
„barbara“), jenže jeho věcná a vědecká 
hodnota je blízká nule, poněvadž jeho 
premisy nejen nejsou pravdivé a nutné, 
ale jsou i  málo pravděpodobné. Pří-
značná odvaha lva a její spojitost s vel-
kými končetinami totiž představuje 
podobně málo udržitelnou hypotézu162 
jako souměřitelnost rysů lva a  člo-
věka a jejich vzájemná přenositelnost 
(ad 4).163 Ostatně pokud Aristotelés na 
jiném místě tvrdí, že existuje jeden druh 
lva, který je odvážný, zatímco druhý je 
bázlivý,164 sotva mohl brát sylogismus 
založený na příslovečné odvaze lvího 
druhu úplně vážně. 

Fysiognómonické soudy, které se vy-
skytují ve Fysiognómonikách (a zčásti 

162 To, že Aristotelés tuto spojitost pomocí 
druhové formy objasnit dokázal (část 
III), neznamená, že ji byli s  to obhájit 
i  fysiognómové. Srov. též Manetti 1993, 
s. 87 a Vogt 1999, s. 126, podle níž závěrečný 
sylogismus z  Prvních Analytik stojí na 
dvou vynechaných krocích (tj. na indukci 
k  všeobecnému pravidlu a  na dedukci, 
která závěr vztahuje ke konkrétnímu 
jedinci), a navíc ponechává nevyjasněno, 
co přesně je míněno velikostí končetin, 
tj. jejich vztah k jiným částem těla nebo 
k jiným druhům živočichů. 

163 Viz podobně i Sassi 2001, s. 74–75 a Vogt 
1999, s.  125–128, třebaže obě autorky 
jsou přesvědčeny, že Aristotelés tento 
předpoklad nekritizoval, nýbrž ho spolu 
s  fysiognómy považoval za zcela samo-
zřejmý (viz též Lloyd 1983, s. 25, 27). Vogt 
argumentuje pasážemi z  biologických 
spisů, v  nichž Aristotelés zvířecím dru-
hům přičítá antropomorfně vyhlížející 
charakterové rysy (část I a V), ale unik-
lo jí, že v  žádné z  nich neodvozuje lid-
ské vlastnosti ze vzhledu či charakteru 
zvířat.

164 Hist. anim. IX.44, 629b33–36.
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i v Aristotelových fysiognómonických 
tvrzeních), odpovídají v nemalé míře 
enthymématům ze znamení.165 Aristote-
lés to musel vědět, protože podle jeho 
názoru jsou rétorické sylogismy z nut-
ných premis odvozovány jen vzácně 
(ὀλίγα), takže jasně dominují (πλεῖστα) 
úsudky založené na pravidelných (plau-
zibilních) výskytech.166 Rovněž autor Fy-
siognómonik, v nichž se výraz τεκμήριον 
nevyskytuje ani jednou, poznamenal 
v rámci námitek proti anatomické me-
todě, že „na základě vnějších výrazů 
(τοῖς ἐπιφαινομένοις) lze [vnitřní rysy] 
důkazně vyvodit (τεκμαίροιτο) jen velmi 
málokdy (περὶ ὀλίγων)“.167 

Řečeno obecněji: fysiognómonická  
tvrzení se neopírají o důkazy a důkazná 
tvrzení, která by byla sylogismem nebo 
nějakým jiným platným způsobem zís-
kána z  dílčích jevů. Jejich autoři je 
spíše vyvozovali z neproblematizova-
ných a nedokázaných obecných před-
pokladů, jejichž hodnotu a  význam 

165 Nekontroloval jsem z  tohoto hlediska 
fysiognómonické spisy větu po větě, 
protože rozpis jednotlivých tvrzení do 
různých typů enthymémat není vůbec 
snadný a  může být prováděn několi-
ka způsoby (tj.  formálně dokonalými 
i  formálně nedokonalými). Krom toho, 
jak dokazují mnohé případy z  Rétoriky, 
stručná a  jasně rozlišitelná enthymé-
mata, užitá v  příkladech  z  Analytik, se 
vyskytují ve fysiognómonických spisech 
(a nejen v nich) spíše jen vzácně. Ostat-
ně zdaleka ne všechna fysiognómonická 
tvrzení jsou převoditelná na enthymé-
mata a  nezřídka lze míru či typ enthy-
mematičnosti komplexnějších argu-
mentů stanovit jen s  velkými  obtížemi 
(srov. Braet 1999, s. 104, 106). 

166 Rhet. I.2, 1357a22–23 a 31–32. Braet 1999, 
s. 109.

167 Physiogn. A1 (3), 805b9–10. Srov. k tomu 
Ferrini 2007, s. 125, pozn. 45.

a priori považovali za jistou a nespor-
nou samozřejmost.168 Fysiognómové sice 
tvrdili, že svá „data“ na základě empirie 
shromáždili od „znalců“ lidí a zvířat,169 
jenže základním konstrukčním prvkem 
velké většiny jejich soudů a výčtů zna-
mení byla analogie,170 nikoli empirie.171 
Znamení pro ně bylo neměnným, de-
terministicky založeným spojem mezi 
vnějším a vnitřním rysem, jejž mecha-
nisticky přenášeli z  jedné relace do 
druhé, aniž by si připouštěli, že v řadě 
případů spíše jen přebírají dobové kon-
vence a kulturní konstrukty, a plní tak 
očekávání společnosti.172 Nepostupovali 
tedy (induktivně) od dílčích jevů k obec-
nému pravidlu, jak tvrdívali, nýbrž 
spíše nepřiznaně vycházeli z apriorně 
formulovaného pravidla, které následně 
(deduktivně) přenášeli na jednotliviny. 
To jinými slovy znamená, že fysiognó-
monika indukci často jen předstírala,173 
ač spíše dedukovala z neprověřovaných 

168 Srov. Ferrini 2007, s. 34. 
169 Polemón, Physiogn. (L) 2, I.192,16–18, 

Foerster; Adamantios, Physiogn. I.1; 
srov.  Physiogn. B4 (37), 809a1–3. Autor 
Fysiognómonik uvádí jako zdroj těchto 
analogií koňáky, psáře (Physiogn. A1  (1), 
805a15–17), pastýře a  lovce (B5 (39), 
809b3–4).

170 Sassi 2001, s.  78; Vogt 1999, s.  126–127; 
Vítek 2013, s. 59–60. 

171 Závislost fysiognómonických závěrů na 
pozorováních a  zkušenostech je totiž 
více než sporná a zdá se být spíše dekla-
rativní než skutečná (Sassi 2001, s.  110; 
Ferrini 2007, s. 58; Vítek 2013, s. 79–81).

172 Sassi 2001, s.  70–71, 75–76, 110; Ferrini 
2007, s.  57–58, 125, pozn. 45; srov.  Vogt 
1999, s. 125.

173 Srov. např. Physiogn. A2 (12), 807a27–30: 
„Fysiognómonicky totiž nezkoumáme 
celý lidský rod, nýbrž určité rysy určitých 
lidí v rámci rodu (τινα τῶν ἐν τῷ γένει).“
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obecnin.174 Na tuto skutečnost možná 
narážel i Aristotelés, poněvadž výše 
zmiňovaný „vzorový“ sylogismus první 
figury mohl mnohem přirozeněji zapsat 
jako snadno vyvratitelný sylogismus 
třetí figury, jehož povaha je spíše in-
duktivní než deduktivní a jehož závěr 
nevyplývá:175 

1) Lvům přísluší odvaha. 
2) Lvům přísluší velké končetiny.
3) Lidé s  velkými končetinami jsou 

odvážní.

Fysiognómonikou uplatňovaný po-
stup lze podle některých interpretů 
dobře vyložit pomocí abdukce,176 která 
pomáhá začlenit překvapivá či nějak 
nezapadající dílčí data do určitého re-
ferenčního systému, čímž jim záro-
veň poskytuje významy.177 Abdukční 
úsudek nejprve postupuje vzestupně 

174 Sassi 2001, passim. 
175 Srov. Manetti 1993, s.  86–87, jenž však 

konverzi tohoto sylogismu do deduk-
tivní formy první figury vykládá tím, že 
Aristotelés neakceptoval nededuktivní 
hypotetický soud jako platný. Manetti 
však předpokládal, že Aristotelés o zvě-
dečtění fysiognómoniky opravdu usilo-
val, zatímco pokud se o to ve skutečnosti 
nepokoušel, mohl chtít svým příkladem 
ukázat, že fysiognómonice by nepomoh-
ly k platným závěrům ani formálně bez-
vadné sylogismy první figury, i kdyby jich 
byla schopna.

176 Prvně s  touto koncepcí přišel Ch. S. 
Peirce, ale zde vycházím primárně z  in-
terpretace, již vypracoval Eco 1984, 
s. 39–43 a již na fysiognómoniku apliko-
vali Manetti 1993, s. 90–91 a Sassi 2001, 
s. 70–71. 

177 Srov. Eco 1984, s.  40: „Abduction is the 
tentative and hazarduous tracing of 
a system of signification rules which will 
allow the sign to acquire its meaning.“ 

(tj. sui generis induktivně) od dílčího 
jevu (výsledku), který jako jednotli-
vost nemá sám o sobě smysl, k prav-
děpodobné příčině či pravidlu, které 
je tímto způsobem zkusmo stanoveno 
a které může jednotlivosti udělit ur-
čitý význam a smysl. Vzápětí následuje 
sestupný (tj. deduktivní) postup od 
pravidla k (dalšímu) jevu, jehož cílem 
je dosud hypotetické pravidlo potvr-
dit. Je-li referenční systém funkční 
(tj. byl-li vhodně zvolen a propojuje-li 
opravdu určité znamení s pravidlem), 
může abdukce hypoteticky stanovené 
obecné pravidlo potvrdit, nebo ales-
poň učinit plauzibilnějším.178 Pokud 
naopak referenční systém funkční není 
(tj. byl-li zvolen nevhodně), a uživatel 
nadto vnímá pravidlo nikoli jako hy-
potézu k prověření, nýbrž jako prav-
divé a nezpochybňované východisko 
(premisu), postup sice nepřestává být 
abduktivní, ale značně se snižuje prav-
děpodobnost, že bude poskytovat va-
lidní výsledky.179 

178 Eco 1984, s. 39–40, Fig. 1.3; Manetti 1993, 
s. 9, 48–49, Fig. 3.2. První pohyb lze roze-
psat takto: 1) jev (výsledek); 2) znamení 
(případ); 3) pravidlo; druhý pak takto: 
1) pravidlo; 2) znamení (případ); 3) jev 
(výsledek). 

179 V Ecově dělení abdukce do tří druhů (Eco 
1984, s.  41–42; viz též podrobněji Eco 
1983, s. 206–220) by se asi jednalo o typ 
druhý (tj. „undercoded abduction“), kte-
rý se vyznačuje volbou mezi sérií stejně 
plauzibilních alternativ a  proměnlivostí 
významu znamení v  závislosti na kon-
textu, v důsledku čehož provedená volba 
nemusí být nejpravděpodobnější, ba ani 
správná (Eco 1984, s. 42 a 1983, s. 213–214). 
Eco dysfunkční užití abdukce do svých 
výkladů nezahrnul, ale funkčnost hy-
potetického pravidla jasně podmiňoval 
jeho verifikací (1984, s. 40–41).



73TOM ÁŠ VÍTEK
ARISTOTELÉS A FYSIOGNÓMONIKA

19/2018

Zdá se, že právě takovými potížemi 
trpěla více či méně i fysiognómonika. 
Podívejme se pro ilustraci na násle-
dující doklad tzv. anatomické metody 
z Fysiognómonik:180

1) (pravidlo) Všichni bledí muži (A) 
jsou bázliví jako ženy (B). 

2) Tento muž (C) je bledý (A).
3) Tento muž (C) je bázlivý jako že- 

na (B).

Zde se primárně nejedná o  to, že 
tento soud je z hlediska aristotelské lo-
giky enthymématem druhé figury (tj. sy-
logismem nejsnáze vyvratitelným),181 
protože bychom ho jistě mohli konver-
tovat do figury formálně dokonalejší. 
Podstatnější je, že výchozí premisa, která 
je zároveň pravidlem, shrnuje obecné 
přesvědčení Řeků, že ženy: a) mají svět-
lejší pokožku než praví muži;182 b) jsou 

180 Physiogn. B6 (67), 812a13-14: „Avšak 
bázliví jsou i  ti, kdo jsou příliš bledí: 
viz ženy.“ Obecnou konvenci vyjádřil 
např. Eustathios, in Il. IV.141, I.720,13–15, 
van der Valk: „Bledé zbarvení těla nelze 
chválit, poněvadž bledí lidé jsou bázlivci 
(λευκοὶ οἱ δειλοί).“ Viz k  tomu obecněji 
Sassi 2001, s. 75.

181 Anal. prior. II.27, 70a21–24 (srov. obecněji 
Anal. prior. I.5, 26b34–27a2): 1) Všechny 
těhotné ženy (B) jsou bledé (A). 2) Tato 
žena (C) je bledá (A). 3) Tato žena (C) je 
těhotná (B). Srov. Filoponos, in Anal. 
prior. 482,9–12, Wallies. Manetti 1993, 
s. 89; Sassi 2001, s. 71.

182 Viz např.  De gen. anim. I.19, 727a21–23; 
Il. VI.371, 377, XXIV.723; Od. VI.101, 251, 
XVIII.198, XIX.60, XXII.227 (urozené lidské 
ženy jsou „bílých loktů“, stejně jako bo-
hyně); Empedoklés, DK 31 B 67; Pseudo-
-Hippokratés, Prorrh. II.24; Galénos, De 
comp. med. XIII.662,7–8, Kühn. Už na ar-
chaických černofigurových malbách byly 
ženy znázorňovány bílou a muži tmavou 

charakterově horší než praví muži (viz 
část III); c) podobají se méně hodnot-
ným „bledým“ mužům a zženštilcům.183 
Fysiognómonika se toto přesvědčení 
nepokoušela (induktivně) založit na 
tom, že by dejme tomu ze vzorku stovky 
zženštile se chovajících nebo vyhlížejí-
cích mužů pozorování ukázala, že čtyři 
pětiny z nich mají světlejší pokožku než 
zbytek mužské populace a vykazují zá-
roveň nedostatek odvahy. Spíše obecně 
akceptované dílčí předpoklady bez jaké-
koli problematizace a dokazování spojila 
a vyhrotila v obecné pravidlo, že všichni, 
kdo se ženám podobají rysy vzhledu 
(např. bledostí), podobají se jim i rysy 
charakteru (např. bázlivostí).184 Podobně 
může být pomocí abdukce vyložen i po-
stup tzv. metody zoologické.185 

Aristotelés abdukci sice jako logic-
kou kategorii neznal, ale dosti podobný 

barvou, což pak v diferencovanější formě 
přešlo i do zbarvení divadelních masek 
(Pollux, Onom. IV.146–152). Naopak tmav-
ší (mužská) barva kůže žen byla pova-
žována za deviantní (Pseudo-Hippokra-
tés, Mul. I.6) a  v  těhotenství za příznak 
narození děvčátka (Pseudo-Hippokra-
tés, Aphor. V.42 a Mul. III.216). Vogt 1999, 
s. 102–104; Sassi 2001, s. 50–51, 58, 89–90, 
98–99, Fig. 1–8.

183 Viz např.  Il. II.235, VII.96; Aristofanés, 
Nub. 1009–1019 a  Thesm. 192–193; Ale-
xis, frg. 321, Kock; Eustathios, in Il. IV.141, 
I.720,7–15, van der Valk.

184 Sassi 2001 s. 77. Srov. Eco 1984, s. 41.
185 Viz Sassi 2001, s. 70–71, jejíž schéma jsem 

kvůli lepší srovnatelnosti s předcházejí-
cími příklady mírně upravil: 1) (pravidlo) 
Všechna zvířata s  charakterovým ry-
sem B mají rys vzhledu A. 2) Zvíře C má 
vzhledový rys A. 3) Zvíře C má charakte-
rový rys B. Ani v tomto případě nutně ne-
vyplývá, že zvířata s rysem A mají i rys B, 
takže ani zvířeti C nelze nutně prediko-
vat rysy A a B.
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postup dokázal používat s mnohem 
větším zdarem než fysiognómové.186 
V každém případě nemůže být pochyb, 
že mu neunikala ani logická závadnost 
fysiognómonických soudů, ani sporná 
hajitelnost některých předpokladů, 
na nichž stály.187 Byl si také téměř 
jistě dobře vědom nesplnitelnosti pod-
mínek, které fysiognómonice uložil 
a které by umožnily její legitimizaci 
a zvědečtění. Považoval-li za hlavní, či 
dokonce výlučný konstrukční princip 
fysiognómoniky rétorické enthyméma, 
pak neměl důvod a vlastně ani smys-
luplnou možnost vytvořit z jejích pro-
pozic a postupů samostatnou nauku 
jakožto hajitelnou vědu.188 

ZÁVĚR
Kdo však věci takto vidět nechtěl nebo 
toho nebyl schopen, zajisté mohl najít 
v Aristotelově díle dostatek vodítek a pa-
ralel, aby se mohl o založení fysiognó-
moniky na aristotelovském základu 
pokusit. Lze dokonce s jistou rezervou 
souhlasit s názorem, že fysiognómo-
nika jakožto systematizovaná nauka 
s určitým teoretickým základem byla 
Aristotelovi natolik silně zavázána, že 

186 Někteří interpreti soudí, že doklady 
legitimní abdukce se vyskytují v  Aris-
totelových biologických spisech, viz 
k tomu s konkrétními příklady Eco 1983, 
s. 198–203 a Manetti 1993, s. 90–91. 

187 Sassi 2001, s.  73. Srov. též Vogt 1999, 
s. 131, pozn. 56, podle níž se fysiognómo-
vé nereflektovaně uchylovali k  deduk-
cím, zatímco Aristotelés po nich požado-
val (legitimní) soudy induktivní. 

188 Srov. podobně Vogt 1999, s. 131, podle níž 
praktická fysiognómonika nebyla posta-
vena na pravidlech logiky a nemohla se 
jim ani přizpůsobit a  stát se vědou, jak 
Aristotelés požadoval. 

by bez něj patrně nebyla vůbec mož-
ná.189 Prosté srovnání základních prin-
cipů i mnoha vedlejších pravidel, která 
figurují v pseudoaristotelovských Fy-
siognómonikách a v pozdějších fysiognó-
monických spisech, s tím, co se nachází 
více či méně v díle pravého Aristotela, 
umožňuje dojít k více než devadesáti-
procentní shodě. 

Hlavní společné rysy a analogie jsou 
následující: bezprostřední korespon-
dence stavu duše se stavem vzhledu, 
koncepce příznačného rysu, který se 
projevuje uvnitř i navenek, rozlišování 
příznačných rysů vlastních (indivi-
duálních) a společných (druhových), 
vrozené charakterové dispozice, cha-
rakterové typy propojené s  určitým 
zevnějškem, čtveřice metod (tj. anato-
mická, zoologická, etnografická a sy-
logistická), které umožňují sobě vlast-
ními způsoby příznačné rysy zjišťovat 
a kombinovat, provázanost určitého 
tvaru části těla (např. čela, ucha či oka) 
s určitou charakterovou vlastností et 
vice versa, dvojice dominantních cha-
rakterových vlastností (odvaha–zbabě-
lost), které zakládají dva protikladné 
charakterové a vzhledové vzory u lidí 
i zvířat (samčí a samičí vzor), zásadní 
vliv chladu a tepla na stavbu těla a ja-
kost charakteru, myšlení a vnímání na 
úrovni jedince i národa a konečně kon-
cepce středu, který normuje pozitivní 
typ a národ. 

Naopak z podstatných fysiognómo-
nických zásad a kritérií, které u Aris-
totela k  nalezení nejsou, lze jmeno-
vat zejména vrozenou a za života již 

189 Sassi 2001, s. 43, 47 a 74; Lloyd 1983, s. 24.
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nezměnitelnou vazbu mezi nitrem 
a zevnějškem, krajně nepřátelský vztah 
k „zvrhlíkům“ (κίναιδος), kteří pro fy-
siognómy ztělesňovali negativní samičí 
typ,190 a celkové vzezření (ἐπιπρέπεια), 
jímž fysiognómové označovali kom-
plexní postižení celého posuzovaného 
člověka a všech jeho příznačných rysů.191 

Ačkoli tedy nemůže být sporu, že 
autor Fysiognómonik u Aristotela nalezl 
základ či podnět pro naprostou většinu 
konstrukčních prvků své fysiognómo-
niky, jistě nebyl odkázán pouze na 
něj. Průběžně uváděné odkazy na do-
bové a starší prameny naznačují, že 
početné předpoklady, teze či nápady, 
které fysiognómové využili, kolovaly 
v různých verzích už před Aristote-
lem anebo nezávisle na něm a těšily 
se ve společnosti silné podpoře.192 Asi 

190 Aristotelés si zženštilců (γυναικεῖος, 
ἀνδρόγυνος) ve svém díle nevšímal (viz 
však Probl. IV.26, 879b21–880b5), ale 
občas se vyjadřoval k  eunuchům, kte-
ré fysiognómové kladli do téže pozice 
jako „zvrhlíky“ (Polemón, Physiogn.  1, 
I.162,21–164,8, Foerster; Adamantios, 
Physiogn. II.3; Cod. Matr. Graec. 14, 
I.351,12–352,9, Foerster; Pseudo-Po-
lemón, Physiogn. 84, I.351,14–352,15, Foer-
ster). Aristotelés navíc  – stejně jako fy-
siognómové – spojoval eunuchy s ženami 
(De aud. 903b20–21; De gen. anim. II.8, 
746b24) s tím, že eunucha jeho zmrzačení 
mění v ženu (De gen. anim. V.3, 784b6–10). 
Srov.  též Probl. X.57, 897b22–29, IV.3, 
876b24–32, IV.25, 869b8.

191 Physiogn. B4 (37), 809a13–15, B6 (46), 
810a34–35 aj.; srov.  též Adamantios, 
Physiogn. II.1; Anon. Lat. 45. Viz k  tomu 
podrobněji Vogt 1999, s.  402–405; Sassi 
2001, s. 53–54; Ferrini 2007, s. 40, 246–247. 
Základem tohoto pojmu se nicméně 
zdá být slovo πρέπον, které Aristotelés 
v normativním smyslu užíval velmi hojně 
(Sassi 2001, s. 54). 

192 Viz např. Sassi 2001, s. 47n., 59–63.

nejznámějším takovým případem byla 
teorie, že podnebí a místo narození 
zásadně ovlivňují charakter a tělesnou 
stavbu zde žijících lidí, a to zpravidla 
k horšímu (viz případ barbarů a z nich 
se rekrutujících otroků). Široce sdílena 
byla rovněž víra, že jednotlivé druhy 
zvířat se vyznačují určitými morál-
ními a intelektuálními vlastnostmi. 
Obecný souhlas stál i za přesvědčením, 
že samice a ženy jsou tělesnou stavbou 
i charakterem podřadnější než samci 
a muži, a měly by proto ochotně po-
slouchat samce a muže a potlačovat své 
špatné sklony. V obou těchto případech 
byl Aristotelés spíše součástí obecného 
proudu než iniciátorem, třebaže se jako 
jeden z mála snažil kolektivní před-
stavy racionálně odůvodnit a začlenit 
do své myšlenkové stavby.

Tím se dostáváme k poslední otázce, 
a sice k příčinám, proč Aristotelés své fy-
siognómonické „postřehy“ nikdy nepro-
pojil a nedotvořil do koherentní nauky. 
Vysoký stupeň podobnosti některých 
principů a mnoha pasáží (prezento-
vaných zejména v Prvních analytikách 
a v Historii zvířat) fysiognómonickým 
zásadám a výrokům nasvědčuje tomu, 
že o takové možnosti příliš neuvažoval, 
ale pokud, pak asi ne zcela vážně (viz 
část VI). Důvodů k tomu mohl nalézt 
celou řadu. Stranou lze asi ponechat 
skutečnost, že mu fysiognómonika, 
která byla za jeho života i dříve pro-
vozována převážně na lidové úrovni, 
připadala nadmíru primitivní a své-
volná,193 protože to by mu samo o sobě 

193 Srov. Lloyd 1983, s. 23, pozn. 50 či Sassi 
2001, s. 75.
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nemohlo zabránit v tom, aby jí vtiskl 
důstojnější a hajitelnější podobu. Ur-
čitě závažnějším důvodem bylo to, že se 
fysiognómonika vzpěčovala přetvoření 
ve vědu v aristotelském smyslu slova, 
poněvadž nedokázala vysvětlit a obhájit 
svoje základní postupy a východiska, 
tj. na prvním místě předpoklad vro-
zené a neměnné korespondence rysů 
charakteru a vzhledu na úrovni druhu 
(zvířat, národů) i jedince. Aristotelés 
neměnnost rysů charakteru neuznával 
a jeho provázanost se vzhledem doká-
zal vědecky odůvodnit pouze na úrovni 
druhu, zatímco příčinu morfologických 
a charakterových rozdílností jedinců 
vykládal způsobem, který uplatnění 
fysiognómoniky neposkytoval takřka 
žádný prostor. Základní konstrukční 
prvek fysiognómoniky spatřoval v ré-
torickém sylogismu (enthyméma), který 
poskytoval jen pravděpodobné a  ve 
vědě nepoužitelné závěry.194 Uplatnění 

194 Otázku, zda by podle Aristotela bylo mož-
né pojmout fysiognómoniku jako techné 
(k  výměru srov.  Eth. Nic. VI.4, 1140a1-
23), pokud neobstála jako věda, jsem 
nezkoumal, ale přesto bych se odvážil 
předpokladu, že pravděpodobně nikoli. 
Ostatně antická a  později i  středověká 
latinská i arabská fysiognómonika, jejíž 
představitelé byli schopni písemného 
projevu, se počínaje Pseudo-Aristotelem 
vždy snažila vystupovat jako věda (viz 
např.  Polemón, Physiogn. (L) 1, 2, 31 aj: 
scientia; Sextos Empeirikos, Pyrrh. hyp. 
I.85: sofiá; také když Adamantios, Phys-
iogn. I.2 a 3 mluvil o fysiognómonice jako 
o techné, měl evidentně na mysli „vědu“, 
nikoli „umění“). A v antickém pojetí, kte-
ré nebylo tak přísné jako Aristotelovo, 
fysiognómonika vědou sui generis nej-
spíše i  byla, přinejmenším v  některých 
parametrech (Foerster 183, I.vii; Misener 
1923, s. 1; Sassi 1993, s. 445–445 a 2001, 
s. 177; Popović 2007, s. 85–86; Vítek 2013, 
s. 78–83).  

enthymémat ze znamení nacházel 
hlavně v rétorice, kterou za vědu stricto 
sensu nepovažoval. Možná se mu proto 
fysiognómonika jevila jako pouhý nevě-
decký subžánr rétoriky nebo jako dílčí 
aplikace jejích pravidel a postupů na 
určité téma. 

I když se tedy Aristotelés rozhodl 
do fysiognómoniky myšlenkově nein-
vestovat, určité společné rysy či sklony 
s ní nepochybně sdílel. Na mysli mám 
zejména jeho biologický determinis-
mus, který mu umožňoval „vědecky“ 
odůvodnit vrozený podřadný charak-
ter a vzhled skupin lidí, k nimž cho-
val zjevně jen malé sympatie (ženy, 
barbaři). Aristotelés sice vynaložil 
značné úsilí, aby výsledky svých zkou-
mání vědecky objektivizoval a opřel 
o empirii, ale těžko přehlédnout, že 
některé jeho názory odrážejí a potvr-
zují soudobé i starší předsudky, které 
vycházely mnohem více z určitých kul-
turních prekoncepcí a hodnotových 
konstruktů než z empirie a zkoumá-
ní.195 Dával si nicméně dobrý pozor, aby 
se nenechal svými sympatiemi a svůd-
ností deterministických řešení unést 
příliš daleko. Pokud by byly všechny 
vlastnosti a ctnosti – stejně jako stupeň 
vnímavosti a chápavosti – vrozeny a de-
terminovány, ztratily by smysl všechny 
důmyslně budované pedagogické a filo-
sofické strategie, které promýšlel a roz-
víjel. Morální filosofie předpokládala 

195 Viz např.  Vogt 1999, s.  125; Sassi 2001, 
s. 33, 75–76, 84n., 100; Lloyd 1964, s. 103: 
„Aristotle ś  belief that the male sex is 
hotter than the female has no empirical 
basis, but merely reflects his precon-
ceived notion of the superiority of male 
and hot.“
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ovlivnitelnost a měnitelnost každého 
lidského charakteru,196 a to byl také 
jeden z hlavních důvodů, proč už od 
Platóna naprostá většina antických 
filosofů fysiognómoniku odmítala. 
Aristotelés možné problematické dů-
sledky svých dílčích, fysiognómonicky 
vyhlížejících propozic s vysokou prav-
děpodobností nahlížel, a proto je také 

196 Srov. např. Eth. Nic. II.2, 1104b11–13, VI.12, 
1143b6–9. Wehrli 1951, s. 46–47.

úmyslně nepropojil a  nerozvedl do 
obecné teorie, již by představil v sa-
mostatném spisu či kapitole. To jeho 
jménem provedli až peripatetici druhé 
či třetí generace, ale protože výše na-
značené problémy nijak neřešili, nedo-
kázali fysiognómonice zajistit náležité 
teoretické ani metodologické ukotvení 
a legitimitu.197

197 Srov. podobně Ferrini 2007, s. 57–58.
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ZKRATKY

Adamantios
Physiogn. Physiognomonica

Aischinés
De fals. leg. De falsa legatione

Aischylos
Eum. Eumenides

Anaximenés
Rhet. ad Alex. Rhetorica ad 

Alexandrum vulgo Ars 
rhetorica

Anon. Lat. Anonymus Latinus

Aristofanés
Acharn. Acharnenses
Nub. Nubes
Thesm. Thesmophoriazusae  

Aristotelés
Anal. post. Analytica posteriora
Anal. prior. Analytica priora
Cat. Categoriae
De an. De anima
De cael. De caelo
De gen. anim. De generatione 

animalium
De gen. et corr. De generatione et 

corruptione
De long. et brev. vit. De longitudine et 

brevitate vitae
De part. anim. De partibus animalium
Eth. Nic. Ethica Nicomachea
Hist. anim. Historia animalium
Magn. mor. Magna moralia
Met. Metaphysica

Poet. Poetica
Phys. Physica
Pol. Politica 
Rhet. Rhetorica 
Soph. elench. Sophistici elenchi 
Top. Topica 

Cod. Matr. Graec. Codex Matrinensis 
Scorialiensis Graecus 

Eurípidés
Andr. Andromache 
Bacch. Bacchae  
Hec. Hecuba 
Iph. Aul. Iphigenia Aulica
Med. Medea  

Eustathios
in Il. Commentarius in 

Homeri Iliadem

FHG C. Müller – Th. Müller 
(eds.), Fragmenta 
Historicorum 
Graecorum I–V 

Filoponos/Michaél z Efesu
in De gen. anim. Commentarius 

in Aristotelis De 
generatione animalium

Filoponos
in Anal. prior. Commentarius in 

Aristotelis Analytica 
priora

Filostratos
Imag. Imagines  
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Homér
Il. Ilias
Od. Odyssea

Galénos
De comp. med. De compositione 

medicamentorum

Ísokratés
Antidos. Antidosis 
Philipp. Philippus 

Pindaros
Ol. Olympia  
Pyth. Pythia 

Platón
Alc. I Alcibiades I 
Apol. Apologia  
Leg. Leges 
Men. Meno
Protag. Protagoras 
Resp. Respublica  
Symp. Symposium
Theaet. Theaetetus
Tim. Timaeus 

Plinius
NH Naturalis historia

Polemón
Physiogn. (L) Physiognomica 

(Leidenská verze) = 
Polemonis de 
physiognomia liber

Pollux
Onom. Onomasticon 

Porfyrios
Abst. De abstinentia

Pseudo-Aristotelés
De aud. De audibilibus
Physiogn. Physiognomica
Probl. Problemata physica

Pseudo-Hippokratés
Aphor. Aphorismi
De nat. puer. De natura pueri
De aër. aq. loc. De aëre aquis et locis
De victu De victu
Epid. Epidemiae = De morbis 

popularibus
Mul. De mulierum affectibus 
Prorrh. Prorrheticon 

Pseudo-Polemón
Physiogn. Physiognomonica

Sextos Empeirikos
Pyrrh. hyp. Pyrrhoniae hypotyposes

Vita Aesopi Acc. Vita Aesopi vel 
Accursiana, recensio 1 

Vita Aesopi W Vita Aesopi 
Westermanniana, 
recensio 2 

Vita Aesopi G  (e cod. 397 Bibliothecae 
Pierponti Morgan), 
recensio 3

Xenofón
Hell. Hellenica 
Mem. Memorabilia 
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Narozeniny jsou jen nahodilé 
časové údaje. Spočívají v tom, že dávají 
příležitost, abychom nějaké vážené či 
milované osobě, je-li ještě mladší, po-
přáli štěstí, je-li už starší, abychom ji 
oslavovali jako eudaímona. Jsou-li ti, 
kdo se scházejí k takovému dni, filoso-
fující, mají ovšem sklon hovořit o tom, 
co druzí prostě dělají, a tak také já bych 
se chtěl pustit do staré, ale také opomí-
jené otázky: Co vlastně je štěstí neboli 
eudaimonía?

Sledovat tuto otázku právě v den 
narození filosofa dává člověku – dává 
mně – šanci stáhnout obvyklou objek-
tivizující masku filosofující řeči, která 
jako by řečnila kýmsi ke komusi o ně-
jakém tématu sama o sobě. Chtěl bych 
se tudíž chopit této šance a navrátit 
se explicitně do 1. osoby, tj. nadhodit 

otázku právě tak, jak se mi klade z této 
o sobě nahodilé perspektivy, v níž se 
právě nacházím, a toto učinit zároveň 
ve 2. osobě, tedy v rozhovoru s Han-
sem-Georgem Gadamerem.

Každý smysluplný filosofický roz-
hovor by měl vést ke zlepšení vlast-
ního názoru na věc tím, že se člověk 
pokusí porozumět tomu, co mu ten 
druhý chce říci, tedy k hermeneutice 
v  Gadamerově smyslu. Filosofický 
rozhovor, který tudíž již je jako ta-
kový vždy hermeneutický, se však 
stává, chce-li být rozhovorem právě 
s  Gadamerem, také svým tématem 
hermeneutický a to v tuto chvíli zna-
mená, že musí být chápán historicky. 
Dosud jsem si sice nezvykl začínat 
filosofické tázání v hermeneutickém 
obratu, avšak domnívám se, že jsem 
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dospěl k bodu, kde se ukazují hranice 
mého dosavadního nehistorického 
přístupu, a poznávám, že potřebuji 
hovořit s hermeneutikem, který mě na-
vede k hovoru s dějinami. Otázka, kte-
rou zde chci předložit k diskuzi, totiž 
otázka týkající se nutnosti vzájemné 
konfrontace moderní a antické etiky, 
je jedním příkladem, na němž se mi to 
ozřejmilo. Ještě než vstoupím do této 
hermeneutické tematiky, je nezbytné 
domluvit se na tom, co vůbec může ve 
filosofii hermeneutika znamenat. Čili 
abych to opět formuloval z perspektivy 
2. osoby: když se chce člověk podělit 
s Gadamerem o filosofickou otázku, 
musí tuto otázku vidět nejen v herme-
neutické dimenzi, nýbrž musí se s ním 
vždy podělit i o smysl hermeneutiky, 
tedy přibližně o smysl toho, co činí 
nebo co by měl činit, když přistupuje 
k řešení filosofické otázky v hermeneu-
tické dimenzi.

Do této podotázky se mohu pustit 
jen ve vší stručnosti, a tudíž pouze 
dogmaticky uvedu, jak se zhruba liší 
má představa od Gadamerovy kon-
cepce. Mohli byste se tázat, zda není 
takové dogmatické zaujetí stanoviska 
právě opakem rozhovoru, o který mi 
jde. Teď však zde pronáším tak jako 
tak poprvé makròs lógos a v něčem ta-
kovém lze řečené nechat odkryto pro 
diskuzi právě tím, že jej člověk označí 
jen dogmaticky (neboť tím jej ukazuje 
jako pouhé subjektivní mínění), za-
tímco argumentativní zajištění, či 
dokonce inscenování fiktivního roz-
hovoru v  přednášce mohou sloužit 
leda k  obrnění se před skutečným 
rozhovorem.

Na Gadamerově koncepci filosofické 
hermeneutiky mě stále nepřesvědčuje,1 
že ji chápe podle modelu setkání s umě-
leckými díly. S tím v prvé řadě souvisí, 
že pro Gadamera je výchozí hermeneu-
tická situace setkání s druhým, které by 
ovšem mohlo být produktivní jen tehdy, 
pokud člověk zároveň reflektuje na sebe, 
zatímco já bych rád pohlížel na reflexi 
na sebe, na vlastní rozumění, jako na 
výchozí situaci a nutnost historického 
zahloubání (Vertiefung) vyplývá teprve 
z této situace. Tento první rozdíl by se 
mohl zdát jako pouhé přenesení váhy, 
s ním ovšem souvisí rozdíl druhý, který 
se týká pojmu pravdy. Pravda různých 
uměleckých děl – pro jednou připusťme, 
že se zde dá mluvit o pravdě – se vzá-
jemně nerelativizuje. Naproti tomu ve 
smyslu pravdivosti výpovědi je zakot-
veno, že rozdílné filosofické koncepce 
o nějaké věci se vzájemně relativizují, 
a podle mého mínění můžeme konci-
povat filosofickou hermeneutiku při-
měřeně jen tehdy, podaří-li se někomu 
spojit toto zrelativizování s pravdivostí 
výpovědi, a tzn. udělit nerelativistický 
smysl. Naprosté zrelativizování tako-
vým způsobem, že se pravda rozptýlí 
v nějakém hvězdném nebi možností, 
takže člověk může vždy říci, můžu to 
vidět tak, jak říká A, a můžu to vidět 
i tak, jak říká B, atd., odporuje vlast-
nímu pravdivostnímu nároku A, B atd. 
a mně se zdá, že Gadamerovo pojetí má 
tendenci směřovat k relativismu tohoto 
druhu. Jiná forma relativismu, která 
rovněž odporuje nároku pravdivosti 

1 Srov. mou recenzi v  Times Literary 
Supplement 1978, s. 565. Zde také blíže 
rozvádím, co je řečeno v následující větě. 
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výpovědi, je Gadamerovi vzdálena. Sem 
patří ono historické zrelativizování, kdy 
člověk říká, za jakých kauzálních pod-
mínek x, y, z se ukazuje pravdivé to, co 
říká A, za jakých podmínek u, v, w to, co 
říká B. Toto druhé pojetí by už vůbec ne-
bylo hermeneutické, nýbrž vykládající. 
Podle něj by už nebyl, na čemž Gadamer 
vždy trvá, pravdivostní nárok A, B atd. 
brán vážně a už bychom nemohli hovo-
řit s A, B atd., nýbrž hovořili bychom 
o nich ve 3. osobě. Nicméně to, co je na 
tomto vykládajícím, nehermeneutickém 
relativismu významné, spočívá, zdá se 
mi, v tom, že se dá integrovat v perspek-
tivě 1. osoby. Jakmile si totiž dotyčný 
sám uvědomí, že jeho dosavadní pojetí 
věci bylo závislé na určitých podmín-
kách, nezůstane vězet u tohoto zjištění 
jako pozorovatel ve 3. osobě, ale naopak 
v důsledku toho, že je i nadále zaměřen 
na poznání věci, nemůže jinak než vy-
tvořit nové pojetí věci, které je od této 
relativity osvobozeno. Tím se naskýtá 
možnost progresivního zrelativizování, 
což ovšem předpokládá, že se bude trvat 
na absolutním pravdivostním nároku. 
Pouze z perspektivy absolutního prav-
divostního nároku vede vhled do pod-
míněnosti pojetí namísto do relativismu 
k jeho odrelativizování.

Nyní mohu vyložit, jak bych si při-
bližně představoval hermeneutickou 
metodu ve filosofii. Východiskem (tak-
říkajíc tezí) je vždy naivní předherme-
neutický věcný vztah v 1. osobě nesený 
absolutním pravdivostním nárokem. 
To, co se tvrdí z této perspektivy, podro-
bím otázce, jakmile zpozoruji podmí-
něnost svého pojetí, popř. setkám-li se 
s jiným pojetím téže věci. To je do jisté 

míry antiteze. A syntéza spočívá v no-
vém jednotném pojetí věci, do něhož je 
integrováno druhé pojetí; ta připouští 
oba hraniční případy, takže se domní-
váme, že můžeme poznat, že ono druhé 
či také to vlastní pojetí je prostě chybné, 
popř. že ono prvé pojetí je již překonáno 
skrze druhé pojetí. Normálnější případ 
je, že člověk musí rozvinout třetí pojetí, 
proti kterému se nyní jak to původní 
vlastní, tak to, které potkal ve své her-
meneutické zkušenosti, ukazuje jako 
jednostranné. Koncepce, kterou zde za-
stupuji, by se mohla jevit jako hegelizo-
vání hermeneutiky. Avšak postupuje-li 
hermeneutický proces krok za krokem 
vpřed, jak ho vidím já, žádná hermeneu-
tická zkušenost se nedá předem antici-
povat a krom toho je tím vždy platným 
východiskem ono kontingentní vlastní 
východisko. Na čem oproti Gadamerovi 
trvám, je pouze to, že hermeneutická 
zkušenost se buduje na předhermeneu-
tické, naivní zkušenosti. Domnívám se, 
že jen tehdy je možné vystříhat se rela-
tivismu, když absolutní nárok naivní 
zkušenosti zůstává v platnosti.

Tímto úvodem jsem chtěl pouze 
ozřejmit perspektivu, z níž bych rád 
přistoupil k řešení hermeneutického 
problému jako problému antické a mo-
derní etiky. Z výše řečeného je už pře-
dem jasné, že titul by vlastně musel 
znít „Moderní a antická etika“. Výcho-
diskem je naivní věcný vztah v rámci 
vlastní, moderní tradice. Nemohu se 
tvářit jako historik srovnávající nějak 
obě tradice, neboť pro filosofujícího 
neexistuje žádné třetí místo. Jakožto 
v moderní tradici stojící se setkávám 
s tradicí jinou – antickou. Ta už teď není 
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jednoduše cizí tradicí, nýbrž tradicí, od 
níž se moderní tradice vědomě odlišila. 
Budu tedy zpočátku muset přezkoumat 
odůvodnění pro tento krok. Přesvědčí-li 
nás, pak z toho plyne, že na to, co snad 
antická tradice vždy obsahuje, co z mo-
derní tradice vypadává a vůči čemu se 
ukazuje moderní tradice jako jedno-
stranná, na to si zkrátka nemůžeme 
do antické tradice sáhnout zpět, ale 
můžeme to, co zde v antice nalézáme, 
zhodnotit jen jako náznak jistého u nás 
otevřeně zůstávajícího problému, jehož 
řešení však nemůžeme uskutečnit jinak 
než na naší půdě a s našimi metodami 
odůvodňování. To jsou přirozeně doda-
tečně silná subjektivní mínění, která 
nebudu moci, podobně jako mnoho dal-
šího, dostatečně zdůvodnit. O co však 
touto svou řečí usiluji, není, abyste ji 
pokládali za pravdivou, nýbrž pouze 
abyste ji pokládali alespoň za smyslu-
plnou, a tudíž za diskutabilní. 

Nejprve si přirozeně kladu otázku, 
zda lze vůbec s globálními tituly „an-
tická“ a „moderní etika“ vymezit něco 
totožného. Vyhnu se této otázce tím, že 
na obou polích etiky (antické i moderní) 
zarazím pokaždé na jednom místě kůl, 
totiž u  Aristotela a  Kanta, a  řeknu: 
míněno je také okolo ležící pole, při-
tom nechám otevřené, jak daleko toto 
pole sahá. Pochopitelně že takové roz-
hodnutí, totiž vybrat si za východisko 
zrovna Kanta, je možné jen díky tomu, 
že mé vlastní naivní sebepochopení, od 
něhož jsem dokonce kdysi vycházel, je 
zakotveno v kantovské tradici. Abych 
podpořil přijatelnost tvrzení, že kan-
tovskou etiku lze nahlížet jako repre-
zentanta moderní etiky, poznamenal 

bych jen následující. Zdá se mi, že je-
diná druhá na Kantovi nezávislá etická 
tradice je tradice utilitarismu. V onom 
konfrontačním bodě s antickou etikou, 
na kterém mi koneckonců bude záležet, 
jsou však Kant a utilitarismus na stejné 
lodi. Naproti tomu ostatní etické tra-
dice, které se v moderní době rozvinuly, 
jako hegelovská či materiální hodnotová 
etika, jsou svým způsobem reakcemi na 
kantovskou etiku, a navíc opět opouš-
tějí Kantem dosaženou úroveň odůvod-
nění, jíž se podle mého mínění už nelze 
vzdát. K tomu se ještě vrátím. A nadto 
tyto etické tradice sahají v reakci na 
Kanta jistou svou interpretací také zpět 
do antiky, takže jejím zahrnutím do 
nynějších souvislostí vznikly přečetné 
komplikace. Druhé rozhodnutí, totiž 
zaměřit se v antické etice paradigma-
ticky na Aristotela, je jistě méně pro-
blematické, obzvláště však pro nastáva-
jící myšlenkový pochod bez následků, 
neboť pokud s ní nejste obeznámeni, 
můžete řeč o „antické etice“ nahradit 
jednoduše „aristotelskou etikou“.

Do jaké míry nás tedy může, pokud 
nahlížíme etické otázky z kantovské 
perspektivy, upozornit setkání s Aristo-
telem na manko v naší vlastní pozici? Na 
tomto místě bych se chtěl ještě jednou 
pustit do přímého rozhovoru s Gada-
merem, poněvadž konfrontaci aristotel-
ské a kantovské etiky nacházíme i u něj, 
především ve walberberské přednášce 
„O možnosti filosofické etiky“ z roku 
1961 (Kl. Schriften I, s. 179–191). Při-
tom jak zde, tak i na jiných místech jeho 
díla vystupuje pro Gadamera do popředí 
to, co je vlastní aristotelskému pojmu 
frónesis (srov. také „Pravda a metoda“, 
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s. 295 ff). Zatímco v „zákonné etice“ 
Kanta to vypadá tak, jako by mohlo být 
to, co je v dané situaci správné, odvo-
zeno ze všeobecného morálního prin-
cipu, Aristotelés má pojem mravního 
vědění, podle kterého to vždy správné 
musí být v situaci poznáno intuitivně 
(unableitbar) tím, kdo se nachází 
v přiměřeném, a tzn. podle principu 
usměrněném rozpoložení. Gadamer, 
což odpovídá jeho pojetí hermeneu-
tiky, staví aristotelskou pozici globálně 
proti kantovské. Jsou-li filosofické kon-
cepce jako umělecká díla, musí se ve 
skutečnosti jevit nedovolené provádět 
transplantace. Jde-li však o pravdu, mu-
seli bychom umět přesvědčit kantovce 
samého o větší přiměřenosti aristotel-
ské koncepce v tomto bodě, to by však 
znamenalo: buď ho přimět k tomu, aby 
se vzdal své pozice, anebo ukázat, že 
aristotelský problém aplikace vzniká 
právě i tehdy, když člověk vychází z ně-
jakého nestranného principu, jakým je 
kategorický imperativ. Vždyť to, co je 
v situaci správné, jak bychom se mohli 
pokusit ukázat, se nedá odvodit jedno-
duše z principu, nýbrž vyžaduje situační 
nededuktivní soudnost. Tím bych chtěl 
nyní naznačit směr, ve kterém bych se 
pokusil integrovat do kantovské pozice 
tuto Gadamerem tak přesvědčivě uplat-
něnou myšlenku frónesis.  

Ve walberberské přednášce se 
ovšem ve srovnání Kant–Aristotelés 
připojuje k tomuto prvému bodu bod 
druhý. Způsobilost k správnému kon-
krétnímu morálnímu souzení – k fró-
nesis – není podle Aristotela jak známo 
volně se vznášející schopností rozumu, 
nýbrž závisí na přiměřeném afektivním 

rozpoložení člověka, které poukazuje 
na správné vychování. Gadamer popi-
suje tuto souvislost jako cosi „mezi sub-
jektivitou vědění a substancialitou bytí“ 
(s. 187) a hovoří také o „substancialitě 
nesoucí právo a mrav“ (s. 186). Pokud 
trochu vyhrotíme toto – byť poměrně 
volné – navázání na Hegelovu kritiku 
Kanta, dalo by se z toho vyvodit při-
bližně následující posouzení diference 
Kanta a Aristotela v tomto bodě: Kant 
trvá neprávem takřka výlučně na otázce 
odůvodnitelnosti prakticky správného. 
Prakticky správné je možné poznat, jen 
pokud se zároveň vrátíme zpět k před-
cházející danosti práva a mravu, a právě 
to mínil Aristotelés. Nedomnívám se, že 
tím přesně reprodukuji Gadamerovo po-
jetí. Možná si jen stavím strašáka. Toho 
ale na tomto místě potřebuji, abych 
mohl zřetelně oddělit to, co o tom sou-
dím. Žel zase se musím spokojit s dog-
matickou konfrontací. 

Domnívám se tedy:  1. Ze závislosti 
schopnosti mravního souzení na správ-
ném afektivním rozpoložení, a tzn. na 
správném vychování, neplyne, že to, co 
je správné vychování, se nedá zdůvod-
nit, a tudíž z toho neplyne, že morálka 
musí být převedena na nějakou předem 
danou mravnost, kterou již netřeba zdů-
vodňovat. 2. To, že někdo něco přijímá 
jako správné či dobré, protože takto je 
to předem mravy stanoveno, aniž on 
sám může dosvědčit, že je to správné 
či dobré, shledávám nepřijatelné. To 
by odporovalo nejen moderní ideji fi-
losofie, nýbrž i tomu, co se už od časů 
Sókrata ve filosofii nazývá radikálním 
složením účtu. 3. Někdo sice může tvr-
dit, že kritérium mravně správného, 
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které udává Aristotelés – vyváženost, 
zůstává natolik neurčité, že fakticky 
svou určitost získává až skrze to, co 
už je předem dané dobovými mravy, 
avšak domnívám se, že musíme roz-
lišovat, k čemu směřuje aristotelská 
pozice jaksi za svými zády a v čem spo-
čívá její vlastní záměr. Aristotelés nikdy 
neoznačil samu předcházející danost za 
rozhodující. Činil si veskrze nárok na 
odůvodnění, avšak takový, kterého na-
konec nemohl dosáhnout. 4. Současnost 
se liší od antiky radikalizací kritérií 
vykazatelnosti, a to jak v praktických, 
tak teoretických soudech. Pro Kanta už 
nesmí zůstat neurčité, jak jistou třídu 
soudů zdůvodnit. V úzkém a oprávně-
ném smyslu tak dochází k odlišení em-
pirického zdůvodnění od apriorního 
a naproti tomu od metafyzického, ne-
oprávněného zdůvodnění, pro které se 
nedají stanovit žádná objektivní, vše-
obecně platná kritéria. To volá po po-
drobné revizi. Radikalizace myšlenky 
odůvodnění je však pokrokem ve smyslu 
oné autonomie a skládání účtu zamýš-
lených Sókratem.  

Rád bych tudíž oddělil tyto dva 
body, které se v Gadamerově srovnání 
Aristotela a Kanta zdají splývat. Při-
čemž vzhledem k druhému bodu bych 
se od Gadamera lišil především v hod-
nocení. Nemůžeme zpátky za moderní 
nároky na odůvodnění. Ovšemže i já 
vidím mezi druhým a prvním bodem 
souvislost, avšak popsal bych ji jinak. 
Morální věta, ve které není řečeno, co 
chceme (konat), nýbrž co máme (ko-
nat), nemůže být empirickou větou, 
neboť by jinak byla větou teoretickou, 
a nikoli větou o tom, co máme (konat), 

a dopustili bychom se toho, co se ang-
licky nazývá naturalistic fallacy. Ta věta 
tedy může být buď jen redukována na 
rozhodnutí (Dezision), tedy nemůže 
být vůbec odůvodnitelná, anebo musí 
být odůvodnitelná a priori a přitom při-
rozeně přichází v potaz jen formální, 
nikoli metafyzické a priori. Byl to tedy 
radikalizovaný nárok na odůvodnění, 
který vedl Kanta k formálně aprior-
nímu morálnímu principu. Tento ná-
rok bylo možno co nejjednodušeji rea-
lizovat tak, že nejen princip sám platí 
a priori, nýbrž že i konkrétní z něj od-
voditelné normy tvoří apriorní korpus, 
který poté jednou provždy trvá, a to 
pak právě znamená: Situační soudnosti 
není přenechán prostor k rozhodnutí 
o tom, co je v daném konkrétním pří-
padě správné.

To, co tedy konstatuje Gadamer při 
srovnání s Aristotelem v prvním bodě 
jako Kantovu slabost, je rovněž dle 
mého popisu druhého bodu důsledkem, 
i když nikoli nutným, tohoto druhého 
bodu. Z mého pohledu ztělesňuje ale 
nyní tento bod ve srovnání s Aristo-
telem Kantovu sílu a ukazuje se jako 
nepostradatelný. Potom se ovšem na-
skýtá úkol promyslet opětovně tento 
Gadamerem nám přiblížený Aristote-
lův náhled ohledně situačního mrav-
ního soudu na rovině radikalizovaného 
kantovského nároku na odůvodnění 
a integrovat ho do kantovské morální 
koncepce. Otázka musí znít takto: Když 
konkrétní morální soudy nejsou, jak se 
domníval Kant, odvoditelné jednoduše 
z morálního principu, když zkrátka 
nejsou po této stránce apriorně zdů-
vodnitelné, co je potom tím, na čem se 
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mimo tento princip zakládají? Zde se 
zdá, že existují dvě vzájemně se nevy-
lučující možnosti. Jedna možnost je, 
že konkrétní morální soud není vůbec 
definitivně zdůvodnitelný, že obsahuje 
decizionistický rest. Morálně usuzující 
směřuje sice k nestrannosti, avšak ne-
může již zdůvodnit konkrétní výsledek 
svého situačního soudu. Popřípadě by-
chom museli ukázat, že (a jak) se stávají 
součástí zdůvodnění situačního soudu 
vedle apriorního principu také empi-
rické poznatky, a museli bychom tedy 
objasnit strukturu takové specificky 
morální zkušenosti včetně zdůvod-
nění. Mohli bychom se domnívat, že 
ústupek decizionistické komponentě 
odporuje radikalizovanému nároku 
na odůvodnění. Ale to by bylo nedo-
rozumění. Radikalizovaný nárok na 
odůvodnění vyžaduje pouze, abychom 
nenechali status odůvodnění v neurči-
tosti. Přitom ono pojetí, že nějaký soud 
není vůbec odůvodnitelný anebo je odů-
vodnitelný jen částečně, je legitimním 
hraničním případem. Decizionismus 
stojí právě tak na půdě autonomie jako 
racionalismus. 

Avšak chtěl jsem jen naznačit směr, 
v němž, jak se domnívám, by se někdo 
jakožto moderní, Kantem prostoupený 
morální filosof musel pokusit o přivlast-
nění Aristotelovy myšlenky frónesis. Tím 
jsem chtěl připravit toliko metodickou 
perspektivu, s níž bych se nyní rád pus-
til do druhého aspektu aristotelské a vů-
bec antické morální filosofie, aspektu 
vhodného k tomu, aby nás upozornil 
na druhý schodek moderní etiky. Týká 
se otázky, co je vlastně předmětem 
etiky. Je známo, že pod stejným slovem 

„dobro“ se v antické a moderní etice 
ukrývají různá témata. Antická otázka 
po agathón, po bonum se týkala toho, 
co je vcelku pro jednotlivce dobré, jeho 
blaha, toho, v čem se jeho chtění může 
skutečně naplnit, eudaimonía. Oproti 
tomu předmět kantovské, případně 
utilitaristické etiky se týká intersub-
jektivních norem. Otázka antické etiky 
zněla: Co je tím, co pro sebe skutečně 
chci? Otázka moderní etiky zní: Co je 
to, co mám konat s ohledem na druhé? 
To přirozeně neznamená, že by Řekové 
neznali tuto tematiku moderní etiky, 
měli však pro ni jiné označení: nikoli 
tó agathón, nýbrž tó kalón. Tato morální 
tematika, tematika kalón, se ovšem v an-
tické etice vyskytuje také, ale tak, že 
je zahrnuta do otázky po skutečném 
štěstí. Je známo, jak k tomu došlo. Nára-
zové hnutí sofistického osvícení minulo, 
tradiční předem daná morálka stáhla 
svou heteronomní masku a proti ní se 
postavila autonomní praxe zaměřená 
na vlastní zájem. Platón tento přístup 
potud převzal, pokud i jemu nemohla 
dosavadní tradice jako taková poskyt-
nout žádný nárok na odůvodnění k ná-
sledování, a rovněž u Platóna lze pocho-
pit autonomní praxi jen jako takovou 
praxi, která je zaměřena na správně 
pochopený vlastní zájem, přičemž 
známá a pro veškerou antickou etiku 
určující teze nyní zněla, že právě kalón 
je skutečné agathón, že člověk jen tehdy, 
když se chová morálně, dosáhne svého 
správně pochopeného vlastního zájmu, 
teze, která přirozeně požadovala ostré 
rozlišení mezi zdánlivým a správně po-
chopeným vlastním zájmem, mezi zdán-
livým a skutečným štěstím. Avšak nikoli 
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teprve morální problematika, nýbrž oči-
vidný fakt toho, že si nejsme jisti tím, co 
opravdu chceme, a druhých se můžeme 
ptát na radu, učinil zřejmým, že člověk 
musí rozlišovat mezi – jak praví Aristo-
telés – phainómenom bouletón a bouletón 
alethés, mezi tím, v čem se vůle fakticky 
naplní a v čem se původně naplní, a to se 
zase zdá vyžadovat na faktickém chtění 
nezávislou míru. K tomu se přidružo-
vala řeč o  psychickém zdraví a  také 
pojmy télos a érgon, tedy – jak bychom si 
to snad mohli přeložit – idea dokonalého 
seberůstu, a teze tudíž zněla: Jen ten, 
kdo ho dosáhl, jen ten, kdo je psychicky 
zdráv, může být skutečně šťasten.

Etika v antickém smyslu se tedy vzta-
huje primárně k otázce po skutečném 
štěstí, a přece sekundárně v sobě za-
hrnuje morální problematiku. Naproti 
tomu moderní etika, pokud se orien-
tujeme na Kanta a utilitarismus, nejen 
že se primárně nevztahuje na morálku, 
tedy na to, co Řekové nazývali tó kalón 
kai tó dikaîon, nýbrž spíše onu otázku, 
která byla pro Řeky primární, otázku 
po agathón, po skutečném štěstí, už 
vůbec neobsahuje. Proč ne? Důvody je 
možno u Kanta jasně pochopit. K řešení 
otázky po skutečném či opravdovém 
štěstí můžeme přistoupit buď více ze 
subjektivní strany tím, že zvýznam-
níme určitý druh pociťování jako druh 
skutečného štěstí, anebo více z objek-
tivní strany tím, že udáme kritérium, 
které samo není citovým stavem, nýbrž 
určitým rozpoložením osoby, tedy při-
bližně onen právě už zmíněný dokonalý 
seberůst. Obě možnosti, jak objektivní, 
tak subjektivní, Kant zavrhuje. V prvé 
řadě v etice zavrhuje každé odvolání se 

na pojem dokonalosti, protože takové 
pojmy bývají „prázdné a neurčité“ a člo-
věk se s nimi pouze pohybuje „v kruhu“ 
(Zákl. metaf. mravů, Akad. Ausg., 
Bd. IV, s. 443). Jen se tím pak vnáší do 
teoretického obrazu člověka to, co se již 
prakticky normativně předpokládá. Ne-
boli abychom vztáhli Kantova slova na 
můj problém výstižněji – nikdo nemůže 
diktovat vůli prostřednictvím jakékoli 
deskriptivní koncepce správného lid-
ského bytí to, v čem by se jedině mohla 
skutečně naplnit. V čem se vůle sku-
tečně naplňuje, se může ukázat jen na 
tomto naplnění samém, v odpovídajícím 
pociťování. Tak jako neexistuje žádný 
legitimní přechod od bytí k tomu, co 
má být, tak také neexistuje žádný legi-
timní přechod od bytí ke chtění. Aneb 
abychom totéž vyjádřili ještě jinak – 
o skutečném štěstí může rozhodovat 
jen štěstí samo.

Vidíme tedy, že jsme nuceni vrátit 
se zpět k subjektivní variantě, avšak tu 
Kant rovněž zavrhuje. Kant a Bentham 
jsou zajedno v tom, že bychom nemohli 
rozlišit vyšší a skutečnější radosti od 
nižších. Kantův rozhodující argument 
zní: Zatímco v morálce existují objek-
tivní, všeobecně platná pravidla vzhle-
dem k tomu, co máme konat, neexistují 
žádná objektivní, všeobecně platná pra-
vidla chování pro dosahování štěstí. 
Které jednání je přímo dobré, tj. mo-
rálně dobré, se dá objektivně zdůvod-
nit, naproti tomu se nedá objektivně, 
s všeobecnou platností zdůvodnit, které 
jednání je dobré pro mě, které přispívá 
k mému blahu. Určitý obsahový pojem 
štěstí se nedá zdůvodnit a to se uka-
zuje do té míry zřejmé, jak dalece se 
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spatřujeme odkázáni buď na subjek-
tivní fakt toho, v čem se naše chtění 
a přání naplňuje, což by pak nebylo 
žádné objektivní zdůvodnění, anebo 
na nutnost odvolat se na měřítko, které 
nezávisí na subjektivně pociťovaném 
stavu. Poté se ovšem vystavujeme Kan-
tově kritice pojmu dokonalosti. Tudíž 
se ukazuje: Důvod, proč v moderní etice 
otázka po tom, co původně chceme, ne-
jen ustupuje otázce po tom, co máme 
konat, nýbrž vůbec z ní vypadává, je 
opět zvýšený nárok na odůvodnění. Ve-
dle toho však rovněž nesmíme přehlížet 
emancipační politický náboj této kon-
cepce: přesvědčení, které je základní 
pro liberální koncepci práva, totiž že 
každému má zůstat ponecháno, jak si 
utváří svůj život. To je tvrzení o tom, 
co máme konat, které se téměř dá odvo-
dit z kategorického imperativu. Ovšem 
tento zákaz zasahovat do autonomie 
jedinců nepředpokládá, že by neexis-
tovaly žádné objektivní odůvodnitelné 
principy pro utváření života, avšak kde 
se na takové principy věří, je přece krok 
k mravní diktatuře velmi zřejmý.

Znamená to, že se dnes můžeme 
zříci toho, co bylo pro staré myslitele 
základní otázkou? Myslím, že nikoli. 
Nechci zde rozvádět tento z povahy věci 
základní argument, totiž že my jakožto 
bytosti nadané schopností uvažovat 
nemůžeme vůbec jinak než položit si 
otázku po našem opravdovém dobru, 
že tedy vždy už pro sebe sama stojíme 
v napětí mezi faktickými a skutečnými 
zájmy, mezi domnělým a skutečným 
štěstím. Místo toho bych chtěl pouká-
zat jen na to, že otázka po morálním 
dobru je svým smyslem vícerozměrná 

otázka, která už sama odkazuje k otázce 
po tom, co je pro někoho dobré, a to 
podle dvou hledisek.

Zaprvé, co se týče obsahu. Morálně 
dobré je leda to, co je v nestranném 
zájmu všech (také Kantův kategorický 
imperativ má nakonec tento smysl). To 
však implikuje: abychom poznali, co je 
morálně přikázáno, musíme vědět, co je 
v zájmu jednoho každého, a tady nejde 
vposled o faktičnost, nýbrž o správně 
pochopený zájem jednoho každého. Ten 
sice nesmí být anticipován, protože ji-
nak by se narušila autonomie dotče-
ných, nicméně existuje morální zájem 
na tom, aby se dotčení pokusili poznat, 
co skutečně chtějí. Ještě zřetelněji než 
v individuální morálce se to ukazuje 
v oblasti sociální morálky na spravedl-
nosti. Sociální spravedlnost znamená 
stejné rozdělování, avšak stejné roz-
dělování čeho? Počínaje Kantem jsme, 
jak se domnívám, učinili zkušenost, že 
formální rovnost práva nedostačuje, 
a mezitím, domnívám se, činíme další 
zkušenost, že také ekonomická rovnost 
či rovnost šancí nedostačuje, protože 
předpokládá ekonomickou definici 
dobra u jedince. Tato minimální defi-
nice dobra budila zdání, že utváření 
života přenechává autonomii jedince. 
Ve skutečnosti tato koncepce spravedl-
nosti implikuje předem určité rozhod-
nutí o tom, jak si má jedinec utvářet 
život, a kromě toho se toto jeho utváření 
života ukazuje být stále více závislé a za-
pletené do celospolečenských rozhod-
nutí, která si činí nárok na spravedl-
nost, což ovšem potom znamená, že této 
spravedlnosti už není možno rozumět 
jako nějaké ekonomické rovnosti šancí, 
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musí být chápána šířeji než jako šance 
na život, popř. na štěstí, to ale předpo-
kládá, že se v její koncepci musíme za-
měřit na to, co je štěstí. Říkám záměrně 
„štěstí“ a nepoužívám takové výrazy 
jako „život důstojný člověka“, protože 
vůči nim by hned směřovala kantov-
ská kritika pojmu dokonalosti. Jakkoli 
obtížné se zdá být kladení otázky po 
opravdovém štěstí na úrovni nároků na 
odůvodnění dosažených Kantem, přesto 
už ji dnes nemůžeme pokládat – jako 
Kant – při řešení otázky po morálním 
dobru za irelevantní. Spíše nám právě 
doposud učiněná zkušenost s tímto dle 
mého soudu ve svém základu neodbyt-
ným kantovským morálním pojmem 
v jeho účinku na pojetí sociální spra-
vedlnosti ukázala, že zpředmětnění to-
hoto morálního pojmu musí být nejen 
zcela vztaženo k situaci, nýbrž musí 
být viděno jako odkaz na problematiku 
štěstí.

Nyní se však zdá, že ta proniká 
i do druhého stanoviska, které se týká 
motivace k morálnímu jednání, tedy 
otázky: Proč chtít být morální? Byla to 
tato otázka, o které se staří myslitelé 
domnívali, že může být zodpovězena 
jen s odvoláním se na skutečné štěstí, 
a mně se zdá, že jiná odpověď není v zá-
sadě vůbec možná. Kant se jak známo 
pokusil zkoncipovat rozumnost mo-
rálního přikázání samého jako možný 
motiv jednání, který si však mohl myslet 
jen jako poukazující do nadsmyslové 
vrstvy osobnosti, takže tato se rozpadá 
do dvou vrstev. Kdo ho v tom není s to 
následovat, bude se buď muset vzdát my-
šlenky morálního jednání od původu, 
anebo si od otázky po skutečném štěstí 

musí vytoužit odpověď, která zahrnuje 
moralitu. Nechápe-li člověk mylně po-
jem štěstí, je to dokonce naléhavé. Bylo 
by nedorozuměním pokládat usilování 
o štěstí za sobectví a potud za již pře-
dem nemorální. U Kanta se dokonce na-
chází jedna definice, podle níž je „bla-
ženost … stav rozumné bytosti, které 
se daří v celku své existence všechno 
podle přání a vůle“ (Kr. pr. rozumu, 
s. 124). Vůle se však nezaměřuje výlučně 
na prospěch vlastní osoby, spíše se musí 
říct obráceně: daří se mi poté dobře, 
když to, k čemu má vůle směřuje, dojde 
naplnění; a ať už jakékoli rčení volíme 
pro moralitu – např. kantovské: nepo-
kládat nikoho jen za prostředek, nýbrž 
vždy zároveň za účel –, znamená to, že 
toto, tedy přibližně blaho druhých, pak-
liže je něčím mnou kvůli sobě samému 
chtěným, je součástí mé koncepce štěstí. 
Tato věta se mi zdá přesvědčivá, avšak 
je přirozeně jen větou když–pak: Když 
někdo autonomně morálně jedná, pak 
jen proto, že to sám chce, a tzn. proto, 
že to patří k jeho štěstí. Oproti tomu se 
právě klade otázka: Zaprvé, jak musí být 
uzpůsobena naše koncepce štěstí, má-li 
v sobě obsáhnout moralitu? A zadruhé, 
zda jen taková moralita, která obsahuje 
koncepci štěstí, je tou skutečnou, tedy 
zda jsme (Kantovým výsměchem zahr-
novaná myšlenka) jen tehdy – jak staří 
tvrdili – opravdu šťastní, když jsme 
morální.

Je to tedy morálka sama – a míním 
moderní Kantem prostoupenou morální 
koncepci –, která se týká jak obsahu 
morálního přikázání, tak také morální 
motivace, a tím umožňuje, aby se ze 
znovunastolení antické otázky po tom, 
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co skutečně chceme, po správně pocho-
pených zájmech, po opravdovém štěstí, 
stala filosofická potřeba. Avšak nyní se 
domnívám, že právě tak jako problema-
tiku frónesis, také problematiku eudai-
monía dnes můžeme znovu přijmout jen 
tak, že ji doženeme v problematice mo-
derního vědomí, tzn. jen tak, že při tom 
neupadneme zpět za mezitím dosažené 
nároky na odůvodnění. To neznamená 
nějaký neokartezianismus, jako by se 
smělo hovořit jen o tom, co lze s jistotou 
odůvodnit, a jinak by se mlčelo. Nejde 
o jistotu odůvodnění, nýbrž o jasnost ve 
způsobu možnosti odůvodnění.

Jak tedy můžeme – což je otázka, 
kterou bych Vám chtěl předložit  – 
znovu přijmout problematiku štěstí na 
úroveň dnešního metodického vědomí? 
Přitom bychom měli ponechat stranou 
onen aspekt, který má sice prakticky 
velkou relevanci a v  jednotlivostech 
není nijak triviální, avšak v zásadě je 
přesto neproblematický, totiž otázku, 
kterými cestami se nejlépe vydat, aby-
chom realizovali určitou koncepci 
štěstí. Můj problém se netýká možných 
omylů v prostředcích, nýbrž omylů v cí-
lech našeho chtění. Dotýká se otázky, 
co to vlastně může znamenat, když se 
mýlíme ve svých skutečných zájmech 
či potřebách.

Rozlišování mezi skutečnými a fa-
lešnými potřebami či zájmy není dnes 
nijak neznámé, nýbrž naopak velice 
rozšířené, avšak dosud jsem nenašel 
žádného autora (což patrně vězí v mé 
malé sečtělosti), který by toto rozlišo-
vání zkoumal s plným vědomím meto-
dických těžkostí a udal nějaké krité-
rium pro pravdu zájmů, které by čelilo 

kantovské kritice. Obzvláště rozšířena 
je řeč o falešných potřebách ve spole-
čensko-kritických pojednáních, jako 
např.  v  Marcusově Jednorozměrném 
člověku. Jakkoli je pravděpodobné, či 
dokonce nepopiratelné, že to, co po-
kládáme za vlastní zájmy, je závislé 
na právě platných strukturách společ-
nosti, přesto se mi zdá, že sociologický 
či sociálně-filosofický způsob přístupu 
nemůže poskytnout žádné kritérium 
skutečných zájmů, neboť jak chce ně-
kdo zdůvodnit, že se jen ve společnosti 
toho a toho druhu, např. participační, 
nehierarchické společnosti, mohou roz-
vinout skutečné zájmy? Každá taková 
teze vychází očividně z určité představy 
člověka a může se, podobně jako u Aris-
totela, zakládat jen na určité koncepci 
správného rozpoložení jednotlivce, 
který je ovšem chápán jako bytostně 
společenský. Vidíme tedy, že jsme odká-
záni zpět ze sociologické na psycholo-
gickou rovinu. Avšak i zde se pak klade 
otázka, jakým právem můžeme vyzdvih-
nout určité psychické rozpoložení jako 
správné či přirozené. Otázkou je, zda 
existuje nějaké kritérium pro to, že se 
nějaké osobě daří dobře nebo špatně, 
které je nezávislé na těchto faktických 
přítomných a budoucích stavech dob-
rého zdraví a které není vystaveno kan-
tovské kritice pojmu dokonalosti.

Bezpochyby existuje jedna dimenze 
lidského bytí, pro kterou máme takové 
objektivní kritérium, totiž dimenze 
tělesného zdraví a nemoci. Pro větu 
„daří se mu dobře“ máme jednak subjek-
tivní měřítka podle oné výše citované 
kantovské definice štěstí: daří se mu 
dobře, pakliže jeho situace odpovídá 
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jeho přání a vůli. Ale stejným právem 
používáme tu větu také tak, jak ji mů-
žeme použít i při tělesném prospívání: 
daří se mu dobře, když je zdráv. Toto 
objektivní kritérium se nedá redukovat 
na subjektivní, neboť někdo může být 
nemocen, aniž to ví. Spíše se mi ale zdá, 
že platí obrácený vztah: bylo by iracio-
nální nechtít být zdráv, týmž způso-
bem iracionální, jako kdyby chtěl člověk 
bezdůvodně trpět bolestí. Ovšemže mi 
z této věty není zcela dobře, byla by tu 
ještě skulina k zalátání. Avšak zdá se 
být zřejmé, že ve zdraví máme objek-
tivní, na vůli nezávislé, a přece z její 
vlastní perspektivy pro ni platné krité-
rium dobra. Proto bylo oprávněné, že se 
Řekové u otázky po štěstí orientovali na 
pojem zdraví a také na pojem funkce, 
érgon, neboť být nemocen znamená mít 
omezenou schopnost fungovat. 

Velkou otázkou nyní je, zda a jak 
bychom mohli ještě dnes následovat 
Řeky v rozšíření tohoto pojmu zdraví, 
popř. schopnosti fungovat, na duševní 
rozpoložení. Je řeč o duševním zdraví 
a nemoci jen metaforou, či je možno jí 
dát jasný smysl? Tato otázka se stala po-
slední dobou zvlášť naléhavou, neboť 
dnes existuje lékařská věda, která je 
odkázána na pojem duševního zdraví, 
tj. psychoanalýza. Ovšem psychoana-
lytická literatura je v této otázce stále 
více vystavena nebezpečí, že každé ob-
sahové fixování toho, co se má rozu-
mět pod duševním zdravím, by mohlo 
záviset na určité normativní ideji, na 
určité představě člověka, a to by nás 
vzápětí znovu zapletlo v onen kruh, 
na který poukázal Kant v kritice pojmu 
dokonalosti. 

Potřebujeme tedy nějaký formální 
pojem psychického zdraví. Co tím mí-
ním, mohu objasnit tím, že ještě jednou 
přihlédnu k řecké koncepci. Pro řeckou 
medicínu spočívalo zdraví v harmonii, 
vyváženosti, správném smíšení proti-
kladných tělesných sil, a tudíž Plató-
novi a Aristotelovi bylo blízké chápání 
i duševního zdraví jako vyváženosti. 
Můžeme na to dnes navázat? Pokusili 
jsme se o to. Erich Fromm rozvíjí v knize 
Člověk a psychoanalýza ve vědomé ná-
vaznosti na aristotelskou tradici jistou 
koncepci na psychoanalytické bázi, po-
dle níž psychické zdraví – velmi krátce 
řečeno – spočívá ve vyváženosti mezi 
samostatností v sobě a odkázaností na 
druhé. Moderní orientace na vztah sub-
jektu–objektu, popř. na intersubjekti-
vitu, tu Frommovi umožňuje (jako už 
i Hegelovi a Kierkegaardovi) dát pojmu 
vyváženosti či syntézy protikladů ur-
čitější smysl než Aristotelovi, u něhož 
se může lehce jevit jako prázdné rčení. 
Jakkoli Frommovu koncepci shledávám 
přijatelnou, přesto je také – tak jak tu 
stojí  – vystavena kantovské kritice.2 
Fromm zde zmeškal, stejně jako Řekové, 
pojmové rozlišení. Říká-li totiž někdo, 
že zdraví – ať tělesné, či duševní – spo-
čívá ve vyváženosti, pak zůstává nejasné, 
zda to má být definice zdraví, či zda se 
míní empirická věta, že zdraví je způ-
sobováno skrze tak a tak uzpůsobenou 
vyváženost. Domnívám se, že je jasné, že 
může nastat pouze poslední možnost, že 
tedy věta má status kauzální hypotézy. 
To ale předpokládá, že máme k dispozici 

2 Zde a  v  následujícím jsem zavázán 
Gertrud Nunner-Winklerové. Jí také vdě-
čím za odkaz na článek Kubieho.
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kritérium pro zdraví a nemoc, které je na 
tomto určení nezávislé. To je při fyzické 
nemoci také dáno. Nemoc je omezením 
schopnosti fungovat. Nyní se vyjasňuje, 
co chybí jak u Řeků, tak u Fromma: po-
třebujeme nějaký formální pojem pro 
psychické zdraví, a sice takový, aby se 
dalo tvrdit stejně tak evidentně jako při 
fyzickém zdraví, že by bylo iracionální 
nechtít být zdráv, a takový pojem by již 
nebyl vystaven kantovské kritice. U této 
vyváženosti, jakkoli ráda chce být vždy 
blíže určována, právě tak jako u každé 
jiné obsahové koncepce, není přirozeně 
nijak evidentní, že je bezprostředně nut-
ným předmětem naší vůle, avšak měla by 
být per consequentiam nutným předmě-
tem naší vůle, je-li empiricky správné, 
že je kauzálně nutnou podmínkou psy-
chického zdraví. 

Otázka tedy zní: Existuje nějaký 
pojem omezené psychické schopnosti 
fungovat, který odpovídá pojmu fyzické 
nemoci? Domnívám se, že takový pojem 
lze v psychoanalytické literatuře na-
lézt, byť povětšinou smíchaný s jinými 
obsahovými určeními, avšak ostře pro 
sebe vypracovaný je v jednom článku od 
Lawrence Kubieho, který si klade přesně 
tento úkol, totiž nalézt jednoznačné 
a všeobecné kritérium pro chorobné 
chování. Podle Kubieho je všeobecným 
charakterem chorobného chování to, že 
je nutkavé, automaticky opakované „bez 
ohledu na situaci, užitek či následky 
jednání“, naopak normální či zdravé 
chování je flexibilní, volně kontrolova-
né.3 Také nutkavé chování je přirozeně 

3 Kubie, L. S. (1954). „The Fundamental Na-
ture of the Distinction between Normal-
ity and Neurosis“. The psychoanalytic 

v jistém smyslu chtěné, avšak pro takové 
chování je charakteristické, že osoba 
tak jednat musí, ať chce, či nechce. Ta-
kové jednání je nepřístupné úvaze, úva-
hou neovlivnitelné a potud nesvobodné, 
mnou samým nevolené, neautonomní. 
Tento pojem autonomie je přirozeně for-
málnější a slabší než kantovský. Netýká 
se autonomie rozumu, nýbrž autonomie 
celé osoby, tzn. autonomie chtění urče-
ného zcela smyslově, které je rozumné 
jen ve smyslu schopnosti uvažovat. Tím 
by byl získán formální pojem psychické 
nemoci, který platí nejen všeobecně pro 
omezenou schopnost psychického fun-
gování, nýbrž přesněji pro omezenou 
schopnost fungování vůle. Tím bychom 
dosáhli přesně toho, co jsme hledali, 
hlediska, které je nezávislé na aktuál-
ních subjektivních cílech našeho chtění, 
a přece z perspektivy chtění samého 
směrodatné. Jakožto ti, kteří chtějí ve 
smyslu svobodně volících, chceme být 
pokaždé ve svých svobodných volbách 
neomezeni. Výměr nutkavosti našeho 
chtění si normálně neuvědomujeme, 
avšak v míře, ve které si začínáme nut-
kavost uvědomovat, by bylo iracionální 
ji chtít, stejně jako je iracionální chtít 
být fyzicky nemocen, ba souvislost je 
tu mnohem užší, neboť chtění být ne-
mocen je nežádoucí jen samo o sobě; 
můžeme mít přece dobré důvody chtít 
být nemocní jako prostředek pro jiné 
účely, naproti tomu ne pro to, abychom 
nemohli svobodně volit.4

Quarterly 23, s. 167–204. Otištěno znovu 
v Kubie, L. Symbol and Neurosis. Selected 
Papers. Srov. tamt. zvl. s. 142 a 161. 

4 Bylo by proto také vhodnější, abychom 
mysleli jednotný pojem lidské nemoci 
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Pro otázku po skutečném štěstí 
z toho plyne, že (jak nás už poučila 
existenciální filosofie) něčím skutečně 
chtěným je jen to, co opravdu chci 
v tom smyslu, že to svobodně volím. 
Řeč o skutečných potřebách či správně 
pochopených zájmech se ukazuje jako 
zavádějící, protože vzbuzuje dojem, že 
by tyto skutečné objekty našeho chtění 
byly někde samy o sobě a stačilo by je jen 
odkrýt. Otázka po skutečně chtěném se 
netýká cílů našeho chtění, nýbrž toho, 
„JAK“ chtít. Slovo „skutečně“ (wahr-
haft) je zde adverbium, nikoli adjekti-
vum „skutečný“. Ovšem nyní by zbývalo 
empiricky vyjasnit, zda se vůbec ještě 
může, pakliže někdo chce nenutkavým 
způsobem (nicht-zwanghafte Weise), 
takto chápaná vůle řídit na určité cíle, 
a teprve na této cestě by bylo možné 
zdůvodnit obsahový způsob uvažování 
jako onen Frommův a rovněž i řeč o sku-
tečných potřebách. 

Otázku po skutečném štěstí ze sebe 
nemůžeme, a tzn. vždy z našeho chtění, 

z  hlediska psychična, a  nikoli fyzična. 
Také fyzická nemoc je jistým omezením, 
byť periferním, moci volně se sebou na-
kládat. Moci volně se sebou nakládat 
by bylo jen základním pojmem, nikoli 
schopností fungovat. 

delegovat na  nějakou objektivní in-
stanci, i kdyby byla něčím v nás samých. 
Domnívám se tedy, že antická otázka po 
pravém štěstí dnes nezastarala, avšak 
můžeme najít jen formální odpověď, 
v podobném smyslu formální jako od-
pověď, kterou našla otázka po morálce 
u Kanta. Tak jako bychom nyní museli 
s ohledem na kantovsky pochopenou 
morálku ukázat, že a  jak formalita 
principu nevylučuje podmíněnost zku-
šeností a situačnost v tomto principu 
zdůvodněných norem,5 připadá mi, že 
také formální odpověď na otázku po 
skutečném štěstí představuje jen nutné 
východisko, a nyní by se zbývalo tázat: 
Zaprvé, jaké jsou psychické podmínky 
a možný obsah cílů takového chtění? 
A zadruhé, jaké jsou společenské pod-
mínky pro tyto psychické podmínky? 
A přitom by bylo lákavé zkoumat, na 
které z obsahových představ aristotelské 
odpovědi na otázku po dobrém životě 
bychom mohli z hlediska této formální 
argumentace uplatňovat nárok.

5 K tomu srov. mou přednášku „Der Abso-
lutheitsanspruch der Moral und die his-
torische Erfahrung“. 
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