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Cynthii Farrarové



Tí oov kcdM ci A.éysiv eoSaípova xóv Kax’ ápexr|v xe- 
Xeíav svepyoóvxa Kai xoíq bkxóí; áyaGoíc; kávou; ks^o- 
priyripévov pf| xóv xoxóvxa xpóvov áA,A,á xé^eiov píov;

„Co tedy brání nazývati blaženým toho, kdo je činný 
v dokonalé ctnosti a zevnějšími statky je sdostatek 
zaopatřen, a to nikoli pouze v libovolné době, nýbrž 

v celém dokonalém životě?“

Aristotelés, Etika Nikomachova, 1,11,1101al4—16 
(přel. A. Kříž)



Předmluva

Napsal jsem tuto knihu jako svého druhu rozloučení. Poprvé jsem  
přišel do Cambridge v rámci Mellonova stipendia v roce 1970, kdy 
jsem ukončil studia na Yaleské universitě, a během následujících 
patnácti let jsem zde, kromě příležitostných návratů do Spojených 
států, strávil téměř dvanáct let. Cambridge je v mnoha ohledech 
mým domovem, myšlenkově i citově. Nikdy předtím jsem se nese
tkal s tak vřelým, chápajícím, a přesto myšlenkově podnětným pro
středím. To je možná důvod, proč jsem zde setrval tak dlouho. Když 
jsem se v roce 1985 vrátil do USA, chtěl jsem nějakým způsobem 
slavnostně uzavřít, když ne citově, tak aspoň myšlenkově, období, 
které jsem v Cambridge strávil. Rozhodl jsem se sepsat úvod do 
Aristotelovy filosofie, protože většinu svých výzkumů o Aristote
lovi jsem uskutečnil právě na Clare College -  nejprve jako student 
a poté jako vědecký pracovník. Myšlenka úvodu se mi zamlouvala 
za prvé proto, že by mne, jak jsem byl přesvědčen, přiměla pra
covat na velkém plátně, tj. vyložit mé dlouholeté úvahy spíše než 
detailně zpracovávat jednotlivý argument. Za druhé jsem chtěl vy
tvořit knihu, která by byla přístupná pro moje přátele, kteří nejsou 
aristotelskými badateli a kteří se mne při nesčetných příležitostech 
v rozhovorech ptávali: „Co by si podle tebe myslel o této věci Aris- 
totelés?“ Nebudu všechny své cambridžské přátele jmenovat -  po
kud jste jedním z nich a čtete tuto knihu, postačí, když řeknu, že vás 
uchovávám ve svém srdci a ve své mysli. Rád bych nicméně zmínil 
ty, kteří mi pomohli při mých bádáních o Aristotelovi. V první řadě 
bych rád poděkoval té, jež tvořila část mého cambridžského života 
a která mě provázela zpět do Ameriky -  své ženě Cynthii Farrarové. 
Nechci zabřednout do obvyklých klišé začínajících slovy „bez jejíž 
podpory44, zčásti proto, že to je klišé, zčásti proto, že si nejsem jist, 
zda je to pravda, neboť myslím, že bych tuto knihu napsal stejně, 
i kdyby mě při tom Cynthia nepodporovala. Zmiňuji ji zde pouze
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Předmluva

proto, že mně pomohla pochopit, co vše je ve hře při Aristotelově 
tvrzení, že člověk je od přirozenosti politický živočich. Z účasti 
na jejích přednáškách o Thúkydidovi v Cambridge a ze sledování 
toho, jak vede svůj život, jsem pochopil, že teoretizování o politice 
a aktivní život občana v poliš může tvořit jednotný celek. Dovolte 
mi rovněž poděkovat „mafii“ sdružující badatele v antické filosofii, 
jejíž jsem kdysi byl členem. Na přemnohých seminářích, hodinách 
a individuálních konzultacích s Mylesem Bumyetem, Geoffrey 
Lloydem, M. M. Mackenzieovou, Davidem Sedleyem, Malcolmem 
Schofieldem a (po dvě léta) Gregory Vlastosem jsem se naučil, jak 
číst antické filosofické texty. Prakticky v každém týdnu stráveném 
v Cambridge jsem jeden den prožil s některým z nich při překla
dech a vykládání některého Aristotelova textu. Nakonec bych rád 
zmínil Timothyho Smileye a Bernarda Williamse, dva přátele, od 
nichž jsem se nejvíce naučil, jak dělat filosofii. Avšak nechci jim 
dávat sladké sbohem. Tím, že se loučím s určitým způsobem života, 
nemíním také dávat sbohem těm, kteří jej pomáhali vytvářet.

S jedním člověkem bych se rozloučil rád, ale nemohu. Charles 
Parkin, duše Clare College, zemřel náhle na srdeční zástavu v roce 
1986. Byl jedním z těch skromných mužů, kteří vědí všechno a ne
publikují nic. Miloval lidi, které znal, a zůstal starým mláden
cem žijícím v prostorách university. Svět jej neznal, ale studenti 
a pracovníci Clare jej milovali. Byl historikem politického myšle
ní, ale jeho zájmy zahrnovaly celý svět. Když jsem poprvé přijel 
do Cambridge, trávili jsme celé večery sledováním baktérií pod 
jeho mikroskopem, fotografovali jsme krátery na měsíci jeho da
lekohledem, tiše seděli a poslouchali nahrávky vlaků vyjíždějících 
z různých evropských nádraží. Těsně po druhé světové válce Char
les onemocněl tuberkulózou a strávil dva roky v sanatoriu mimo 
Cambridge. V této době měl zjevení, při němž cítil, že skutečně 
pochopil totožnost subjektu a objektu. Jednou mi řekl, že zbytek 
svého života chápe jako pokus znovu uchopit tento okamžik. Mys
lím, že tato kniha by se mu líbila.

Chtěl bych poděkovat Národní agentuře pro podporu huma
nitních věd (USA) za Stipendium na podporu nezávislého bádání 
(Fellowship for Independent Research), díky němuž byla usku
tečněna část práce na této knize; nadaci Andrew W. Mellona za
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Předmluva

poskytnutí stipendia, v rámci něhož jsem byl poprvé vyslán do 
Cambridge; profesorům a vědeckým pracovníkům Clare College 
v Cambridge, že mi poskytli ideální atmosféru pro mé bádání; 
centru Whitney pro humanitní vědy v Yale za to, že mi poskytlo 
druhou, utajenou kancelář, v níž jsem mohl sepsat tuto knihu, aniž 
bych byl při tom rušen obvyklými povinnostmi během semestru.

Předběžnou verzi této knihy četli Alan Code, Geoffrey Lloyd, 
Jeremy Mynott, Malcolm Schofield, Timothy Smiley, Bernard 
Williams a Michael Woods. Všichni mi poskytli řadu cenných 
připomínek. S Codem jsme sice hovořili o Aristotelovi prostřed
nictvím transantlantického telefonního spojení tak často, že jsme 
tím nejspíš podpořili vypuštění komunikačního satelitu, zvláště 
bych mu však chtěl poděkovat za to, že mi navrhl žabáka Kvaka 
jako kandidáta na mimo-lidského jedince, jehož jsem potřeboval 
pro svůj argument, který jsem se snažil učinit ohledně stupňů mo- 
houcnosti a skutečnosti. Christopher Dustin, jenž byl asistentem 
v přednáškovém kursu, který jsem měl v Yale, sepsal množství 
poznámek k mým přednáškám, jež mi značně pomohly sjednotit 
materiál předložený v této knize.

Ze všeho nejvíce bych rád poděkoval studentům v Cambridge 
a Yale, jimž jsem přednášel o Aristotelovi. Přesvědčili mě, že lát
ka této úrovně obtížnosti je z jejich hlediska zajímavá a že kniha 
tohoto typu by jim pomohla.





Touha rozumět
1

Aristotelova Metajyzika začíná těmito slovy:

„Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání. Známkou toho je 
slast, kterou nám poskytují naše smysly. Neboť kromě jejich uži
tečnosti je milujeme pro ně samy; a ze všeho nejvíc milujeme zrak. 
Neboť nejenom kvůli jednání, ale i když nic dělat nehodláme, dá
váme přednost zraku téměř před vším ostatním. Důvodem toho je, 
že mezi všemi ostatními smysly nám právě zrak poskytuje poznání 
a vyjevuje množství rozdílů mezi věcmi.441

Aristotelés nám přisuzuje touhu, sílu, která nás pobízí k poznání. 
Na někoho samozřejmě nemusí mít tato touha velký účinek. Avšak 
v životě některých z nás hraje velkou roli. Aristotelés byl zjev
ně přesvědčen, že právě tato touha podnítila jeho bádání a úvahy 
vedoucí k sepsání Metafyziky, a věřil, že tato touha také přivede 
ostatní k tomu, aby jeho dílo četli. Tato touha je zodpovědná za 
to, že vy čtete a já píši tuto knihu.

Odkud Aristotelés ví, že máme tuto touhu? Obsah určité touhy 
poznáme teprve tehdy, když pochopíme, co ji uspokojuje. Uspoko
jením touhy zjišťujeme, o jakou touhu se jedná. To je důvod, proč 
Aristotelés hovoří o zalíbení, které máme v našem smyslovém 
vnímání. Kdyby poznání, o něž jsme usilovali, bylo prostředkem 
k nějakému dalšímu cíli, například k získání moci nad ostatními či 
ovládnutí našeho okolí, pak by naše vrozená touha nebyla touhou 
po poznání. Byla by touhou po moci či nutkavým puzením k ovlá
dání. To, že nacházíme potěšení v pouhém výkonu našich smyslo
vých mohutností, je známkou skutečně touhy po poznání. Neboť 
přestože naše smyslové poznání užíváme rovněž k zařizování se 1

1 Aristotelés, Met. 1,1,980a21-27. Řecký výraz pro „poznávat" je si5évai,
eidenai.

13



1. Touha rozumět

ve světě a k dosažení praktických cílů, usilujeme o ně také jen pro 
ně samo.

Podle Aristotela je svrchovaně důležitý volný čas. Teprve poté. 
cóTidě rozvinuli umění, která jim pomohla zvládnout nutnosti 
života, bylí~scho^pnT oBrátíF se k vědám, které nebylý zaměřeny 
na dosažení riějakéhó praktického cíle.2 V  tom tkví podle Aris
totela důvod, proč byla matematika vynalezena v Egyptě. Neboť 
právě zde měla kněžská kasta volný čas potřebný k tomu usilovat 
o poznání pro ně samo. Je-li tomu tak, pak ovšem musí přirozená 
touha po poznání, pokud má dojít svého plného výrazu, vyčkat, až 
se v průběhu dějin vyvine společnost, v níž budou existovat určité 
třídy obyvatelstva disponující volným časem. Do té doby sice mů
žeme u lidí pozorovat zalíbení ve smyslové zkušenosti samé, ale 
nebudeme schopni pochopit, že tato touha je pouze vnějším pro
jevem mnohem hlubší síly uvnitř lidské duše. Nemůžeme se tudíž 
ubránit otázce:. Žil sám Aristotelés v době vhodné pro náležité 
zhodnocení skutečného obsahu této touhy?

Áríštotefés se jistě domníval, že v rámci individuálních dějin se 
touha po poznání obsahově vyvíjí. To znamená, že si jednotlivec 
postupně vytváří stále bohatší smysl pro to, co chce poznat. Struk
tura vesmíru se přitom spojuje se strukturou naší vlastní duše 
a společně pak přispívají k uvedenému vývoji.3 Člověk se nerodí 
s poznáním, ale rodí se vybaven schopností poznávat. Avšak má- 
-li tuto schopnost uplatnit, je třeba, aby s ním svět spolupracoval. 
Na počátku života je člověk schopen, podobně jako jiní živočicho
vé, rozlišovat mezi smyslovými jevy. Jeho duše uchovává záznam 
toho, s čím se ve smyslové oblasti setkala. Opakovaným střetává
ním s předměty ve světě se naše smyslové rozlišovací schopnosti 
rozvíjejí v paměť a poté v to, co Aristotelés nazývá „zkušenos- 
tí“. Aristotelés charakterizuje zkušenost jako „každé obecné, jež 
se v duši ustálí"4 Z opakovaného vnímání jednotlivého člověka 
si vytváříme pojem člověka. Poznání, ze toto, co zde vidíme, je

2 Tamt., I,l,981bl3—25; I,2,982b20-24.
3 Viz tamt., I,l,980a27-981al2; Anal. post. II,19,99b35-100b3.
4 Aristotelés, Anal post. 100a7.
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Touha rozumět

člověk, je zkušenost. Pokud by obecnina. čili pojem, nebyla již  
nějakjysazeoajUedJiQiUy^ schopni provést pře
chod od pouhého smyslnyfítm rnylignvání V pnyn á p j j pH n ntl i vphn 
Jak Aristoteíés říká: sn ím ám e sice jednotlivou věc, ale vnímání 
se vztahuje k tomu, co je obecné/ 45 Svět tedy skýtá cestu, po níž 
se může ubírat lidská zvědavost. Jelikož obecné je vsazeno do jed
notlivin, přivádějí zkoumání jednotlivin člověka zprvu přirozeně 
k uchopování obecného, jež je do jednotlivin včleněno. Jakmile 
jsme získali zkušenost anebo poznání jednotlivin, jsme schopni 
rozvinout abstraktnější formy poznání, totiž umění a vědy (xéxvai, 
technai a 87ciaTřj|xai, epistémai).5 6 7 Každý stupeň vývoje poznání 
je založen ve stupni předchozím a je to sama struktura světa, jež 
nám pomáhá vystoupit z jeskyně nevědomosti. Pouze proto, že 
svět nabízí cestu, po níž může lidské zkoumání kráčet, má touha 
člověka po poznání naději na uspokojení.

Avšak svět nás „nepopadne za krk“ a nevymrští ven z jeskyně. 
Musí v nás být něco, co nás pohání k tomu strukturu světa vy
užívat. Lidé projevují od nejranějšího dětství vrozenou zvědavost. 
Britská psychoanalytička Melanie Kleinová tuto dětskou zvěda
vost skutečně jednou nazvala epistemofilií -  láskou k epistémé.1 
Avšak zvědavost není, jak se domnívám, nejlepším způsobem, jak 
pojmově uchopit to, co lidi pohání. Vhodnější bude vyjít z přiro
zené lidské schopnosti být překvapen. Tuto schopnost obvykle 
chápeme prostě jako danou. Avšak je pozoruhodné, že my lidé 
nechceme různé jevy jednoduše pozorovat, nýbrž chceme vědět, 
proč k nim dochází. Můžeme si představit bytosti, jež prostě po
zorují západ slunce a východ měsíce na nebi; mohou snad dokonce 
předvídat jejich pravidelné posuny, avšak nebudou zvědavé, proč 
k těmto změnám dochází. My takoví nejsme. Nebeské pohyby (po 
nás) žádají vysvětlení.

5 Tamt., 100al7-bl.
6 Aristoteíés, Met. 1,1,981 a l-b  10.
7 M. Klein, Love, Guilt and Reparation, např. str. 87, 188, 190-191, 

227-228, 426, 429.
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1. Touha rozumět

Podle Aristotela je důvodem, proč lidé ponejprv začali a ieš- 
tě i nyní začínají filosofovat, údiv.8 To znamená, že f ilo so fie j^

ti bvt překvapen a ohromen, 
jsme doslova nespokojeni - ,  když

iw nim?vstává̂  z přirozené J 
Nemůžeme se spokojit s tím 
postrádáme vysvětlení, proč je nebe takové, jaké je. Tato nespo
kojenost je stejného původu jako naše touha po poznání -  pohání 
nás ke zkoumání a k formulaci vysvětlení. Aristotelés rozpoznal, 
že dokonce i mýty jsou projevem lidské náchylnosti k překvape
ní. Jsou určeny k tomu, aby nabídly výklad jevů, který utiší naše 
znepokojení. Úleva, kterou mýty nabízejí, je samozřejmě pouze 
dočasná, neboť vysvětlení, která předkládají, nejsou uspokojivá. 
Naše přirozené nastavení nás vposled vede k tomu, abychom po
ctivě usilovali o vysvětlení pro ně samo.

Při hledání vysvětlení člověk nutně naráží na obtíže.8 9 Existují 
samozřejmě naprosto neslučitelné názory na nejzávažnější otázky. 
A tyto názory přitom vyjadřují přesvědčivé, i když vzájemně od
lišné pochopení jevů. Tyto potíže jsou podle Aristotela počátkem 
filosofie. Tím, že si vypracováváme vlastní cestu přes překvapení 
a obtíže, posiluje se naše filosofická moudrost. Proto Aristotelés 
věnuje celou jednu knihu Metafyziky prosté katalogizaci potíží 
dotýkajících se otázky, co jsou nejzákladnější prvky skutečnosti.10 
Říká k tomu: „je třeba, abychom nejprve podali přehled všech ob
tíží ... neboť lidé, kteří zkoumají, aniž napřed prozkoumali obtíže, 
jsou jako ti, kteří nevědí, kam mají jít."11 Aristotelés využívá me
taforu uzlu. Pokud čelíme obtížím, k jejichž řešení se nemůžeme 
dobrat, naše myšlení je tím zcela svázáno. Jsme tísněni, nemůže
me postoupit v našem výzkumu vpřed, touha po poznání vychází 
naprázdno. Odtud plyne vztek, který cítíme, vracíme-li se opako
vaně k problému, který nejsme schopni řešit, a úleva a uspokoje
ní, když náhle pochopíme, jak problém rozsoudit a postoupit dál. 
Aristotelés -  podle oxfordského překladu -  říká, že jakmile jsme

8 Aristotelés, Met. 1,2,982b 12-22.
9 Tamt., III,l,995a25-b3.
10 Tamt., III.
11 Tamt., III,l,995a33-bl.



Touha rozumět

vyřešili potíže, libujeme si ve „svobodné hře myšlení" 12 Řecké 
slovo eimopía (euporia) znamená doslova „volný průchod či pře
chod". Protikladný výraz, á7iopía (aporia), Aristotelés užívá pro 
obtiž, ale doslova znamená obtížnost či nemožnost projít.

Aristotelés obvykle začíná nějaké pojednání výčtem obtíží, 
sjíim iž se setkávali předchozí myslitelé, když poprvé začali uva
žovat o daném problému. Tomu, kdo s četbou Aristotela začíná,

tyto pasázelnohou zdát nesmírně nudné. Jestliže nic nevíme
0 intelektuálních poměrech Aristotelovy doby, jeví se nám tyto 
problémy temné, neživotné a hloupé. Nicméně i když se problé
my, které Aristotelés vypočítává, pro nás nestanou okamžitě živé, 
neměli bychom ztrácet ze zřetele význam jeho filosofické metody. 
Podle Aristotela začíná filosofie otázkami a zmatkem. K hledání 
vysvětlení pro ně samo jsme vedeni jak naším přirozeným ustroje
ním, tj. naší touhou po poznání, tak tím, že součástí naší přiroze
nosti je považovat svět za podivný. Bylo by zavádějící říci, že svět 
je skutečně divný. Spíše se ukazuje jako podivný bytostem, jako 
jsme my. Avšak jakmile formulujeme otázky týkající se světa, již 
je tu filosofie (přinejmenším v embryonálním stadiu). Kladením 
a zodpovídáním otázek děláme, co můžeme, abychom svět pro 
sebe učinili srozumitelným. A činit svět srozumitelným je podle 
Aristotela podstatou filosofické činnosti

Přestože je dosažení pravdy obtížné, v jiném smyslu je pravda, 
jak Aristotelés tvrdí, lehce přístupná.13 Téměř každý názor obsa
huje zrnko pravdy. Názory jsou utvářeny díky vzájemnému půso
bení se světem a Aristotelés se domnívá, že pouze velmi zřídka 
v sobě názor nemá ani stopu pravdy. Nejen že celkové poznání 
narůstá dílčími pokusy mnoha myslitelů a badatelů, ale dokonce
1 nesprávné názory bývají obvykle utvářeny rozumně. Aristotelés 
popisuje pravdu jako „příslovečné dveře, které nikdo nemůže mi
nout". Proto existuje dobrý důvod prozkoumat názory lidí -  do
konce i ty nesprávné - ,  neboť tím, že vidíme, jak lidé chybují, 
můžeme jasněji uchopit pravdu.

12 sŮTTOpřjoai (<euporésai); tamt., 995a27 (jde o 
viz pozn. 24 níže).

13 Tamt., 11,1,993a30-b 15.
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1. Touha rozumět

Důvod, proč je pravda obtížně dosažitelná, neleží podle Aristo
tela ve světě, nýbrž v nás: „Neboť jak se oči netopýra mají k den
nímu jasu, tak se má rozum naší duše k věcem, jež jsou od při
rozenosti ze všeho nejzřejmější.“ 14 Co pro věci znamená být od 
přirozenosti nejzřejmější ze všeho? Aristotelés rozlišuje to, co je 
nejsnáze pochopitelné prostě, od toho, co je nejsnáze pochopitel
né pro nás.15 Protože náš život začíná v nevědomosti a protože se 
musíme propracovat od zakoušení jednotlivin k poznání obecných 
pravd, je naše cesta křivolaká. Když se k těmto pravdám vydává
me, nejsme na ně ještě zvyklí. Přestože se však to, co je původně 
nejpochopitelnější pro nás, liší od toho, co je nejpochopitelnější 
prostě, obojí spolu bytostně souvisí. Neboť ze stavu našeho sou
časného vědění (anebo nevědění) a zmatku jsme vedeni -  jakoby 
po jakési pěšině -  k objevení toho, jaký svět opravdu je. A jakmi
le uchopíme základní pravdy o světě a o struktuře skutečnosti, 
uvědomíme si, že nad ně není nic jasnějšího. Naším úkolem jako 
systematických badatelů je převést to, co je nejjasnější, v to, co 
je nejjasnější pro nás. Právě tím je touha po poznání uspokojena. 
Základní pravdy o skutečnosti nás již neoslňují jako denní jas.

Filosofie, ač^oli-jc jejím počátkem údiv, 3C tedy završuje ztrá- 
tou údivu.16 Můžeme být překvapeni, když například zjistíme, že 
úhlopříčka čtverce je nesouměřitelná s jeho stranami, avšak jakmi
le se seznámíme s teorií nesouměřitelných veličin, bude se nám 
zdát podivné, že by úhlopříčka měla být souměřitelná. Teorie nás 
totiž učí, proč je úhlopříčka taková, jaká je. Člověk, který dosáhl 
takovéto náležité ztráty udivuje člověkem, kjerý získal moudrost 
(oocpía, sofia)~phčemž úsilí o moudrost pro ni samu je filosofií 
(^iXooo^íd^fóíq/í^Ttédy doslova láskou k moudrosti. Touha po 
poznání dosahuje svého nejhlubšího naplnění ve filosofovi, jenž 
rozumí principům a příčinám světa.

Avšak pokud posledním cílem naší původní vrozené touhy 
je filosofie, musíme patrně znovu promyslet, čím ona touha je.

u  Tamt., 993a8-9.
15 Viz tamt., I,2,982a30-b30.
16 Tamt., 983a 13-21.
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Nespokojujeme se například s poznáním, že nebe se pohybuje ur
čitým způsobem; nespokojíme se ani se znalostí širokého spektra 
takovýchto faktů o fenoménech. Chceme vědět, proč se nebe po
hybuje tímto způsobem, proč  jsou fenomény takové, jaké jsou. 
Usilujeme o více než o poznání, usilujeme totiž o porozumění. 
Jsem přesvědčen, že Aristotelés si toho byl vědom. Jakkoli je „po- 
znávat“ přiměřeným překladem řeckého eidenai, Aristotelés po
užíval tento termín obecně k zachycení různých druhů poznání.17 
Jedním z těchto druhů je énícxaaQax (epistasthai, doslova: být 
ve stavu majícím epistémé), což bylo často překládáno jako „vě
dět" příp. „mít vědecké poznání", myje však musíme přeložit jako 
„rozumět". Aristotelés totiž tvrdí, že máme epistémé nějaké věci 
tehdy, pokud známe její příčinu.18 Mít epistémé vyžaduje danou 
věc nejen znát, nýbrž rovněž uchopit její příčinu či vysvětlení. 
To znamená porozumět jí: vědět v hlubokém smyslu, co je a jak 
vznikla. Filosofie je podle Aristotela epistémé pravdy.19

Aristotelés používá výrazu epistémé dvojím způsobem. V prv
ním smyslu odkazuje k uspořádanému souboru vědomostí, jakým 
je geometrie. V druhém smyslu odkazuje ke stavu duše osoby, 
která tento soubor vědomostí nabyla pomocí učení. V tom se ne
skrývá neurčitost ani dvojznačnost, neboť ten, kdo se naučil geo
metrii, má epistémé jakožto součást své duše. Vskutku jej můžeme 
nazvat geometrem právě proto, že jeho duše se stala epistémé, 
tj. stala se uspořádaným souborem vědomostí. Všimněme si, že 
geometr má nejen vědomosti, ale i uspořádaný soubor vědomostí. 
Geometr ví nejen to, že vnitřní úhly trojúhelníka se rovnají dvě
ma úhlům pravým, nýbrž ví také, proč trojúhelník takové vnitřní 
úhly musí mít. Je totiž schopen podat důkaz. Rozumění je svojí 
povahou naprosto obecné. Geometrův důkaz například neobjas- 
ňuje, proč tento jednotlivý obrazec má vnitřní úhly rovné dvě
ma úhlům pravým (nanejvýš, jak by řekl Aristotelés, nahodile). 
Důkaz objasňuje, proč všechny trojúhelníky mají takové vnitřní

17 Viz M. F. Bumyeat, Aristotle on Understanding Knowledge.
18 Viz Aristotelés, Anal. post. 1,2,7lb8—12.
19 Aristotelés, Met. II, 1,993b 19-20.
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1. Touha rozumět

úhly.20 Usilujeme-li o porozumění, postupujeme od jednotlivých 
fakt směrem k obecným principům, příčinám a vysvětlením, na 
nichž se tato fakta zakládají.

Epistemofilia -  láska k epistémé -  je, jak se ukazuje, mimořád
ně vhodným výrazem pro označení vnitřního puzení, jež motivuje 
dítě při jeho prvních průzkumech světa. Avšak pokud se pravý 
obsah touhy objasňuje až tím, co ji vposled uspokojuje, pak je 
příliš omezující chápat epistemofilii jako vrozenou zvědavost nebo 
i jako touhu po poznání. To, po čem toužíme, je epistémé neboli 
porozumění. A přece je epistémé určitě ještě něčím víc než jen 
porozuměním. Neboť epistémé váže člověka ke světu v hlubším 
a význačnějším smyslu, než by mohl naznačovat pojem porozu
mění sám o sobě. Za prvé, svět není pouze předmětem našeho 
porozumění, nýbrž také příležitostí k němu. Svět nás podněcuje 
ke zkoumání tím, že se (nám) jeví jako záhadný, a poté v odpo
vědi na naše vytrvalé zkoumání ochotně vydává své pravdy. Svět 
jako takový je určen k tomu být poznáván (bytostmi, jako jsme 
my) a vábí člověka k naplnění role toho, kdo světu systematicky 
rozumí. Představme si, jak zoufalé by bylo narodit se s touhou po 
porozumění do světa, který by nespolupracoval! Svět by zůstával 
nesrozumitelný, a my bychom do něj přesto stále nutkavě vráželi 
hlavou jako do zdi. Aristotelés má velkou víru ve svět. Jeho filo
sofie je vlastně pokusem navrátit jej bytostem, které touží po tom 
mu porozumět.

Za druhé, porozuměním světu člověk dosahuje por^zum^ní 
tomu JkýnLjfcjon sám-.-Projekt porozumění světu leží v základu 
naší identity. Dokud tento projekt neuskutečníme se vším všudy, 
nejen že dosud plně nevíme, čeho se naše touha rozumět týká, 
ale také ani nevíme, kým ve skutečnosti jsme my. To znamená, 
že dosud plně nechápeme, co znamená být tím, kdo systematicky 
rozumí světu. Proto nemůžeme dospět k sebeporozumění pouhým 
obracením zraku k sobě samým. Jelikož toužíme po rozumění 
a jelikož jsme v základu systematickými znalci, naše porozumění 
sobě samým musí být do jisté míry nepřímé. Když se setkáváme 
s Aristotelem poprvé, zjišťujeme, že většina toho, co dělá, se ani

20 Podrobněji to probírám v části 6.2 níže.
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vzdáleně nepodobá tomu, co nyní považujeme za filosofii. Zdá se 
nám, že je vědcem zabývajícím se seriózním zkoumáním přírodní
ho světa. Avšak tato dichotomie mezi filosofií a vědou se v Aristo
telových očích zakládá na povrchním porozumění vztahu vnitřku 
a vnějšku. Lidská duše mapuje strukturu světa tím, že vyhlíží 
ven -  do něj. Jakmile člověk dospěje k porozumění světu, nejen že 
se stává tím, kým nejpodstatněji je, totiž systematickým znalcem, 
ale může rovněž vyhlížet do světa, aby zde uviděl zobrazenu svoji 
duši. (Není tomu tak proto, že by člověk ustavoval svět ke svému 
obrazu, jak by se mohl domnívat moderní idealista, nýbrž přiroze
nost člověka je takového druhu, že do něj příroda může svůj obraz 
vtisknout.)

V každém případě to, o čem snadno uznáme, že je to filoso- 
fie, podle Aristotela přirozeně vyrůstá z lidského zkoumání svě-

dokud neporozumí místu rozumění v něm. V podobném smyslu 
muší spadat vjedno touha po pórožumění a touha po porozumění 
této touze. Proto není třeba žádného dodatečného kroku ani změ
ny perspektivy, máme-li přejít od „obvyklého44 porozumění světu 
k pokusu o porozumění právě tomuto porozumění, neboli vlastně 
k porozumění povaze filosofického myšlení samého.

Člověk podle Aristotelova přesvědčení začíná chápat, že zna
lost prvních principů a příčin je božská.21 Prvotní odhalení základ
ních principů, které stojí v základu různorodých jevů, muselo ne
pochybně působit natolik úžasně, že muselo být považováno za dar 
daný bohem -  je přece nepravděpodobné, že by Prométheus byl 
schopen žárlivým a hamižným bohům toto vše ukrást. My i svět 
jsme takoví, že takovéto porozumění nám jakoby nezaslouženě 
padá do klína. Avšak Aristotelés má střízlivější důvod považovat 
toto porozumění za božské. Bůh sám je pokládán za jednu z příčin 
všech věcí a za první princip. Proto na základě znalosti prvních 
principů dospíváme rovněž k porozumění bohu. Pro boha bude 
touto znalostí porozumění sobě samému. Je absurdní předpoklá
dat, že zatímco my lidé můžeme mít vhled do boží přirozenosti,

21 Aristotelés, Met. I,2,982b28-983all. Viz též tamt., XII,7, 9; Eth. Nic. 
X,7.
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1. Touha rozumět

sám bůh by byl neznalý. Mnohem rozumnější je předpokládat, že 
se účastníme něčeho božského.

Tento přijatelný myšlenkový postup má dva značně pozoruhod
né důsledky. Za prvé, tím, že je bůh prvním principem všech věcí 
a je (přinejmenším částečně) utvářen sebe-porozuměním, zdá se, 
že toto rozumění je samo principem či příčinou všech věcí. Ro
zumění samo je vesmírnou silou. Za druhé, když člověk nabývá 
tohoto porozumění, nezískává porozumění o odlišném objektu, 
který, jak se ukáže, je božský, nýbrž samo porozumění je božské. 
Tudíž při osvojení tohoto porozumění, ti. při filosofické činnosti, 
člověk částečně překračuje svoji vlastní přirozenost. Aristotelés 
tento důsledek jasně rozpoznal:

„... nebude žít [rozjímavý život], nakolik je člověkem, ale nakolik 
je v něm přítomno něco božského. ... Je-li tedy mysl božská ve 
srovnání s člověkem, je božský také život podle mysli ve srovná
ní s životem lidským. Ale nesmíme dát na ty, kdo radí, že máme 
přemýšlet jen o lidských věcech, když jsme lidmi, a o věcech smr
telných, když jsme smrtelní, nýbrž máme se, jak jsme jen schopni, 
činit nesmrtelnými a napnout všechny síly, abychom žili ve shodě 
s tím nejlepším v nás; neboť i když se to jeví rozměrem malé, mocí 
a hodnotou to daleko nad vše vyniká.“22

Všichni lidé mají od přirozenos t  k±?rÁ j? vpHp V pfpkmřprri
jejich vlastní přiro^pnngti Právě v tomto překročení své vlastní 
přirozenosti se také člověk paradoxně nejvíce usjmtečňuje:

„Ba zdá se, že [mysl] u každého tvoří jeho já, ježto je jeho vlád
noucí a lepší částí. Bylo by tedy zvláštní, kdyby si neměl zvolit 
svůj vlastní život, nýbrž život něčeho jiného. ... to, co je vlastní 
každé věci, je jí od přirozenosti nejlepší a nejpříjemnější; tedy pro 
člověka je nejlepší život podle mysli, poněvadž člověk více než vše 
ostatní je  mysl.“23

22 Aristotelés, Eth. Nic. X,7,1177b26-1178a2. Starý oxfordský překlad 
překládá vouc; (nús) jako „rozum“; revidované vydání uvádí „intelekt44. Zdů
vodnění překladu „mysl44 je podáno v části 4.3 níže.

23 Tamt., 1178a2-7 (zdůraznění autor).
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Člověk má touhu rozumět, která -  je-li naplněna -  jej pozvedá 
mimo lidský život vzhůru k božské existenci. Ale člověk sebe 
nejplněji uskutečňuje právě tehdy, číní-li toto. Tento pohled na 
lidskou přirozenost je -  řečeno velmi mírně -  poněkud obtížně 
pochopitelný.

Cílem této knihy je dosáhnout hlubšího pochopení Aristotelova 
tvrzení, že člověk přirozeně touží po poznání. Pro porozumění to
muto jedinému řádku Metafyziky budeme muset projít velkou část 
Aristotelovy filosofie. Neboť zkoumat touhu po rozumění lze ve 
dvojím -  širším a užším -  smyslu. V širším smyslu musíme dospět 
k pochopení Aristotelova vlastního pokusu porozumět světu. Ne
boť pouze pochopíme-li svět podle Aristotela, můžeme pochopit, 
k čemu se podle něj vztahuje touha rozumět. A chceme-li postih
nout, jaké místo člověku v přírodě náleží, musíme podle Aristote
la, jak jsme viděli, napřít síly k porozumění přírodě samé. Neboť 
člověk porozumí sobě jedině prostřednictvím vážného zkoumání 
přírody, které je provozováno pro ně samo. K tomuto cíli nás od 
počátku nabádá touha rozumět. To nás přivádí k užšímu význa
mu touhy. Musíme probádat, jaké místo zaujímá touha rozumět 
v Aristotelově světě. V této knize chci podržet v patrnosti obě 
perspektivy. Pokusím se předložit široce pojatý obraz Aristotelo
va světa, který ovšem bude směřovat k vysvětlení významu teze, 
že člověk svou vlastní přirozeností touží po poznání. Nevíme-li, 
co to vůbec znamená mít přirozenost, nerozumíme ani tomu, co 
pro člověka znamená něco činit od přirozenosti. Proto kapitoly 
2 a 3 předkládají Aristotelovu obecnou koncepci přirozenosti. 
V kapitolách 4 a 5 se zaměřuji na Aristotelovo pojetí lidské přiro
zenosti. Kapitola 4 pojednává o lidské duši: o schopnosti smyslově 
vnímat, přemýšlet o světě a porozumět mu, o schopnosti toužit 
a na základě těchto tužeb rozvažovat, jak jednat. Člověk má rov
něž schopnost svoje tužby uspořádávat a utvářet; 5. kapitola se 
věnuje lidské schopnosti utvářet sebe v bytost, která čerpá pravé 
štěstí z mravního života ve společenství. Aristotelés říká, že člo
věk je přirozeně politickým živočichem. Máme-li porozumět Aris
totelovu světu, musíme pochopit, jak přirozená touha po rozumění 
existuje vedle přirozeného příkazu žít mravně bezúhonný život 
uprostřed politického společenství. Nakonec provedu v 6. kapitole
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dosti povšechný výklad toho, čeho se týká touha rozumět. Aristo- 
telés odhalil možný způsob, jak provést velmi obecné zkoumání 
struktury skutečnosti, a toto zkoumání označil jako „první filoso- 
fii“; pozdější komentátoři je pak nazvali „metafyzikou“. Nejprve 
předložím úvod do Aristotelovy logiky, již Aristotelés považoval 
za důležitý nástroj k vytýčení všeobecné struktury skutečnosti. 
Poté představím myšlenky a argumenty, které považuji za ústřední 
v Aristotelově zralé metafyzice a theologii, a přitom se pokusím 
zhodnotit význam faktu, že právě toto je místo, k němuž nás vede 
naše touha rozumět.

Domnívám se, že tento podvojný přístup, sledující touhu ro
zumět v širokém i úzkém smyslu, je shrnutím podstaty Aristo
telovy filosofie. Tento přístup může čtenáři pomoci pochopit, co 
Aristotelés činí v každém jednotlivém okamžiku svého výkladu 
o světě a proč tak činí. Tato kniha tudíž může sloužit jako úvod 
do Aristotelovy filosofie. Hovořím o pomoci čtenáři, poněvadž se 
domnívám, že nelze mít vážný zájem o Aristotela, aniž bychom se 
pokusili jej číst. Každý, kdo se o to pokusil, ví, že to není snadné. 
Řecký text je psán velmi hutným stylem (i když jde o věc zvy
ku, po chvíli v něm člověk nalezne zalíbení), a přestože anglické 
překlady vykonaly mimořádnou službu, nečtou se snadno. Někdy 
překladatelé chtějí hutný styl vyvážit tím, že připojují výklad toho, 
co podle jejich názoru Aristotelés říká. To může být užitečné, ale 
někdy to může být i zavádějící, a to i pro inteligentního a jinak 
dobře vzdělaného čtenáře. V této knize se pokusím učinit Aristote
lovy spisy přístupnějšími. Každý oddíl začíná seznamem textů, jež 
budou probírány, a když cituji Aristotela, obvykle podám rovněž 
komentář k překladu.24 Do sepsání této knihy vkládám naději, že 
čtenář, který bude pracovat jak  s ní, tak s moderním překladem,

24 Při citacích v této knize vycházím ze svazku The Complete Works o f 
Aristotle. The Revised Oxford Translation, neboť se jedná o významné zdo
konalení původního oxfordského překladu s názvem The Works o f Aristotle 
Translated into English. Starý překlad je nicméně vcelku dobrý a jeho stručná 
verze v řadě The Basic Works o f Aristotle je snadno dostupná. Někdy se při 
citacích vracím k původnímu překladu a někdy také text opravuji nebo sám 
překládám; na tyto případy pokaždé upozorním.
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bude časem schopen číst Aristotela samostatně. Doufám, že velké 
dílo, které se pro mnohé stalo naprosto nečitelným, se může změ
nit ve zdroj intelektuální opory a potěšení.

Protože se pokouším ukázat Aristotelovu filosofii ve zvláštním 
světle a zároveň do ní uvést, bude mít tato kniha svoje jasná ome
zení. Například se nejedná o vyčerpávající úvod, v němž bych se 
pokoušel krok po kroku shrnout všechny důležité teze, které Aris- 
totelés zastával. Jde spíše o filosofické uvedení -  tj. pokus pracovat 
s Aristotelovými pojmy a argumenty a oživit je. To vyžaduje, aby 
většina času a energie byla věnována osvětlení jediného pojmu či 
argumentu. Přestože fakticky zohledňuji široký okruh Aristotelo
vých textů a předkládám obsáhlý obraz Aristotelova světa, tento 
obraz nemůže být vyčerpávající, pokud přitom nemám rezignovat 
buď na filosofii, nebo na to, že jde o úvod. Dále se fakticky ne
pouštím do toho, že bych svoji interpretaci Aristotela bránil proti 
oponentům. Aristotelés je dost možná nejkomentovanějším mys
litelem ve světových dějinách. Čtenář nechť si je vědom toho, že 
fakticky proti každému tvrzení učiněnému v této knize existuje 
protikladné tvrzení nějakého přemýšlivého a seriózního aristotel- 
ského badatele, který bude zastávat odlišnou interpretaci. Ačko
li bych se na obranu svých názorů mohl rozepsat do větší šířky, 
nemohu tak učinit zde, aniž bych přitom musel opustit nárok této 
knihy být úvodem. To mně však nevadí. Smyslem této knihy není 
podat čtenáři sevřené shrnutí každého Aristotelova díla ani zce
la konečný výklad, nýbrž umožnit mu postoupit a číst tato díla 
samostatně.

Domnívám se, že na začátku této studie můžeme považovat 
svůj postoj vůči Aristotelovu světu -  tj. vůči jeho myšlenkové
mu systému -  za podobný postoji Aristotela ke světu, v němž žil. 
Všechny nás motivuje touha rozumět. V Aristotelově případě se 
jednalo o touhu porozumět světu v jeho úplnosti; v našem případě 
jde v tuto chvíli o touhu porozumět malé části našeho okolního 
světa, totiž Aristotelovým myšlenkám a životnímu názoru. Jako 
aristotelští badatelé proto nemusíme na svoji činnost hledět jako na 
činnost zcela odlišného typu, než byla ta, jíž se věnoval Aristotelés 
sám. Aristotelés usiloval o to učinit svět pochopitelným a věřil, že 
vposled pochopitelný je. My se pokoušíme učinit pochopitelným
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1. Touha rozumět

Aristotelovo pojetí světa a máme možná ještě více důvodů věřit, 
že je vposled pochopitelné. Neboť i kdyby se Aristotelés mýlil ve 
svém přesvědčení, že svět je určen k tomu, aby se mu rozumělo, 
my se jistě nemýlíme v našem přesvědčení, že Aristotelova filo
sofie byla určena k tomu, aby jí bylo rozuměno. Je proto chybou 
se domnívat, že se můžeme o Aristotelovi poučit pouze tím, že jej 
učiníme předmětem svého bádání. Protože náš způsob zkoumání 
není podstatně odlišný od Aristotelova, měli bychom být schopni 
rekonstruovat přinejmenším některé intelektuální problémy, jež jej 
tížily, a tím získat jiné než pozorovatelské porozumění tomu typu 
činnosti, za niž považoval filosofii.

Jelikož mě přednostně zajímá pravda o Aristotelovi, nikoli 
pravdivost Aristotelových názorů o sobě, nevěnuji příliš času je
jich zasazení do kontextu dějin vědy. Občas stavím Aristotelův po
jem, např. pojem příčiny, do kontrastu k modernímu pojetí. Avšak 
smyslem takovýchto kontrastů je objasnit, jak se liší Aristotelův 
svět od světa moderního, nikoli ukázat, jak Aristotelovy názory 
zaostávají za tím, co dnes považujeme za pravdivé. To, že kontext 
nechávám stranou, je cenou za to, že svět našeho zkoumání ome
zuji na Aristotelův svět. Existují však dva jednoduché důvody, 
proč toto omezení přijímám. Za prvé nejsem způsobilý k výkla
du Aristotelova postavení v dějinách vědy -  jsou jiní, kteří tento 
úkol zvládli, zvládají a budou zvládat lépe než já. Za druhé mi 
nepřísluší, abych sděloval čtenáři této knihy, možná aktivnímu 
vědci, že Aristotelovy myšlenky, se kterými se právě seznamuje, 
mu k ničemu nejsou. Knihy, jejichž předmětem je vědecká revo
luce 17. století, tíhnou k tomu vykládat aristotelismus jako objet 
mort -  exemplář, který sice stojí za to prozkoumat, ale je zcela 
jistě mrtev. Nicméně pokud je věda stále ještě živým podnikem, 
plným problémů, interpretací a konceptualizací, pak nemůže ur
čovat, odkud smí aktivní vědec čerpat inspiraci. Proto spíše než 
abych detailně popisoval, proč je například Aristotelův pojem cí
lové příčiny (dnes považován za) chybný, pokusím se tento pojem 
představit v co nejživější podobě, tj. pokusím se ukázat, čím je 
v Aristotelově systému motivován a nesen.

Učiním poslední poznámku. Aristotelés se domníval, že máme- 
-li rozumět sobě, musíme porozumět světu. Rovněž se domníval,
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Touha rozumět

že chce-li někdo rozumět světu, musí porozumět sobě. To zname
ná, zejména že nemůže rozumět světu, neví-li nic o roli, kterou 
v jeho duši stejně jako v celém světě hraje touha rozumět, neví-li 
nic o lidské mysli a její schopnosti rozumět a neví-li nic o tom, 
jakou cenu musí on sám i ostatní zaplatit za naplňování své touhy. 
Aristotelés se pokusil povznést sebe a své žáky z této nevědomos
ti. Ačkoli moderní svět snad mohl překonat jeho pozici v jednotli
vostech, jeho důraz na to, že rozumění a sebeporozumění jsou na 
sobě navzájem závislé, je, jak se domnívám, pravdou, jejíž hloubku 
jsme teprve začali oceňovat.
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Přirozenost
2

2.1 Přirozenost jako vnitřní princip změny1
Máme-li pochopit, co pro člověka znamená od přirozenosti toužit 
po rozumění, musíme postihnout význam toho, že něco existuje 
od přirozenosti (ipx)0 £i,fysei).2 Aristotelés začíná II. knihu Fyziky 
tvrzením, že věci můžeme dělit na ty, jež existují od přirozenosti, 
a na ty, jež existují z jiné příčiny.3 Řecký výraz, který překládáme 
jako „příčina", neoznačuje příčinu v moderním smyslu, tj. před- 
chůdnou událost postačující ke způsobení účinku. Znamená spíše 
základ či důvod něčeho. Aristotelés bude později tvrdit, že určitou 
věc neznáme, dokud nevíme, proč je tím, čím je -  a příčina udává 
toto „proč".4 Aristotelovo pojetí příčiny probereme později. Pro 
tuto chvíli je důležité, že podle Aristotela říci, že něco existuje od 
přirozenosti, znamená uvést jeho příčinu.

Aristotelés se domnívá, že je schopen bezpečně určit věci exis
tující od přirozenosti. Paradigmatem jsou mu živé organismy -  ži
vočichové a rostliny - ,  avšak zahrnuje sem také jejich části a „jed
noduchá tělesa" -  zemi, vzduch, oheň a vodu. Jeho úkolem je 
nalézt charakteristický rys, který odlišuje přirozené věci od všech 
ostatních. „Každá z nich," uvádí, „má v sobě samé princip pohybu 
a klidu."5 U rostlin a živočichů je nápadná schopnost růstu, živoči
chové se navíc mohou pohybovat v okolním prostředí, avšak i jed
noduché prvky mají sklon pohybovat se trvale jedním směrem.

1 Vhodná četba k této části: Aristotelés, Phys. 11,1-2.
2 Viztamt., II,l,192b38.
3 5ť QXkaq aixíaq (di ’alias aitias), tamt., II, 1,192b8-9.
4 xó 5iá xí (to dia ti), tamt., 11,3,194b 17-20.
5 Tamt., II, 1,192b 13—14 (překlad J. L.).
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2.1 Přirozenost jako vnitřní princip změny

Například oheň tíhne k pohybu směrem k vnějšímu okraji vesmíru 
a činí tak, dokud mu v tom nic nebrání. Jakmile tohoto okraje do
sáhne, jeho „vzestupný" pohyb ustává.6

Nabízí se pochybnost, zda může být přirozenost příčinou, když 
je vnitřním principem změny. Přirozenost je totiž v takovém pří
padě příliš součástí věci samé, než aby mohla být její příčinou. 
Odpověď můžeme začít úvahou o protikladu, kterou Aristotelés 
uplatňuje při rozdělení skutečnosti na přirozené předměty a věci, 
jež existují z jiných příčin. Paradigmatickým případem věci, která 
existuje na základě jiné příčiny, je lidský výtvor. Výtvory člověka 
závisejí co do své existence na vnější příčině, řemeslníkovi, který 
je vytváří z určitého materiálu. Je přitom zřejmé, že řemeslník je 
příčinou svého výtvoru. Avšak proč bychom měli vyčlenit tento 
tvůrčí princip jakožto příčinu pouze v případě, že je věci vnější? 
Na přirozených věcech je podivuhodné to, že se u nich tato tvůrčí 
síla zdá být zvnitřněna. A tudíž chceme-li znát, proč je něco tím, 
čím je, je zjevně vhodné zaměřit se na tuto sílu. Zdá se, že právě 
takto Aristotelés uvažuje, neboť uzavírá, že „přirozenost je princi
pem nebo příčinou změny a klidu v tom, čemu primárně náleží".7

Podnes nevíme o tomto vnitřním principu téměř nic. Návrh 
učiněný jedním z Aristotelových předchůdců zní, že přirozeností 
věci je hmotná látka, z níž je utvořena. Antifón podle Aristotela 
tvrdil, že pokud zasadíme lůžko do země, to, co z něj vyroste, 
až shnije, nebude jiné malé lůžko, nýbrž výhonek, z nějž vyroste 
dřevo. To, jak se údajně domníval Antifón, ukazuje, že skutečnou 
přirozeností postele je dřevo a že forma lůžka je pouhou vlastností, 
jež je do něj vložena.8 Užíváme-li řemeslnou analogii tímto způ
sobem, máme sklon domnívat se, že forma je povrchní, nestálý 
znak na tvárné a proměnlivé skutečnosti. Avšak tento sklon po
chází podle Aristotela z nesprávného užití analogie mezi uměním 
a přírodou. Aristotelés se zajímá o lidské výtvory jak pro jejich 
odlišnost, tak pro jejich shodu s přirozenými věcmi. Právě proto,

6 Srv. tamt., II,l,192b37.
7 Tamt., II, 1,192b21 (překlad J. L.).
8 Tamt., II,l,193a9-17.
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2. Přirozenost

že lidský výtvor má vnější příčinu změny, má jeho forma, jež je 
vložena do látky, nádech povrchnosti. Je však přirozeností malého 
chlapce vyrůst v muže. Proto nemůžeme uvažovat o lidství člově
ka jako o nahodilé vlastnosti povrchně vložené do masa a kostí. 
A pokud takříkajíc „zasadíme člověka44, tj. necháme jej prodělat 
přirozené procesy plození, rozmnožování a úpadku, vyroste jiný 
člověk, a nikoli pouhé maso a kosti. Chceme-li užívat řemeslnou 
analogii správně, pak se podle Aristotelova názoru musíme zbavit 
představy o formě lůžka povrchně vložené do dřeva. Namísto toho 
musíme chápat lůžko jako něco, co má vlastní integritu, a ptát se: 
Co to znamená být lůžkem? Zde nelze odpovědět: Být dřevem. Jak 
tvrdí Aristotelés, fůra dřeva je lůžkem nanejvýš v mohoucnosti,9 
což znamená, že dřevo má takovou povahu, jež zdatnému řeme
slníkovi umožňuje zformovat je v lůžko. Aby dřevo bylo lůžkem, 
musí do něj být příslušná forma skutečně vložena. Pokud tedy 
vůbec chceme přiznat lůžku nějakou přirozenost, pak je podle 
Aristotela vhodnější, ztotožníme-li ji s jeho formou. Skutečně to
tiž platí, že bylo-li by lůžko přirozenou věcí, pak pokud by bylo 
zasazeno, vyrostlo by z něj lůžko. To, že se lůžko nerozmnožuje 
v jiná lůžka, ukazuje, že žádnou přirozenost nemá. Neboť forma 
nějakého lůžka není pro lůžko jeho vnitřním principem. V tom se 
Aristotelés shoduje s Antifónem. Neshoda panuje pouze v tom, že 
podle Antifóna tato skutečnost odhaluje něco významného o při
rozenosti přirozených předmětů, zatímco Aristotelés se domnívá, 
že se v tom ukazuje významný rozdíl mezi přirozenými předměty 
a lidskými výtvory.

Avšak pokud je forma přirozené věci něčím vnitřním, jak mů
žeme odlišit přirozenou věc od její látky? Pouze v případě lidského 
výrobku přece hovoříme zcela běžně o látce, jež existuje předtím, 
než ji řemeslník utváří, a jež může přetrvat poté, co se výrobek 
rozpadne. Avšak pokud 1) je přirozenost přirozené věci vnitřním 
principem, jenž činí přirozenou věc přirozenou věcí, a 2) forma 
je kandidátem na to být touto přirozeností, pak se zdá, že forma 
musí být součástí přirozené věci od počátku. Forma pak nemůže

9 Tamt., II, 1,193a34—35.
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2.1 Přirozenost jako vnitřní princip změny

být vymezena v pojmech vlastností vložených zvnějšku do látky, 
jež existuje předtím a (možná i) poté, co existuje přirozená věc.10

Domnívám se, že Aristotelés se opírá o analogii mezi uměním 
a přírodou proto, aby posluchači dal možnost učinit si nějakou 
představu o formě přirozené věci. Řemeslník může vkládat formu 
do různých kousků látky -  může vyrobit lůžko z tohoto či onoho 
dřeva, může vytvarovat kouli z vosku či z bronzu.11 V každém 
z těchto případů jde o proces, při němž látka přijímá určitou for
mu. Také u všech živých věcí existuje proces, jímž každá z nich 
vzniká. Tento přirozený proces vznikání Aristotelés pojímá jako 
proces, v němž organismus dosahuje své (přirozené) formy. U do
spělých živých organismů samozřejmě nacházíme stupeň uspořá
dání, jenž je výsledkem postupného růstu a dospívání a jenž nebyl 
přítomen předtím, než organismus vyrostl a dospěl. Zároveň jsme 
schopni přisoudit alespoň jistý smysl představě látky, která přetr
vává změnu formy. Bezprostředně po smrti postrádá organismus 
princip změny a klidu; to, co zůstává, je látka. Avšak toto je přinej
menším nepřesná charakteristika. Neboť látka se začíná rozkládat 
současně se smrtí. Látka, jak se zdá, závisí na formě, aby byla tou 
látkou, kterou je.

Také forma se samozřejmě v jistém smyslu zdá být závislá na 
látce. V případě přirozených organismů, na rozdíl od řady lidských 
výrobků, se může forma uskutečnit výhradně v jediném typu lát
ky. Forma člověka se nemůže uskutečnit v žabí látce nebo v že
leze. Krátce řečeno, v případě přirozených organismů nám chybí 
jednoznačné kritérium, jaké máme v případě lidských výrobků, 
k rozlišení látky a formy. Pokud ovšem, jak se domnívá Aristote
lés, umění napodobuje přírodu, můžeme usuzovat zpětně z nápo
doby na to, čeho je nápodobou.12 Aristotelés by, jak se domnívám, 
přijal následující hypotetický úsudek: „Pokud by existoval božský

10 Viz J. L. Ackrill, Aristotle ’s Definitions o f Psýché; a níže oddíl 4.1.
11 Viz též Aristotelés, Met. VII,7-9; tato pasáž je probírána níže v oddíle 

6.5.
12 pipeTxai (mimeitai), Aristotelés, Phys. 11,2,194a21. K další diskusi o myš

lence zpětného usuzování ve snaze určit odlišnost formy a látky u přirozených 
věcí, viz níže oddíl 4.1.
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2. Přirozenost

řemeslník, vnesl by formu přírodních organismů do vhodné látky.“ 
Aristotelés by samozřejmě nemohl souhlasit s uvedeným předpo
kladem, protože božský řemeslník podle něj neexistuje. Avšak 
jelikož umění napodobuje přírodu, je možné pohlížet na přirozené 
organismy tak Jako by byly vytvořeny. Z této perspektivy spočívá 
každý vznik ve vkládání formy do látky.13

Vypráví se příběh, možná smyšlený, o malém dítěti, jež se ptá 
Einsteina, jak funguje rádio. Einstein požádá dítě, aby si předsta
vilo velkou kočku, jejíž tělo se rozkládá v prostoru od New Yorku 
po Chicago. Někdo v New Yorku kousne kočku do ocasu a kočka 
zakňučí v Chicagu. „Rádiové vlny jsou právě takové,“ řekl údajně 
Einstein, „až na to, že tam není žádná kočka.“

Přirozená forma je přesně tím, co by božský řemeslník do látky 
vložil, pokud by existoval; avšak nikdo takový neexistuje. Vývoj 
formy, kdy organismus roste a dospívá, je postupem neoddělitel
ným od organismu samého. Avšak vnitřním principem změny je 
pro organismus jeho přirozenost. Přirozeností věci tedy bude, jak 
se zdá, vývojová síla, jež ji žene k uskutečnění vlastní formy. Jak 
pak tedy může Aristotelés ztotožnit přirozenost organismu s jeho 
formou? Odpověď, kterou budeme podrobně zkoumat později, 
zní, že forma může existovat na odlišných rovinách mohoucnosti 
a skutečnosti. Forma mladého organismu nesmí být ztotožňována 
s jejím současným uspořádáním a strukturou. Kromě míry struk- 
turace a uspořádání, jíž dosud dosáhl, má v sobě mladý organis
mus sílu k budoucímu růstu a vývoji. Touto silou je forma, ačkoli, 
jak se Aristotelés domnívá, formu na tomto stupni máme chápat 
jako mohoucnost či jako sílu (SúvapK;, dynamis). Forma zdravého 
mladého organismu je vnitřní silou pohánějící jej k uskutečnění 
jeho formy. Není to tak paradoxní, jak to může na první pohled 
vypadat. Když organismus dosáhne dospělosti, jeho forma již 
není mohoucnosti. V dospělém organismu forma existuje jakožto 
zcela zralá skutečnost. V růstu organismu se sama forma rozvíjí 
od mohoucnosti ke skutečnosti a určuje tento postup. Nelze tudíž

13 Aristotelés se vskutku domnívá, že látka ani forma nikdy nevznikají. 
Viz Met. VII,7-9. Tvoření je podle Aristotela vznikem složeniny látky a formy 
a spočívá ve vkládání formy do látky. Viz níže oddíl 6.5.

32



2.1 Přirozenost jako vnitřní princip změny

ztotožnit přirozené formy s uspořádáním organismu. Uspořádání 
napomáhá vytvořit formu, ale formy jsou rovněž dynamické, moc
né, činné. Jsou silou k realizaci uspořádání.

Forma rovněž navozuje souvislost mezi dospělým a nedospě
lým organismem. Růst organismu je pro Aristotela postupem smě
řujícím k cíli (véXog, telos), jímž je dospělý fungující organismus. 
Dospělý organismus je „to, kvůli čemu“ růst probíhal.14 Avšak 
Aristotelés ztotožňuje s cílem čili s „tím, kvůli čemu“ také přiro
zenost organismu.15 Znovu je v tom nádech paradoxu. Pokud se 
organismus pro dosažení svého cíle opírá o svůj vnitřní princip 
změny, jak může být tento cíl, který neexistoval během růstu, zto
tožněn s přirozeností organismu? Aristotelés odpovídá, že máme 
pojímat cíl jako (plně uskutečněnou) formu. Neboť forma je a byla 
přirozeností věci v průběhu jejího vývoje. Forma je obojím: jak  
tím, k čemu tento postup směřuje, „tím, kvůli čemu“ růst nastal, 
tak tím, co tento postup určuje. Přirozeností nedospělého orga
nismu je vyrůst v dospělého člena druhu a přirozeností dospělého 
organismu je jednoduše být členem tohoto druhu v nejplnějším, 
nej aktivnějším smyslu slova. Toto je pro Aristotela jedna a táž 
přirozenost: činná, dynamická forma, jež je, na různých stupních 
mohoucnosti a skutečnosti, při díle ve vhodné látce.

*

Od 17. století se západní věda vytrvale vzdalovala pojetí forem 
jako části základní struktury vesmíru. Panuje přesvědčení, že po
kud porozumíme všem vlastnostem látky, nalezneme také formu -  
jako něco, co vyplývá z těchto vlastností. Je důležité si uvědomit, 
že Aristotelův svět takový není. V Aristotelově světě nemohou být 
formy chápány v pojmech látky. Formy musí zaujímat fundamen
tální ontologické postavení -  patří mezi základní věci, jež jsou.

Myslím, že Aristotelés měl pro své přesvědčení o neredukova- 
telnosti formy celou řadu důvodů. Pokud umění napodobuje pří
rodu, pak forma musí být principem, který doplňuje látku. Lůžko

14 Aristotelés, Phys. II,2,194a27 (xó oi> ěvsica, to hú heneka).
15 Tamt., 11,2,194a28-29.
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nevzniká ze samotného dřeva; je třeba řemeslníka, jenž do dřeva 
vloží formu. Přirozená věc má tento princip v sobě, avšak to nijak 
neumenšuje význam skutečnosti, že musí jít o další princip vedle 
látky. Aristotelés se nepochybně domníval, že toto přesvědčení 
o neredukovatelnosti formy může podpořit empirickým pozoro
váním. Látka je pro Aristotela neurčená a postrádá řád. Podívá- 
me-li se na základní prvky -  zemi, vzduch, oheň a vodu - ,  pak 
se zdá být těžko uvěřitelné, že by nějaká uspořádaná jednota jako 
maso (nemluvě o živém organismu) měla být v úplnosti vysvětlena 
pouze na jejich základě. Aristotelés měl rovněž teoretický důvod, 
proč to považoval za nemožné.16 Každý z těchto prvků o sobě má 
totiž svoji (primitivní) přirozenost: přirozeností ohně je pohybo
vat se směrem vzhůru k obvodu vesmíru, přirozeností země je 
pohybovat se směrem do středu a přirozeností vzduchu a vody je 
zaujímat střední postavení. Pokud by neexistoval žádný další po
řádající princip, pak by nebylo nic, co by drželo prvky pohromadě. 
Za nepřítomnosti vnějších překážek by prvky uletěly odlišnými 
směry do svých přirozených míst.

Aristotelés se domnívá, že uspořádaná jednota může být vždy 
odlišena od látky, z níž je složena. Má-li být taková jednota uspo
řádaná, musí zahrnovat princip zodpovědný za toto uspořádání. 
Aristotelés proti sobě staví hromadu a slabiku.17 Hromada vůbec 
není skutečnou jednotou, a může být tedy považována za pouhé 
seskupení svých materiálních komponent. Naopak slabiku ba ne
můžeme pojímat jako pouhý souhrn jejích složek b a a. Aby byla 
slabikou, a ne pouhým sřetězením tvarů ba a, musí být zformová
na v písmu či v mluvě osobou, která kromě toho rozumí danému 
jazyku. Tato osoba -  či jazyková znalost v její duši -  působí jako 
princip uspořádání: formuje danou slabiku do slabiky, o niž jde.

Látka je, jak říká Aristotelés, relativní.18 Myslí tím to, že lát
ka dané věci musí být chápána ve vztahu k formě, jejíž je látkou. 
Látka bude vždy méně uspořádaná než forma, ale sama může mít

16 Viz S. Broadie, Nátuře, Agency and Change in Aristotle s Physics.
17 Viz např. Aristotelés, Met VII, 17,1041b 12-32.
18 Aristotelés, Phys. II,2,194b9 (rcpó<; n  f] x>Xr\, pros ti hé hylé).
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určité uspořádání. Mezi látkou a formou může opravdu existovat 
hierarchie. Aristotelés například říká, že látkou živočichů jsou čás
ti těla: srdce, plíce, mozek, játra, končetiny atd. Avšak tyto části 
jsou samy složeninami formy a látky: jsou tvořeny stejnorodou 
látkou -  masem, vnitřnostmi a kostmi -  uspořádanou určitým 
způsobem.19 Takže zatímco lidské plíce, játra, ruce atd. jsou lát
kou lidské bytosti, člověk není pouhou hromadou jater a plic. Je 
játry, plícemi atd. uspořádanými uvedeným způsobem, a je proto 
nutné, aby vedle uspořádání projevujícího se již v játrech, pli
cích a končetinách existoval princip zodpovědný za uspořádání 
lidských orgánů a končetin v lidskou formu. Tento typ usuzová
ní lze aplikovat i na všech nižších stupních. Maso a kosti jsou 
látkou lidských orgánů a končetin, ale paže není pouhým sesku
pením masa a kostí. Je masem a kostmi uspořádanými daným 
způsobem -  je proto nutné, aby vedle uspořádání projevujícího 
se již v mase a kostech existoval princip zodpovědný za uspořá
dání masa a kostí do paže. A takto můžeme uvažovat dál: maso 
má určité uspořádání, ale maso je samo složeninou látky a formy. 
Uspořádání masa nemůže být pochopeno výhradně pomocí uspo
řádání projevujícího se již v jeho látce, ohni a zemi. Maso není 
pouhým nahromaděním země, vody a tepla -  tato látka musí být 
uspořádána dalším principem. Takto uspořádané maso se může 
stát látkou končetin lidské bytosti, tj. může vyvstat potřeba dalšího 
principu jeho uspořádání.20

Jak Aristotelés, tak moderní biolog by souhlasili s následují
cím hypotetickým úsudkem: „Pokud by tomuto dítěti bylo dovo
leno žít v příznivém prostředí, vyrostlo by ve zralého a zdravého 
dospělého jedince/* Avšak pro moderního biologa by pravda této 
podmínkové věty byla založena na již  dosažené látkové struktuře 
malého dítěte. Dítě již má strukturu, která zajišťuje, že v přízni
vých podmínkách vyroste ve zdravého dospělého jedince. Naproti 
tomu podle Aristotela nedostačuje skutečná látková struktura dí
těte k tomu, aby zajistila normální vývoj. Přesto však Aristotelés

19 Viz Aristotelés, De gener. animal. 1,1,715a9-l 1.
20 O tom pojednávám dále v oddíle 2.3 níže.
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uvedený hypotetický úsudek přijímá. A nedomnívá se, že je prav
divá jen tak, tzn. bez opory ve skutečnosti. Fakt, že dítě by ve zdra
vém prostředí vyrostlo ve zralého dospělého jedince, je založen 
ve skutečné přítomnosti formy v dítěti. Tato forma je dodatečným 
principem zodpovědným jak za již dosaženou látkovou strukturu 
dítěte, tak za jeho budoucí vývoj. Nejde pouze o funkční stav lát
kové struktury. Zároveň nejde, tak jak existuje v dítěti, o formu 
zcela rozvinutou. Existuje v dítěti jako síla či mohoucnost tohoto 
plně rozvinutého stavu dosáhnout.

Avšak není-li tato síla funkčním stavem látkové struktury, jak 
můžeme její přítomnost pozorovat? Překračují přirozené síly ob
last empirického zkoumání? Nikoli; avšak uchopit podmínky, za 
nichž je lze pozorovat, vyžaduje úsilí. Je zjevné, že síly nejsou 
bezprostředním předmětem smyslového vnímání. Nevidíme je ani 
pod mikroskopem. Pokud bychom inteligentnímu vědci dovolili za 
celý jeho život pozorovat pouze jediný nedospělý přirozený orga
nismus a ponechali ho v nevědomosti o obecně platných faktech 
o vznikání a zanikání, pak by žádným způsobem nebyl schopen 
odhalit v organismu přítomnost jakékoli síly. První úsvit myšlen
ky, že je přítomna nějaká síla, se může objevit jedině při zpětném 
pohledu. Z hlediska plně rozvinutého organismu si uvědomujeme, 
že v nedospělém organismu byla přítomna síla, jež směřovala jeho 
růst a činnost k dospělosti. Přestože však původní myšlenka o pří
tomnosti síly hledí nutně dozadu, nevyplývá z toho, že jsou síly 
nepozorovatelné.

Aristotelés přikládal velký význam pravidelnosti přiroze
ných procesů vzniku a zániku. Vyskytl-li by se teleologický 
postup vzniku pouze jednou, museli bychom čekat až do jeho 
konce, než bychom pochopili předchůdně existující síly, které 
jej vyvolaly.21 Jelikož přirozené procesy růstu nastávají natolik

21 Hegel se domníval, že jedním takovým jedinečným procesem byla his
torie lidstva. Filosofie proto pro něj byla bytostně retrospektivní, neboť plný 
smysl lidského konání může být chápán jedině z pozorovatelského stanoviště 
uskutečněného cíle. Hegel to formuluje následovně: „Minervina sova začíná 
létat teprve za soumraku" (G. W. F. Hegel, Základy filosofie práva, „Před
mluva", str. 32).
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pravidelně -  výjimky můžeme pominout jakožto zvrácené či vad
né existuje empirická evidence přítomnosti nějaké síly v ne
dospělém organismu. Navíc forma nedospělého organismu není 
přítomna pouze jakožto síla směřující k rozvoji. Ukazuje se rov
něž v jeho struktuře a uspořádání. Takže i když forma není pouze 
funkčním stavem látkové struktury mladého organismu, je přesto 
za tuto strukturu zodpovědná. A přestože nedospělá struktura jako 
taková nedostačuje k zajištění rozvoje složitější a dospělé struktu
ry, je projevem formy, jež (v případě náležitého uspořádání) k za
jištění rozvoje postačuje.

Od 17. století se stalo zvykem přijímat s opovržením tak
zvaná vysvětlení typu virtus dormitiva. Toto označení pochá
zí z Moliěrovy hry Zdravý nemocný, v níž bláznivý lékař, který 
je dotazován, jak určitý prášek způsobuje spánek, odpovídá, že 
v práškuje virtus dormitiva -  síla způsobovat spánek. Jádro námit
ky vůči tomuto vysvětlení leží v tom, že vůbec žádné vysvětlení 
neposkytuje. Říci, že prášek zapříčiňuje spánek, protože má moc 
přivádět ke spánku, znamená nevysvětlit nic -  jde o pouhé zopa
kování toho, že prášek zapříčiňuje spánek.

Je nepochybné, že Moliěrův lékař je blázen a že jeho „vysvět- 
lení“ je podvod. Avšak západní kultura si z toho podle mě odnesla 
chybné pojetí přiměřeného vysvětlení. Je široce sdíleno přesvědče
ní, že pokud má nějaké vysvětlení strukturu typu virtus dormitiva, 
pak musí být kruhové a nevyhovující. Aristotelovy síly jsou tudíž 
nutně považovány za podezřelé. To je, jak se domnívám, chyba. 
Můžeme vznášet platné námitky proti určitým vysvětlením, jež 
mají strukturu stejnou jako virtus dormitiva, avšak tyto námit
ky nebudou principiální. Přestože nežijeme v Aristotelově světě, 
není zcela absurdní si představovat, že náš svět je takový, jak jej 
Aristotelés popisuje. V takovém světě nemůžeme vysvětlit způ
sobilost organismu k vývoji pomocí jeho látkové mikrostruktury. 
V takovém světě je tato schopnost formou a forma je jednou ze 
základních ustavujících složek vesmíru -  nemůže být vysvětlena 
v pojmech něčeho ještě fundamentálnějšího.

V Aristotelově světě pomáhá forma jako mohoucnost či síla 
skutečně vysvětlit růst, vývoj a zralé fungování živých orga
nismů. A přítomnost formy lze empiricky ověřit. Tam, kde by
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v nedospělém organismu neexistovala žádná struktura a v proce
sech vývoje žádná pravidelnost, by v Aristotelových očích také 
neexistoval žádný základ pro to, čemu máme v těchto procesech 
nějakou sílu přiřadit, a to bez ohledu na jejich výsledek. Absurd
nost Moliěrova lékaře se neukazuje pouze v tom, že užívá vysvět
lení virtus dormitiva, nýbrž za prvé v tom, že si nepovšiml, že 
nežije v Aristotelově světě (a v dané situaci dějin vědy si toho měl 
povšimnout), za druhé ve zřejmém faktu, že pouze papouškuje 
virtus, aniž by nějak rozuměl tomu, jak může sloužit jako vysvět
lení, a za třetí v tom, že neučinil nic pro to, aby zjistil, zda prášek 
slibovanou sílu skutečně má (mohl by vymyslet pokus, jehož po
mocí by rozlišil nahodilé usnutí od skutečně vyvolaného popudu 
ke spánku).

*

Aristotelés říká, že každá věc, jež má přirozenost, je podstatou 
(oůaía, úsiá).12 Skutečnost je podle Aristotela tvořena hierarchií 
závislostí. Například bílá barva může existovat, ale pouze jako 
barva něčeho.22 23 Podstata je základnou této hierarchie -  je tím, na 
čem je skutečnost jiných věcí závislá, zatímco ona sama nezávisí 
na ničem dalším. Toto určení podstaty je velice abstraktní. V dů
sledku toho sice možná víme, že podstata je ontologicky nezávislá, 
avšak zároveň nemusíme vědět, co ve světě tuto charakteristiku 
splňuje. Sedmá kniha Metafyziky, jež představuje zralé Aristote
lovo zkoumání podstaty, je pravděpodobně vůbec nejobtížnějším 
textem v celém aristotelském korpusu. Pro porozumění Aristotelo
vu tvrzení, že všechno, co má přirozenost, je podstata, se naštěstí 
nemusíme prokousávat tímto textem. Aristotelés totiž rozlišil pod
statu v prvotním smyslu od různých dalších věcí, jež nazýváme 
podstatami proto, že mají jistý stupeň ontologické nezávislosti. 
A ať už se nám jako prvotní podstata nakonec ukáže cokoli, mů
žeme si již nyní uvědomit, že věci, které mají přirozenost, požívají 
přinejmenším jistého stupně ontologické nezávislosti.

22 Aristotelés, Phys. II, 1,192b33. Je vhodné připomenout hned na počátku, 
že Aristotelovo pojetí podstaty se v čase vyvíjelo.

23 Viz např. Aristotelés, Met. VII, 1.
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Přirozené organismy jsou místem skutečnosti a sebeurčení. Je
likož každý z nich má v sobě princip změny, existuje objektivní 
základ k jejich odlišení od zbytku vnějšího prostředí. Nejde jen 
o to, že my jako pozorovatelé jsme založeni tak, že vnímáme určitá 
funkční uspořádání jako význačná, a tudíž vydělujeme určité čás
ti relativně homogenní reality jako předměty svého zájmu. Při
rozené formy jsou ontologicky základní a každá věc, která má 
přirozenost, má v sobě princip změny. Navic princip řídící růst, 
vývoj a charakteristickou činnost přirozeného organismu existuje 
v organismu samém. Vnější prostředí pouze poskytuje jeviště, na 
němž organismus rozehrává drama svého života. Vnější prostředí 
může být příznivé anebo překážet, ale kromě toho nehraje žád
nou významnou roli pro vývoj a život organismu.24 Tento vnitřní 
princip není ani jako přídavný procesor, který je zapojen do již 
existujícího počítače. Je spíše nejjasnějším výrazem toho, čím or
ganismus jako takový je. Organismus je nejplněji tím, čím je, když 
dosáhl zralosti -  je tudíž nejplněji tím, čím je, když je jeho forma 
plně rozvinuta.25 Princip řídící změnu, růst a charakteristickou 
činnost vyjadřuje sebeurčení organismu.

Každý přirozený organismus je tedy podstatou na základě své 
přirozenosti.26 Organismus je relativně nezávislý na vnějším pro
středí a je sebeurčující, protože má přirozenost. Poskytuje vlast
nostem podmět, jemuž mohou náležet, a ve své existenci nezávisí 
na jiném podmětu.27 V tom se nicméně skrývá obtíž. Říkat, že 
přirozený organismus je podstatou kvůli své formě, zní podivně. 
Z toho by totiž, zdá se, vyplývalo, že závisí na své formě, má-li být 
podstatou, kterou je. A toto by ohrožovalo myšlenku, že organis
mus je ontologicky nezávislý. Jak může být přirozený organismus 
podstatou, závisí-li na své formě? Můžeme odpovědět, že forma

24 K diskusi o tom, jak se moderní pojetí významu vnějšího prostředí od
lišuje od Aristotelova pojetí, viz S. Broadie, Nátuře, Agency and Change in 
Aristotle s Physics.

25 Aristotelés, Phys. II, 1,193b6—7.
26 Srv. tamt., II, 1,192b33—34.
22 Viz též Aristotelés, Met. V,8,1017bl3-14.
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vyjadřuje, co organismus nejopravdověji je. Forma není vlastnos
tí, jež náleží organismu. Forma ustavuje samo bytí organismu. 
Můžeme rovněž poukázat na to, že organismus nezávisí na své 
formě tím způsobem, jakým vlastnost závisí na podmětu. Avšak 
faktem zůstává, že organismus je složeninou formy a látky a že 
forma je ontologicky prvotnější než složenina.28 Jak uvidíme, tato 
úvaha později Aristotela přiměje zavrhnout přirozené organismy 
jako kandidáty na prvotní podstatu. Přesto je můžeme nadále na
zývat podstatami, protože v přirozeném světě vykazují určitý typ 
ontologické nezávislosti.

2.2 Rozumění a „proč“29
Nemyslíme si, že něčemu rozumíme, říká Aristotelés, dokud jsme 
nepostihli příslušné proč.30 Výraz „proč66 je neobratný, jakkoli je 
doslovným překladem, avšak jde o jeden z oněch případů, kdy je 
těžkopádnost namístě. Neboť často se má za to, že podle Aristo
telova názoru je příčinou cokoli, co zodpovídá otázku uvozenou 
výrazem „proč66. To je však anachronistická představa. Navozu
je dojem, že Aristotelés omezuje význam příčiny na naše zájmy 
a zvědavost. Ve skutečnosti je situace opačná. „Proč“ je objek
tivním rysem světa -  představuje to, na co bychom měli zaměřit 
svoji zvědavost, chceme-li nějakou věc pochopit. Výraz „proč66 
připomíná úzkou souvislost, již Aristotelés spatřoval mezi člově
kem a světem. Člověk je od přirozenosti tazatelem světa: snaží se 
pochopit, proč je svět takový, jaký je. Svět sám tuto snahu opětu
je -  „zodpovídá46 člověku otázky. „Proč66 plní zvláštní dvojí úlohu, 
danou tázacím a oznamovacím způsobem užití, neboť udává jak 
otázku, tak odpověď. „Odpovědi66 světa ale nejsou pouze reakcí 
na lidská zkoumání, nýbrž zjevují svrchovanou rozumovost světa. 
„Proč66 tudíž proniká do nejzákladnější skutečnosti světa.

28 Viz tamt., VII,7-9; a oddíl 6.6. níže.
29 Vhodná četba k této části: Aristotelés, Phys. 11,3, 7-8; 111,1-3.
30 xó 8iá xí {to dia ti), tamt., 11,3,194b 18-19; srv. Anal. post. I,2,71b8—12.
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Uchopit „proč“ nějaké věci znamená podle Aristotela uchopit 
její prvotní příčinu.31 Z toho, co jsme se dosud dozvěděli, bychom 
očekávali, že Aristotelés ztotožní „proč“ s přirozeností věci. Ne
boť forma, jež je vnitřním principem změny věci, nám poskytu
je nejlepší porozumění tomu, co věc nejopravdověji je a proč je 
taková, jaká je. Toto očekávání je, jak se domnívám, naplněno. 
Aristotelés ztotožňuje „proč“ s přirozeností či formou předmětu. 
To se může zdát překvapivé, pouze pokud jsme již slyšeli o tom, 
že Aristotelés rozlišil čtyři různé příčiny: látkovou, formální, 
účinnou a cílovou. Ve skutečnosti ale neuvádí čtyři příčiny, nýbrž 
čtyři způsoby, jimiž uvádíme příčinu.32 Aristotelés byl jistě hrdý 
na to, že nalezl čtyři oddělené způsoby, jimiž uvádíme příčinu. 
Nicméně domníval se, že pro vznik přirozeného organismu a pro 
zhotovování výrobku existují nanejvýš dvě příčiny -  forma a lát
ka. A látka má být nakonec sesazena na druhotnou pozici, protože 
koneckonců není rozumově uchopitelná. To, co můžeme pochopit 
na každé úrovni uspořádání, je princip uspořádání neboli forma. 
Látka skýtá předmětu základní jednotlivost výskytu -  může být 
vnímána, ale nikoli chápána.33 Rozumově neuchopitelná látka nám 
v přísném smyslu nemůže poskytnout „proč“ ničeho. Takzvaná 
formální, účinná a cílová příčina představují (přinejmenším v růz
norodosti toho, co se děje v přirozeném světě) tři různé aspekty 
formy samé. Aristotelés uvádí, že tyto tři příčiny „často spadají 
vjedno“.34 Touto jednou věcí je forma a určení „často“ zahrnuje 
všechny případy přirozeného vzniku a zhotovování lidských vý
tvorů. 35 Takže ačkoli Aristotelés může hovořit o třech příčinách, 
které se překrývají, může také hovořit o prvotní příčině. V tom

31 f) 7tpcí)TT| aixía (hépróté aitia), Aristotelés, Phys. II,3,194b20.
32 xpÓ7toi (tropoi), tamt., II,3,194b23-24, b26, 29, 32.
33 Viz např. tamt., III,6,207a24-32. K širšímu smyslu, v němž lze látku 

považovat za rozumově uchopitelnou, viz zkoumání cílové příčiny v oddíle 
2.3 níže a hierarchii látky a formy v oddíle 2.4 níže.

34 eiq §v 7to>AáKiq (eis hen pollakis), tamt., II,7,198a25.
35 Nezahrnuje příčinný vliv nehybného hybatele. Nezahrnuje rovněž mate

matické předměty jako geometrické objekty a čísla. Viz tamt., II,7,198a28-29.
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případě pak nevyzdvihuje jednu ze čtyř příčin, nýbrž uvádí jedi
nou položku, formu, na niž lze pohlížet bud’ jako na danou for
mu, nebo jako na účinnou či cílovou příčinu. Forma je skutečným 
„proč44 věci.

2.3 Čtyři způsoby
Aristotelés se nicméně domnívá, že existují čtyři způsoby, jimiž 
uvádíme příčinu věci. První z nich je látka neboli „to, z čeho věc 
vzniká a v čem trvá“.36 Paradigmatickým případem je látka lid
ských výrobků. Například bronz může být vytvarován v mísu, 
poté roztaven a vykován v meč. Bronz je látkou, nejprve mísy 
a poté meče. Zbývající tři způsoby, jimiž vyjadřujeme příčinu, 
jsou tři různé způsoby, jak určit stejnou věc, a to formu.

Druhým způsobem je sama forma, tj. forma určená jako ta
ková. Jelikož se tato příčina neliší od těch, které budou násle
dovat, ukáže se zde, jak Aristotelés vymezuje formu. Nazývá ji 
„logos bytnosti44.37 „Bytnost44 je obvyklý překlad sousloví, jež lze 
doslova přeložit jako „to, čím je tomu být44. 38 Přirozenost organis
mu, její vnitřní princip změny, nám objasňuje, co je to být touto 
věcí. To, že organismus má přirozenost, nám vlastně poskytuje 
metafyzickou základnu pro rozlišování mezi -  moderně bychom 
řekli -  vlastnostmi organismu. Vlastnosti, jež jsou částí bytnosti 
organismu, by neměly být chápány tak, že se pravdivě vypovídají 
o organismu. Spíše vyjadřují, co organismus je. Jiné vlastnosti, 
jako např. bledost, chůze, výška šest stop - ,  se pravdivě vypovídají 
o organismu. A jejich existence závisí na organismu, jenž vystu
puje jako podmět, jemuž náležejí.39

36 xó ou yíyvexaí n  évu7tápxovxoc; {to ex hú gignetai ti enyparchontos), 
tamt., II,7,194b24.

37 ó Xóyoc, 6 xou xí rjv eivai (ho logos ho tú ti én einai), tamt., 11,7,194b27.
38 xó xí rjv eivai (to ti én einai).
39 Toto rozlišení jsem již začal probírat v části 2.1. Podrobněji bude zkou

máno níže v oddíle 6.5-6.6.
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Oxfordský překlad spojení „logos bytnosti44 zní „definice 
bytnosti44.40 Přestože „definice44 je někdy vhodným překladem vý
razu logos, v tomto kontextu není správný. Aristotelés se zde snaží 
charakterizovat formu jako příčinu a příčina není definicí, nýbrž 
skutečnou věcí ve světě. Logos je mnohoznačný výraz -  může 
znamenat rovněž poměr, vztah, řád. Logos bytnosti nemůže být 
lingvistickou entitou; může být řádem, uspořádáním, poměrem 
ustaveným bytností samou. „Logos bytnosti44 objasňuje, že byt
nost -  co je to být určitou věcí -  ustavuje řád či poměr v látce.

Právě proto, že bytnost ustavuje řád, je rozumově poznatelná. 
Mysl může uchopit řád, jenž se vyjevuje v bytnosti, a proto může
me podat její vysvětlení či definici. Podle překladu jako by Aris
totelés říkal, že to, co je v mohoucnosti masem, dosud nemá svoji 
vlastní přirozenost, dokud neobdrží „formu vymezenou definicí44.41 
Doslovnější překlad by zněl: dokud neobdrží formu podle logu. 
I zde je „definice44 chybným překladem. Neboť Aristotelés nemá 
na mysli, že maso v mohoucnosti podléhá postupu, při němž do
chází k jeho přizpůsobování lingvistické entitě. Spíše je to tak, 
že maso v mohoucnosti podléhá postupu uskutečňování určitého 
řádu, a tímto řádem je logos. Přece však Aristotelés také postupuje 
od řádu formy k její definovatelnosti. Uvádí například, že forma 
podle logu je to, „podle čeho při definování říkáme, co maso nebo 
kost je44.42 Nejedná se o dvojznačnost. Aristotelés uvažuje o témže 
logu přítomném ve formě i v definici -  to je důvod, proč definice 
je definicí. Jde o logos, který určuje logos: definicí se vypoví
dá bytnost. Aristotelés se domnívá, že řád je vposled rozumově 
uchopitelný. Je tím, co je stále znovu uskutečňováno v přirozených 
organismech, tím, co jediná definice může zachytit jakožto byt
nost těchto organismů, tím, co mysl může pochopit. Protože forma 
přirozeného organismu nebo výrobku objasňuje, čím je této věci 
být, proč a co se překrývají. Máme sklon pohlížet na filosofickou 
činnost tak, že se zabývá esenciálním popisem -  tím, co skutečně

40 Starý oxfordský překlad uvádí „určení bytnosti44.
Tamt., II, 1,193b 1-2.

42 Tamt., II,l,193b2 (překlad J. L.).
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existuje -  přinejmenším stejně tak jako vysvětlováním -  proč jsou 
věci tak, jak jsou. Podle Aristotela objasňuje jediné zkoumání obo
jí, neboť proč něčeho je jeho bytností.

Třetím způsobem určení příčiny je prvotní zdroj změny či kli
du.43 Otec je v tomto smyslu příčinou dítěte, tak jako je řemeslník 
příčinou toho, co vytváří. Obecně platí, že to, co způsobuje změ
nu, je příčinou toho, co se mění.44 Řecký výraz pro „prvotní zdroj 
změny“ je často překládán jako „účinná příčina44. Neboť prvotním 
zdrojem či principem je to, co způsobuje změnu. Avšak tento pře
klad je ze dvou důvodů zavádějící. Za prvé navozuje anachronis- 
tický dojem, že Aristotelés zde vyčlenil moderní pojem příčiny. 
Za druhé naznačuje, že jde o odlišnou příčinu oproti formě, ačkoli 
jde o odlišný způsob určení téže příčiny. Uvažme postupně tyto 
důvody.

Prvotní princip změny se podle Aristotela zásadně odlišuje 
od moderního pojetí účinné příčiny. Nejzjevnější rozdíl spočívá 
v tom, že v moderním, posthumeovském pojetí je účinná příčina 
událostí, jež je obvykle následována svým účinkem, zatímco Aris
totelés tíhne k tomu uvádět věci -  otce, stavitele, lékaře -  jakožto 
paradigmata tohoto prvotního principu. Tento rozdíl je tak velký, 
že by to ihned rozbilo veškerou podobnost mezi účinnou příčinou 
a prvotním principem, neplatilo-li by, že Aristotelés rozlišuje mezi 
příčinou v mohoucnosti a skutečnou příčinou.45 Stavitel je příčinou 
domu v mohoucnosti, stavící stavitel je jeho skutečnou příčinou. 
Ti, kdo chtěli připodobnit příčinu podle Aristotela modernímu po
jetí, tvrdili, že skutečná příčina -  stavící stavitel, léčící lékař či 
plodící otec -  je událostí. V tomto pojetí je samozřejmě událostí, 
která způsobuje svůj účinek, a tudíž má být pojata jako účinná 
příčina. Tomuto způsobu argumentace se však podle mého názoru 
nedaří uchopit, proč Aristotelés trvá na tom, že skutečnou příčinou 
je stavějící stavitel.

43 Tamt., II,3,194b29-30.
44 Tamt., 11,3,194b30-32.
45 Tamt., 11,3,195b4-6.
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Pro objasnění uvažme v tuto chvíli, proč se vůbec moderní po
jetí příčiny zaměřuje na události. Hume tvrdil, že činitel přechodu 
není v přírodě empiricky pozorovatelný. Jediné, co vůbec můžeme 
pozorovat, je následnost jedné a druhé události. Nemůžeme nikdy 
pozorovat zapříčinění, jež jakoby slepuje dohromady dvě události. 
Pokud existuje pravidelný vzorec následování jednoho typu udá
losti druhým, máme sklon vidět první událost jako příčinu druhé. 
Avšak, jak tvrdil Hume, nikdy nevidíme zapříčinění, jsme pouze 
svědky událostí. Hume se nedomníval, že bychom se měli vzdát 
slovníku zapříčiněnosti, úkolem Humeových přívrženců je ale re- 
interpretovat, co je „příčinou" míněno. Vyčlenění nějaké události 
jakožto příčiny musí být vyloženo jako zkratka pro tvrzení, že 
událost zaujímá určité místo v širším kontextu pravidelných udá
lostí. Říci, že určitá událost x zapříčinila událost y, znamená říci, 
že x je událostí typu X, y je událostí typu Y a že obvykle když se 
vyskytne událost typu X, pak je následována událostí typu Y. Mů
žeme dokonce říci, že události typu X vyvolávají události typu Y, 
avšak míníme tím jedině to, že pokud by událost typu X nastala, 
pak by následovala událost typu Y. Přísně řečeno by však veškeré 
náznaky, že přechod je výsledkem působení činitele působícího, 
měly být škrtnuty. Jedním z důvodů, proč se v moderně při hledá
ní příčin zaměřujeme na události, je to, že se nechceme odvolávat 
na nic, co nelze empiricky pozorovat, a že skutečné zapříčinění 
chápeme jako něco, co pozorovat nelze.

Aristotelés se naopak domníval, že skutečné zapříčinění je 
jasně pozorovatelné. Stavící stavitel je skutečným zapříčiněním 
a jeho činnost stavění je viditelná. Pro Huma není zapříčinění 
samo zvláštní událostí. Je tím, k čemu by došlo mezi předchůd- 
nou a následnou událostí, pokud by něco takového bylo; ale k ni
čemu takovému (alespoň k ničemu empiricky pozorovatelnému) 
nedochází. Ve hře je nejenom neshoda ohledně příčiny, ale rov
něž ohledně toho, v čem spočívá událost. Je třeba si uvědomit, že 
události nejsou neproblematicky dány. Snadno to přehlédneme, 
protože se domníváme, že jsme schopni vybrat jakýkoli bod v pro
storu a čase a to, co se v něm odehraje, nazvat událostí. Avšak 
Aristotelés neměl žádnou takovou základnu, z níž by vyčleňoval 
a určoval události. Neměl hodiny, a když určoval místo předmětu,
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pak nikoli pomocí jeho umístění v jednolitém všezahrnujícím poli. 
Místo předmětu bylo charakterizováno pomocí hranice tělesa, jež 
jej obsahuje.46 Způsob, jejž Aristotelés volil, měl-li rozlišit udá
losti, spočíval spíše v uskutečňování mohoucnosti -  mohoucnosti 
podstaty zapříčinit změnu či jí podléhat.

Rozdíl mezi Humem a Aristotelem lze popsat tak, že zatímco 
podle Huma musíme zapříčinění chápat v pojmech vztahu mezi 
dvěma událostmi, podle Aristotela je zde pouze jedna událost -  
změna. Aristotelés může vyčlenit jedinou událost změny a zapří
činění musí být pochopeno jako vztah věcí (nebo věcí konajících 
svou věc) vůči této události. Změna je podle Aristotela uskutečňo
váním mohoucnosti.47 Například hromada cihel může být v mo
houcnosti domem a stavitel může být schopen dům postavit. Usku
tečnění této mohoucnosti je stavěním domu. Aristotelés oprav
du říká, že změnu můžeme chápat jako uskutečňování toho, co 
může působit, a toho, co může působení přijmout.48 Proto můžeme 
o změně přemýšlet v pojmech stavitele, jenž uskutečňuje svoji mo- 
houcnost tím, že se stane stavějícím stavitelem, a cihel uskuteč
ňujících svou mohoucnost tím, že se stanou postaveným domem. 
Avšak uskutečňování těchto dvou mohoucnosti nepředstavuje dvě 
oddělené události. V uskutečňování činitele a uskutečňování toho, 
na co působí, jde o jednu a tutéž událost.

V třetí kapitole III. knihy Fyziky Aristotelés tvrdí, že v dané 
změně existuje pouze jediná činnost, která se děje na tom, nač 
lze působit. Aristotelovi jde o to ukázat, že ne každá příčina změ
ny musí sama podléhat změně, když působí jako příčina, totiž že 
existuje přinejmenším možnost nehybného hybatele. Když se tedy 
potýká s otázkou „Kam umístíme působení, jež je uskutečňová
ním činitele?" nebojí se prohlásit, že „v to, nač působí". Když 
uvažujeme o situaci, kdy učitel vyučuje a žák se učí, nemáme 
podle Aristotela přemýšlet o dvou vzájemně vztažených činnos
tech: „učitel vyučuje" a „žák se učí" jsou dva různé způsoby, jak

46 Viz tamt., IV,4.
47 Tamt., III, 1,201al0—11. Podrobněji to bude probráno v kapitole 3 níže.
48 Tamt., III,3,202b26.
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popsat totožný děj. Jedním z popisů uchopujeme perspektivu čini
tele, druhým perspektivu toho, na koho je působeno. Přestože exis
tují různé způsoby, jak tuto činnost popsat, Aristotelés dokazuje, 
že jde o jedinou činnost, jež se děje na žákovi. Na první pohled se 
sice může zdát zvláštní myslet si, že učitelovo vyučování se děje 
na studentovi, ale má-li se podle Aristotela vůbec někde udát, pak 
by to mělo být právě zde. A když se nad tím dále zamyslime, pak 
zjistíme, že vůbec nejde o tak zvláštní představu. Kde jinde by se 
mohlo učení odehrávat? Můžeme si představit učitele bloumajícího 
v prázdné učebně anebo přednášejícího hejnu hus, avšak Aristo
telés by odmítl, že při tom učí. Pokud se žák neučí, nemůže učitel 
vyučovat.

Podobně je tomu se stavitelem. „Stavějící stavitel44 a „stavěný 
dům44 odkazují k jedné a téže události z dvojího úhlu pohledu. Čin
nost stavějícího stavitele se děje na cihlách a maltě, jež se stávají 
domem. A opět platí, že pokud by stavitel svoji charakteristickou 
činnost neprovozoval na vhodném materiálu, nebyl by stavějícím 
stavitelem. Byl by nanejvýš stavitelem konajícím něco jiného. Je 
proto marné určovat stavějícího stavitele jakožto předchůdnou 
událost, jež se může stát účinnou příčinou v moderním smyslu. 
Událost, k níž „stavějící stavitel44 odkazuje, je stejně účinkem jako 
příčinou. Jistě právě proto, že existuje pouze jedna událost, ne
může se Aristotelés vzdát slovníku příčinnosti. Způsob, jakým 
mluvíme o příčině, nás úporníná na to, že ve změně jsou zahrnuty 
dva odlišné „předměty44 -  činitel a to, nač působí - ,  aniž bychom 
připouštěli představu, již Aristotelés odmítá, totiž že zde jde o dvě 
odlišné události. (Humův přívrženec může naopak vždy opustit 
zkratkovitou formulaci příčinnosti a mluvit raději o tom, co pova
žuje za přesnější popis, totiž o obecných pravidelnostech a místu, 
jež v rámci těchto vzorců zaujímají jednotlivé události.)

Již jsme ukázali, že „prvotní princip změny44 nemá být ucho
pován v termínech moderního pojetí účinné příčiny. Ale proč by
chom si měli myslet, že tento princip má být ztotožněn s formou? 
Neodhalil spíš Aristotelés nějakou odlišnou příčinu?

Již jsme viděli, že Aristotelovi jde o to zdůraznit dva význačné 
rysy forem: jednak že jsou přírodním předmětům bytostně vlastní, 
a jednak že jsou dynamické. Formy jsou tím, čeho jsou přirozené
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2. Přirozenost

organismy případem -  jsou vnitřním principem změny a působí 
jako síla uvnitř uspořádané věci směřující k uskutečnění (a repro
dukci) formy.49

V přirozeném světě jsou formy předávány přinejmenším tře
mi způsoby: pohlavním rozmnožováním, zhotovováním výrobků 
a vyučováním. Paradigmatem zůstává zhotovování. Řemeslník 
má svoje umění čili techné ve své duši, takže forma, již později 
vtiskne vnější látce, se nejprve nachází v jeho duši. Viděli jsme, že 
forma může existovat na různých stupních mohoucnosti a skuteč
nosti. Forma výrobku, tak jak se nachází v řemeslníkově duši, je 
mohoucnosti nebo silou. Díky této síle v jeho duši o něm říkáme, 
že je řemeslníkem. Plnou skutečností řemeslníkova umění je jeho 
skutečné zhotovování výrobku. Tedy stavějící stavitel je vlastně 
činnou formou domu. A -  jak jsme viděli -  tato činnost se vyje
vuje na domu, jenž je stavěn. Řečeno krátce, prvotním principem 
změny je činná forma.

Když Aristotelés uvádí stavějícího stavitele nebo vyučujícího 
učitele jakožto skutečnou příčinu změny, nečiní tak ve snaze za
měřit se na předchůdnou příčinnou událost, tj. na to, co bychom 
my považovali za účinnou příčinu. Činí tak proto, že se snaží uvést 
prvotní princip změny -  formu v nejvyšším stupni uskutečnění. 
Aristotelés ztotožňuje činitele změny s tím, co určuje formu: „Čini
tel změny vždy vloží svoji formu ...Jež bude principem a příčinou 
změny, kdykoli pohybuje. Například skutečný člověk činí z toho, 
co je člověkem v mohoucnosti, člověka.“50 Rovněž však uvádí, 
že pokud bychom chtěli být přesnější, museli bychom považovat 
příčinu za formu samu: „Při zkoumání příčiny každé věci je vždy 
třeba hledat to, co je nejpřesnější..., takže člověk staví, poněvadž 
je stavitelem, a stavitel staví díky svému stavitelství; tato poslední 
příčina je  tedy dřívější, a to platí všeobecně.“51 Aristotelés nemohl

49 Viz oddíl 2.1 výše.
50 Aristotelés, Phys. III,2,202a9-12 (zdůraznění J. L.). Užívám výrazů 

„činitel změny“ a „změna“ tam, kde starý oxfordský překlad užívá „hybatel44 
a „pohyb44. Aristotelés sice tento přístup nedrží důsledně v celé Fyzice, ale 
může přinejmenším sloužit jako paradigma.

51 Tamt., 11,3,195b21-24 (zdůraznění J. L.).
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považovat primární zdroj změny za pouhou předchůdnou událost. 
Musí být něčím -  formou co přetrvává a určuje formu ve změně. 
Dokonce i v případě umění je forma v jistém smyslu zodpovědná 
za své vlastní uskutečnění. Určujeme-li stavitele jako prvotní zdroj 
změny, pak jej neuvádíme pouze jako příčinu. Zajímá nás, co jej 
nakonec ustavuje jakožto stavitele. Tím je forma (řekněme forma 
domu), jež je -  jakožto mohoucnost -  stavitelovým uměním. Jde 
o stavitelovu schopnost být stavitelem. Stavitelstvím na nejvyšším 
stupni činnosti je stavějící stavitel. Ukazuje se na stavěném domu 
a je totožné s činností, při níž je dům stavěn. Jak říká Aristotelés, 
„stavitelství je ve stavbách, které buduje44.52 V Aristotelově světě 
tudíž neexistuje událost, jež by předcházela této činnosti a jež by 
mohla být vyčleněna jakožto účinná příčina. Pokud máme vůbec 
vyčlenit něco předchůdného této činnosti, co by mohlo pomoci 
vysvětlit, že k ní došlo, musíme určit věc -  stavitele -  nebo snad 
formu, jež existuje jakožto mohoucnost či síla ve stavitelově duši.

Vyučování je velmi podobné zhotovování výrobku, ačkoli „lát
kou44, do níž učitel vkládá svoji form uje žákova duše. Učitel je při 
vyučování schopen předat vlastní vědění žákovi. Podle Aristotela 
se jedná o sdílení (příslušných) forem či bytností, jež má ve své 
duši, s duší žáka. Učitelovo vyučování je činností formy -  formy, 
jež ustavuje znalost, již učitel předává. Pokud je vyučování úspěš
né, žákova mysl převezme formu, jež je v učitelově mysli. Je to, 
jako by žákova mysl byla učitelovým zdařilým výrobkem.

Podobně je tomu s pohlavním rozmnožováním. Uvažme napří
klad lidský druh. Patří k bytnosti lidské duše, že členové lidské 
species jsou schopni rozmnožovat svůj druh. Být otcem znamená 
mít sílu předat lidskou formu jinému členovi druhu. Tato síla po
máhá ustavit lidskou formu samu. Plodící otec je právě uskuteč
něním této síly, totiž činnou lidskou formou.

Proto je prvotním zdrojem změny forma. Skutečným prvotním 
zdrojem je forma v činném stavu. 52

52 Aristotelés, De gener. animal. I,22,730b7-8.
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Posledním způsobem, jímž uvádíme příčinu, je cíl (xé^oq, te- 
los), čili „to, kvůli čemu44 je něco činěno.53 Například rostliny ob
růstají listím kvůli ochraně plodů a zapouštějí kořeny kvůli vý
živě, vlaštovky stavějí hnízda kvůli ochraně a pavouci stavějí sítě 
kvůli potravě.54 V každém z těchto případů je činnost rostlin a ži
vočichů zaměřena na rozvoj, udržení či ochranu formy: „A poně
vadž přirozenost je dvojí, jednak jako látka a jednak jako forma, 
přičemž tato je cílem, a všechno ostatní je kvůli cíli, forma musí 
být příčinou ve smyslu ,toho, kvůli čemu‘“.55 56 „Cílová příčina44 není 
odlišnou příčinou, je to pouze odlišný způsob odkazování k přiro
zenosti. Aristotelés končí svoje pojednání o cílové příčině tím, že 
říká: „Je tedy zjevné, že přirozenost je příčinou, příčinou, která 
působí za nějakým účelem.4456 Naším úkolem je porozumět tomu, 
jak přirozenost či forma může působit jako cílová příčina.

V Aristotelově světě existuje forma nikoli pouze jako uskuteč
něný stav, ale existuje rovněž jako úsilí směřující k tomuto stavu. 
Toto úsilí je základní ontologickou entitou: je neredukovatelnou 
silou v mladém organismu směřujícím k cíli. Cíl, forma ve svém 
uskutečněném stavu, není ničím jiným než úspěšným úsilím.57 Je
likož snažení není pouze výrazem momentálního látkového stavu, 
nemůžeme porozumět usilování, dokud nepochopíme, oč se v něm 
usiluje. Formu jako cílovou příčinu musíme uvést, máme-li učinit 
pochopitelnou celou škálu vývojových činností, tedy máme-li uči
nit rozumově uchopitelnou formu jakožto mohoucnost.

Filosofové vynaložili ve 20. století nemalé úsilí, aby ukázali, že 
teleologická vysvětlení jsou slučitelná s vysvětleními mechanic
kými.58 Můžeme např. říci, že pavouk staví svoji síť proto, aby si

53 Aristotelés, Phys. 11,3,194b32—33. Vhodná četba: tamt., 11,3-9.
54 Tamt., 11,8,199a20-30.
55 Tamt., II,8,199a30-32 (zdůraznění J. L.).
56 Tamt., 11,8,199b32—33.
57 Srv. to s pojetím lidského jednání jako úspěšného snažení. Jednání není 

podle této analýzy snažením doplněným tělesným pohybem, nýbrž úspěšné 
snažení je jednáním. Viz B. 0 ’Shaughnessy, The Will.

58 Viz např. Ch. Taylor, The Explanation o f Behavior; The Explanation o f
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zajistil potravu, avšak jeho soustavnou činnost můžeme vysvětlit 
také pomocí jeho neurofyziologické stavby a genetické výbavy. To 
znamená, že skutečná tělesná struktura zakládá teleologické cho
vání. Je třeba si uvědomit, že Aristotelés nevěří v žádnou takovou 
slučitelnost.59 Podle něj je nutné uvádět formu v jejím konečném, 
uskutečněném stavu proto, že pouze odkazem k této formě může
me porozumět teleologickému chování.

To se nejjasněji ukazuje v Aristotelově pojednání o náhodě a sa- 
movolnosti.60 Náhoda (tú^ti, tyché) a samovolnost (xó aúxópaxov, 
to automaton) jsou důležité, protože představují případ zdánlivé 
teleologie. Samovolná je taková událost, 1) o níž se mohlo zdát, 
že nastala kvůli něčemu, 2) což ale v tomto případě není pravda, 
ve skutečnosti však 3) byla místo toho vyvolána nějakou vnější 
příčinou.61 Například kámen, který někoho zasáhl samovolně, pro
tože ačkoli mohl být použit jako zbraň nepřítele, ve skutečnosti se 
jednoduše skutálel se srázu.62 Všimněme si, že samovolná událost 
není narušením řádu příčin. Kámen padá kvůli svojí hmotnosti -  
anebo, v aristotelských pojmech, protože tíhne do svého přiroze
ného místa a nic mu v tom nebrání. Událost je považována za sa
movolnou nikoli proto, že přerušuje kauzální řetězec nebo protože 
se zjevuje takříkajíc odnikud, nýbrž protože se zdánlivě děje za 
nějakým účelem, ačkoli ve skutečnosti tomu tak není. Kámen ve 
skutečnosti nebyl shozen, aby někoho zasáhl, ačkoli se to tak může 
zdát.

Náhoda je podobně jako samovolnost případem zdánlivé účel
nosti, aleje omezena na lidské konání.63 Člověk jde například na

Purposive Behavior; H. Putnám, Philosophy and Our Mental Life\ J. Bennett, 
Linguistic Behaviour.

59 Viz J. Cooper, Aristotle on Natural Teleology. K pokusům učinit z Aris
totela kompatibilistu viz např. W. Wieland, The Problém o f Teleology; Die 
aristotelische Physik; M. Nussbaum, Aristotle s De Motu Animalium, 1. esej.

60 Aristotelés, Phys. 11,4-8.
61 Viz tamt., 11,6, zvi. 197b 18-20.
62 Srv. tamt., 197b30—32; další příklady viz 197bl5—18.
63 Viz např. tamt., II,5,197a5-8; II,6,197bl-6.
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trh koupit si kuře a potká svého dlužníka.64 Pokud by býval věděl, 
že dlužník je na trhu, šel by tam za účelem jej potkat. Pozorova
tel, jenž nemá tušení o tom, co věřitel věděl či nevěděl, by mohl 
snadno vyvozovat, že šel na trh proto, aby potkal svého dlužníka. 
Avšak mýlil by se. Věřitel nepojal žádný takový úmysl, neboť ne
tušil nic o tom, kde se dlužník nachází. Pozorovatelovo teleologic
ké vysvětlení je tudíž lákavé, ale bylo by chybné. Ani náhoda není 
narušením přírodního řádu, je tomu pouze tak, že v pravidelných 
lidských záležitostech se vyskytují události, k nimž zdánlivě do
chází za nějakým účelem, ačkoli tomu tak není. Je dobře možné, 
že k nim dochází za jiným účelem. Jak věřitel, tak dlužník mohli 
například přijít na trh, aby si koupili kuře.

Pokud by stav podobný účelu byl nevyhnutelným výsledkem 
procesu, který záleží jedině na látkovém stavu organismu, pak by 
Aristotelés označil tento stav za samovolný. Aristotelés je nato
lik vzdálen kompatibilismu, že proti sobě výslovně staví proce
sy, k nimž dochází z nutnosti, a skutečné teleologické procesy.65 66 
Dokonce uvažuje o jakémsi typu přirozeného výběru, ale jenom 
proto, aby jej odmítl. Ptá se, zda by tomu nemohlo být tak,

„... že by naše zuby, přední ostré, uzpůsobené pro trhání, stoličky 
široké a užitečné po rozmělňování potravy, vyrážely nutně, protože 
nevznikly kvůli uvedenému cíli, nýbrž jen jako nahodilý výsle
dek; a podobně by tomu bylo i u všech ostatních částí těla, u nichž 
předpokládáme existenci účelu. Kdekoli tudíž všechny části těla 
vznikly tak, jako by byly vznikly pro nějaký cíl, udržely s z Jelikož 
byly samovolně složeny vhodným způsobem.4466

Pro moderního čtenáře je zvláštní vidět, že Aristotelés spojuje 
nutnost se samovolností. Máme totiž sklon představovat si, že 
právě událost, jež je důsledkem nevyhnutelného, determinující
ho postupu, naplňuje znaky, jež ji činí wesamovolnou. Avšak pro

64 Viz tamt., II,5,196b33-197a5, 197al5-18.
65 Viz např. tamt., 11,8.
66 Tamt., 11,8,198b23-31. (Používám výraz „vzniknout44 tam, kde oxfordský 

překlad užívá „stát se44.)
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Aristotela je samovolná událost ta, která zdánlivě nastává za něja
kým účelem. Proto může Aristotelés spojit nutnost a samovolnost. 
Pokud by organismus nebo jeho funkční části byly nevyhnutelným 
výsledkem materiálního procesu, pak by byly tím, čím musí být, 
samovolně.

Samovolnost je tudíž vážným ohrožením Aristotelova světové
ho názoru, neboť zpochybňuje nárok formy být prvotní příčinou. 
Pokud je forma nevyhnutelným výsledkem nutných procesů, pak 
by byla pouze dodatkem k těmto nutnostem.67 Forma by pak ne
poskytovala to rozhodující proč; to by pak bylo dáno spíše výkla
dem nutného vzájemného působení. Aristotelés odpovídá na svoji 
hypotézu nutných procesů a přirozeného výběru následovně:

„Je nemožné, aby byl tento názor správný. Neboť zuby a všechny 
ostatní přirozené věci vznikají buď vždy, nebo obvykle stejným 
způsobem; to však neplatí o ničem, co se děje náhodně a samovol
ně. ... Jestliže se tedy shodneme, že věci jsou buď výsledkem shody 
okolností, anebo kvůli něčemu, a jestliže tyto věci nemohou být 
výsledkem shody okolností a samovolnosti, plyne z toho, že musí 
být kvůli něčemu ... Tedy v tom, co vzniká a je od přirozenosti, je 
činnost směřující k nějakému cíli.“68

Aristotelův argument má -  jak se zdá -  následující strukturu:

1) Přirozené věci, jakými jsou např. zuby, vznikají vždy, nebo ale
spoň pravidelně, jistým způsobem; zato
2) samovolné či náhodné události nastávají zřídka;
3) k věcem dochází buď za nějakým cílem, nebo samovolně (či 
náhodně),

a tedy

4) k přirozeným věcem nemůže docházet samovolně (z 1 a 2). 

Vyplývá tedy, že

67 Aristotelés se domnívá, že určité nižší druhy vznikají prostřednictvím 
samovolného rozmnožování, avšak obecně závisí rozmnožování živých věcí 
na formě.

68 Aristotelés, Phys. II,8,198b34-199a8.
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5) přirozené věci musí být za nějakým cílem (z 3 a 4).

Tento argument je silnější, než jak se může na první pohled zdát 
modernímu čtenáři. Pro něj je skutečnost, že zuby se nutně vysky
tují v určitém vzorci, důkazem existence nutných procesů, nikoli 
jejich chybění. Jak se může Aristotelés dovolávat neměnnosti v ar
gumentu proti nutnosti? Není jeho argument očividně mylný? Na 
první pohled se zdá, že ano. Zdálo by se, že se Aristotelés opírá 
o dvě různá kritéria samovolného: zdánlivá účelnost a vzácnost 
výskytu. Nutné procesy se jeví jako samovolné, protože jsou pou
ze zdánlivě účelné. Poté je však k vyloučení existence nutných 
procesů použita údajná vzácnost samovolných procesů. Nemohli 
bychom namítnout, že pokud opravdu existují nutné procesy, které 
vedou ke zdánlivě účelným výsledkům, pak je prostě chybné do
mnívat se, že samovolné události jsou vzácné? Neměli bychom tedy 
odmítnout premisu 2)1 Pokud jsou nutné procesy všudypřítomné, 
pak jsou všudypřítomné i samovolné události.

Argument není takto špatný. Abychom jej však docenili, musí
me jej vidět na pozadí Aristotelova pojetí řádu. Existují dvě teze 
týkající se řádu, jež Aristotelés vyznával a energicky obhajoval. 
Pokud tyto teze přijmeme, pak je argument platný. První teze je 
následující:

1) Řád je vždy a všude, na všech úrovních výrazem formy.

Jak jsme již viděli, Aristotelés se domníval, že látka je věc rela
tivní. Ačkoli maso a kosti mohou být látkou lidských údů, jakmile 
se zaměříme na maso samo, vidíme, že je složeno z formy a látky, 
přičemž forma je řádem a uspořádáním látky, z níž se maso sklá
dá. A tak dále. Druhá teze zní:

2) Řád, který existuje na jakémkoli stupni látky, nedostačuje k vy
tvoření řádu vyžadovaného na dalším stupni uspořádání.

Je proto navíc třeba formy jakožto základní neredukovatelné 
síly -  schopnosti vývoje - ,  již rozhodně nelze, jak se Aristotelés 
domnívá, vysvětlit pomocí statické látkové struktury. Připomeň
me si, že forma vyvíjejícího se organismu není pouze jeho získa
nou strukturou, je v něm také silou k dosažení stále vyšší úrovně
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uspořádání, dokud organismus nedospěje. Aristotelés považuje 
myšlenku struktury, jež by se vynořovala z nutných procesů, za 
nevěrohodnou, protože podle něj by tyto nutné procesy nikdy ne
mohly mít základ ve struktuře již existující. Myšlenka, že řád, 
který existuje na úrovni masa, by byl dostatečný k vytvoření řádu 
nutného pro lidský život, je podle Aristotela stejně absurdní jako 
myšlenka, že řád existující v hromadě dřeva by byl dostačující 
k tomu, aby se hromada proměnila v lůžko. Přijmeme-li tyto dvě 
teze, pak musí být samovolné události velmi vzácné. Neboť obec
ně neexistuje žádný důvod pro to, aby vývoj postupoval výhradně 
na základě nutných vlastností látky. Ačkoli není nemožné, aby se 
řád vyvinul -  určitý řád mohou způsobit síly okolního prostředí - ,  
takový vývoj by musel být velmi vzácnou událostí.

Od 17. století mají teleologická vysvětlení špatnou pověst. Myš
lenka teleologie je obestřena řadou mylných představ, takže je na 
místě zdůraznit, že jediné, co Aristotelés skutečně zastává, je vý
chozí ontologická realita forem, spojená s myšlenkou, že přirozené 
formy se vyznačují vývojem z mohoucnosti do skutečnosti. Aris
totelés zvláště nezastává (absurdní) myšlenku zpětné příčiny, totiž 
že dosažený cíl uplatňuje jistý druh zpětného kauzálního tlaku na 
předcházející události. Tato zmatečná myšlenka vznikla tak, že 
účinná příčina v moderním pojeti byla postavena na konec vývo
jového procesu, za nějž je zodpovědná. (A pokud zapomeneme, 
že vedle moderní představy účinné příčiny může existovat i jiné 
pojetí příčiny, pak snadněji [i když neoprávněně] připíšeme toto 
zmatení Aristotelovi.) Aristotelés se nicméně domnívá, že ve světě 
existuje skutečná účelnost. Skutečná účelnost vyžaduje, aby cíl ně
jak  ovládal postup směřující k vlastnímu uskutečnění. Samozřejmě 
že -  přísně řečeno -  od počátku nepůsobí cíl určený jakožto cíl. 
Působí forma, jež vede postup vlastního rozvoje od mohoucnosti 
ke skutečnosti. Forma, jež existuje jakožto mohoucnost, je silou, 
jež organismu umožňuje získat určitou povahu, totiž uskutečněnou 
formu. Forma jako skutečnost je účelem či cílovou příčinou.

Samozřejmě platí, že forma v mohoucnosti stojící na počát
ku postupného vývoje existuje díky předchozí existenci skutečné 
formy. V případě přirozeného vzniku existuje forma dítěte v mo
houcnosti díky skutečné formě (jednoho z) rodičů, jež je předána
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při pohlavním rozmnožování. Při zhotovování výrobků se forma 
přítomná v řemeslníkově duši začne uskutečňovat ve chvíli, kdy 
řemeslník tvoří. Nakonec jde o skutečnou formu, jež je zodpověd
ná za vznik skutečné formy. V tomto rozšířeném smyslu je tedy 
účel na počátku, přičemž navozuje postup směrem k cíli: skutečné 
formě.

Aristotelés nezastává ani myšlenku, že příroda je utvářena vě
domým plánem. Ve skutečnosti výslovně popírá, že přirozenost je 
výrazem nějakého božského účelu či božského řemeslníka. Máme 
sklon k představě, že pokud skutečně existuje v přírodě nějaký 
účel, pak musí existovat nějaký činitel, o jehož účel se jedná. Z to
hoto důvodu slýcháme, že účel je pouhou projekcí mysli na (ne- 
oduševnělou) přírodu. Aristotelés by nesouhlasil. Je přesvědčen, 
že forma je základní skutečností, a všude vidí přirozené procesy, 
jež směřují k uskutečnění této formy. Avšak bylo by chybou činit 
závěr, že jeho primární pojetí účelnosti je neoduševnělé. To, zda 
teleologický vývoj je neoduševnělý či oduševnělý, závisí na tom, 
co je myšleno „myslí“. Pokud je mysl jednoduše rovna vědomí, 
pak je růst přirozeného organismu jistě neoduševnělý. V usku
tečnění rozvinuté formy dosahuje přírodní postup svého účelu, 
aniž by tento pohyb byl veden či tvořen nějakou myslí. Přesto je 
ale Aristotelův svět bytostně rozumově pochopitelný. Jde o svět, 
jenž je natolik uspořádán, strukturován, prosycen účelností, že je 
správné ho chápat jako svět, v němž je lidskou přirozeností zkou
mat jeho řád a dospět k jeho porozumění. Pokud by svět neměl 
myšlenkovou povahu v tomto širším smyslu, pak by mu člověk 
nemohl porozumět. Naše uznání účelnosti není v Aristotelových 
očích projekcí (lidské) mysli na přírodu. Jde o projekci účelné, 
rozumově pochopitelné, „oduševnělé“ přírody na lidskou mysl.

Účelná činnost myslícího člověka je ve skutečnosti nápodobou 
přírody.69 Kdyby dům vznikal od přirozenosti, pak by podle Aris
totela rostl právě tím způsobem, jakým je stavěn. Postupný proces 
stavění, který probíhá za účelem hotového přístřeší, je nápodobou 
přírody. Je to, jako by příroda naučila člověka účelné činnosti. 
To znamená, že vědomá účelná činnost je osvojením (nevědomé)

69 Tamt., II,8,199a8-20, b26-30.
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účelnosti, jež proniká přírodu. Člověk může vědomě řídit svoji 
účelnou činnost, avšak vědomí není bytostným rysem účelnosti 
samé. Člověk se dokonce může věnovat účelné činnosti, aniž by 
vědomě plánoval všechny kroky. „Je bláhové se domnívat, že účel 
není přítomen, pokud nevidíme rozvažujícího činitele. Umění pře
ce také neroz važuje.44 70 Řemeslník, jenž se vyučil svému umění, 
zvnitřnil formu domu ve své duši. Když řemeslník přistoupí k dílu, 
forma domu se stává činnou. Řemeslník nemusí rozvažovat či vě
novat se dlouhou dobu vědomému myšlení -  jeho účelná činnost 
je víceméně automatická. Je to činnost formy.

Kant tvrdil, že naše teleologické soudy přisuzují přírodě příčin
né působení pojmů.11 Byl ohromen skutečností, že části organismu 
jsou ve službě celku a že jeho různorodé činnosti jsou zaměřeny 
na udržení jeho života a reprodukci jeho druhu. Když například 
pavouk tká svoji síť, veškerá činnost tkaní sítě se zdá být zaměřena 
k cíli uchovat pavoukovu existenci. A všechny pavoukovy části 
se zdají být podrobeny tomuto cíli. Avšak cílem je existence jis
tého organismu, pavouka. Je to, jako by pojem pavouk uplatňoval 
kauzální vliv. Před Kantem tak vyvstane otázka, „jak může mít 
taková myšlenková entita jako pojem kauzální vliv na přírodu44.

Aristotelés přijal skutečnost forem, takže v jistém smyslu sku
tečně věřil v příčinné působení pojmů, a to v tom smyslu, že forma 
pavouka skutečně uplatňuje kauzální vliv. To však neznamená, že 
by se domníval, že kauzalita závisí na naší mysli nebo že je projek
cí našich myslí do přírody. Můžeme chápat formy jako něco, co má 
povahu pojmu, v tom smyslu, že činí svět pochopitelným. Jsou tím, 
co se promítá do naší mysli, když zkoumáme svět, a jedině proto 
jsou tím, co naše mysl při našem nazírání nahlíží. Avšak pak se 
musíme oprostit od představy, že pojmy existují pouze v mysli. Ve 
skutečnosti pouze proto, že pojmy skutečně existují v přírodním 
světě (nevědomém, ale jakoby oduševnělém) -  tj. proto, že formy 
se nacházejí v jednotlivých přírodních předmětech - ,  můžeme my 
lidé vůbec myslet v pojmech. Neboť pouze setkáváním s těmito 70 71

70 Tamt., II,8,199b26-28.
71 I. Kant, Kritika soudnosti.
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formami na naší cestě světem můžeme přejít z nevědomosti, v níž 
se rodíme, ke stavu, v němž nahlížíme podle libosti. Formy ve 
světě poskytují člověku pojmy k nahlížení.

2.4 Srdce živočichů72
Je-li forma základní přírodní silou, pak nemůže být její vývoj 
a vznik dán nutnými procesy, k nimž dochází v látce. Přirozený 
postup vznikání je v tomto ohledu podobný postupu při zhotovo
vání výrobku.73 Podle Aristotelova názoru je absurdní vysvětlo
vat strukturu domu tím způsobem, že jeho základy získávají své 
vlastnosti (jsou těžké, masivní a kamenné) díky tomu, že těžký 
materiál je přirozeně unášen směrem dolů, zatímco střecha -  jež 
je lehká a dřevěná -  díky tomu, že lehký materiál přirozeně stoupá 
vzhůru. Pokud by tomu tak bylo, pak by látka zcela předurčovala 
formu. Podle Aristotelova názoru je situace takřka opačná: for
ma ukázňuje látku. Stavitel domu, který -  jak jsme viděli -  má 
formu domu ve své duši, se snaží vložit tuto formu do vhodného 
materiálu. To znamená, že má v plánu postavit obydlí, a jeho ko
nání lze pokládat za uspořádávání dostupného materiálu s cílem 
vytvořit to nejlepší obydlí, jehož je jako stavitel schopen. Ačkoli 
tedy dům nemůže vzniknout bez látky, nelze podle Aristotela říci, 
že existuje díky látce.74 Důvod, proč je základ postaven z těžkého 
kamene, nespočívá v tom, že kámen přirozeně klesá dolů, nýbrž 
v tom, že dobré obydlí má mít pevný základ. Látka výrobku je 
vůči formě ve služebném postavení.

Aristotelés říká, že podobná situace platí pro „všechno ostatní, 
v čem je účelnost44.75 Přirozené organismy a lidské výrobky sestá
vají z látky, a látka má skutečně určité nutné omezující vlastnosti, 
nicméně vznik a uspořádání organismů a výrobků nemůže být

72 Vhodná četba: Aristotelés, Phys. 11,9; De part. animal. I-IV; De gener. 
animal. I, II, IV.

73 Aristotelés, Phys. 11,9.
74 Tamt., II,9,200a5-6.
75 Tamt., 11,9,200a7-8.
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projevem látkové nutnosti. Významný typ nutnosti, jenž účinně 
působí v přirozeném vznikání a v umělecké tvorbě, je Aristote
lem nazýván hypotetická nutnost.16 Hypotetická nutnost nás vede 
od dosaženého účelu zpět k postupu směřujícímu k tomuto účelu 
anebo ke struktuře částí, jež jej utvářejí. Pokud má pila řezat dře
vo, pak musí být vyrobena z materiálu způsobilého řezat dřevo,76 77 
a tento materiál, železo, musí být určitým způsobem tvarován. 
Železo samo nemá žádné vlastnosti, jimiž by bylo neúprosnou nut
ností přetvářeno v pilu. Je tedy omylem pojímat hypotetickou nut
nost jako tajemnou, zpětně působící účinnou příčinu. Není tomu 
tak, že by pila, poté co je dokončena, zpětně přivodila svoje vlastní 
zhotovení. Lidský výrobek jako pila je zhotoven osobou schop
nou vyrábět nástroje, nástrojařem. Nástrojařova schopnost vyrobit 
pilu -  tj. forma pily v jeho duši -  je předchůdnou účinnou příčinou. 
Hypotetická nutnost je vyjádřena v úvaze nástrojaře, jak vyrobit 
pilu. Nebo může být vyjádřena v jeho úvaze, jíž by se věnoval, 
pokud by vůbec rozvažoval.78 Viděli jsme totiž, že řemeslník vě
nující se svému řemeslu fakticky rozvažovat nemusí.

Hypotetická nutnost je tedy nakonec nutností rozumu. Pokud 
má mít pila danou funkci, pak musí mít danou strukturu a slože
ní. Někdy je tato rozumovost výslovná, jako když člověk uvažuje 
o tom, jak vyrobit pilu. Často je však nevýslovná, jako když vy
učený řemeslník pilu jednoduše vyrobí. Avšak rozumová úvaha, 
kterou provádíme, když vypočítáváme, co je nutné pro existenci 
pily, vyjevuje rozumovost pily, tj. její strukturu a složení.

Opustíme-li oblast lidských výrobků a obrátíme se k přírodě, 
pak zde již nenacházíme žádnou výslovnou rozumovou úvahu, již 
by bylo třeba zrekonstruovat. Není totiž žádný Tvůrce, jenž by 
uvažoval o tom, jak nejlépe vytvořit člověka nebo žábu. A pře
ce -  je-li forma základní silou v přirozeném světě, pak musí jít 
o svět, v němž je rozumová úvaha založená na hypotetické nutnosti

76 xó ávayKaiov Ú7io08Geco<; {to anankaion ex hypotheseós), srv. tamt., 
II,9,200al3.

77 Tamt., 11,9,200al0nn.
78 K výkladu Aristotelovy teorie rozvažování viz oddíl 4.5 níže.
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platná. Neboť pokud k přirozeným pochodům opravdu dochází 
kvůli cíli, pak bychom měli být schopni na základě cíle, jehož má 
být dosaženo, zpětně usuzovat na postup k němu směřující. Měli 
bychom rovněž být schopni rozumově uchopit strukturu, jež se 
v cíli vyjevuje. Aristotelés říká, že nejlepším postupem zkoumá
ní je začít u jevů přítomných u každé skupiny živočichů a teprve 
poté postupovat k příčině těchto jevů.79 Zdůvodnění této strategie 
spočívá v tom, že musíme porozumět cílové příčině, totiž plně 
dosažené formě žijících zvířat. Pouze na základě porozumění do
sažené formě můžeme totiž uvažovat zpětně a určit, proč jí muselo 
být dosaženo právě tímto způsobem.

Přítomnost formy jakožto základní síly v přirozeném světě 
tudíž ospravedlňuje rozumovou úvahu založenou na hypotetické 
nutnosti. Ta zase zaručuje rozumovost přirozeného světa. Pokud 
například části člověka existují proto, aby byl člověkem, tj. aby 
dosáhl své formy a věnoval se svým charakteristickým činnostem, 
pak mohou být části člověka rozumově uchopeny pouze ve světle 
toho, co je to být člověkem:

„Nejvhodnějším postupem zkoumání je říci, že člověk má tyto 
a tyto části těla, protože bytnost člověka je taková a taková a pro
tože jsou nutnou podmínkou jeho existence, anebo, pokud to nelze 
říci docela takto, pak alespoň co nejblíže tomu, totiž že je buď zcela 
nemožné, aby bez nich existoval, anebo alespoň že je dobré, aby 
byly. A z toho vyplývá toto: Protože je člověk takový a takový, je 
proces jeho vzniku nutně takový, jaký je; a proto vzniká tato část 
jako první, a poté jiná; a podobným způsobem bychom měli vy
světlovat vznik všech dalších výtvorů přírody.“80

Ačkoli je přirozený svět do značné míry rozumový, neznamená 
to, že se můžeme obejít bez jeho empirického pozorování. Zdaleka 
ne. Pouze věnujeme-li se podrobnému pozorování řekněme žab či 
lidí, můžeme se dozvědět, jaká je forma žáby nebo člověka. Mu
síme pozorovat jejich vývoj a charakteristické činnosti. Musíme

79 Aristotelés, De part. animal. 1,1,640a 13-19.
so Tamt., I,l,640a33-b4.
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je pitvat a prozkoumat jejich části. Rozumovost přirozeného světa 
se neprojevuje v možnosti zříci se empirických pozorování, nýbrž 
ve způsobu, jakým během těchto pozorování vytváříme teorie. 
Naše teorie budou založeny na hypotéze, že části živočicha musí 
být (více či méně) takové, jaké jsou, má-li tento živočich dojít 
své formy. Tato hypotéza umožňuje badateli postupovat dvěma 
směry: od skutečnosti k její rozumovosti a od rozumovosti zpět 
k její skutečnosti. Od pozorování žáby dospíváme k porozumění 
tomu, co je to být žábou. Avšak jakmile rozumíme tomu, co je to 
být žábou, můžeme zpětně usuzovat na to, jakým způsobem musí 
různé části žáby fungovat.

Aristotelovy zoologické práce O částech živočichů a o Vzniku 
živočichů jsou cvičením v tom typu rozumového uvažování, jež 
je potřeba ve světě, v němž vládne hypotetická nutnost. Poté co 
podal teorii hypotetické nutnosti, věnuje se Aristotelés ve svých 
biologických spisech její praxi. Studiem jeho biologických spisů 
můžeme, jak se domnívám, rozřešit záhadu, jíž musí čelit každý 
aristotelský badatel. Na jednu stranu Aristotelés trvá na tom, že 
pravým předmětem přírodní filosofie je forma, a nikoli látka.81 
Nejen že forma není utvářena nutnými látkovými procesy, látka 
je dokonce jako taková nepoznatelná a rozumově neuchopitelná. 
Na druhé straně Aristotelés, jak se zdá, věnuje nesmírné množství 
času a energie zkoumání látky živých věcí: částí živočichů, masa, 
kostí a útrobních tkání, z nichž jsou složeny. Můžeme se dokonce 
ptát, jak by se Aristotelés takovému zkoumání vůbec mohl vy
hnout. Neboť jak bychom mohli porozumět formě člověka, kdyby
chom nechápali látku, v níž je tato forma uskutečněna? Nemusíme 
k tomu, abychom porozuměli, co je to být člověkem, znát jeho 
části a složení?

Řešení tohoto dilematu spočívá ve skutečnosti, že existuje 
hierarchie formy a látky. Látkou živočichů jsou podle Aristotela 
různorodé části, z nichž sestávají -  hlava, paže, srdce, játra, plíce 
atd.82 Tyto části však nejsou surovou látkou, nýbrž jsou masem,

81 Viz např. tamt., 1,1, 5,645a31-b4; Degener. animal. 1,1; 11,1; Phys. 11,2.
82 Aristotelés, De gener. animal. 1,1,715a8-11.
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kostí či útrobní tkání, a pokaždé jsou uspořádány určitým způso
bem.83 To znamená, že jsou samy složeninou formy a látky. Na
příklad zkoumáním principů, podle nichž je uspořádáno srdce, 
by mělo být možné pochopit, proč musí být srdce takové, jaké 
je, má-li v živém zvířeti konat svoje dílo. Chceme-li to vyjádřit 
paradoxně, lze říci, že existuje způsob, jak zkoumat látku při sou
časném zkoumání formy. „Žádná část živočicha,“ uvádí Aristote- 
lés, „není čistě látková, ani úplně bez látky.“84 Co se skutečně lze 
dozvědět o látce (srdci), je to, jakou má formu (či principy uspo
řádání). Jistě lze tuto úvahu dovést o krok dále a říci, že je možné 
zkoumat například útrobní tkáň, z níž se skládá srdce. Avšak opět 
platí, že stejnorodá látka -  maso, kost, útrobní tkáň, z níž se sklá
dají různorodé části živočichů -  je sama složena z formy a látky. 
Každá je vytvořena z prvků -  země, vzduchu, ohně a vody -  na 
základě určitého logu*5 A strukturu či formu útrobní tkáně lze 
pochopit opět díky porozumění funkci srdce, jež je z útrobní tká
ně utvořeno. Tímto způsobem je rozumovost přenášena z formy 
žijícího zvířete stále níže. Pokud má být člověk určitým zvířetem, 
musí mít orgán s určitou strukturou, aby vykonával určitou funkci; 
avšak aby mohl vykonávat určitou funkci, musí být utvořen z tká
ně strukturované určitým způsobem... Zatímco se naše zkoumání 
ponořuje stále hlouběji do látky, naše porozumění se nesetkává 
s ničím jiným než s formou.86

Vzhledem k tomu, že forma se objevuje na každém stupni hie
rarchie, může Aristotelés formu živočicha uchopit dvěma způsoby. 
Prvním z nich je co možná nejvíce abstrahovat od všech materiál
ních stránek živé bytosti. Člověk je například rozumovým živoči
chem, to je jeho bytnost. A Aristotelés může tuto bytnost stanovit,

83 Viz např. Aristotelés, De part. animal. 11,1.
84 Tamt., I,3,643a24-26.
85 Tamt., I,l,642al8-24; 11,1.
86 Dokonce i když dospějeme ke čtyřem prvkům, můžeme dále pokračovat. 

Takzvané prvky jsou totiž samy složeny z jednodušších sil. Viz Aristotelés, 
De part. animal. II, 1,646al 5; De gener. et corr. 11,2; Meteor. IV, 10. Země je 
složena ze studeného a suchého, vzduch z teplého a vlhkého, oheň ze suchého 
a teplého, voda z vlhkého a studeného.
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2.4 Srdce živočichů

aniž by přesně vymezoval, jak se rozumovost v živočichovi, kte
rým je člověk, uplatňuje. Druhý způsob chápe formu jako něco, co 
se odhaluje právě v konkrétním způsobu svého uplatnění. Při tom
to přístupu plněji postihneme, co je to být člověkem, pokud jsme 
schopni pochopit právě to, jak může být rozumovost uskutečněna 
v živočichu vyznačujícím se danou činností orgánů a částí. Aris- 
totelés používá ve svém díle střídavě oba přístupy, ale je zřejmé, 
že v jeho biologických spisech má převahu druhý z nich. Právě 
proto se může s takovým zápalem věnovat podrobnému zkoumání 
živočichů:

„Když jsme tedy pojednali o nebeském světě, kam až jsme jen 
byli s to dospět svými domněnkami, postupme k pojednání o živé 
přírodě, a nevynechejme přitom, pokud jsme s to, žádného člena 
této říše, jakkoli podřadného. Neboť i když někteří postrádají pů
vab k potěše smyslů, přesto příroda, jež je utvořila, poskytuje při 
jejich zkoumání úžasné potěšení všem, kdo jsou schopni sledovat 
příčinná spojení a kdo tíhnou k filosofii. A vskutku by bylo podiv
né, kdyby nám byly příjemné jejich obrazy, protože ukazují umění 
malíře či sochaře napodobovat, a původní skutečnosti samy již za
jímavé nebyly; bylo by to podivné přinejmenším u těch, kdo mají 
cit pro odhalení příčin. Proto se nesmíme s dětinským odporem 
odvracet od zkoumání nižších živočichů. Každá oblast přírody je 
úžasná. A podobně jako Hérakleitos hosty, kteří jej přišli navští
vit, ale kteří se, když jej viděli, jak se ohřívá u kamen v kuchyni, 
zdráhali vejít, údajně pobídl, aby se nebáli vstoupit, neboť ,i v této 
kuchyni jsou přítomni bohové6, stejně tak je třeba přistoupit ke 
zkoumání každého druhu živočichů bez odporu; neboť každý nám 
odhalí něco přirozeného a krásného. V dílech přírody lze nalézt ne
přítomnost slepé náhody a směřování všeho k cíli v nejvyšší míře, 
a výsledný cíl vznikání a skládání, k nimž v přírodě dochází, je 
určitou formou krásy.

Pokud by někdo považoval zkoumání zbytku živočišné říše za 
nedůstojný úkol, musel by považovat za stejně nízké také zkoumání 
člověka. Neboť nikdo nemůže bez značného odporu hledět na to, 
z čeho je složeno lidské tělo, jako například krev, maso, kosti, cévy 
apod. Navíc když je řeč o některé části těla nebo orgánu, ať už jde
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2. Přirozenost

o jakoukoli, nesmíme se domnívat, že cílem zájmu a předmětem 
diskuse je její látkové složení spíše než celková forma. Podobně 
nejsou skutečným předmětem stavitelství cihly, malta či dřevo, 
nýbrž dům; a tak hlavním předmětem přírodní filosofie nejsou lát
kové prvky, nýbrž jejich složení a celek podstaty, bez níž nemají 
látkové prvky žádnou existenci.4487

Aristotelés má ve skutečnosti dobrý důvod, proč zvolit tento dru
hý přístup. Neboť je odůvodněné chápat formální hledisko látky, 
tj. formy zvířecích orgánů, masa, kostí a útrobní tkáně, z nichž 
jsou orgány utvořeny, jako projevy živočichovy formy. Žádná kost 
v těle neexistuje podle Aristotela jako oddělená věc o sobě. Každá 
kost je tím, čím je, částečně kvůli svému vztahu k celku organis
mu, v němž je činná.87 881 tak látková entita jako krevní céva existu
je jako krevní céva díky tomu, že funguje v kontextu živého or
ganismu. Aristotelés to formuluje tak, že „žádná krevní céva není 
o sobě ničím44.89 Takže se zdá, že látka živého organismu, i na této 
zcela látkové úrovni, je sama sebou (tj. daným typem látky) díky 
tomu, že je projevem formy. A stejná úvaha platí, pokud postou
píme od kostí a krevních cév k uspořádaným částem živočichů.

Za to, že např. lidská ruka je taková, jaká je, zodpovídá forma 
člověka. Proto můžeme na základě hypotetické nutnosti usuzovat 
z toho, že člověk je určitým typem živočicha, na to, že má ruku.90 
Podle Aristotela je chybou se domnívat, že člověk získal svoje po
kročilé rozumové schopnosti prostřednictvím svých rukou, tedy 
tak, že byl obdařen rukama, a díky tomu se jeho mysl mohla roz
víjet směrem k jejich stále nápaditějšímu používání. Příroda spíše 
jedná tak, „jak by jednal jakýkoli rozumný člověk44 -  člověk je ob
dařen rukama proto, že má praktickou rozumnost, s jejíž pomocí 
ruce nesčetnými způsoby užívá. Ruka je opravdu nástrojem par 
excellence k tomu, aby člověk projevil svoji praktickou rozumnost.

87 Aristotelés, De part. animal. I,5,645a4—37.
88 Tamt., II,9,654a34-b6.
89 Tamt., II,9,654b2-3 (překlad J. L.).
90 Tamt., IV,10,687a9-b4. Viz též De gener. animal. 11,6; a srv. Pol. 

1,4,1253633.
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2.4 Srdce živočichů

Může s ní vyrábět a užívat nástroje, a proto ji Aristotelés nazývá 
nástrojem nástrojů. Říká, že příroda přiděluje určitý orgán, kon
četinu atd. pouze těm živočichům, kteří jej mohou užívat.91 To 
je důvod, proč ruce nikdy nenacházíme u nerozumných živoči
chů a proč je naopak musíme nalézt u bytosti, jejíž bytností je to, 
že se vyznačuje pokročilou rozumovou schopností a praktickou 
rozumností.

Přítomnost ruky jsme proto schopni deduktivně vyvodit z lid
ské schopnosti praktické rozumnosti. Avšak jakkoli si forma člo
věka vynucuje přítomnost a strukturu ruky, ruka je částí látky 
lidské bytosti. Forma lidské bytosti je tak zodpovědná za to, že 
látka je tou látkou, jíž je. Forma člověka je tedy zodpovědná za to, 
že ruka je rukou. Jelikož ruka sama je složeninou formy a látky -  
masa a kostí uspořádaných daným způsobem - ,  musí být forma 
člověka zodpovědná za formu ruky. To je potvrzováno Aristote
lovými poznámkami o smrti. Ruka mrtvého člověka není podle 
Aristotela nadále skutečnou lidskou rukou -  je rukou pouze podle 
jména.92 Být rukou znamená pro ruku nejen být tvarován určitým 
způsobem a být vyroben z určité látky, ale rovněž být schopen 
fungovat jako ruka. Avšak pokud je ruka částí látky žijící lidské 
bytosti, pak je tato látka zničena v momentu smrti. I maso, kosti 
a útrobní tkáně se po smrti začínají rozpadat na své látkové slož
ky -  v momentu smrti ztrácejí svůj pořádající princip, dokonce 
i když je následný rozklad poměrně pomalý. To by opět napovída
lo, že principy uspořádání masa, kostí a útrobních tkání jsou samy 
projevem lidské formy.

Aristotelés se nedomníval, že by rozumovost přirozeného světa 
mohla být odkryta nějakou přísnou procedurou. To ukazuje nejjas
něji jeho pojednání o klasifikaci živočichů. Platón navrhl metodu 
dělení, a někdo by mohl doufat, že ji bude možné použít ke klasi
fikaci druhů. Avšak Aristotelés se domnívá, že jakékoli podobné

91 Aristotelés, Depart. animal. III, 1,661b23 nn. (Proto se nikdy nesetkáme 
se zvířetem, které má jak ostré zuby, tak kly -  neboť příroda nečiní nic zby
tečně.)

92 Tamt., I,l,640b34-641a21.
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2. Přirozenost

přísné dělení povede k nepřirozeným skupinám.93 Předpokládejme 
například, že někdo započne dělení následovně:

věc

neživá žijící

rostlina živočich

mořský živočich suchozemský živočich

Takové členění by vedlo k nepřirozenému rozdělení ptáků na dvě 
třídy (mořské ptáky a suchozemské ptáky), jež by nebyly podtří- 
dami jednotné třídy ptáků. Žádná jednotná třída ptáků by v tomto 
dělení neexistovala.

Aristotelés je nedůvěřivý vůči každému přísnému postupu kla
sifikace. Namísto formulace nějakého přesného algoritmu proto 
člověku jednoduše doporučuje spolehnout se na vlastní instink
ty.94 To znamená, že když člověk zkoumá fyzický svět, je přiro
zeně veden k tomu vidět určité podobnosti a rozdíly mezi jevy. 
Užíváním svého vrozeného smyslu pro podobnost člověk původně 
klasifikoval odlišné typy ptáků do jednotného rodu a podobně tak 
učinil s rybami a jinými zvířaty. Tedy kromě toho, že je přísný 
postup klasifikace nemožný, není ani nutný. Ke správnému roz
členění světa stačí, když se člověk spolehne na svůj smysl pro 
stejnost a různost, jenž musí být samozřejmě založen na pečlivém 
pozorování.

Je důležité si uvědomit, že to není pouze pragmatický požada
vek. Aristotelés netvrdí, jak by mohl tvrdit pragmatik, že pokud 
člověk rozkouskuje svět podle svého zájmu a podle svého vnímání 
podobnosti, pak je to vše, co má pro něj význam. Podle Aristotela 
se můžeme spolehnout na lidské soudy jen proto, že člověku ná
leží určité místo ve světě. Jelikož příroda je projevem rozumové

93 Tamt, 1,3.
94 Tamt., 1,3,643bl0-16.
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struktury, a člověk je zase bytostí, která si rozumovou strukturu 
přirozeně uvědomuje a chápe, může člověk při sledování svého 
úkolu, jímž je odkrývat rozumovost přírody, sledovat své instink
ty a soudy. Zde se znovu setkáváme s tím, co může být nazváno 
argumentem z možnosti filosofie. Protože člověk je od přirozenosti 
tím, kdo systematicky rozumí světu, může se (více či méně) spo
lehnout na systematické soudy, jež činí, když prozkoumává ne
spočetné přírodní jevy. Tyto systematické soudy jsou samozřejmě 
výsledkem dvojího usuzování -  jedním z nich je vždy usuzování 
zjevů, s nimiž se setkáváme v empirickém zkoumání, vpřed smě
rem k obecným principům uspořádání; druhou z nich je zpětné 
usuzování na základě hypotetické nutnosti směrem od našeho po
rozumění druhu a formě k jevům, s nimiž se lze podle očekávání 
setkat při empirickém zkoumání.

Příkladem tohoto dvojího způsobu uvažování je Aristotelův 
výklad o srdci živočichů.95 Aristotelés říká, že jak  na základě ro
zumového závěru, tak na základě empirické evidence je zřejmé, 
že srdce musí být prvotním zdrojem vnímání.96 Za prvé musí být 
zdrojem vnímání jednotný a samostatný orgán, protože mohutnost 
vnímání je jednotná,97 a to v tom smyslu, že jedinec nemá různá 
oddělená vědomí, jedno pro hmat, jiné pro zrak a ještě jiné pro 
sluch nebo čich. Naše zrakové, sluchové a čichové vjemy vytvářejí 
jednotné počitkové vědomí světa. Čekali bychom proto, že nalez
neme jednotný orgán, jenž je sídlem tohoto vědomí. Očekávali 
bychom rovněž, že takový orgán bude umístěn blízko středu živo
čichova těla, neboť pak by byl (téměř) stejně dosažitelný z každé 
tělesné části. Jedincova schopnost vnímat se totiž rozpíná tak, že 
zahrnuje všechny okraje jeho těla. Pomocí empirického zkoumání 
pak nalezneme takovýto orgán, a to srdce. Srdce je samozřejmě 
poněkud stranou od středu těla, avšak i to lze očekávat. Příroda 
má totiž sklon umísťovat nejdůstojnější orgány na nejdůstojnější

95 Viz např. tamt., 111,3-5; De gener. animal. 11,4, 6.
96 Aristotelés, De part. animal. III,4,666a 18-20; srv. 666a3-8.
97 Tamt., III,4,666al3—15. Viz též De an. III,2.
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místo -  a nahoře a vpředu je důstojnější než dole a vzadu.98 Vní
mání a pohyb směřují navíc dopředu, takže je znovu důvod oče
kávat, že prvotní zdroj vnímání a pohybu bude umístěn nahoře 
a vpředu.99 A jelikož vnímání vyžaduje teplo, můžeme rovněž 
očekávat, že prvotní zdroj vnímání bude také muset být zdrojem 
tepla.100 Dále bude muset být zdrojem krve, neboť krev získává 
svoji teplost a tekutost od zdroje tepla.

Zárodečný vývoj živočichů rovněž poskytuje důkaz prvotního 
významu srdce.101 Z empirického zkoumání je zjevné -  alespoň si 
to myslí Aristotelés -  že srdce je prvním orgánem, jenž se v zá
rodku vyvíjí. Avšak Aristotelés se nechce opírat výhradně o em
pirické pozorování. Jak uvádí, to, že srdce je prvním principem 
vývoje, je jasné nejen smyslům, ale rovněž na teoretickém zákla
dě. 102 Neboť, říká, právě tak jako se musí mladý živočich, jenž 
byl oddělen od svých rodičů, postarat o sebe, musí také zárodek 
(pokud se oddělil od rodičů dostatečně k tomu, aby se stal odli
šeným zárodkem) mít svůj vlastní první princip vývoje. Rozum 
nám říká, že prvním rozvinutým orgánem má být princip, jenž 
řídí směr dalšího rozvoje embrya. Proto musí být tímto orgánem 
srdce. A tato rozumová úvaha získává další potvrzení z následující 
myšlenky. Zvířata se od ostatní přírody odlišují svojí schopností 
vnímání a (alespoň v mnoha případech) samopohybu. Proto by
chom očekávali, že princip vnímání a pohybu se objeví v případě 
živočišného vývoje jako první: tímto principem je srdce.103

Toto je paradigma dvojsměrného uvažování, jež je podle Aris
totelova názoru ospravedlněno přirozeností světa a místem člově
ka v něm. Jelikož svět je rozumový, můžeme rozumově usuzovat

98 Aristotelés, De part. animal III,3,665a21-26; III,4,665b 18-21.
99 Tamt., III,3,665al 1-15. Pak lze samozřejmě pochopit umístění a uspo

řádání plic a průdušnice, jelikož vzduch musí být přenesen z plic k srdci; viz 
tamt. III,3; Hist. animal 1,16-17.

100 Aristotelés, De part. animal. III,5,667b22—31.
101 Tamt., III,4,666a20, a34-bl; De gener. animal. 11,4, 6.
102 Aristotelés, De gener. animal., II,4,740al-23 (zvýraznění J. L.).
103 Tamt., II,6,742b33; De part. animal. III,4,666a34.
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zjevů, na něž narážíme ve smyslové zkušenosti, na obecné prin
cipy, jež činí tyto jevy pochopitelnými. Opačně platí, že můžeme 
usuzovat z obecných principů pochopitelnosti směrem k smyslo
vým jevům, v nichž by se měly projevovat. Člověk může uvažo
vat obojím směrem a všechno jeho uvažování by vposled mělo do 
sebe zapadat tak, aby vytvořilo harmonický, pochopitelný celek. 
Není samozřejmě sporu o tom, že Aristotelés dospívá používáním 
své metody k mylným závěrům. Mozek, a nikoli srdce, je sídlem 
vnímání, i když se Aristotelés domnívá, že to je nemožné. Mo
zek je podle něj orgán pro ochlazování krve104 -  a to je důvod, 
proč je umístěn při tělesném okraji - ,  zatímco zdroj vnímání musí 
být umístěn u zdroje tepla. Ale přestože Aristotelem formulovaná 
teorie o srdci a mozku je chybná, není to sama jeho metoda, která 
jej nutí k chybným závěrům. Jeho omyl tkví ve specifické úvaze, 
která na základě podmíněné nutnosti vyvozuje prvotní roli srdce. 
Metoda sama nás pouze vybízí, abychom části živočichů chápa
li ve světle konkrétního způsobu, kterým přispívají k fungování 
celku. Části se stávají pochopitelnými ve světle charakteristických 
činností živočicha. Aristotelés se tudíž nemýlí ve svém přesvědče
ní, že uspořádání a vývoj živočichů vykazuje určitou rozumnost 
(ačkoli samozřejmě nechápe její základ).

Je to tato rozumová uchopitelnost, jež je uchovávána v průbě
hu střídajících se generací. Důvod plození živočichů spočívá podle 
Aristotela v tom, že žádný jednotlivý živočich nemůže žít věčným 
životem.105 Zvířata proto usilují o nesmrtelnost jediným způso
bem, který je jim přístupný -  rozmnožováním svého druhu. Tímto 
způsobem existuje určitý druh věčně. Zatímco tedy rodiče mohou 
předat rodinnou podobu mezi jednou a druhou generací,106 tím, co 
prvotně zůstává nedotčeno v průběhu neustálé generační změny, je 
formální, rozumově uchopitelná struktura každého druhu. Oprav
dově věčná je rozumová uchopitelnost každého živočišného druhu.

104 Aristotelés, De part. animal. 11,7.
105 Viz tamt., 11,1,73 lb24 nn.; srv. De an. 11,4,415a26-b7.
106 K Aristotelovu pojetí dědičnosti podobnosti v rodině viz De gener. ani

mal. IV,3.
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Změna

3.1 Parmenidovské námitky1
Aristotelés považuje přirozenost za vnitřní princip změny. Máme- 
-li dokonale porozumět tomu, co pro člověka znamená mít nějakou 
přirozenost, musíme pochopit Aristotelovo pojetí změny. Nejed
ná se o triviální látku. Vždyť v intelektuálním ovzduší, v němž 
Aristotelés vyrůstal, nebylo vůbec samozřejmé považovat změnu 
za možnou. Jak Aristotelés uvádí,

„první z těch, kdo se zabývali filosofií, byli při svém hledání prav
dy a přirozenosti věcí zavedeni svou nezkušeností, která je jakoby 
svedla na scestí. Tvrdí tak, že žádná věc, která jest, ani nevzniká, 
ani nezaniká, poněvadž to, co vzniká, musí nutně vznikat z toho, 
co jest, nebo z toho, co není, že však ani jedno není možné. Ne
může totiž vzniknout to, co jest (protože již jest), a z toho, co není, 
nemohlo nic vzniknout.. “2

Jde o zjevnou narážku na presokratického filosofa Parmenida 
a jeho žáky, kteří tvrdili, že změna není možná. Změna totiž podle 
Parmenida vyžaduje, aby něco vzniklo, tj. přešlo do stavu bytí, ze 
stavu nebytí. Avšak z ničeho nemůže nic vzniknout. A nemůže 
vzniknout ani něco z něčeho, neboť toto něco již existuje, a tedy 
nemůže vznikat.

Odpověď Parmenidovi poskytuje paradigma Aristotelovy filo
sofické metody. Jednak je Aristotelés přesvědčen, že žádný plat
ný teoretický argument nemůže vést k závěru, jenž je evidentně 
chybný. Jak uvádí:

1 Vhodná četba k částem 3.1-3.3: Aristotelés, Phys. 1,7-8; 111,1-8.
2 Aristotelés, Phys. 1,8,191 a24-31.
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„Tvrdit, že všechny věci jsou v klidu, a ve snaze ukázat rozumnost 
této teorie přehlížet smyslové vnímání, by bylo ukázkou slabosti 
myšlení a zpochybnilo by to celý systém, ne jen některou podrob
nost; navíc by to byl útok nejen proti fyzikovi, nýbrž takřka proti 
všem vědám a všem přijímaným míněním, poněvadž ve všech hraje 
změna významnou roli.“3

Přirozenost je vnitřním principem zm ěny , a podle Aristotela by
chom měli jednoduše přijmout, že změna existuje:

„Chtít však dokazovat, že příroda jest, by bylo směšné. Neboť je 
zřejmé, že jest mnoho takových věcí, a dokazovat zřejmé věci ne- 
zřejmými je znakem člověka, který není schopen rozlišit, co je 
poznatelné samo sebou a co není poznatelné samo sebou.“4

Parmenidés by jistě Aristotelův přístup nepovažoval za uspokoji
vý. Jeho argumentace má vést k poznání pravé skutečnosti pomocí 
zpochybnění jistoty smyslového vnímání. Je proto marné pouka
zovat na případy změny, které vidíme všude okolo nás. Pokud 
důkladně projdeme Parmenidovu argumentaci, měli bychom od
mítnout svědectví našich smyslů jakožto zásadně klamné. V Par- 
menidových očích je směšné čerpat ze studnice klamu, chceme-li 
uhasit naši žízeň po tom, co je skutečné. Přesně to však, alespoň 
z Parmenidova úhlu pohledu, činí Aristotelés.

Aristotelés sám nemá přílišné pochopení pro skepticismus.5 Je 
přesvědčen, že pravda musí být v souladu  se skutečností, kterou 
bezpochyby vidíme kolem sebe. Smyslem filosofie není zpochyb
ňovat naše předteoretické názory, nýbrž je vysvětlit. Filosofie nám 
dává hlouběji nahlédnout, p ro č  jsou naše běžné názory pravdivé. 
Naše běžné názory se tedy pro nás stávají východiskem filosofic
ké činnosti, a jako takové mohou být modifikovány, avšak nikdy 
nemohou být zcela opuštěny. Pro Aristotelovu filosofickou metodu 
tak platí axióm, že úvaha ústící v závěr, jenž se radikálně rozchází

3 Tamt., VIII,3,253a32-b2 (zdůraznění J. L.).
4 Tamt., II,l,193a3-6.
5 Viz např. G. E. L. Owen, Tithenai ta phainomena.
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s běžnými názory o světě, musi bez ohledu na svou přesvědčivost 
obsahovat chybu.

Aristotelés nicméně bere takové radikální argumenty velmi 
vážně, přestože bez váhání odmítne možnost, že by mohly být 
pravdivé. Pokud je totiž pravda v souladu s našimi běžnými ná
zory, pak se přesvědčivé, ale pravdě se příčící argumenty nutně 
stávají překážkou našemu porozumění pravdě: „Myšlení je spou
táno, když sice nechce ustat, ježto se nespokojuje se závěrem, 
avšak zároveň nemůže postoupit, poněvadž není s to vyvrátit daný 
argument/46 Pravda je nejen v souladu s běžným názorem, nýbrž 
také vytváří souladný celek. Kdykoli nás teoretické důvody a zřej
mé svědectví smyslů táhnou opačnými směry, tehdy jsme uvázli ve 
vyhnanství, v němž je nám pravda odepřena. A takovýto stav vy
hnanství pociťujeme jako velký nezdar. Je-li myšlení blokováno, 
jsme celí nesví: naše přirozená touha po rozumění není uspoko
jena. 6 7 Aristotelés se domnívá, že naše touha rozumět je skutečně 
uspokojena tehdy, je-li myšlenkový blok odstraněn. Pochopíme-li, 
proč byl zdánlivě pádný důvod pádný pouze zdánlivě, podaří se 
nám osvobodit naše myšlení z pout aporie, a zároveň lépe pocho
pit, proč jsou naše běžné názory pravdivé. Když se propracujeme 
obtížemi a hádankami, jakými jsou třeba Parmenidovy pokusy 
o zpochybnění změny, posouváme se od vědění k porozumění, od 
obvyklých názorů k filosofické moudrosti. Proto také Aristotelés 
nakládá s Parmenidovými argumenty s velkým respektem, ačkoli 
ani na okamžik nepřipouští, že by Parmenidés mohl mít pravdu.

Jiným charakteristickým znakem Aristotelovy metody je sna
ha nalézt v názorech protivníka zrnko pravdy. Jak jsme viděli, 
tvrdí, že pravda „se zdá být oněmi příslovečnými dveřmi, které 
nikdo nemůže zcela minout44.8 Musí přece existovat nějaký důvod, 
proč se přesvědčivý argument zdá být přesvědčivým. Toto zdání 
pravdivosti nepochopíme, dokud neporozumíme skutečné prav
dě, která se za touto argumentací (vposled chybnou, ale zpočátku

6 Aristotelés, Eth. Nic. VII,3,1146a24-27.
7 Viz Aristotelés, Met. III, 1; a kap. 1 výše.
8 Aristotelés, Met. 11,1,993b4-5.
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přesvědčivou) skrývá. Aristotelés přijímá Parmenidovu zásadu, že 
nic nevzniká z ničeho.9 Ve skutečnosti tento jejich souhlas spočívá 
na tom, že oba přijímají ještě fundamentálnější zásadu, totiž zá
sadu dostatečného důvodu. Pokud by něco vzniklo z ničeho, pak 
by nebyl žádný důvod, proč to vzniklo nyní, a ne dříve či později 
nebo proč to vzniklo zde, a ne někde jinde. Parmenidés i Aristo
telés by souhlasili s následující podmiňovací větou:

Pokud existuje něco takového jako změna, musíme být schopni jí
porozumět.

Parmenidés i Aristotelés jsou přesvědčeni o hlubokém a těsném 
vztahu mezi myšlením a bytím. Parmenidés odmítá skutečnost 
změny právě proto, že ji považuje za nepochopitelnou. Domnívá 
se, že je legitimní, když přechází od nemyslitelnosti změny k její 
neskutečnosti. Aristotelés tento závěr v zásadě přijímá. Za svůj 
úkol přitom považuje ukázat, že myšlenka změny je bezrozporná 
a že jí lze porozumět. To, že změna existuje, považuje Aristotelés 
za evidentní. Je ale potřeba provést její analýzu, která by nám ja
koby vrátila svět v jeho srozumitelné podobě. V širším smyslu by 
takový krok také změně zajistil skutečnost, neboť skutečnost světa 
musí být pochopitelná.

Aristotelés se domnívá, že změna vyžaduje jakousi směs sku
tečnosti a neskutečnosti. Pokud by neexistovalo doslova nic, ne
mohlo by z toho ani nic vzejít. Avšak takto situace předcházející 
změnu nevyhlíží. Změna je podle Aristotela vždy změnou pod
mětu, který existuje před změnou, během ní i po n í.10 Například 
člověk, který se učí hrát na hudební nástroj, se mění z nehudeb- 
níka v hudebníka. Tento fakt lze podle Aristotela popsat různými 
způsoby.11 Uvažme například následující dvě tvrzení:

1) Člověk se stává hudebně zdatným.
2) Hudebně nezdatný se stává hudebně zdatným.

9 Viz např. Aristotelés, Phys. 1,8,191bl3—15.
10 Tamt., 1,7,190a 14-16, a33-b5.
11 Viz tamt., 1,7,189b32—190al3.
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Přestože jsou obě tvrzení pravdivá, druhé z nich může být metafy
zicky zavádějící. Neboť toto druhé tvrzení neozřejmuje, že existu
je něco, co v průběhu změny přetrvává. Lze je chybně vyložit tak, 
že jsoucí může jednoduše vzniknout z nejsoucího, a tedy že žádné 
další upřesnění není potřeba. První věta nám naopak umožňuje vi
dět, že existuje trvalý podmět změny. Hudebně zdatný je vlastností 
podmětu, jímž je člověk, a tento člověk existoval již před nabytím 
muzikální dovednosti a jeho existence trvá i potom. Aristotelés 
tedy souhlasí s tím, že hudebně zdatný člověk nemůže vzniknout 
z ničeho, avšak popírá, že by při změně k něčemu takovému do
cházelo. Hudebně zdatný člověk vzniká z něčeho: z člověka (který 
předtím, než se začal učit, neměl schopnost hrát podle libosti na 
hudební nástroj). Aristotelés rovněž uznává, že hudebně zdatný 
člověk nemůže vzniknout, pokud člověk již  je hudebně zdatný. 
Ačkoli musí existovat nějaký podmět změny, musí existovat také 
něco, čím tato věc není, totiž to, na co je změna zaměřena.

Přesto však tato analýza může daný problém vyřešit jen těžko. 
Pokud je člověk, přestože existuje, nehudebníkem, představuje, 
jak se zdá, z hlediska stávání se hudebníkem prostě jen jiný typ 
nejsoucího. Znovu tedy nejspíš vyvstává stejná otázka: Jak může 
jsoucí (hudebník) vyvstat z nejsoucího (nehudebnika, ač zároveň 
člověka)? Aristotelés šije problému vědom a vyřeší jej pomocí své 
teorie mohoucnosti a skutečnosti.12 O člověku, který není hudeb
ník, lze říci mnohem více než jen že není hudebník. Takový člověk 
má ve skutečnosti schopnost se hudebně vzdělat. V jistém smyslu 
tedy jsoucí opravdu vzniká z nejsoucího: hudebně zdatný vzniká 
tam, kde kdysi byl hudebně nezdatný, a tudíž se jedná o skutečnou 
změnu. Avšak v jiném slova smyslu jsoucí vzniká ze jsoucího -  
člověk, jenž je v mohoucnosti hudebníkem, se stává (skutečným) 
hudebníkem. Je třeba v mysli uchovat v platnosti oba uvedené vý
znamy, chceme-li uchopit jak skutečnost změny, tak její možnost.

Uvědomíme-li si, že mohoucnost a skutečnost hrají v Aristote
lově pojetí změny ústřední roli, vyjasní se rovněž Aristotelova na 
první pohled matoucí poznámka, podle níž i vznik přirozených

12 Svou teorii zmiňuje tamt., 1,8,191b27—29; a rozpracovává ji ve III. knize, 
kap. 1-3.
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organismů, jež přitom odpovídají charakteristice podstat, vyžaduje 
nějaký podklad.13 Vznik podstat představuje problém, poněvadž 
vznikající podstatu nelze považovat za vlastnost, která by moh
la pravdivě náležet podmětu, jenž při změně přetrvává. Podstata 
není ničí vlastností. Nicméně podle Aristotela existuje v případě 
vzniku rostlin a živočichů něco, co změnu přetrvává, totiž seme
no, z něhož daný organismus vzniká. To se zdá zvláštní. Semeno 
rozhodně vznik podstaty nepřetrvává. Semeno nebylo podstatou, 
(vzniklá) podstata není semenem. Kde je tedy onen podklad, kte
rý přetrvává v průběhu změny? Pro zodpovězení této otázky si 
musíme uvědomit, že semeno samo je složeninou z formy a látky. 
Například forma lidského jedince pochází od rodiče mužského 
pohlaví a o semenu můžeme říci, že je člověkem (v mohoucnosti), 
na základě toho, že má tuto formu. Tím máme na mysli to, že když 
se semeno usadí v ženské děloze, vyvine se za obvyklých okolnos
tí v lidskou bytost. Existence formy předchází vzniku přirozené 
podstaty a trvá, přičemž se stává formou této podstaty. Během 
tohoto procesu se však možné bytí formy určité podstaty mění ve 
skutečné bytí této formy. Změnu přetrvává rovněž látka, avšak tu 
nelze považovat za podmět změny jako takový. Pokud by do látky 
přítomné v semeni před plozením nebyla vtištěna lidská přiroze
nost (jakožto schopnost či mohoucnost), nemohla by se změnit 
v lidskou bytost.

3.2 Analýza změny
Je tedy zřejmé, že změna je možná, pouze pokud existuje něco, 
co ji předchází a co má mohoucnost stát se tím, co se ve změně 
projeví. Tuto mohoucnost nelze považovat za pouhou možnost. 
Mohoucnost je reálná -  existuje ve světě. Například forma semene 
je skutečnou schopností tohoto semene vyvinout se v přirozenou 
podstatu. Jak jsme viděli, tato schopnost není látkovým stavem 
semene: je to forma, a ne nic jiného.

Když má Aristotelés definovat změnu, zaměřuje se na tuto 
předem existující mohoucnost. Změna je , říká, uskutečňováním

13 Tamt., 1,7,190b 1-3.
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jsoucna, jež  je  v mohoucnosti, jako takového. 14 Tato definice může 
mást. Můžeme z ní nabýt dojmu, že uskutečnění mohoucnosti 
bude konečným výsledkem, takže např. uskutečněním toho, co 
je v mohoucnosti člověkem, bude člověk. Avšak hovořit o usku
tečňován/ mohoucnosti jakožto mohoucnosti znamená vyčlenit 
proces, jímž se mohoucnost mění ve skutečnost. Aristotelés dává 
jako vždycky s oblibou za příklad výrobky. Když je postavitelné 
(tó oíko8o/í^tóv, to oikodométon) uskutečňováno, je, jak říká, sta
věno (oíkoSopeírai, oikodomeitai) a jde při tom o proces stavění 
(oiKoSóprjoig, oikodomésis).15 Jakmile je dům postaven, existuje 
skutečný dům, a v tomto smyslu se mohoucnost rozvinula ve sku
tečnost. Avšak nemáme již co do činění s uskutečňováním mo
houcnosti jako takové, neboť nadále neexistuje mohoucnost, která 
by mohla být uskutečněna.

Z Aristotelovy definice změny vyplývá docela přímočaře řada 
důsledků pro to, jak ji pojímat. Za prvé je změna podle Aristotela 
zásadně k něčemu zaměřená. Jelikož změna je uskutečňováním 
mohoucnosti, veškerá změna bude zaměřena ke svému naplnění. 
Jakmile se mohoucnost rozvinula ve skutečnost, změna ustává. Jak 
Aristotelés uvádí, ke změně dochází „z něčeho v něco“. 14 15 16 Za dru
hé, pokud nevíme, k čemu je určitá změna zaměřena, nechápeme, 
o jakou změnu jde. Jelikož mohoucnosti představují ve světě zá
kladní prvky, tj. nemohou být redukovány na faktický látkový stav 
předmětu, můžeme jim plně porozumět jedině tehdy, odvoláme-li 
se na konečné stavy, jejichž mohoucnostmi jsou. Jelikož změna je 
uskutečňováním mohoucnosti, můžeme jí plně porozumět jedině 
s odkazem na její úběžník. Za třetí je přirozené přinejmenším 
předpokládat, že u všeho, co se mění, je změna způsobena něja
kou oddělenou příčinou, nějakým působitelem. Neboť pokud je 
změna uskutečňováním mohoucnosti, musí existovat důvod, proč

14 Tamt., III, 1,201 al 0—11 (f| xoů Svvápei óvxo<; évx6^éxeia> ?í toioůxov, 
Kívriaíq éanv, hé tú dynamei ontos entelecheia, hé toiúton, kinésis estin); srv. 
201a27-29; III,2,202a5-6.

15 Tamt., 111,1,201al6—18; srv. 201b5-15.
•6 Např. tamt., V,l,224b35-225al (nava |xeia(3oA.ř| éoxiv sk xtvoq et<; xi, 

pasa metabolé estin ek tinos eis ti).
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se mohoucnost uskutečňuje právě nyní a ne dříve či později. Mo- 
houcnost ostatně po nějakou dobu v předmětu existovala, takže 
vysvětlení počátku změny nelze hledat v mohoucnosti samé. Ač
koli ke změně mohlo dojít kdykoli během doby, kdy mohoucnost 
existovala, domnívat se, že neexistuje žádný důvod, proč změna 
započala právě nyní a ne jindy, by bylo porušením principu do
statečného důvodu a učinilo by to změnu nepochopitelnou. Pokud 
naopak změna započne tehdy, kdy se předmět dostává do styku 
s působitelem změny, pak se již ocitáme na počátku vysvětlení, 
proč ke změně došlo v danou chvíli.17 K úplnému vysvětlení je 
však potřeba vědět něco víc o působiteli změny, tedy vědět, co 
z něj činí působitele změny. Aristotelés odpovídá, že působitel 
neboli činitel změny vždy přináší formu.18 Paradigmatickým pří
kladem je zde stále zhotovování výrobku. Stavitel je oddělenou 
příčinou změny. Dřevo může být v mohoucnosti domem, avšak 
uskutečnění této mohoucnosti by nebylo možné vysvětlit, pokud 
by neexistoval stavitel, jenž by začal vkládat do tohoto dřeva for
mu domu. A stavitel je stavitelem, tj. vkladatelem formy do látky, 
díky tomu, že má formu v duši. Tato forma zůstává mohoucnosti 
v jeho duši, jelikož je stavitelem, tj. člověkem schopným stavět. 
Avšak když svoji schopnost vykonává -  maje přitom k ruce při
měřený materiál -  a stává se stavějícím stavitelem, proměňuje se 
forma ze stavu mohoucnosti do stavu skutečnosti. Je to tedy forma 
vtělená do oddělené příčiny, do stavitele, jenž je příčinou změny, 
k níž dochází v látce.

V případě přirozených organismů je situace poněkud složitěj
ší, neboť organismy mají vnitřní princip změny v sobě. Je proto 
oprávněné říkat, že tyto organismy se mění samy od sebe, a Aris
totelés je také skutečně označuje jako „sebe sama pohybující44 či 
„sebe sama měnící44. Stále však platí, že musí existovat nějaký 
základ pro uskutečnění mohoucnosti a že tento základ nemůže 
být hledán v mohoucnosti samé. Aristotelés při různých příleži
tostech prohlašuje, že ačkoli organismy mají být považovány za

17 Viz tamt., III,2,202a5-12; srv. VIII,4,255a34-bl.
18 Tamt., III,2,202a9-l 1; srv. VIII,5,257blO.
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uspořádané jednotky, nesmí být pokládány za homogenní. V tom, 
co samo sebou pohybuje, lze odlišit část, jež je pohybována, od 
části, jež je příčinou pohybu.19 Toto tvrzení nás může snadno 
zmást, zčásti proto, že je probíráno na tak abstraktní úrovni. Mů
žeme si například lámat hlavu nad tím, zda v situaci, kdy je forma 
vyvíjejícího se organismu mohoucností, je třeba uvnitř organismu 
oddělené příčiny, jež by jej přivedla k pohybu. Pokud ano, neo
hrožuje to nárok formy na to být vnitřní příčinou pohybu? Pokud 
naopak forma nevyžaduje oddělenou příčinu, a tudíž si podržuje 
titul vnitřní příčiny pohybu, není tím porušen princip, podle něhož 
mohoucnost vyžaduje pro své uskutečnění oddělenou příčinu?

Důvodem, proč si forma může podržet titul vnitřního principu 
změny, je to, že organismy jsou složeninou formy a látky. Mo
houcnost, již můžeme učinit zodpovědnou za změnu, jakou je vý
voj přirozeného organismu, je mohoucností přítomnou v látce. Je 
mohoucností látky přijmout formu. Forma organismu je oddělenou 
příčinou změny, jež je uskutečněním mohoucností látky. Forma 
může být samozřejmě také charakterizována jako mohoucnost či 
moc organismu dosáhnout plně rozvinuté formy, avšak to nezpo
chybňuje její schopnost působit jako samostatná přičina změny. 
Navíc existence formy, jež je mohoucností či mocí ve vyvíjejícím 
se organismu, vlastně závisí na jisté oddělené a přednostní sku
tečnosti: na uskutečněné formě v rodiči mužského pohlaví, který 
předal formu svému semeni.20

Někteří interpreti namítali, že Aristotelem formulovaný prin
cip, podle něhož vše, co podléhá změně, musí mít nějakou odděle
nou příčinu změny, je tezí ad hoc připojenou k jeho přírodovědné
mu systému. Údajně se tohoto principu dovolává pouze proto, aby 
dospěl ke kýženému závěru, totiž že musí existovat nehybný hy
batel fyzikálního světa jako celku.21 Theologický zájem ukázat, že 
musí existovat božská příčina fyzikálního světa, Aristotela přiměl 
postulovat princip vyžadující oddělenou příčinu změny -  tak zní

19 Srv. tamt., VIII,1; VIII,4-5, zvi. 258al-27.
20 Viz např. tamt., III,2,202a9-12.
21 Viz tamt., VIII.
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námitka, jež je však nakonec, jak se domnívám, málo přesvědčivá. 
Princip vyžadující oddělenou příčinu je vyžadován Aristotelovým 
rozhodnutím analyzovat změnu v pojmech uskutečnění mohouc- 
nosti. Je-li toto rozhodnutí učiněno, pak zbývá pouze vzít v úvahu, 
že mohoucnosti mohou existovat po dlouhou dobu bez toho, aniž 
by byly uskutečněny, a být přesvědčen, že musí existovat důvod, 
proč ke změně dochází v určitou dobu, abychom byli dovedeni 
k předpokladu oddělené příčiny, jež změnu zahajuje.

Posledním důsledkem Aristotelovy definice změny je to, že jak 
pro příčinu, tak pro podmět změny existuje jediné uskutečnění.22 
Příčina, o jejíž vyčlenění zde Aristotelés usiluje, není příčinou 
hotového výrobku, jakým je dům, nýbrž příčinou události, změny. 
Jelikož změna je definována jako uskutečnění mohoucnosti, nemů
že Aristotelés za příčinu změny považovat nějaké jiné uskutečnění 
mohoucnosti, které změně předchází. Pokud by tak učinil, nastal 
by nekonečný regres, neboť by každá změna vyžadovala ke svému 
vyvolání nějakou změnu předchozí. Proto ačkoli příčina musí být 
oddělená od podmětu změny, jde o jediný akt, jenž je uskutečně
ním obou z nich. Jak „stavící stavitel44, tak „stavený dům44 se vzta
hují k jediné činnosti, jakkoli ji popisují různým způsobem. Pro
to máme-li, tak jako Aristotelés, určit oddělenou příčinu změny, 
musíme určit věc, podstatu, a nikoli událost. V Aristotelově světě 
nedochází k předchůdné události, která by snad mohla sloužit jako 
příčina změny. Jediný předchůdné existující uchazeč o roli příči
ny je věc, jež je schopna změnu vyvolat. Výkon této schopnosti je 
změna sama.

Přestože je teze o jediném uskutečnění změny skryta v srdci 
Aristotelova přírodovědného systému, měla hluboký vliv v západ
ním myšlení. V Hegelově slavné dialektice pána a raba existuje 
boj na život a na smrt mezi dvěma činiteli, z nichž si každý žádá 
uznání ze strany toho druhého. Ve snaze vyhnout se smrti se pora
žený činitel rozhodne stát se otrokem svého nově stvořeného pána. 
Rab paradoxně díky těžké práci zvítězí. Ačkoli se zdánlivě plahočí 
ve službě svému pánu, a trpí tudíž odcizením a donucováním, ve 
skutečnosti svou prací objektivizuje svého ducha. Jelikož stavící

22 Viz tamt., III,3. Již to bylo probráno v části 2.3 výše.
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stavitel a stavěný dům jsou jediným aktem, rab nachází ve svém 
plahočení vnější výraz své vnitřní duše.

Hegel zamýšlel svou dialektiku pána a raba jako implicitní kri
tiku Aristotelovy obrany otroctví a panské třídy. Podle Aristotela 
započala filosofie teprve tehdy, když měl člověk dostatek volné
ho času věnovat se zkoumání jen pro ně samo.23 Pouze tehdy se 
mohla touha rozumět plně projevit, neboť teprve tehdy přestali 
být lidé omezeni na hledání prostředků k dosažení stanovených 
a nutných cílů. Jakmile byli osvobozeni od potřeby zajistit si věci 
nutné k životu, mohli se věnovat porozumění pro ně samo. Aris- 
totelés proto klade teoretické porozumění nad praktickou schop
nost, vědění či řemeslo. Teoretické porozumění je podle Aristotela 
vůbec něčím božským, čeho může dosáhnout jedině příslušník 
panské třídy. Hegel naopak líčí pána jako líného a zvrhlého. Právě 
proto, že je „svoboden44 od otrokovy poctivé dřiny, je připraven 
o možnost uskutečnit svého ducha ve světě. Avšak Hegel používá 
pro svou kritiku Aristotelovy politické filosofie přírodovědnou zá
sadu, která je v zásadě aristotelská. Hegel se navíc, na rozdíl od 
Aristotela, domnívá, že rabova práce představuje nutný moment 
sebeodcizení. Předtím než může dosáhnout pravého sebeuznání, 
musí objektivizovat sebe ve své práci, a tak připravit cestu pro 
pozdější smíření, při němž rab může nalézt sebe sama ve svých 
dílech. Naopak podle Aristotela, jak se zdá, nejde v postupu vy
tváření o žádné odcizení. Řemeslník se v průběhu stavění nikdy 
nestává jiným, neboť řemeslník, jenž se projevuje jako řemeslník, 
a vytváření něčeho, co je na řemeslníkovi nezávislé, jsou jednou 
a touž činností.

Je dobře známo, že Marx předložil svou vlastní kritiku Hege- 
lovy dialektiky pána a raba. Průmyslový dělník nedosahuje pod 
svým kapitalistickým zaměstnavatelem stejného vítězství jako He- 
gelův rab pod svým mytickým pánem. V Marxově světě je tím, 
co věcem dává hodnotu, práce. Proto pokud má kapitalistický za
městnavatel vytvořit zisk, musí být dělníkovi odcizena nezanedba
telná část jeho života a energie. Hodnota, kterou dělník svojí vlast
ní lopotou vnáší do svého výtvoru, musí být, má-li kapitalismus

23 Viz např. Aristotelés, Met. 1,1,981 b 13-982a3.

80



3.3 Nositelé změny I: nekonečno

fungovat, majetkem kapitalisty. Protože stavící stavitel představuje 
stejnou činnost jako stavěný dům, je kapitalistický dělník odci- 
zován sobě samému. Stavěný dům není pouze něčím, co vytvá
ří, nýbrž je  jeho objektivizovanou prací. Jelikož je to s dělníkem 
v kapitalistické společnosti bytostně takto, pak tím, že je odcizen 
své vlastní práci, je odcizen také tomu, čím v nejpodstatnějším 
ohleduje. Opět je zde ve hře aristotelská zásada týkající se vztahu 
řemeslníkovy duše a výrobků, které vytváří.

3.3 Nositelé změny I: nekonečno
Každá změna je podle Aristotela změnou nějakého podmětu vy
značujícího se trvalostí. Fyzický předmět -  paradigmatický pod
mět změny -  může zvětšit nebo zmenšit svoji velikost, může získat 
či ztratit nějakou vlastnost anebo změnit svoji polohu v prosto
ru. Všechny tyto změny nastávají v místě a v čase. Porozumět 
změně od nás vyžaduje porozumět nositelům, na nichž k ní do
chází, tj. prostoru, času a fyzické velikosti. Máme-li však podle 
Aristotela rozumět prostoru, času a látce, musíme porozumět ne
konečnu. „Nekonečné je to,44 říká, „s čím se nejprve setkáváme 
ve spojitém4424 -  tedy ve spojité struktuře prostoru, času a látky. 
Všechny změny probíhají v čase, který je nekonečně dělitelný; 
k fyzickým změnám, k nimž dochází v přirozeném předmětu, 
dochází v nekonečně dělitelné látce; a změny, při nichž fyzický 
předmět mění svoji polohu, jsou takové, že při nich předmět pro
chází nekonečně dělitelným prostorovým úsekem. Aristotelés by 
nemohl považovat změnu za zcela pochopitelnou, a nemohl by tu
díž stvrdit její skutečnost, pokud by neobjasnil myšlenku nekoneč
né dělitelnosti.24 25 Jelikož „věda o přírodě pojednává o velikostech, 
o změně a čase... měl by ten, kdo soustavně pojednává o přírodě, 
prozkoumat nekonečno44.26

24 Aristotelés, Phys. III, 1,200b 17-18.
25 Aristotelés zdůvodňuje nekonečnou dělitelnost nositelů změny in: tamt., 

VI, 1-2.
26 Tamt., III,4,202b30-35 (výraz kívt|gi<;, kinésis, zde znovu překládám 

jako ,,změnu“).
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Avšak není zcela jasné, co může mít Aristotelés na mysli tvrze
ním, že nositelé změny jsou nekonečně dělitelní. Čekali bychom, 
že bude pojímat nekonečnou dělitelnost jako mohoucnost, a že 
tedy připisovat určité velikosti nekonečnou dělitelnost bude podle 
něj znamenat, že velikost má schopnost být určitým způsobem 
dělena. Avšak když Aristotelés o něčem tvrdí, že je v mohouc- 
nosti O, pak obvykle míní to, že je možné, aby se z něj stalo O ve 
skutečnosti. Jak by ale v tomto případě mohlo vypadat příslušné 
uskutečnění? Nemůže jít o fyzický postup skutečného rozřezávání 
konečné fyzické velikosti. Neboť je zjevné, že jakýkoli řez pro
vedený v takové velikosti bude mít konečnou velikost, a že tudíž 
konečný počet řezů postačí k jejímu úplnému zničení. Avšak ne
může jít ani o postup teoretického dělení, tj. o úkon mysli, který 
rozlišuje části velikosti.27 Neboť smrtelník nemůže provést více 
než konečný počet teoretických dělení. A i když spolu s Aristo
telem vyznáváme stálost druhů a věčnost světa, přesto neexistuje 
způsob, jakým by teoretický dělitel náležející k současné generaci 
mohl předat své dílo děliteli generace příští.28 Myšlenka, že ve
likost má takovouto mohoucnost, se, jak se zdá, vymyká našemu 
porozumění. Neboť je patrné nejen to, že tato mohoucnost nemůže 
být nikdy plně uskutečněna, ale také nelze ani uvažovat o nějakém 
procesu dělení, ve kterém by se ukázala.

Potíž zde rozpoznal sám Aristotelés. Podle něj není nutné chá
pat veškerou mohoucnost podle vzoru mohoucnosti bronzu být 
vymodelován v hotovou sochu.29 Vždyť výraz „být“ má různé 
významy. Říci, že nekonečno existuje, se podobá spíše tomu, když 
řekneme: „je den“ nebo „probíhají olympijské hry“, přičemž máme 
na mysli to, že jedna věc vždy následuje po druhé.30 Olympijské 
hry neexistují ani v jednom okamžiku jako dovršená entita. Spíše

27 Viz Furleyho pojetí teoretického členění. D. Furley, Indivisible Magni- 
tudes.

28 Záměrně zde nechávám stranou jedince schopné plnit nadlidské úkoly. 
Viz P. Benacerraf, Tas ks, Supertasks and the Modem Eleaíics.

29 Aristotelés, Phys. III,6,206a 18-25.
30 Tamt., III,6,206a22: áei áXXo Kal 6Xko yíyveaOai (aei allo kai allo gigne- 

sthaí).
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následuje jeden závod po druhém. A můžeme dokonce rozlišit 
mezi bytím her v mohoucnosti a ve skutečnosti -  když se odehrá
vají, takže jedna soutěž následuje po druhé, jsou ve skutečnosti, 
neboť jejich bytí spočívá právě a jedině v této následnosti. Pokud 
tedy říkáme, že nějaká velikost je nekonečně dělitelná, pak vlast
ně říkáme, že je schopna podstoupit určitý proces dělení a že při 
dělení je tato schopnost uskutečňována.

Mezi olympijskými hrami a nekonečným dělením však existu
je důležitá asymetrie. Ačkoli neexistuje okamžik, v němž by se 
z her nebo z dělení stala dovršená entita, v případě her v každém 
případě nastává chvíle, kdy jsou u konce. Naproti tomu skončí- 
-li jakýkoli proces dělení, obsahuje těchto dělení pouze konečný 
počet. Aristotelés si je této asymetrie vědom, neboť svoji analýzu 
nekonečna neuzavírá analogií s olympijskými hrami, nýbrž po
kračuje: „Neboť vůbec má nekonečno tento způsob bytí, že jedna 
věc se vždy bere po jiné, a každá věc, která se bere, je sice vždy 
konečná, ale pokaždé jiná.“31 Nekonečno obecně existuje v tom 
smyslu, že vždy existuje jiné, jež se přidává. Podstata Aristotelo
va výkladu způsobu, jakým o nekonečnu říkáme, že je, spočívá 
v objevu, že vždy budou existovat možnosti, které zůstávají neu
skutečněny. Velikost je nekonečně dělitelná, a na tomto základě 
je možné začít ji skutečně dělit. Takovýto skutečný postup samo
zřejmě skončí po konečném počtu dělení. Avšak tím tento postup 
nepřestává svědčit o nekonečné dělitelnosti velikosti. Jestli o ní 
svědčí, nebo ne, ovšem záleží nikoli na postupu dělení, nýbrž na 
tom, zda po ukončení tohoto a kteréhokoli jiného dělení zbývají 
dělení, která ještě mohla být učiněna. Neboť ať už dělení skončí 
z jakéhokoli důvodu, a skončit musí vždycky, důvod nebude v tom, 
že všechna možná dělení byla již vyčerpána. Důležité je to, že ne
konečná dělitelnost, jež se ve změně osvědčuje, je něčím, co my 
jako filosofující lidské bytosti můžeme uchopit. Nemusíme chtít 
stát se svědky nemožného, tj. nekonečného dělení; musíme pouze 
rozpoznat (vždy přítomnou) možnost neuskutečněných dělení. Do
spíváme tak k pochopení, že nemožnost skutečného nekonečného 
dělení látky není vposled faktem týkajícím se této látky, nýbrž

3i Tamt., III,6,206a27-29.
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faktem o nás samých -  jsme dělitelé, a nejsme schopni ani provést, 
ani být svědky skutečně nekonečného dělení.

Aristotelés proto musí rozlišit mezi postupem dosvědčujícím 
existenci nekonečna v mohoucnosti a postupem dosvědčujícím 
existenci skutečného nekonečna. Žádným postupem dělení nelze 
ověřit, že délka je skutečně nekonečně dělitelná. Avšak skutečný 
postup dělení, jehož konec nastává po provedení konečného počtu 
dělení, ale ještě předtím, než byla provedena všechna možná dě
lení, je dostatečným potvrzením existence nekonečna v mohouc
nosti. Když k takovému procesu dochází, tedy když jedno děle
ní následuje po druhém, lze říci, že nekonečno skutečně vzniká. 
Vyjadřuje se tím protiklad k procesu, k němuž by dojít mohlo, ale 
nedochází.32 Avšak současně může Aristotelés trvat na tom, že 
nekonečno dělitelnosti je v mohoucnosti, a nikoli skutečné, ne
boť postup dělení délky může odhalit pouze to, že je nekonečná 
v mohoucnosti.33

Je lákavé domnívat se, že velikost je v mohoucnosti nekonečná 
z toho důvodu, že by mohl existovat proces dělení, který by pokra
čoval bez konce.34 Ve skutečnosti je situace přesně opačná. Bylo

32 Tamt., III,6,206a23-25, b l3—14.
33 Tamt., III,6,206al6-18, bl2-16. Viz též Met. VIII,6,1048b 14-17. Pře

klad a výklad těchto řádek probírám in: Aristotelian Infinity, str. 191-193.
34 Významná škola matematiků 20. století, známá jako intuicionistická, od

mítala pojem aktuálního nekonečna. Pokusila se rekonstruovat všechny zmínky 
o nekonečnu v matematice v pojmech potenciálního nekonečna, tj. v pojmech 
schopnosti provádět nekonečné postupy. Je dobré si povšimnout, jak odlišné 
je Aristotelovo pojetí nekonečna v mohoucnosti od intuicionistického pojetí 
potenciálního nekonečna. Aristotelés by se s intuicionisty shodl na tom, že 
velikost je nekonečně dělitelná, a obě skupiny by to vykládaly jako tvrzení, 
že bez ohledu na to, kolik dělení velikosti bylo provedeno, je možné provést 
ještě další. Avšak každý z nich má na mysli odlišnou možnost. Aristotelés tvrdí, 
že velikost je  taková, že pokud by byl dělitel, který by mohl pokračovat v dě
lení délky, pak by bez ohledu na to, kolik dělení provedl, mohl vždy provést 
jiné. Pouze poslední „mohl“ je pro Aristotelovo tvrzení podstatné, neboť jde 
o tvrzení o struktuře velikosti, nikoli o existenci nějakého postupu. Naopak 
intuicionista se zabývá přednostně schopností kreativního matematika. Usiluje 
o takovou rekonstrukci matematiky, která by ji odhalila jako lidský výtvor.
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3.3 Nositelé změny I: nekonečno

by případnější říci, že podle Aristotela právě proto, že velikost je 
v mohoucnosti nekonečná, může existovat takovýto postup. Fy
zická velikost je v mohoucnosti nekonečná nikoli díky existenci 
nějakého postupu, nýbrž díky vlastnostem velikosti. Struktura ve
likosti je taková, že jakékoli dělení bude bezpochyby pouze čás
tečným uskutečněním její nekonečné dělitelnosti, tj. bude nutné 
předpokládat možná dělení, jež zůstala neuskutečněna. Když se 
nad tím zamyslíme, zjistíme, že Aristotelés musí ustanovit neko
nečno jako trvalou mohoucnost látky. Neboť pokud změna záleží 
ve spojité struktuře prostoru, času a látky, musí existovat ve světě 
něco, v čem se nám projeví jeho spojitost.35 Jinak by se stala změ
na nepochopitelnou. Jelikož jsme bytostmi, které v žádném přípa
dě nemohou být ani původci, ani svědky nekonečného dělení, svět 
musí mit takovou povahu, která zajistí, aby žádný postup dělení 
nemusel skončit. A my musíme být takoví, že si tento fakt týkají
cí se světa uvědomíme. Musíme být schopni rozpoznat existenci 
neuskutečněných možností. Tímto způsobem je zaručena jak  sku
tečnost, tak poznatelnost změny.

Podle Aristotela tedy proto, že velikost je nekonečně dělitel
ná, jsou možné určité postupy. Mohlo by se zdát, že tato teorie 
se dostane do obtíží v souvislosti s Aristotelovou uvážlivou od
povědí na Zénónovy paradoxy dělení.36 Zénón, Parmenidův žák, 
předložil řadu paradoxů s úmyslem ukázat, že změna je nemožná. 
Podle jednoho z paradoxů je pro Achillea údajně nemožné běžet 
závod z místa A do místa B. Neboť dříve než dosáhne bodu B, 
musel by dosáhnout bodu ležícího v polovině úseku AB, avšak 
před jeho dosažením by musel dosáhnout bodu ve čtvrtině této 
trasy atd. Jako by Achilleus nemohl ani odstartovat, neboť před

Tím, co motivuje intuicionistické popření aktuálního nekonečna, je fakt, že 
lidé nejsou schopni provést nekonečný počet dělení. Intuicionista, na rozdíl 
od Aristotela, opravdu zakládá potenciální nekonečno na existenci jistého po
stupu, a to takového, že matematik, bez ohledu na to, kolik kroků činil, může 
v zásadě učinit ještě jiný.

35 K Aristotelovu vymezení spojitosti viz Phys. V,3. Viz též tamt., 
III,6,206al4-16.

36 Tamt., VIII,8,263a4-b9.
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dosažením jakéhokoli bodu na své cestě by musel již projít neko
nečně mnoho bodů, avšak to je údajně nemožné. Aristotelés odpo
ví tak, že rozliší existenci bodu v mohoucnosti a ve skutečnosti.37 
Bod na úsečce může být uskutečněn tehdy, když na něm někdo 
spočine, změní v tomto bodě směr anebo v něm úsečku rozdělí. 
Podle Aristotela by Achillés samozřejmě nebyl schopen zdolat ko
nečnou délku AB, pokud by měl po cestě projít nekonečně mnoho 
bodů existujících ve skutečnosti. Avšak spojitý pohyb po úsečce 
určité délky nestačí k uskutečnění jakéhokoli bodu na této úsečce. 
Aristotelés by se tudíž řadil k těm, kdo se domnívají, že pro Ac
hillea by sice bylo možné projít úsek AB za jednu minutu tehdy, 
když by se po ní pohyboval spojitě, avšak nebyl by schopen projít 
tento úsek za dvě minuty, pokud by během prvních třiceti vteřin 
běžel ke středu (tj. k bodu ležícímu v polovině úsečky AB), pak by 
třicet vteřin odpočíval, v následujících patnácti vteřinách by době
hl do tří čtvrtin úsečky, pak by patnáct vteřin odpočíval atd. Při 
takovémto „staccatovém běhu“ by Achillés, chtěl-li by dosáhnout 
cíle, musel do dvou minut uskutečnit nekonečné množství bodů na 
úsečce o délce AB, a to je, jak je Aristotelés přesvědčen, nemožné.

Vážným problémem pro náš současný výklad je to, že Aristote
lés, jak se zdá, činí existenci nekonečně mnoha bodů na úsečce zá
vislou na existenci nějakého postupu. Aristotelés popírá skutečnou 
existenci nekonečně mnoha bodů na úsečce, a činí tak proto, že 
považuje určité typy procesů, např. „staccatový běh“, za nemožné. 
Avšak neodmítá existenci v mohoucnosti nekonečně mnoha bodů 
a nečiní tuto existenci v mohoucnosti závislou na existenci jaké
hokoli typu postupu. Ačkoli Aristotelés popírá skutečnou existenci 
nekonečně mnoha bodů úsečky, není to tak podivné, jak se může 
na první pohled zdát. Popírá totiž, že by úsečka byla tvořena body. 
Úsečka je spojitá a nic spojitého nemůže být tvořeno body.38 Jeli
kož nemusíme a vlastně ani nemáme přemýšlet o délce jako slo
žené z bodů, nemusíme, a ani nemáme uvažovat o bodech jako 
o skutečně existujících.

37 Tamt., VIII,8,262al2-263a3.
38 Tamt., VI,l,231a20-b6; V,3,227al0-12.
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3.3 Nositelé změny I: nekonečno

Body podle Aristotela skutečně neexistují nezávisle na tom, 
jak je „vyšetřujeme“, avšak přesto nejsou naším výtvorem.39 Bod 
podle něj existuje pouze v odvozeném smyslu. Je takříkajíc stálou 
možností dělení. Avšak tyto možnosti nemohou být všechny usku
tečněny. Ve spise O vzniku a zániku Aristotelés probírá problémy 
vyplývající z předpokladu, že nekonečně dělitelná velikost byla 
skutečně „zcela“ rozdělena.40 Aristotelés si představuje situaci, 
v níž všechna možná dělení velikosti byla skutečně provedena. 
Co pak bude zbývat? Nemůže zbýt žádná velikost, neboť velikos
ti jsou dělitelné, a toto by protiřečilo předpokladu, že dělení bylo 
provedeno zcela.41 Nemohou zbývat ani body bez velikosti. Dělení 
rozděluje celek v jeho složky, avšak nelze bez známky směšnosti 
přemýšlet o bodech bez velikosti, které by složením daly nějakou 
délku.

Aristotelés překonává toto dilema rozlišením dvojího smyslu, 
v němž lze říci, že úsečka je dělitelná „skrz na skrz“.42 Délka je 
dělitelná zcela v tom smyslu, že může být rozdělena kdekoli po 
své délce. Avšak není dělitelná zcela ve smyslu, že by mohla být 
(třeba i v mohoucnosti) rozdělena všude po své délce. Můžeme 
tudíž uskutečnit kterýkoli bod, avšak nemůžeme uskutečnit každý 
bod. Při jakémkoli postupu dělení musí existovat rozdělení, která 
by mohla být učiněna, která však fakticky učiněna nebyla.

Aristotelés zde podniká pokus o revoluci ve filosofické perspek
tivě. Chce sesadit nekonečno z jeho majestátní pozice. Nekonečno 
tradičně svoji důstojnost čerpalo z toho, že se o něm přemýšlelo 
jako o celku, v němž je vše obsaženo.43 Avšak představa, že neko
nečno obsahuje vše, vyplývá podle Aristotelova tvrzení z pojmo
vého zmatení:

39 Srv. M. Dummett, Truth and Other Enigmas, str. 18.
40 Aristotelés, De gener. et corr. 1,2,316a 15-317a 18.
41 K atomistické kritice Aristotelova argumentu viz D. Furley, Indivisible 

Magnitudes.
42 Aristotelés, De gener. et corr 1,2,317a3 nn.
43 Aristotelés, Phys. III,6,207al5—21.
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„Nekonečno je však, jak se ukazuje, opakem toho, co se o něm 
říká. Nekonečné není to, vně čehož nic není, nýbrž to, co stále má 
něco vně sebe... [To, co] nemá nic vně sebe, je úplné a celistvé. 
Neboť tak definujeme celek, totiž jako to, čemu nic neschází, jako 
například celý člověk nebo celá truhla... Na druhé straně to, čemu 
něco schází a je vně -  ať už je to sebenepatrnější - ,  není ,vše‘. Celé 
a úplné je buď zcela totéž, anebo blízce příbuzné. Úplné (xéXeiov, 
teleion) však není nic, co nemá konec (xéA,o<;, telos), konec pak je 
určitou mezí (nspaq,peras)“*A

Máme-li docenit duchaplnost tohoto zdůvodnění, vyžaduje to uvě
domit si, že řecký výraz pro „nekonečno64 je apeiron a že alfa, 
která je prvním písmenem slova, je předponou hrající roli negace, 
podobně jako česká předpona „ne66. Je známa jako privativní alfa. 
„Nekonečno66 je v řečtině doslova neomezenem. Aristotelova argu
mentace směřuje k důkazu, že nekonečno je nedokonalé a neúplné. 
Její struktura je následující:

Předpokládejme, že

1) nekonečno je to, vně čehož nic není, 

avšak

2) o tom, vně čehož nic není, se říká, že je to úplné a celé.

Příklady, které Aristotelés uvádí, jsou paradigmaty konečných 
předmětů obsahujících samy sebe. Jsou jednotlivostmi, přiroze
nými podstatami či výrobky.

3) Celek = úplnost, 

avšak

4) každá úplná věc má konec

a

5) konec je mezí. 44

44 Tamt., III,6,206b33-207al5.
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Čtenář má vyvodit z tvrzení 3.-5. následující závěr:

6) celek má mez (7répa<;, peras).

Avšak

7) Nekonečno žádnou mez nemá.

Proto je původní předpoklad chybný:

8) Nekonečné je to, u čeho je vždy možné vzít něco z toho, co je
mimo ně.

Nekonečno „se ukazuje být opakem toho, co se o něm říká, že je“, 
protože je směšné ztotožňovat nekonečno a celek. Bylo by směšné 
ztotožňovat celek a nekonečno, neboť by to znamenalo říkat, že 
neomezené má mez. Tvrzení, že nekonečno nutně postrádá mez, by 
se Aristotelovi jevila jako analytická pravda: pravda daná pouhým 
významem slov.

Poté, co Aristotelés sesadil nekonečno z trůnu, může tvrdit: 
„[Nekonečno] nic neobsahuje, ale nakolik je nekonečnem, je ob
saženo. V důsledku toho je pak nepoznatelné jakožto nekonečné, 
jelikož látka nemá formu.“45 Aristotelés často načrtává analogii 
mezi nekonečnem a látkou.46 Právě toto přizpůsobení nekoneč
na látce leží v jádře pojmové revoluce, o niž usiluje. Pro určité 
předsókratovské myslitele, zejména Anaximandra, je nekonečno 
něčím velkolepým a tajemným. Je rozvíjejícím se věčným princi
pem, který ovládá změny a přechody, jež lze ve světě pozorovat. 
Podle Aristotela je naopak svět konečný, nezahalený, věčný a ne
vytvořený. Aristotelés však potřebuje látkový podklad, z něhož 
jsou věci formovány -  a proto je presókratické nekonečno trochu 
neoprávněně donuceno sloužit jako látkový princip.

Nekonečno je podle Aristotela svojí přirozeností imantentním, 
nikoli transcendentním principem -  a proto může říci, že poprvé 
se s nekonečnem setkáváme ve spojitém.47 Nekonečno, podobně

45 Tamt., III,6,207a24-26.
46 Viz např. tamt., III,6,206bl4-15, 207a21-26, a35-bl, b34-208a3.
47 Tamt., III, 1,200b 17.
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jako látka, neobsahuje svět, nýbrž je samo obsahováno. Tím obsa
hujícím je forma.48 Nejdůležitější je to, že látka jako taková je pou
hou mohoucností -  jedinou cestou, jak může skutečně existovat, je 
jakožto zformovaná látka.49 Nekonečno existuje pouze v mohouc- 
nosti, tak jako látka.50 Nekonečno je, přinejmenším zčásti kvůli 
tomu, že je pouze v mohoucnosti, podobně jako látka nepoznatel- 
né.51 Látka jakožto látka je nepoznatelná, neboť postrádá formu 
a poznatelná je právě forma. Nekonečno je nepoznatelné jak proto, 
že to, co je neurčitelné, je nepoznatelné, tak proto, že to, co mysl 
nemůže projít, je nepoznatelné.

Zde nacházíme nit, která vede až k samému jádru Aristotelovy 
filosofie. Pokud by byl řetězec příčin dané věci nekonečný, nebyli 
bychom schopni podat její vysvětlení, neboť mysl nemůže projít 
nekonečnou řadu, tj. řadu, která nemá žádnou mez (7iepaq,peras). 
Jelikož však můžeme znát příčiny věci, musí jich být konečný 
počet.52 Pokud by vlastnosti, jež činí z podstaty to, čím je, byly 
nekonečné, pak by podstata byla nepoznatelná. Jelikož však mů
žeme vědět, co podstata je, obsahuje její bytnost či definice pouze 
konečný počet prvků.53 Toto téma se prolíná celým Aristotelovým 
dílem: možnost filosofie, tj. možnost, že člověk může uspokojit 
svoji touhu rozumět, závisí na faktu, že svět je rozumově ucho
pitelný, přístupný zkoumající lidské mysli. Svět proto musí být 
konečným místem obsahujícím předměty, jež jsou samy konečné. 
Toto je argument z možnosti filosofování. Z toho, že svět musí 
být uspořádán určitým způsobem, pokud mu máme porozumět, 
Aristotelés usuzuje, že svět tak uspořádán opravdu je. Máme-li po
chopit takovéto argumenty, musíme pochopit, co podle Aristotela 
filosofii umožňuje. Svět nevytváříme k vlastnímu obrazu -  nejde

48 Tamt., III,7,207a35-bl.
49 Srv. Aristotelés, Met. V,8,1050al5, 1049bl3; De an. III,5,430al0. Viz 

též Met. XIII,3,1078a30 nn.
50 Aristotelés, Phys. III,6,206bl4 nn.
51 Srv. tamt., III,6,207a24-26, a30-32.
52 Viz např. Aristotelés, Met. 1,2
53 Viz např. Aristotelés, Anal. post. 1,22.
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o redukování možností světa na naše možnosti. Svět je  takový, že 
může být poznán, a naše schopnost rozumět mu je sama reálnou 
složkou tohoto světa. Jsme přinejmenším částí tohoto světa a naše 
schopnost jej poznávat leží v základech toho, čím jsme. Porozu
mění proto není něčím, co my promítáme do světa, tak aby se na 
nás potom přátelsky usmíval. Porozumění je samo konstitutivním 
faktorem v základní skladbě světa.

3.4 Nositelé změny II: nekonečnost času54
Aristotelés rozvíjí svou teorii nekonečna proto, aby vysvětlil tři 
zdánlivě odlišné fenomény: nekonečnou dělitelnost velikostí, ne
konečnost čísel a nekonečnost času.55 Avšak tvrzení, že čas je ne
konečný v mohoucnosti, je něčím víc než jen tvrzením, že určité 
časové období je nekonečně dělitelné. Neboť ačkoli rozpětí časuje 
spojité, Aristotelés chce zdůraznit rovněž myšlenku postupu: čas 
postupuje stále vpřed. Domnívá se, že čas nemá začátek ani ko
nec.56 Avšak jak může vysvětlit nekonečné trvání času? Může tak 
učinit pouze odvoláním se na roli, jakou hraje lidská mysl nejen 
při měření času, ale v samém bytí času. Aristotelovo pojetí času 
se pohybuje na dvou rovinách. Jednak vysvětluje povahu času na 
teoretické rovině, jednak chce vysvětlit naši zkušenost času. Tyto 
dvě roviny jsou vzájemně vztaženy. Neboť čas je v Aristotelově 
pojetí částečně konstituován naší časovou zkušeností. Aristote
lés má proto v úmyslu dospět k porozumění času samého, jež by 
bylo odvozeno z naší časové zkušenosti. Znovu nacházíme argu
ment týkající se skutečnosti, jenž je založen na možnosti jejího 
zakoušení.

Jistí raní myslitelé ztotožnili čas se změnou.57 To, jak Aristote
lés uvádí, nemůže být úplně správné. Za prvé totiž změna nastává 
na určitém místě, v měnícím se předmětu, zatímco čas je všude

54 Vhodná četba: Aristotelés, Phys. IV, 10-14.
55 Tamt., III,4; III,6,206a9-12.
56 Viz též tamt., VIII,1-2.
57 Tamt., IV, 10,218b9-20.
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stejný; a za druhé změna může nastat různou rychlostí, rychleji 
i pomaleji, avšak čas nemůže. Rychlost změny je přeci definována 
pomocí odkazu k času, takže například rychlá změna je taková, 
k níž dochází v krátkém čase.

Ačkoli čas není změnou, Aristotelés přesto nachází v obecně 
sdíleném přesvědčení o jejich totožnosti důležitou část pravdy:

„Čas však není ani beze změny; neboť kdykoli se stav naší mysli 
nikterak nemění nebo jeho změnu necítíme, nezdá se nám, že by 
byl uplynul čas, a to o nic více než těm, kdo podle pověsti spí na 
Sardinii u hrobu héróů, když jsou probuzeni; spojují totiž dřívější 
,nyní‘ s pozdějším a činí z nich jedno, přičemž vypouštějí časový 
úsek, který je mezi, protože jej nezpozorují. Tedy stejně jako kdy
by ona nyní nebyla různá, ale byla jedním a týmž, neuplynul by 
žádný čas, tak i tehdy, když jejich rozdíl nepozorujeme, úsek mezi 
nimi není časem. Jestliže se nám tedy stává, že si neuvědomujeme 
existenci času, když nerozeznáváme žádnou změnu, nýbrž mysl 
zůstává ve zdánlivě nedělitelném stavu, a tehdy, když změnu vní
máme a rozeznáváme, říkáme, že čas uplynul, je zřejmé, že čas 
není bez pohybu a beze změny. Je tudíž zjevné, že čas není ani 
pohybem, ani bez pohybu/4 58

Aristotelés zde z povahy naší zkušenosti času usuzuje na povahu 
času samého. Nemyslíme si, že čas uplynul, když si nepovšimne
me změny, a proto čas na změně závisi. Aristotelés zde netvrdí, 
že čas je subjektivní. Ti, kdo spi vedle héróů na Sardinii, spojují 
dvě oddělená „nyní44 -  dřívější „nyní44 a pozdější „nyní44 -  a činí 
z nich jedno. Ačkoli se jim zdá, že žádný čas neuplynul, mýlí se. 
Není tomu tedy tak, že jakýkoli soud týkající se plynutí času by 
byl správný. Nicméně Aristotelés se domnívá, že nelze podat popis 
objektivní skutečnosti času, aniž bychom do něj zahrnuli popis 
trvající duše, která by mohla změnu zakoušet. Úkolem je pak po
rozumět tomu, jak je podle Aristotela možné dospět k porozumění 
objektivní povaze času, jež je založena na našem vnímání času.

Mysl vstupuje do Aristotelovy teorie času s jeho pojednáním 
o „nyní44: 58

58 Tamt., IV, 11,218b21-219a2.
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„Čas uchopujeme, kdykoli jsme zaznamenali změnu, tím, že ji 
označíme pomocí před a poté; a jedině tehdy, když ve změně vní
máme před a poté, říkáme, že uplynul čas. Označujeme je tak díky 
tomu, že rozpoznáváme dvě odlišné věci a mezi nimi něco třetího. 
Kdykoli totiž vnímáme odlišnost krajních okamžiků od středního 
a mysl vysloví, že existují dvě nyní, jedno před a druhé poté, tehdy 
říkáme, že existuje čas, a čas říkáme právě tomuto. Neboť časem se 
myslí to, co je ohraničeno pomocí nyní; to můžeme předpokládat. 
Kdykoli tudíž vnímáme nyní jako jedno... zdá se, že neuplynul 
žádný čas, protože nedošlo ani k žádné změně. Kdykoli naopak 
vnímáme před a poté, tehdy říkáme, že čas existuje. Neboť to je  
právě čas -početpohybu vzhledem kpřed a poté.“59

Jedině když jsme vnímali nějaké před a nějaké poté ve změně, 
říkáme, že čas uplynul. Je to toto vnímání, jež nám umožňuje čas 
počítat. Avšak počet změny či pohybuje právě tím, co čas je .60 Je 
však onen počet sám objektivní? Obvykle když Aristotelés hovoří 
o počítání, zabývá se sčítáním oddělených položek jistého druhu. 
Jde o mnohost oddělených věcí, které jsou počitatelné.61 To by 
znamenalo, že Aristotelés má na mysli situaci, kdy si vybereme 
určitou jednotku času -  řekněme průběh dne vyznačený pohyby 
nebe -  a poté „vyslovíme nyní“. Počet dní bude měřen vyslovením 
těchto nyní.62 Naše rozpoznání před a poté a mezidobí, které tato

59 Tamt., IV,ll,219a22-b2; srv. 220a24-26, 12,22la l3-14, b2, 7, 11, 22- 
23,25-26. (Opět překládám kívt|gk;, kinésis, jako „změna“ a nějako ,,pohyb“.)

60 Tamt., IV, 11,219b 1-2; srv. 220a24-26, 221b2, 11.
61 Aristotelés, Met. V,13,1020a7-12; srv. Cat. 6.
62 Aristotelés rovněž uvádí, že čas je měřítkem pohybu {Phys. IV, 11,220b32- 

-221al, b7, 22-23, 25-26), a často hovoří o měření času (srv. např. Phys. 
IV, 12,220b 14-222a9; napočítal jsem jen v této pasáži dvacet odkazů na měření 
času). Přirozeně se ptáme, zda Aristotelés rozlišuje mezi časem jakožto měřít
kem pohybu a časem jakožto počtem pohybu. Mohli bychom například měřit 
nesouměřitelné časové úseky, avšak nemohli bychom je spočítat. Domnívám 
se, že Aristotelés zde nemá na mysli žádný takový rozdíl. Když popisuje měření 
(220b32-221a4), užívá sloves ávaperpé©, anametreó, a Kaiapexpe©, kata- 
metreó (přesně naměřit), a obvykle užívá těchto výrazů pro měření, při němž 
je celek rozdělen na stejné jednotky. (Ke katametreó srv. Phys. VI,7,237b27;
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oddělená nyní vyznačují, je tedy založeno jak ve změně, tak v na
šem rozpoznání této změny. Toto rozlišení -  vyznačení oddělených 
nyní -  samo poznává skutečnost času, a je také uskutečněním času 
samého. Neboť čas není nic jiného než počet či měřítko změny.

Plynutí času si uvědomujeme, kdykoli duše „vyslovuje nyní 
jakožto dvě“. V čem takové vyslovování spočívá? Duše trvající 
v čase existuje v přítomnosti -  minulost a budoucnost je schopna 
určit odkazem k vlastní existenci. Neboť vyslovení nějakého nyní 
znamená, že si duše uvědomí přítomný okamžik jakožto přítom
ný. Takovéto vyslovování má kvalitu jisté nevy vratitelnosti -  ne
podléhá omylu. Neboť jediným časem, v němž může duše vyslo
vit nějaké nyní, je přítomnost. Mohla vyslovit nyní v minulosti 
a může se stát, že vysloví nyní v budoucnosti, nicméně když sku
tečně vyslovuje nyní, musí to být v (právě) přítomném okamži
ku. Vyslovit nyní jakožto dvě znamená buď to, že duše vědomě 
vyslovila nyní ve dvou oddělených časech, anebo že v dřívějším 
čase vyslovila nyní, jež je oddělené od nyní, které pronáší právě 
teď. Duše, která si uvědomuje plynutí času, v tom není závislá 
na vnějších změnách. Změny může zachytit ve svých vlastních 
stavech. Můžeme například ležet v tichém tmavém pokoji a být si 
vědomi plynutí času. Pouze „pokud sami nezměníme své myšlen
ky anebo nepostřehneme proměnu44, tehdy „se nám zdá, že žádný 
čas neuplynul44.63 Někdo by snad chtěl říci, že vyslovování nyní 
se podobá spouštění a vypínání vnitřních stopek v mysli. Avšak 
analogie se stopkami může být zavádějící, protože navozuje před
stavu hodin pracujících s vlastními měrnými jednotkami. Podle 
Aristotela jsou primárními jednotkami nyní, která vyslovujeme -  
vyznačují interval jakožto interval časový. (Můžeme se samozřej
mě rozhodnout vyslovovat nyní podle určitých přirozených znaků, 
o nichž se domníváme, že značí ujednocený časový úsek -  napří
klad postavení slunce na nebi.) Analogie stopek v mysli je láka
vá, protože si přirozeně přejeme, aby měřítko mělo objektivnější

VI,10,241al3; k anametreó srv. VI,7,238a22; viz též Met. V,25,1023b 15.) 
Pro místa, kde Aristotelés, jak se zdá, směšuje počítání a měření, viz Phys. 
IV,ll,220a24-26, a32-b3, 14-24, 221b7-23, 223M2-20.

63 Tamt., IV, 11,218b21—23.
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základ, než jakým je naše vyslovování nyní. Láká nás myšlenka, 
že při vyslovování nyní pouze spojujeme čas s předchůdně existu
jícím objektivním měřítkem. V obrazu stopek v mysli je vše, co je 
třeba odměřit, již předpokládáno. Podle Aristotela je naproti tomu 
čas výsledkem zvláštní interakce mezi námi a zbytkem přírody. 
V přírodě se odehrávají změny, z nichž mnohé projevují určitý typ 
pravidelnosti. Naše poznání této pravidelnosti -  jak je projevováno 
duší vyslovující ona nyní -  je jak rozpoznáním, tak uskutečněním 
času. Čas je to, co existuje mezi nyní, která vyslovuje duše.64 

Aristotelés závislost času na duši výslovně uznává:

„Je také hodno prozkoumání, jak může být čas vztažen k duši; dále 
proč se má za to, že čas jest ve všem, i na zemi, i na moři, i na nebi. 
... Někdo by se mohl oprávněně tázat, zda by bez existence duše 
byl čas, či ne; neboť nemůže-li být někdo, kdo počítá, nemůže být 
ani nic počítaného, takže je zjevné, že ani počet; počet je totiž buď 
to, co bylo spočítáno, anebo to, co spočítáno být může. Pakli však 
nic jiného není s to počítat než duše nebo mysl v duši, je nemožné, 
aby byl čas, není-li duše, leda to, čeho je čas vlastností, totiž může- 
-li být změna bez duše.“65

Čas je míra a jako takový by nemohl existovat, pokud by neexis
tovala duše nebo její mysl, která by mohla měřit. To neznamená, 
že měření je subjektivní nebo že jakékoli měření prováděné duší 
je správné. Znamená to pouze, že nemůžeme podat přiměřený 
výklad času, aniž bychom do něj zahrnuli duši, která měří změ
nu. Změna je měřena pouze z hlediska duše, která trvá v průběhu 
času, žije v přítomnosti, vzpomíná si na minulost a předvídá bu
doucnost. Ačkoli je tedy skutečnost času v jistém smyslu závislá 
jak na existenci duše, která měří změnu, tak na nezávislé skuteč
nosti změny samé, je přesto možné dát na základě času změně 
smysl. Čas jakožto nositel, v němž ke změně dochází, umožňuje, 
aby se změna stala pro duši srozumitelnou.

64 Srv. tamt., VI,237a5-6, 9, 10-11.
65 Tamt., IV, 14,223a 16-28 (mé zdůraznění). (Výraz voůq, nús, překládám 

jako „mysl“, a nikoli jako „rozum“, a kívtick;, kinésis, jako „změna“, nikoli 
jako ,,pohyb“.)
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Máme-li však učinit srozumitelným sám čas, musíme pochopit 
konstitutivní roli, jakou hrajeme v objektivním řádu času my. Co je 
čas „o sobě“ zač, nezávisle na našem vnímání či zkušenosti, však 
nijak pochopit nemůžeme. Skutečnost času je totiž částečně kon
stituována měřící činností duše. Čas sice může být měrou změny, 
avšak aby byl změřen, vyžaduje, abychom byli v čase my. Jedním 
způsobem, jak docenit hloubku tohoto pojetí, je uvážit, co pro ně
jakou událost znamená, že k ní dochází v určitém čase. Neboť pro 
událost, k níž má dojít v určitý čas, je nezbytné, aby stála v určitém 
vztahu k nyní, tj. k okamžiku, v němž duše vyslovuje přítomné 
nyní.66 Například od pádu Tróje do nynějška došlo ke konečnému 
počtu souvislých obratů nebe. Duše může měřit uplynulý čas po
čítáním těchto obratů.

Ale co když budeme chtít uvážit veškeré dosavadní dějiny svě
ta? Aristotelův svět je nestvořený a věčný. Pokud by tedy někdo 
měl být schopen změřit časové rozpětí zahrnující všechny událos
ti v dějinách světa, toto rozpětí by muselo být nekonečné. Avšak 
jak by mohlo existovat nekonečné rozpětí času? Pokusíme-li se 
spojit Aristotelovo přesvědčení o nekonečnosti času s jeho pře
svědčením, že velikosti mohou mít pouze konečný rozsah, jeho 
přírodní filosofie se, jak se zdá, nebezpečně blíží rozpornosti. Čas 
je jednak údajně měrou změny. Změnu měříme tak, že zvolíme 
nějaký rovnoměrný pohyb a učiníme ho jednotkou, kterou je doba 
trvání dané změny měřena. Paradigmatickým měřítkem změny 
je pro Aristotela pravidelný kruhový pohyb nebe, jejž považu
je za věčný.67 Těleso v pohybu však na druhou stranu prochází 
nějaký úsek prostoru.68 Pokud je tedy čas nekonečný a je mě
řen pohybem, jak to, že to nesvědčí o existenci nekonečné rozleh
losti?

Nasnadě je odpověď, že jediným pohybem, o němž si Aristo- 
telés myslel, že může být pravidelný, souvislý a věčný, je pohyb

66 Tamt., IV,13,222a24-29.
67 Tamt., IV, 14,223b 12-21; srv. VIII,8-9.
68 Srv. např. tamt., VI,l,231bl8-232a22.
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kruhový.69 A kruhový pohyb není opravdu nekonečný.70 Během 
průchodu obvodu kruhu můžeme vždy pokračovat ve svém pohy
bu, ale přesto není kruh v pravém slova smyslu nekonečný. Neboť 
aby byl kruh nekonečný, bylo by třeba, aby každá část, kterou pro
cházíme, byla odlišná od každé části, kterou jsme již prošli nebo 
můžeme projít znovu. A tato nutná podmínka zde není splněna. 
Proto ačkoli se nebe vždy pohybovalo a vždy bude pohybovat pra
videlným kruhovým pohybem, a tím dává měřítko, vůči němuž 
může být měřen čas a další změny, samo neprochází nekonečnou 
rozlehlost.

Tato odpověď ale není úplně uspokojivá. Neboť ačkoli nebeská 
sféra může být konečná, dráha, již nebe po veškerý čas opisuje, 
musí být nekonečná. Sám Aristotelés připouští, že jestliže čas je 
nekonečně rozlehlý, pak musí být taková i délka.71 Tomuto pro
blému se vyhne tím, že měření času omezí na jednotlivé události. 
Každá událost se odehrává v čase, avšak všechny události se v čase 
neodehrávají.72 Událost se odehrává v čase, pouze pokud je v čase 
zahrnuta, tedy pokud došlo k jiným událostem před a po ní. Ačkoli 
se tedy každá událost v dějinách světa odehrává v čase -  a proto 
může měřit čas uplynulý od této události do nynějška - ,  nelze 
považovat všechny události v dosavadních dějinách světa za jsou
cí v čase. Nelze měřit čas, který uplynul v dosavadních dějinách 
světa.

Jak pak může Aristotelés vůbec říkat, že svět je věčný? Neboť 
má-li být svět věčný, musel existovat v každé době, vždy. Na čem 
se může podle Aristotela takovéto tvrzení zakládat? Říci, že svět 
musel existovat vždy, znamená říci, že není čas, kdy svět neexis
toval. Ale jelikož čas je měřítkem změny a pohyb nebe poskytuje 
měřící jednotku, pak kdyby neexistoval svět, a tudíž ani změna, 
neexistoval by ani čas. Tvrzení, že svět je věčný, je ohroženo tím, 
že bude svrženo z hrdé pozice metafyzického tvrzení o povaze

69 Tamt., VIII,8-9.
70 Tamt., III,6,206b33-207a8.

Tamt., VI,2,233al7-20.
72 Tamt., IV,12,221al-222a9.
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světa a stane se zjevnou analytickou pravdou, založenou pouze 
na významu pojmu. Samozřejmě neexistoval čas, kdy svět nebyl, 
neboť pokud by nebyl svět, nebyl by ani čas a a fortiori ani žádný 
čas, v němž svět nebyl. Nepomůže nám tvrzení, že „změna byla 
vždy a bude po všechen čas“.73 Neboť tvrdit, že změna byla vždy, 
znamená tvrdit, že neexistoval předchůdný čas, v němž nebylo 
změny; avšak to je triviální. Neboť nebyla-li by žádná změna, ne
byl by ani čas, nakolik čas je měrou změny. Podobně tvrzení, že 
změna bude vždy, se nezdá být metafyzickým objevem týkajícím 
se budoucnosti, nýbrž analytickou pravdou. Nepomůže nám ani 
tvrzení, že čas je měřítkem stejně tak klidu jako změny, neboť 
veškerý klid je v čase, a tudíž čas se musí rozpínat v obou směrech 
za jakýmkoli daným klidem.74 Můžeme například říci, že daný 
živočich dočasně zanechal svého pohybu, avšak během této doby, 
stejně jako během celého života tohoto živočicha, může být jeho 
změna a klid měřena. Nelze si proto představovat nehybná nebesa, 
která jsou v klidu a jako taková v čase. Nepomůže nám ani tvrzení, 
že svět je nevzniklý.75 Neboť tvrdit, že svět je nevzniklý, znamená 
tvrdit, že není čas, v němž vznikl, a to je snad triviální.

Aristotelés však přece jen poskytuje zdůvodnění, které nám 
umožní tento kruh rozetnout. Ve Fyzice (VIII, 1) tvrdí, že předpo
klad, podle něhož někdy existovala první změna, vede k absurd
ním závěrům:

„Pravíme tedy, že změna je skutečností toho, co může podléhat 
změně, nakolik je takové, že může podléhat změně. Každý druh 
změny proto nutně zahrnuje přítomnost věcí, které jsou této změny 
schopny.... Navíc tyto věci také musí buď mít nějaký počátek, před 
nímž nebyly, anebo musí být věčné. Jestliže tedy každý změnitelný 
předmět vznikl, pak z toho vyplývá, že před probíraným pohybem 
muselo dojít k jiné změně, při níž vzniklo, co mohlo být změněno 
nebo co mohlo přivodit změnu. Na druhé straně předpokládat, že 
tyto věci byly v průběhu všeho předcházejícího času, aniž by exis

73 Tamt. VIII,9,266a6 nn.
74 Tamt., IV,12,221b7-14.
75 Srv. Aristotelés, De caelo, 1,10-12.
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toval nějaký pohyb, se zdá nerozumné již na první pohled, a ještě 
nerozumnější, jak uvidíme, když věc dále prozkoumáme. Jestliže 
totiž máme říci -  poněvadž jedny věci jsou změnitelné, druhé změ
nu způsobují - ,  že jednou existuje první měnitel a první věc, která 
podléhá změně, podruhé však žádná taková věc není, nýbrž jen 
něco, co je v klidu, pak to muselo již předtím být v procesu změny; 
neboť něco muselo být příčinou jeho klidu, vždyť klid je zbaveností 
pohybu. A tak i tu bude před první změnou změna ještě dřívější/*76

Aristotelés tvrdí, že každé předpokládané první změně musela 
předcházet změna jiná. (Podobným stylem je veden jeho argu
ment, podle něhož po každé předpokládané poslední změně musí 
následovat ještě jiná změna.)77 Jeho výrok, podle něhož změna 
byla vždy, tedy můžeme považovat za víc než jen analytickou 
pravdu, pokud jej vyložíme jako tvrzení o absurditě domněnky, 
že existovala první změna. Podobně nesmí být Aristotelovo tvr
zení, že svět je věčný, vykládáno na způsob nekonečně rozlehlé 
délky času, nýbrž pouze jako tvrzení, že žádný okamžik nemůže 
být prvním (nebo posledním) okamžikem bytí světa.

Aristotelovo zdůvodnění prokazuje nekonečnost času pouze 
v mohoucnosti. Čas je  takový, že pro každý okamžik v čase je 
možné nalézt okamžik dřívější a pozdější. Je ve skutečnosti váž
nou otázkou, jestli tím vůbec pro čas dokazuje nekonečnost v mo
houcnosti. Je například směšné předpokládat, že nějaký daný úder 
srdce byl první nebo poslední v době mého dospívání; to však 
pouze ukazuje, že údery srdce během mého dospívání vytvářejí 
pouze matně určený celek.78 Aristotelés možnost, že časové oka
mžiky vytvářejí nějaký matný celek, nikde nepromýšlí, takže jed
noduše předpokládejme, že nic takového nevytvářejí.79 Fakt, že

76 Aristotelés, Phys. VIII, 1,251 a9-28. (Výraz KÍvrjai<;, kinésis, překládám 
jako „změna“, nikoli jako ,,pohyb“.)

77 Tamt., VIII, 1,25Ib28-252a5.
78 Viz M. Dummett, Wangs Paradox, in: Truth and Other Enigmas; 

C. Wright, Language-Mastery and the Sorites Paradox.
79 Ačkoli David Sanford fascinujícím způsobem hájil myšlenku matnosti 

času ve své knize Infinity and Vagueness.
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3. Změna

nekonečnost času je pouze v mohoucnosti, je úzce spojen s rolí, 
jakou hraje mysl. Skutečně nekonečný rozsah času by v Aristote
lových očích pro nás nic neznamenal, protože jsme bytostmi, kte
ré skutečně nekonečný rozsah nemohou nikterak pochopit. Avšak 
bytností času je právě to, že je námi uchopitelný. Jelikož sama 
skutečnost času se ukazuje v měřeních duše, nekonečnost času 
nemůže být založena na ničem jiném než na faktu, že pokud je 
dána jakákoli změna, vždy bude možné měřit dřívější a pozdější 
změnu. Nic dalšího již není třeba říkat -  a to je také správné, neboť 
v Aristotelově světě nic dalšího ani nemůže být řečeno. Jelikož 
naše zkušenost času částečně ustavuje jeho skutečnost, Aristotelés 
může z naší zkušenosti času vyvodit poznatky o samé povaze jeho 
bytí.

Aristotelově teorii času se tudíž, jak se zdá, daří proklouznout 
sítí Kantovy první antinomie. Kant se domníval, že vytvořil dva 
stejně platné argumenty, přičemž v jednom dospěl k závěru, že svět 
nemá žádný počátek, a v druhém, že svět počátek v čase má. Důkaz, 
že svět nemá žádný počátek, je svojí strukturou podobný důkazu 
Aristotelovu. Aby dokázal, že svět ve skutečnosti nějaký počátek 
měl, Kant předpokládá, že svět žádný počátek neměl, a odtud vyvo
zuje, že by před současným okamžikem musel uplynout (skutečně) 
nekonečný rozsah času, což považuje za nemožné. Aristotelés by 
souhlasil jak s tím, že svět nemá počátek, tak s tím, že je neucho
pitelné, a tudíž nemožné, že by mělo uplynout skutečné nekonečno 
času, avšak Kantův argument by odmítl jako neplatný. Z faktu, že 
svět nemá začátek, vyplývá podle něj pouze to, že nikterak nelze 
změřit první změnu. Při jakémkoli měření změny, jež mysl provádí, 
může mysl vždy také změřit událost dřívější. Říká-li Aristotelés, 
že změna je nekonečná v možnosti, chce nás tím upozornit, jak je 
důležité chápat naše výroky o čase právě takto.

3.5 Paradox změny. Zénónův šíp80
Aristotelovo pojetí změny bylo, jak jsme viděli, formulováno na 
pozadí Parmenidova útoku na samu skutečnost změny. Stojí za to

80 Vhodná četba: Aristotelés, Phys. VI.
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se podívat na to, jak se jeho teorie vypořádává s jedním z největ
ších zpochybnění možnosti změny -  se Zénónovým paradoxem 
šípu. Paradox můžeme rekonstruovat ze dvou zhuštěných pasá
ží v Aristotelově díle. Devátá kapitola VI. knihy Fyziky začíná 
následovně:

„Zénón však o tom činí klamný úsudek, když říká, že jestliže 
všechno, pokud zaujímá místo stejné velikosti, jakou samo má, je 
v klidu, a jestliže to, co se místně pohybuje, je stále v jakémsi nyní, 
pak letící šíp je nehybný. To je nepravdivé, neboť čas se neskládá 
z nedělitelných nyní, jako ani žádná jiná velikost není složena z ne
dělitelných částí.4481

O něco dále říká:

„[Zénónův paradox šípu] je ten, o němž už byla řeč výše, totiž že 
letící šíp stojí, což je důsledek, který vyplývá z domněnky, že se 
čas skládá z nyní. Nepřipouští-li se tato domněnka, daný důsledek 
nevyplývá.4482

Paradox má, jak se domnívám, následující formu:

1) Cokoli, co zaujímá místo právě té velikosti, jakou má samo, je 
v klidu.
2) Letící šíp se pohybuje v přítomnosti.
3) Avšak v přítomnosti zaujímá šíp místo právě té velikosti, jakou 
má sám.
4) Tedy šíp je v přítomnosti v klidu.
5) Proto je pohybující se šíp během svého pohybu v klidu. 81 82

81 Tamt., VI,9,239b5-9. Spojení, je  vůči tomu, co je rovné“ (Kaxá xó íaov, 
kata to ison) vykládám jako „zaujímá místo stejné velikosti, jakou samo má“. 
(Oxfordský překlad uvádí: „zaujímá stejně velké místo44.) Řekové měli obtíže 
vypracovat pojetí místa -  můj překlad zachovává smysl řečtiny, a současněji 
zbavuje umělého vyznění.

82 Tamt., VI,9,239b30-33. (Volím doslovný překlad „čas je složen z n yn t, 
zatímco oxfordský překlad uvádí „čas je složen z okamžiků4*. Jak uvidíme, jde 
o významný rozdíl.)
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3. Změna

Stojí za to zmínit jeden aspekt takto rekonstruovaného argumentu. 
Obrat „v nyní“ je obvyklým aristoteiským výrazem, avšak vyjad
řuje pojem, pro Zénónův argument klíčový, který byl mnoha ba
dateli v oblasti antické fyziky přehlížen: pojem přítomné chvíle.83 
Komentátoři tíhnou k tomu vykládat Zénóna tak, jako by říkal, 
že v určitém okamžiku zaujímá šíp místo své vlastní velikosti.84 
Nicméně podstatná část působivosti paradoxu -  a také Aristote
lovy odpovědi -  spočívá v tom, že okamžik cesty, jímž se Zénón 
zabývá, je právě okamžik přítomný.

Aristotelés napadá paradox na dvou širokých frontách. Za prvé, 
jak vysvítá z citované pasáže, popírá to, že by čas byl složen z ně
jakých nyní. Nyní je jednoduše dělítkem minulosti a budoucnosti, 
a samo nemá žádné trvání. Když hovoří o souboru nyní (xá vuv, 
ta nyn), mluví o okamžicích bez trvání, z nichž každý buď je, 
nebo byl, anebo bude přítomný. Jelikož žádné z nyní nemá žád
ný časový rozsah, nemůže se v nějaký časový rozsah složit ani 
soubor různých nyní.85 Proto i kdyby měl Zénón pravdu v tom, 
že v každém nyní je pohybující se šíp nehybný, nevyplývá z toho, 
že šíp je nehybný v průběhu trvání svého letu. Neboť trvání ne
můžeme chápat jako něco, co je složeno z různých nyní. A tak 
i kdyby všechny premisy byly pravdivé, paradox nenastává, neboť 
argument není platný. Argument závisí na předpokladu, že pokud 
vlastnost P platí o předmětu v každý přítomný okamžik daného 
časového úseku, pak P platí o předmětu v průběhu celého toho
to úseku. A tento předpoklad podle Aristotela není platný. Zdání 
platnosti vychází z nesprávného pojetí povahy času.

83 Někteří komentátoři se tím snažili podpořit domněnku, že „nyní“ je 
Zénónovu argumentu cizí. Viz např. G. Vlastos, A Notě on Zeno s Arrow, 
str. 187, 192; G. E. L. Owen, Zeno and the Mathematicians, str. 165, pozn. 
38. Domnívám se, že tyto argumenty jsou nepřesvědčivé. Viz např. Parmeni- 
dés, DK 28 B 8,5, kde je přítomnost (vuv, nyn) zmíněna.

84 Viz např. G. E. L. Owen, Zeno and the Mathematicians, str. 157; G. Vlas
tos, A Notě on Zeno s Arrow, str. 192; J. Bames, The Presocratic Philosophers, 
I, str. 276-285.

85 Viz Aristotelés, Phys. IV, 10-14.

102



3.5 Paradox změny. Zénónův šíp

Za druhé, Aristotelés odmítá i pravdivost premis. Tvrdí, že je 
chybou říci o šípu v nějakém nyní jak  to, že se pohybuje, tak to, 
že spočívá v klidu. Neboť pohyby se odehrávají různým tempem 
a různými rychlostmi. A rychlost je určena podílem uražené vzdá
lenosti a množství času, jehož je zapotřebí pro zdolání této vzdále
nosti. Aby se tedy předmět pohyboval danou rychlostí, musí urazit 
určitou vzdálenost v daném časovém intervalu.86 87 Z toho vyplý
vá, že nedává smysl hovořit o předmětu pohybujícím se v určitém 
nyní:

„Teď ukážeme, že se nic nemůže pohybovat v nějakém nyní. Kdy
by to totiž bylo možné, mohlo by jít jak o rychlejší, tak pomalejší 
pohyb. Řekněme, že v nějakém nyní ten rychlejší překonává vzdá
lenost AB. Pomalejší pak v témže nyní překoná kratší vzdálenost, 
než je AB, řekněme AC. Poněvadž však pomalejší bude při pro
cházení úseku AC trvat po celé nyní, rychlejší bude při procházení 
téhož úseku trvat méně než toto nyní. A tak bude toto nyní rozdě
leno, ačkoli jsme tvrdili, že je nedělitelné. Je tedy nemožné, aby se 
cokoli pohybovalo v nějakém nyní“%1

Myšlenka zní, že pohybující se předměty se pohybují proměnlivou 
rychlostí, takže kdyby se mohly pohybovat v rámci nějakého nyní, 
mohli bychom využít jejich různých rychlostí k tomu, abychom 
nedělitelné nyní rozdělili. Neboť se můžeme, tak jako ve výše 
uvedeném příkladu, tázat, jak dlouho trvá rychlejšímu předmětu 
projít vzdálenost AC (což je vzdálenost, již v průběhu určitého 
nyní urazí pomalejší předmět) a odpověď musí znít, že to bude 
čas, který je kratší než nyní.88

86 Tamt., IV,14,222b30-223al5.
87 Tamt., VI,3,234a24-31; viz též VI,5,237al4,VI,8,239bl, VI,10,241a 

24-26.
88 Tento argument nemusí trápit atomistu, neboť předpokládá, že pohyb 

probíhající v nějakém nyní je spojitý, což může atomista odmítnout. Tím, 
že chápe každé nyní jako časový atom, může připustit, aby se dva předměty 
pohybovaly různými rychlostmi v tom smyslu, že v následujícím nyní bude 
jeden z nich přesunut o dva prostorové atomy od místa, kde byl v předcho
zím nyní, zatímco ten druhý bude přesunut jen o jeden prostorový atom. Pak
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3. Změna

Avšak, jak Aristotelés dodává, nedává ani smysl hovořit o před
mětu, jenž je během nějakého nyní v klidu:

„Nic nemůže být ani v klidu; neboť tvrdíme, že v klidu může být 
pouze to, co má takovou přirozenost, aby se pohybovalo, co se však 
nepohybuje právě tehdy, tam a jak by mu bylo přirozené; takže, 
poněvadž nic nemá takovou přirozenost, aby se pohybovalo během 
nějakého nyní, je zjevné, že nic není ani v klidu.

Dále, jestliže totéž nyní náleží oběma časům, a je možné, aby 
nějaká věc byla v pohybu v jednom celém čase a v klidu v jiném ce
lém čase, a to, co je v pohybu či klidu v celém čase, bude v pohybu 
nebo v klidu také v kterékoli jeho části, v níž je takové povahy, že 
se buď pohybuje, neboje v klidu, bude z toho vyplývat, že táž věc 
může být zároveň v klidu a v pohybu; neboť krajní bod obou časů 
je právě týž, tj. určité nyní.

Mimoto také říkáme, že nějaká věc je v klidu, pokud je její stav 
jak vcelku, tak co do částí shodný nyní a dříve; určité nyní však 
nezahrnuje žádné dříve, a tak ani žádný klid. Z toho vyplývá, že 
pohyb toho, co se pohybuje, a klid toho, co je v klidu, musí trvat 
v čase.“89

nebude možné rozdělit toto nyní otázkou, kdy byl rychlejší předmět přesunut 
o jeden časový atom, protože to podle atomisty nikdy nenastalo. Podle Aristo
tela by samozřejmě takový nesouvislý pohyb vůbec nebyl pohybem; viz Phys. 
VI,l,231bl8-232a22; D. J. Furley, Two Studies in the Greek Atomists.

89 Aristotelés, Phys. VI,3,234a31-b9. Může se zdát, že mezi touto pozicí 
a Aristotelovým tvrzením, podle něhož existuje první okamžik, v němž již 
ke změně došlo (235b6-236a7), je napětí. Předpokládejme totiž, že změna, 
k níž dochází, je zastavována (srv. VI,8). Pak bychom mohli předpokládat, že 
musí být první okamžik, během něhož je předmět v klidu. Aristotelés skutečně 
pod tlakem takovéhoto argumentu mluví o předmětu, jenž je zrovna v klidu 
(VI,5,236al7-20). Avšak jeho úplná odpověď by, jak se domnívám, zněla tak, 
že existuje první okamžik časového úseku, v němž je předmět v klidu, a pokud 
by chtěl někdo říci, že toto je „první okamžik, kdy je předmět v klidu“, pak je 
to v pořádku do té doby, dokud to nesvádí k domněnce, že předmět je v daném 
okamžiku v klidu. Aristotelés výslovně popírá, že může být první okamžik 
klidu, a odůvodňuje to tím, že klid, stejně jako pohyb, se nemůže vyskytovat 
v jednom okamžiku (VI,8,239alO-14).
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Ke klidu, podobně jako k pohybu, musí docházet v časovém úseku. 
Neboť stejně jako pohyb vyžaduje, aby předmět byl na různých 
místech v různých časech, tak také klid vyžaduje, aby byl předmět 
na stejném místě v různém čase.

Na této frontě tedy Aristotelés napadá premisy Zénónova argu
mentu. První premisa je chybná, protože v jednom každém nyní 
zaujímá předmět místo právě své vlastní velikosti, a přesto ne
bude ani v pohybu, ani v klidu.90 Aristotelés ve skutečnosti po
pírá, že můžeme přesně určit polohu pohybujícího se předmětu 
v tom smyslu, že přesně uvedeme místo, které zaujímá.91 Přesně 
určit jeho polohu, a tudíž říci, že předmět zaujímá místo právě své 
vlastní velikosti, můžeme pouze, pokud je předmět v klidu anebo 
pokud hovoříme o jeho postavení v jednom každém nyní.92

Druhá premisa je chybná, pokud Zénón myslí „přítomností44 to, 
co mu připisuje Aristotelés, totiž přítomný okamžik. Neboť šíp se 
nepohybuje v přítomném okamžiku. Máme-li však „přítomnost44 
vykládat tak, že je rozpětím času, takže se druhá premisa stane 
nesporně pravdivou, pak se stane chybnou třetí premisa. Během 
přítomného časového úseku nezaujímá pohybující se šíp místo, jež 
odpovídá právě jeho velikosti.

Aristotelův argument se zdá být přesvědčivý. Je ironií, že snad 
žádný jiný z jeho argumentů si nevysloužil tak tvrdou kritiku. 
Nejoblíbenější námitka, inspirována snad rozvojem diferenciální
ho počtu, se týká Aristotelova přesvědčení, že předmět se v da
ném okamžiku nemůže pohybovat. Je možné říci, že předmět se 
pohybuje v daný okamžik, pokud je tento okamžik částí časového 
úseku, v němž se předmět pohybuje.93 Musíme totiž rozlišit, zní 
námitka, představu předmětu pohybujícího se v jednom okamžiku

90 Viz tamt., VI,8,239a23-b3.
91 Kata xó íaov, kata to ison: tamt., VI,8,239a23-b26.
92 Tamt., VI,8,239a26-bl.
93 Ke klasické formulaci této výhrady viz G. E. L. Owen, Zeno and the 

Mathematicians, str. 157-162. Owen proti Aristotelovi tvrdí, že otázka toho, 
zda čas je, či není složen z nyní, je bezvýznamná.
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od představy předmětu pohybujícího se v daný okamžik.9* Říci, že 
předmět se pohybuje v jednom okamžiku, znamená říci, že předmět 
skutečně prochází nějakou vzdálenost během okamžiku; zname
ná to tedy konstruovat okamžik jako velmi malé časové rozpětí. 
Aristotelés správně odmítá jako směšnou představu předmětu po
hybujícího se v jednom okamžiku. Avšak neukazuje, že se před
mět nemůže pohybovat v daný okamžik. Neboť říci, že předmět 
se pohybuje v daný okamžik, není ničím jiným než říci, že tento 
okamžik je zahrnut v době, během níž se předmět pohybuje.

Nicméně tato námitka je nespravedlivá jak vůči Zénónovi, tak 
vůči Aristotelovi. Šíp se údajně pohybuje v daný okamžik tehdy 
a pouze tehdy, pokud se pohybuje v časovém úseku, který tuto 
chvíli obsahuje. Avšak Zénón by vůbec nebyl spokojen s tím, jak 
jsme si jednoduše pomohli k předpokladu, že existuje časový úsek, 
během něhož se šíp pohybuje. „Je jisté,“ řekl by, že „pokud se šíp 
vůbec pohybuje, nemůže se pohybovat v jiném čase než v přítom
nosti. Vy jste však připustili, že šíp se v přítomnosti nepohybuje, 
v tom smyslu, že v přítomnosti ve skutečnosti neprochází žádnou 
vzdáleností. Chcete říci, že šíp se skutečně pohybuje v přítomný 
okamžik, a v tom smyslu, že přítomnost je částí časového úseku, 
během něhož se šíp skutečně pohyboval a urazil nějakou vzdá
lenost. Nicméně měli byste uznat, že nemůže existovat jiný čas, 
v němž by se šíp pohyboval, než přítomnost. A potom je směšné 
říkat, že šíp se pohybuje v přítomnosti díky tomu, že se pohybuje 
někdy jindy.“94 95

94 Toto tvrdí G. E. L. Owen, Zeno and the Mathematicians, str. 161; 
a G. Vlastos, A Notě on Zeno s Arrow.

95 Doklady parmenidovských sklonů u Zénóna viz Platón, Parm. 127a- 
-128e. K Parmenidově příklonu k přítomnosti a odmítání minulosti a budouc
nosti viz DK 28 B 8, zejm. ř. 5-6. Vlastos popírá, že Zénónův šíp by mohl mít 
cokoli společného s pojmem přítomnosti. Tvrdí, že „nyní“ je oblíbený aristo- 
telský technický termín, jejž Aristotelés anachronicky využil při popisu Zénó- 
nova paradoxu. Tento argument je nepřesvědčivý. Neboť nic nezáleží na tom, 
pokud zvláštní technický způsob užití „nyní“ není před Aristotelem doložen. 
Zénónův paradox, jak jsem jej konstruoval, nezáleží na žádném technickém 
užití výrazu „nyní“, nýbrž na vysoce obecné představě přítomnosti, která snad 
právě kvůli své obecnosti velmi ztěžuje možnost pochopit, jak paradox odmít
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Když moderní komentátoři pochopili tvrzení, že se šíp nemůže 
pohybovat „v určitém nyní“, jako tvrzení, že šíp se nemůže po
hybovat v daný okamžik, otupili tím Zénónův šíp. Pak už je totiž 
příliš snadné dodat, snad s odvoláním na pojmy odvozené z di
ferenciálního počtu, že šíp se může pohybovat v daný okamžik 
na základě svého pohybu v časovém úseku, který tento okamžik 
obsahuje. Jenže protože Zénóna zajímal speciální případ přítom
nosti, nelze mu odpovědět pojmem pohybu v daný okamžik. Ta
kový pojem je totiž buď nepoužitelný, anebo nadbytečný. Pokud 
nepředpokládáme existenci časového úseku, během něhož se šíp 
pohybuje -  úseku, který může být rozdělen tak, že něco z něj je 
minulostí a zbytek budoucností - ,  je pojem pohybu v daném oka
mžiku nepoužitelný. Neboť říci, že šíp se v daný okamžik pohy
buje, lze pouze tehdy, když se pohybuje v časovém úseku, který 
obsahuje tuto chvíli. Pokud naopak následujeme Aristotela a před
pokládáme existenci časového úseku, během něhož se šíp pohybu
je, přičemž „nyní“ je pouhým okamžitým dělením tohoto úseku, 
pak je odkaz na pojem pohybu v daném okamžiku nadbytečný -  
všechno, co je nutné k důkazu pohybu šípu, už se předpokládá.

Jiný moderní přístup k Zénónovi spočívá jednoduše v popření 
1. premisy, tj. v popření toho, že pokud nějaký předmět zaují
má místo právě své vlastní velikosti, pak je v klidu.96 Předměty 
zaujímají místo přesně shodné s jejich velikostí, a to v každém 
okamžiku svého života v čase, dokonce i když se neustále pohy
bují. Můžeme si představovat sebe sama v letadle z New Yorku do 
Londýna: v každém okamžiku cesty zaujímáme místo právě své 
vlastní velikosti -  konečně, stačilo si koupit letenku pro jedno se
dadlo - ,  a přesto se po celou cestu pohybujeme. Jakmile začneme 
uvažovat v těchto pojmech, přestáváme chápat, jak se mohl někdo 
domnívat, že 1. premisa je přijatelná. Nicméně paradox se nyní

nout. Obecná představa o přítomnosti byla jistě v Zénónově době doložena. 
Parmenidés, Zénónův údajný učitel, uvádí: „Ani to nikdy nebylo, ani nikdy 
nebude: neboť je to veskrze nyní“ (DK 28 B 8,5). Je to právě parmenidovský 
předpoklad, že něco může existovat pouze v přítomnosti, co dává Zénónovu 
šípu jeho ostrost.

96 Viz J. Bames, The Presocratic Philosophers, I, str. 283.
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zdá být tak nezajímavým, že to v nás může vzbudit podezření, zda 
naše vítězství nad Zénónem nebylo příliš snadné.

Podezření je na místě. Pokud nemůžeme bezrozporně předpo
kládat existenci časového úseku, v němž se předmět pohybuje, 
pak nemůžeme pokračovat a říkat, že předmět se pohybuje v ně
jakou danou chvíli, jež je obsažena v tomto úseku. Zénónovo po
jímání přítomnosti má za cíl zproblematizovat náš předpoklad, že 
existuje časový úsek, jenž zahrne přítomný okamžik, a zároveň se 
v něm předmět pohybuje. Neboť, jak Aristotelés podotýká v sou
vislosti s úplně prvním problémem týkajícím se času, část každého 
časového úseku, který obsahuje přítomnou chvíli, je minulá a zby
tek je budoucí.97 „Jak lze říci,“ může se Zénón otázat, „že šíp se 
právě teď pohybuje, na základě něčeho, co se s ním už stalo nebo 
teprve stane?“

Samozřejmě že pokud můžeme říci, že sedíme v letadle z New 
Yorku do Londýna, pak můžeme rovněž tvrdit, že se v každý daný 
okamžik naší cesty pohybujeme; přestože v tom daném okamžiku 
zaujímáme místo přesně naší velikosti. Avšak, ptal by se Zénón, 
jak můžeme říci, že je nějaký čas, během něhož se letadlo po
hybuje? Nenapomohli jsme si k představě časového úseku, kdy 
se předmět pohybuje, nelegitimně? Přece jen jsme již připustili, 
jednak že jediným časem, v němž se předmět může pohybovat, 
je přítomnost (2. premisa), jednak že v přítomnosti skutečně neu
razí žádnou vzdálenost (3. premisa). Zdá se, že není žádný čas, 
o němž bychom mohli říci, že se během něho letadlo -  anebo šíp -  
pohybuje, a na jehož základě bychom mohli říci, že se v jednom 
okamžiku pohybuje. 1. premisa se zdá být očividně chybná pouze 
tehdy, když hlavní otázku zamluvíme a přijmeme předpoklad, že 
existuje časový úsek, během něhož se předmět pohybuje.

Jednou z odpovědí, která otázku nezamlouvá, je ta, která od
mítne 2. premisu, tj. odmítne, že pohybovat se znamená pro před
mět pohybovat se v přitomnosti. Lze říci, že předmět se pohy
buje během určitého časového rozpětí pouze na základě toho, že 
je v tomto rozpětí v různých časech na různých místech. Potom 
bychom mohli pokračovat a říci, že nějaký předmět se pohybuje

97 Viz Aristotelés, Phys. IV, 10.
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v přítomném okamžiku, pokud je tento okamžik obsažen v rozpě
tí, v němž se předmět pohybuje. Na Zénónovu nedůvěřivou otázku 
„Myslíte si tedy, že předmět se může pohybovat pouze na základě 
postavení, která zaujímal v minulosti a bude zaujímat budoucnos- 
ti?“, bychom pak mohli dát jednoduchou odpověď: „Ano.“98 To by 
byla odpověď toho, kdo si nepřeje zahrnout do své vědecké teorie 
času představu přítomného trvání. Teoretici času, kteří nechtějí 
přiznat přítomnosti speciální status, mohou dát přednost tomuto 
řešení před řešením Aristotelovým.

Sluší se však poznamenat, že tato strategie dává zvítězit Zénó- 
novi. Protože přítomný čas ve tvaru „x se pohybuje" užíváme pri
márně k mluvení o události, která vyžaduje trvání v čase, jenž je 
celý považován za přítomný. Můžeme sice také říkat, že se nějaký 
předmět pohybuje v jednom okamžiku, ale toto použití je odvo
zeno od toho prvotního. Avšak teoretikové, o nichž uvažujeme, 
popírají, že by nějaký časový úsek mohl být přísně řečeno pojímán 
jako přítomný. Musí pak Zénónovi uznat, že z hlediska toho Jak  
výrazy obvykle používáme, se šíp během svého letu nepohybuje. 
Toto můžeme připustit, a přesto tvrdit, že šíp je v každém okamži
ku na jiném místě ve srovnání s jakýmkoli jiným okamžikem.

Vítězství, jehož Zénón dosáhl podle této analýzy, je více než 
jen slovní. Neboť kdokoli přijme tuto analýzu za svou, dospěje 
k přesvědčení, že některé z jeho předchozích domněnek týkajících 
se pohybu byly podřízeny určitému úhlu pohledu, tj. byly závislé 
na lidském hledisku. Z lidské perspektivy se šíp zdá být v pohybu 
na základě změn, k nimž dochází v časovém úseku, jenž může 
být legitimně považován za přítomný. Zastánci této analýzy nás 
přesvědčují, že z hlediska neosobního vědeckého pojímání světa 
neexistuje žádný přítomný časový úsek. Let šípu sestává pouze 
z jednotlivých pozic, v nichž se vyskytuje v různých časech.

Podle Aristotela by tento přístup k Zénónovu šípu byl směšný. 
Myšlenku, že čas může být zcela očištěn od odkazu k přítomnosti,

98 To by byl postoj toho, kdo by se chtěl vypořádat se Zénónovými para
doxy pomocí toho, co Sellars nazval „vědecký obraz“. Viz W. Sellars, Science, 
Perception and Reality. Viz též B. Russell, The Principles o f Mathematics, 
str. 347, 350.
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k duši, jež měří změny, by považoval za neudržitelnou. Pokud 
nechceme Zénónovi přiznat žádné vítězství, náš útok by se měl 
v první řadě zaměřit na 3. premisu, podle níž šíp v přítomnosti 
zaujímá prostor právě své vlastní velikosti. Lze to učinit nikoli 
odhalením zjevného omylu, nýbrž rozvinutím teorie času, v níž 
by mohla být přítomnost pojímána jako časový úsek. Že toto je 
součástí Aristotelovy strategie, je vidět z jeho nauky, podle níž čas 
není složen z jednotlivých nyní. Jakýkoli časový úsek lze pojímat 
jedině jako soubor kratších časových úseků. Po vypracování teorie 
času, která by chápala přítomnost jako časový úsek, bychom mohli 
postoupit tam, kam Aristotelés již nepostoupil, a dát smysl pojmu 
předmětu, jenž se pohybuje v jednom okamžiku anebo v přítom
ném okamžiku. Jedině potom jsme oprávněni tvrdit, že nějaký 
předmět se může pohybovat v jednom okamžiku, ačkoli zaujímá 
jedině místo své vlastní velikosti. Toto zdaleka není triviální, zá- 
visí-li to, jak nyní předpokládáme, na teorii času, která pojímá 
přítomnost jako časový úsek.

Často se uvádí, že Zénónův paradox mátl Řeky jedině proto, 
že ještě postrádali moderní pojem diferenciálního počtu, zejména 
představu pohybu v jednom okamžiku. Nyní by již mělo být jas
né, že takovéto tvrzení nemá oporu. Obyčejně se rovněž uvádí, že 
Aristotelův argument, podle něhož nemůže být pohyb v jednom 
okamžiku, dramaticky zpozdil rozvoj dynamiky. Může se samo
zřejmě stát, že dobrý argument má škodlivé důsledky -  a mož
ná takový je Aristotelův odkaz. Avšak obecně se má spíš za to, 
že Aristotelés předložil chybný argument, který neblaze ovlivnil 
všechny, kdo jej zastávali. Tento názor je neoprávněný. Aristotelův 
argument je platný, a neobsahuje žádný vnitřní důvod, proč by měl 
mít nějaký negativní vliv na rozvoj dynamiky.

Aristotelův argument, jak jsme viděli, zní, že pohybující se 
předmět se musí pohybovat nějakou rychlostí; a rychlost je otáz
kou vzdálenosti překonávané v uplynulém čase. Bylo by proto 
směšné ptát se na rychlost předmětu v jednom okamžiku. N e
boť okamžik není trváním času a a fortiori není trváním času, 
v němž by bylo možné urazit jakoukoli vzdálenost. Avšak jelikož 
se v daný okamžik nepohybuje žádnou rychlostí, nepohybuje se 
v daný okamžik vůbec.
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Nic v objevu diferenciálního počtu či dynamiky neodhalu- 
je v tomto zdůvodnění nějaký nedostatek. Spíše se ukázalo, že 
v dynamice lze s úspěchem použít limitu těch rychlostí, kterými 
se předmět pohybuje během stále kratších časových úseků, které 
konvergují k danému okamžiku. Každá z dosažených rychlostí, 
o jejichž limitě uvažujeme, je vypočítaná tak, že vzdálenost do
saženou v určitém časovém úseku dělíme délkou tohoto časového 
úseku. Tradičně byla tato limita nazývána „okamžitá rychlost44 po
hybujícího se předmětu anebo rychlost, jíž se předmět „pohybuje 
v daném okamžiku44. Neukazuje to, že by v Aristotelově zdůvod
nění byla nějaká chyba, nýbrž pouze to, že existuje určitý způsob 
užití výrazů „okamžitá rychlost44 a „pohyb v daném okamžiku44, 
které on nepředvídal, totiž jakožto označení pro limitu rychlos
ti. Moderní dynamika samozřejmě překonává aristotelskou dyna
miku částečně díky tomu, že mnohem lépe chápe pojem limity. 
Avšak uznat toto je něco úplně jiného než tvrdit, že Aristotelés 
chybně popíral možnost pohybu v jednom okamžiku."

Protože Zénónův šíp není kvůli diferenciálnímu počtu automa
ticky zastaralý, máme důvod se vrátit a znovu uvážit Aristotelem 99

99 Je možné namítnout, že nestačí uvažovat pouze o pohybu, k němuž do
chází v časových úsecích. Pokud totiž uvažujeme o předmětu, který neustále 
zrychluje, vyjádříme tento jev nejpřirozeněji, když řekneme, že se pohybuje 
v každém okamžiku jinou rychlostí. A pokud se předmět pohybuje v každém 
okamžiku rychlostí různou od rychlosti v libovolném jiném okamžiku, znamená 
to, že během zrychlování neexistuje žádný časový úsek, v němž by se před
mět pohyboval nějakou stálou rychlostí. Tato námitka při pečlivém zkoumání 
neobstojí. Neboť okamžitá rychlost předmětu v čase t je vypočítána tak, že 
určíme rychlost předmětu během časových intervalů, které konvergují k t. Pro 
určení jakékoli okamžité rychlosti je tedy třeba být schopen určit rychlost před
mětu během určitých časových úseků. V průběhu neustálého zrychlování dojde 
k následujícímu jevu: vezmeme-li jakékoli dva okamžiky v průběhu tohoto 
časového úseku, bez ohledu na to, jak jsou k sobě blízko, a vypočítáme pří
slušnou limitu rychlostí dosažených v průběhu úseků, které konvergují k těmto 
okamžikům, výsledky budou odlišné. Pokud bychom chtěli popsat tento jev 
tak, že řekneme „rychlost předmětu je v každém okamžiku odlišná*4, pak to 
bude v pořádku, za podmínky, že nás to nepovede k domněnce, že k něčemu 
specifickému dochází v jednom okamžiku. Neboť to by znamenalo podlehnout 
vlastní zavádějící terminologii.
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navrhované řešení. Trochu se nám tím objasní jak sama odpověď 
na skeptický argument, tak také to, proč Zénónův paradox nepře
stává fascinovat. Jak jsme viděli, Aristotelés napadá jak platnost 
argumentu, tak pravdivost premis. Argument je podle něj neplat
ný, protože i kdybychom přiznali, že šíp je v každém přítomném 
okamžiku nehybný, nevyplývá z toho, že šíp je nehybný během 
časového úseku, v němž trvá jeho let. Důvod spočívá v tom, že 
časový úsek nesestává z přítomných okamžiků neboli nyní.

Avšak Aristotelés nedokazuje, že čas nesestává z nyní. Ve Fy
zice (IV,10-14) spíše vypracovává teorii času, v jejímž rámci lze 
o časovém úseku říci, že je složen jedině z kratších časových úse
ků, a nikoli z okamžitých nyní. Ačkoli tvrdí, že premisy Zénóno- 
va argumentu jsou chybné, jeho zdůvodnění je založeno na teorii 
struktury času, která je spíše rozhodně předložena než dokázána. 
Samozřejmě že každý důkaz musí vposled spočívat na premisách, 
které samy nejsou dokázány, takže Aristotelés je sotva vinen tím, 
že nedokazuje každý předpoklad. Sám opakovaně zdůrazňuje, že 
musíme odlišovat to, co vyžaduje důkaz, a to, co důkaz nevyža
duje, a dokazovat jedno druhým.100

Domnívám se, že Aristotelés vyšel z přesvědčení, že šíp se 
v průběhu svého letu nepochybně pohybuje, tj. z přesvědčení za
loženého na svědectví smyslové zkušenosti. Aristotelés a Zénón 
se shodovali na tom, co smysly ukazují, ale lišili se v tom, jakou 
to má důležitost. Zénón, jenž byl pravým Parmenidovým násle
dovníkem, chtěl svým argumentem ukázat, že obraz, který o po
vaze skutečnosti podávají smysly, musí být zavádějící. Aristotelés 
chtěl naopak pomocí smyslové zkušenosti ukázat, že s argumen
tem, který vede k tak drasticky rozporným závěrům, není něco 
v pořádku. Ve III. a IV. knize Fyziky vytváří teorii prostoru, času 
a změny, jejímž záměrem je abstraktní popis toho, jak ve skuteč
nosti dochází k pohybu, k němuž, jak viděl, nepochybně dochá
zí. Problém je v tom, že fyzikální zdůvodnění mohou záviset na 
předpokladech, které se ani po zralé úvaze nezdají být samozřej
mé či navždy nezpochybnitelné. Aristotelés například považuje 
čas za měřítko změny. Existence a povaha času byly pojaty jako

100 Srv. např. Aristotelés, Phys. VIII,3,253a32-b6.
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odvozené z existence a povahy změny. Dále, jak jsme viděli, Aris- 
totelés dovozoval, že jelikož čas je měřítkem změny, závisí jeho 
bytí na existenci duše či mysli, která měření provádí.

My, podobně jako Aristotelés, tíhneme k tomu vyjít z přesvěd
čení, že předměty se skutečně pohybují a že musí existovat nějaká 
teorie vysvětlující, jak je takovýto pohyb možný. To, že čas není 
složen z různých nyní, se zdá být přijatelné v kontextu Aristotelo
vy všeobecné teorie času, a pokud si nás tato teorie získá, budeme 
také vědět, jak odpovědět Zénónovi. Ale je důležité si uvědomit, 
že jsme to my, kdo je přesvědčen o Zénónově chybě, nikoli sám 
Zénón.101 Zénón by se domníval, že Aristotelova teorie zamlouvá 
otázku tím, že předpokládá existenci časového úseku, jenž může 
být vyjádřen buď jako rozdělený do minulosti a budoucnosti s pří
tomností jako okamžikem, jenž nemá trvání, anebo jako úsek, jenž 
je zcela přítomný.

Nicméně to neodhaluje v Aristotelově odpovědi nějaký zásad
ní nedostatek. Předpokládat, že ano, znamená předpokládat, že 
musíme být vždy schopni odpovědět skeptikovi bez jakýchkoli 
předpokladů nebo z předpokladů, které jsou naprosto samozřejmé 
a nevyvratitelné. Pro nejzajímavější skeptické argumenty, jakým 
je Zénónův šíp, není takovéto vyvrácení dostupné. V nejlepším 
případě můžeme následovat Aristotelovu strategii a odpovědět 
Zénónovi pomocí argumentů založených na premisách, o nichž 
upřímně věříme, že jsou pravdivé. Pokud svým premisám upřímně 
důvěřujeme, přestane být skeptický argument pro nás problema
tický -  nebude již představovat skutečnou obtíž. To je ta nejlepší, 
a vlastně jediná cesta, jak se vypořádat s tak důmyslným argumen
tem, jaký předkládá Zénón. Skeptická hádanka není vyvrácena 
v tom smyslu, že by byla odmítnuta na základě absolutně nevyvra
titelných předpokladů; prostě zmizí. Nicméně stálost upřímných 
domněnek, bez ohledu na to, jak upřímné jsou, není v průběhu 
času zajištěna ani pro jednotlivce, ani pro společenství. Jsou-li 
předpoklady teorie použité k odpovědi na skeptický paradox zpo
chybněny, hádanka, o níž jsme se mohli domnívat, že je navždy

101 K úplnější rozpravě o tomto přístupu ke skeptickým argumentům viz 
J. Lear, Aristotle and Logical Theory, kap. 6.
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3. Změna

pohřbena, bude přivedena k novému životu. Snad můžeme vy
tvořit jinou teorii, která paradox zodpoví; avšak neexistuje teorie, 
která nám navždy a s jistotou umožní zdařilou hádanku potlačit. 
Můžeme tudíž zastávat jak to, že čas není složen z různých nyní, 
tak také to, že toto přesvědčení může být vážně zpochybněno. 
Kvůli této základní pochybnosti musíme připustit, že Zénónův šíp 
se může znovu vynořit jako vážná výzva pro ty, kdo jako Aristo- 
telés nebo jako my věří ve změnu.
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Přirozenost člověka
4

4.1 Duše1
Duše byla tradičně považována za princip živých bytostí. Aristo- 
telés uvádí, že se k ní tradice obracela především tehdy, když chtě
la vysvětlit dva pozoruhodné rysy animálního života: schopnost 
pohybovat se a schopnost poznávat, tedy vnímat a myslet.2 Avšak 
předchozí myslitelé pojímali duši jako nezávislou věc, kterou spo
jovali s tělem, aniž by vysvětlili, jak má být obojí k sobě vztaže
no.3 Aristotelés je přesvědčen, že s oporou ve svém rozlišení mezi 
formou a látkou může podat přiměřené vysvětlení duše a jejího 
vztahu k tělu. Duši definuje jako „formu přírodního těla, které má 
v mohoucnosti život"4 Jelikož forma živého těla je jeho přiroze
ností, ukazuje se, že duše je přirozeností živých věcí -  vnitřním 
principem změny a klidu.

Forma je skutečností těla, látka je mohoucnosti, takže duše je 
skutečností živého organismu. Avšak Aristotelés rozlišuje různé 
stupně skutečnosti.5 Využívá rozlišení mezi tím, když si někdo 
osvojil uspořádaný celek vědění (é7ciaxr||ir|, epistémé\ a skuteč
ným uplatňováním tohoto vědění. Naše vědění lze oprávněně po
važovat za něco skutečného, protože pokud někdo pokročil za pou
hou schopnost se něčemu naučit, získal skutečné vědění. Nezbývá 
nic, co bychom měli ještě učinit, máme-li být schopni toto vědění 
rovněž uplatňovat, kdykoli budeme chtít. Přesto se zdá, že tím

1 Vhodná četba k částem 4.1 a 4.2: Aristotelés, De an. 1,1-2; 11,1-12.
2 Tamt., í,2,403b25—27; III,3,427al7-19.
3 Tamt., I,3,407b 13-26.
4 Tamt., II, 1,412a20-21.
5 Tamt., II, 1,412al0, 22; srv. 11,5.
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4. Přirozenost člověka

ještě nedosahujeme toho stupně skutečnosti, na jakém stojí uplat
ňování tohoto vědění samo. Pokud rozumově nahlížíme, je naše 
vědění aktivní, zatímco pokud ne, je naše vědění způsobilostí stát 
se činnými -  a rozumově nahlížet - ,  budeme-li chtít. Analogicky 
žijí organismy na různých rovinách činnosti. Když bdí, žijí činně, 
když spí, zůstávají při životě, ale své životní síly uplatňují velmi 
slabě. Duše je, říká Aristotelés, první skutečností živého těla.6

Je-li duše formou, pak je podle Aristotela rovněž vyřešen pro
blém, jak je spjata s tělem. Forma a látka nejsou dvě zvláštní pří
sady, jež po smíchání vytvoří živý organismus. Organismus sám 
je jednotou, na niž lze z hlediska filosofické reflexe pohlížet jako 
na spojení aspektu formálního a látkového:

„Proto také odmítáme jako nadbytečnou otázku, zdaje duše a tělo
jedno; jako bychom se měli ptát, zda vosk a jeho tvar a obecně zda
látka nějaké věci a to, co je z ní, jsou jedno. Jednota má mnoho
významů..., ale jejím nejvlastnějším významem je skutečnost/*7

Duše není speciální příměsí, která vdechne do bezduchého těla 
život. Jde o určitý aspekt živého organismu a živý organismus je 
paradigmatem činné jednoty.

To je jeden z důvodů, proč je organismus považován za pod
statu. V době, kdy Aristotelés sepisoval své rané dílo Kategorie, 
mu jednotlivý organismus sloužil za vzor: byl „podstatou v nejsvr
chovanějším, prvním a v nejsilnějším smyslu**.8 Organismus sám 
je totiž podmětem -  vlastnosti se vypovídají o něm, a jsou tudíž 
na něm ve svém bytí závislé; organismus sám je místem skuteč
nosti. „Zdá se,“ tvrdil v tomto díle Aristotelés, „že každá podstata 
znamená ,toto něco*.**9 Výrazu „toto něco** užíval jako technické
ho termínu pro konečný, ontologicky nezávislý úsek skutečnosti.

6 Tamt., II, 1,412a27—28, b5.
7 Tamt., II, 1,412b6—9; srv. II,l,413a3-7; 11,2,414a 19-28.
8 Aristotelés, Cat. 5,2all.
9 Tamt., 3b 10. Výraz xó5e xi (tode ti) překládám doslova jako „toto něco“, 

zatímco oxfordský překlad uvádí jednoduše „toto“. Dávám přednost doslov
nému překladu, jakkoli je podivný, neboť, jak se ozřejmí, jde o technický 
termín Aristotelovy metafyziky. Viz níže, oddíl 6.6.
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Uspořádání jednotlivého organismu dávalo tomuto organismu jeho 
určitost; to, že byl podmětem vlastností, a nikoli sám vlastnos
tí spočívající na podmětu, mu zajišťovalo ontologickou přednost.
V době, kdy Aristotelés sepisoval Kategorie, ale dosud neobjevil 
rozdíl mezi formou a látkou.10 Když však již měl toto rozlišení 
po ruce, nezbylo mu než otázku, co považovat za první podstatu, 
znovu promyslet. Pokud je totiž jednotlivý organismus složeninou 
látky a formy, bude ve svém bytí záviset na své formě neboli duši. 
Otázku, co považovat za první podstatu, nechrne nyní stranou.
V době, kdy tvořil spis O duši, však Aristotelés uznával, že přinej
menším v nějakém smyslu je duše podstatou.11 Neboť, jak uvádí, 
individuální organismus je „tímto něčím“ na základě své formy 
neboli bytnosti. Látka postrádající formu nemá žádnou definici 
a nemůže být o sobě, a tudíž ji nelze považovat za „toto něco“. 
Přítomnost formy, bytnosti či duše propůjčuje organismu právě 
ten stupeň určitosti a nezávislosti, který má.

Avšak právě proto, že duše a tělo musí v živém organismu tvořit 
jednotu, je obtížné je rozlišit.12 Původním modelem pro rozlišení 
formy a látky byly výrobky; a je zřejmé, v jakém smyslu řemeslník 
vkládá formu do oddělené látky. V případě živých organismů jsou 
naproti tomu látka a forma vzájemně úzce svázány -  není žádná 
zvlášť existující a trvající látka, do níž by mohla být tu a tam 
vložena duše. Látka živého organismu je, zdá se, vskutku závislá 
na svém oduševnění, jinak by nebyla látkou, kterou je. A daný 
typ duše, například lidská duše, vyžaduje, jak se zdá, zvláštní 
typ látky.13 Živý organismus je jednotou v tak silném smyslu, že 
skutečnou výzvou pro Aristotela není ukázat, jak duše a tělo tvoří 
jednotu, nýbrž spíše ukázat, jak může být tato jednota vůbec po
važována za složeninu dvou aspektů, duše a těla.

10 Viz A. Code, Aristotle: Essence and Accident; On the Origins o f Some 
Aristotelian Theses about Predication.

11 Aristotelés, De an. II,l,412a8, b 10-11.
12 Viz J. L. Ackrill, Aristotle š Definition o f Psuchě; a viz výše, oddíl 2.1.
13 Aristotelés, De an. 11,2,413b25-27.
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Aristotelés si byl tohoto problému vědom. Nelze říci, že by 
jednoduše přenesl rozlišení z oblasti, v níž dává smysl, do oblasti, 
v níž smysl nedává, a že by přitom vůbec nechápal, čeho se tím 
dopouští. Měl pádný důvod myslet si, že rozlišení mezi formou 
a látkou může být obhájeno i v oblasti života. Duše je podstatou, 
říká Aristotelés, ve smyslu bytnosti těla neboli „toho, čím je mu 
býť‘;14 totiž podstata v souladu s logem. Bytnost neboli logos ně
čeho je, jak jsme viděli, řádem, a to takovým řádem, jenž je po- 
znatelný. Jak uvidíme později, mysl uchopuje nějakou věc tím, že 
přijímá její logos. Existuje tedy obrácený postup vedoucí od mysli 
ke světu, který představě formy čili duše živého organismu po
skytne obsah. Zkoumáním živého, prospívajícího organismu naše 
mysl dospívá k uchopení formy, jež je v organismu uskutečněna. 
Filosofickou reflexí nad tím, co jsme se o daném organismu do
zvěděli, nabýváme vhledu do toho, co forma organismu je.

Aristotelés se domníval, že lze -  alespoň pro začátek -  vyjít 
z analogie mezi uměním a přírodou. Máme si představit, že výro
bek, sekera, je živým organismem.15 Její bytností pak bude schop
nost štípat dříví. Pokud by někdy nezrušitelně pozbyla této způso
bilosti, nebyla by již nadále sekerou, nanejvýš snad podle jména. 
Obdobně vezmeme-li jednotlivý orgán, například oko, bude jeho 
bytností způsobilost vidět. Oko je dobrý příklad: můžeme si před
stavit, že látka nějakého oka zůstala více méně netknutá i poté, co 
oko ztratilo schopnost zraku. (Představme si oko slepého člověka 
anebo oko ponořené v láhvi formaldehydu.) Oko je určitým mate
riálním orgánem, jenž má schopnost zraku -  jakmile ztratilo svou 
schopnost, není již okem. Otázkou je, zda se Aristotelovi může 
podařit rozšířit tuto analogii tak, aby zahrnovala živý organismus 
jako celek. Duše je podle něj skutečností v tom smyslu, v jakém jí 
je zrak nebo schopnost nástroje.16 Pokud tedy můžeme poznat, co 
je charakteristickou činností organismu jako celku, pak duše bude 
představovat schopnost tuto činnost vykonávat.

14 Tamt., II, 1,412b 10-11.
15 Tamt., II, 1,412b 12—413a7.
16 Tamt., 11,1,413al.
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Avšak jak můžeme zkoumat nějakou schopnosti Aristotelés 
považuje za nenahraditelné co možná nejpozornější zkoumání 
výkonů nejrůznějších schopností a pozorování, jak se uplatňují. 
Z jeho hlediska byla všechna dosud podaná vymezení duše pří
liš abstraktní. Můžeme říci, že duše je formou živého těla, avšak 
pokud přitom zároveň nechápeme, jak lze zřetelně odlišit u živé
ho organismu formu od látky, pak nám naše vymezení pomůže 
pramálo. Aristotelés se proto na své vymezení příliš nespoléhá 
a volí obrácenou strategii. Pouští se do detailního zkoumání duše 
jakožto schopnosti živých věcí vést svůj život, aby pak objasnil, 
co tvoří formu živé věci. Je podle něj směšné stanovit absolutně 
obecnou definici toho, co duše je .17 Spíše se musíme podívat na 
činnosti různých typů živých organismů -  rostlin, živočichů a člo
věka. Objevujeme přitom, že schopnosti, z nichž duše sestává, vy
tvářejí hierarchii: schopnost výživy, růstu a rozmnožování sdílejí 
všechny živé věci; živočichové se odlišují od rostlin tím, že mají 
navíc vnímání; někteří živočichové se od zbytku odlišují způso
bilostí pohybovat se; a člověk se odlišuje od ostatních živočichů 
svou schopností zabývat se praktickým a teoretickým usuzováním. 
Aristotelés se domnívá, že vhled do lidské přirozenosti nejsnáze 
získáme zkoumáním výkonu všech uvedených schopností.

V následujícím se soustředíme na vyšší duševní mohutnosti: 
vnímání, schopnost pohybu a poznání. Stojí nicméně za to pozna
menat, že i v těch nejzákladnějších životních funkcích, ve výživě 
a rozmnožování, spatřoval Aristotelés stopu božského:

„... pro každou živou bytost, jež se normálně vyvinula ...Je  nej
přirozenější činností, že vytváří jinou bytost podobnou sobě, kdy 
živočich vytváří živočicha, rostlina rostlinu, tak aby mohly, na
kolik to příroda umožňuje, mít účast na věčném a božském. To je 
cil, o nějž usilují všechny bytosti, pro nějž konají cokoli, co jejich 
přirozenost umožňuje... Jelikož pak žádná živá bytost nemůže mít 
účast na tom, co je věčné a božské na základě nerušené trvalos
ti (poněvadž nic, co je pomíjivé, nemůže navždy zůstat jedním 
a tímž), snaží se tohoto cíle dosáhnout jediným jím možným způ

17 Tamt., II,3,414b25. Viz též 1,1,402a 10-22, 402b21^103a2.
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sobem, a úspěch je možný v různé míře; tedy vlastně nepřetrvává 
jakožto právě týž jednotlivec, nýbrž trvá ve svém bytí v něčem, co 
je jako ona sama; není sice jedna počtem, aleje jedna druhem^ 18

Aristotelés předpokládá ve formě živých věcí jakousi snahu formu 
zachovat. Ačkoli je jednotlivý organismus smrtelný, bude hluboce 
motivován zachovat bytí svojí formy prostřednictvím onoho „nej
přirozenější ho“ činu: rozmnožování svého druhu. V čem spočívá 
ona božskost? Je pravda, že podle Aristotela je věčnost známkou 
božskosti; není však pro božskost dostačující. Látka je věčná v tom 
smyslu, že  není ani stvořena, ani nebude zničena, avšak přesto 
ji Aristotelés nepovažuje za božskou. K tomu, abychom považo
vali zachování formy za něco božského, potřebujeme hlubší dů
vod. V tuto chvíli tento důvod ještě nepodám. Zmiňuji jej zatím 
jen jako výzvu našemu porozumění Aristotelovi -  nemůžeme si 
zjednat přístup do Aristotelova světa dříve, než pochopíme, jak 
má organismus, nakolik mu to jeho přirozenost umožňuje, podíl 
na božském tak základní životní činností, jako je rozmnožování.

4.2 Vnímání
Aristotelovou strategií je objasnit formu živých organismů pro
střednictvím zkoumání jejich charakteristických činností, zejmé
na vnímání a pohybu. A přesto když shrnuje to, k čemu dochází 
v aktu vnímání, znovu odkazuje na formu:

„Smyslová mohutnost je to, co má schopnost přijímat do sebe smys
lové formy věcí bez látky způsobem, jakým kus vosku přijímá otisk 
pečetního prstenu bez železa nebo zlata; otištění vytváří bronzová 
nebo zlatá pečeť, ale nikoli jakožto bronz nebo zlato. Podobným 
způsobem je také smysl ovlivňován tím, co je barevné, co má chuť 
a co je hlasité, ale nikoli nakolik je každé tím, čím je, nýbrž nakolik 
je toho či onoho druhu, a podle příslušného logu“ 19

18 Tamt., 11,4,415a26—b7 (zdůraznění J. L.). (Výraz eí8ei 5’ ěv, eidei ďhen, 
překládám jako , jedna druhem“, zatímco oxfordský překlad uvádí „specificky 
jedna“.)

19 Tamt., II, 12,424a 17-24. (Výraz aía0riai<;, aisthésis, zde překládám jako
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Zdálo by se, že se Aristotelés snaží vysvětlit formu odkazem na 
formu. Forma živého zvířete -  přinejmenším jeho schopnost za
koušet pomocí vnímání -  je charakterizována svojí způsobilostí 
přijímat formy. Aristotelés užívá analogie s voskovou tabulkou 
a otisky do ní již podruhé. Poprvé ji užil s cílem ukázat jednotu 
složeniny formy a látky. Podobně zde naznačuje analogie jednotu 
smyslové mohutnosti se smyslovou formou, již přijímá. Ale formu, 
jíž je duše, nelze pochopit, dokud nepochopíme, co pro smyslovou 
mohutnost znamená přijmout smyslovou formu věcí.

Je důležité nezaměňovat smyslovou formu věci s její formou. 
Například smyslová forma stromu se projevuje za prvé v tom, že 
strom vypadá jako strom, a za druhé v jeho způsobilosti přimět 
vhodného pozorovatele, aby jej vnímal jako strom. Forma stromu 
je naproti tomu jeho přirozeností neboli bytností. Smyslová forma 
je samozřejmě výrazem formy, neboť k tomu být stromem patří 
také vypadat jako strom. Avšak skutečnost stromu se nevyčerpává 
tím, jak vypadá. Být stromem obnáší více, než se může zdát pou
hému oku. Pokud má však vnímání poskytovat náležité povědo
mí o světě, musí existovat strukturní podobnosti mezi fyzickými 
předměty na straně jedné, a vědomými stavy pozorovatele vztahu
jícími se k takovým předmětům na straně druhé. Pokud by strom 
nenesl žádnou strukturní podobnost se stavem vnímání, v němž 
se nachází osoba, jež na strom hledí, pak by nebyl důvod nazývat 
stav mysli této osoby vnímáním stromu. Aristotelés se snaží svým 
pojmem smyslové formy uchopit tuto strukturní podobnost, již 
zaručuje právě již sama představa vnímání.

Aristotelés musí podat vysvětlení smyslového vnímání v po
jmech své obecné teorie změny. Důvod pro to je dvojí. Za prvé, 
když si pomocí svých smyslů uvědomujeme nějakou část světa, za
koušíme změnu, jíž podléhá náš poznávací stav -  například když 
uvidíme strom, uvědomíme si, že vidíme strom. Za druhé, když 
se pokoušíme tuto změnu stavu vysvětlit, zdá se, že ji musíme při
psat vnější příčině, totiž vnímanému předmětu. Podle Aristotelovy

„smyslová mohutnost44, na rozdíl od oxfordského překladu Jenž uvádí „smysl44; 
výraz Xóyoq, logos, ponechávám nepřeložen, zatímco oxfordský překlad uvádí 
„forma44.)
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obecné teorie změny je to, co má v mohoucnosti určitou formu, 
přivedeno k přijetí této formy vnějším činitelem, jenž tuto formu 
již měl. Jelikož Aristotelés považuje vnímání za náležité povědomí 
o vlastnostech, které se ve světě vyskytují, je přirozené, že připi
suje vnímatelnému předmětu formu, již může smyslová mohutnost 
přijmout. Strom, jejž vidíme, má vnímatelnou formu stromu a způ
sobuje, že naše zraková mohutnost přijímá jeho viditelnou formu.

Avšak podle Aristotelovy obecné teorie změny vykonává či
nitel a trpitel jedinou činnost, a k této činnosti dochází v trpiteli. 
Stavitel má formu domu ve své duši, avšak ta představuje pouhou 
mohoucnost či schopnost zapojit se do stavitelské činnosti. K čin
nosti stavitele, jenž právě staví, dochází ve stavěném domě, nikoli 
ve staviteli. A činnost stavícího stavitele je sama formou domu na 
nejvyšším stupni skutečnosti. V případě vnímání je naproti tomu 
příčinnost obrácena: svět působí jako příčina na vjemovou mohut
nost vnímajícího, pokud se přitom vnímající nachází na vhodném 
místě. Avšak má-li být vnímání pochopeno jako změna, pak by 
mělo být příčinné působení světa na vnímajícího jedinou činností, 
k níž dochází ve smyslové mohutnosti vnímajícího.

Činnost, jež se odehrává ve vnímajícím, když například vidí 
strom, je vněmové vědomí. Strom způsobuje, že si vnímající uvě
domuje strom svým vnímáním. Pokud je vnímání pochopeno 
v pojmech smyslové mohutnosti, jež přijímá smyslové formy věcí, 
pak by vněmové vědomí mělo být smyslovou formou na nejvyšším 
stupni činnosti. Smyslová forma, jak existuje ve stromu, je schop
ností být příčinou vněmového uvědomění si stromu, nachází-li se 
přitom vnímající na vhodném místě.20 A vněmové vědomí stromu 
je přesně touž smyslovou formou, jaká existuje ve stromu; pouze 
stojí na vyšším stupni skutečnosti. Neboť přestože má strom smys
lovou formu stromu, není si vědom sebe sama vnímáním. Strom 
nemá vůbec žádné vněmové vědomí, protože postrádá smyslové 
mohutnosti. Akt vněmového uvědomění je výsledkem vzájemného 
příčinného působení mezi dvěma oddělenými věcmi, fyzickým

20 Povšimněme si analogie se stavitelem. Forma domu, jak existuje ve sta
vitelově duši, je schopností být příčinou toho, že je dům stavěn. Avšak pokud 
k tomuto příčinnému působení dojde, pak ve stavěném domě.
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4.2 Vnímání

předmětem a smyslovou mohutností. Vnímatelný předmět a jemu 
odpovídající smyslová mohutnost jsou vůči sobě v postavení dvou 
mohoucností, jež přijímají jediné uskutečnění. Vnímatelný před
mět má schopnost být vnímán, smyslová mohutnost má schopnost 
vnímat. Toto jediné uskutečnění je aktem vnímání, jenž se ukazuje 
ve vnímajícím.

Avšak jak může Aristotelés pojímat vnímatelnou formu před
mětu jako mohoucnost? Není snad forma skutečností? Aristotelova 
odpověď zní, že je třeba rozlišovat mezi stupni mohoucností a sku
tečnosti. Smyslová forma předmětu je jeho podoba, kterou skuteč
ně má. Považujme tedy smyslovou formu stromu, jak existuje ve 
stromu, za první stupeň skutečnosti. Když však uvážíme, co zna
mená, že strom má svoji podobu, uvědomíme si, že jeho smyslová 
forma je schopností přivést vnímající, kteří k tomu mají vhodné 
předpoklady, k určitému vněmovému vědomí. Smyslová forma 
stromu, ačkoli je skutečností stromu, je mohoucností být vnímán. 
Skutečné vnímání stromu je samo smyslovou formou stromu na 
vyšším stupni skutečnosti. Tento vyšší stupeň skutečnosti smys
lové formy může vytanout pouze ve smyslové mohutnosti. A tedy 
nejvyšší stupeň skutečnosti vnímatelné formy vyvstává nikoli ve 
vnímatelném předmětu, nýbrž ve smyslové mohutnosti bytosti, 
která tuto formu vnímá.

Podobně je živočichova smyslová mohutnost součástí jeho duše 
neboli formy; a duše je samozřejmě skutečností živočicha. Avšak 
budiž znovu řečeno, že jde o skutečnost prvního stupně. Když 
uvážíme, co je bytím smyslové mohutnosti, uvědomíme si, že je 
to mohoucnost přijímat smyslové formy. Aristotelés uznává, že jde 
o mohoucnost velmi zvláštního druhu. Neboť přestože je vnímání 
popisováno v pojmech smyslové mohutnosti přijímající smyslo
vé formy, vnímající vědomí světa představuje tak pozoruhodný 
a zvláštní jev, že je lze sotva vystihnout jako jakousi pouhou trp
nou smyslovou mohutnost. A i zde to Aristotelés vyjadřuje rozli
šením stupňů mohoucností a skutečnosti.21 Užívá přitom analogii 
se získáváním a uplatňováním vědění či porozumění. I nevědomý 
mladík může být nazván vědoucím, pokud je příslušníkem druhu

21 V i z  tamt., 11,5.
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4. Přirozenost člověka

schopného nabývat vědění.22 Avšak je vědoucím pouze v tom 
smyslu, že má mohoucnost prvního stupně. Je stvořen z látky, jež 
jej uschopňuje k nabytí vědění za předpokladu nastolení vhod
ných vzájemných vztahů se světem.23 Jakmile mladík ovládl určitý 
celek vědění, například geometrii, můžeme o něm hovořit jako 
o vědoucím v rozvinutějším smyslu. Jeho duše nabyla určité trvalé 
uzpůsobenosti,24 jež mu umožňuje libovolně sestavovat a sledovat 
geometrické důkazy. Avšak i tento rozvinutý stav duše je nutno 
považovat za mohoucnost. Neboť mladíkovo geometrické vědění 
je způsobilostí činně se zabývat geometrickou praxí. Jeho vědění 
tak může být považováno buď za mohoucnost druhého stupně -  
čímž zdůrazníme způsobilost vědoucího činně myslet - ,  anebo za 
skutečnost prvního stupně -  čímž zdůrazníme rozvinutý stav jeho 
duše.25 V důsledku nabytí tohoto vědění může být daný člověk 
nazván skutečně nebo činně vědoucím, avšak tato skutečnost je 
beze zbytku dána jeho způsobilostí k rozumového náhledu, jemuž 
se může věnovat, kdykoli chce.26 Stav jeho duše tudíž představu
je skutečnost prvního stupně. Tento stav lze postavit proti stavu 
člověka, jenž činně rozumově nahlíží geometrický důkaz a který 
činně vykonává svoje vědění.

Přechod od vědění jako stavu k jeho činnému užívání je však, 
jak se domnívá Aristotelés, velmi zvláštním druhem změny.27 
Když se učíme, naše duše prodělává přímočarou změnu stavu. 
Stav nevědění je nahrazován stavem vědění. Avšak pokud již vě
dění máme, pak jeho činné vykonávání není změnou stavu duše. 
Vždyť Aristotelés říká, že činné užívání vědění napomáhá zacho
vání vědění, kterého jsme již nabyli. Pokud to lze vůbec považovat

22 Tamt., 11,5,417a21-24.
23 Tamt., 11,5,417a27.
24 (hexis).
25 K mohoucnosti viz tamt., 11,5,417a24-b 19; ke skutečnosti viz 

III,4,429b5-9.
26 ó 87uarr||icov, ó Káx’ évépyeiav (ho epistémón, ho kaťenergeian), tamt., 

III,4,429b6-7.
27 Tamt., 11,5,417b2—7, 14-16.
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za změnu, pak za změnu velmi zvláštního druhu. Na této změně je 
zvláštní to, že výsledek, činný rozumový náhled, je sám činností.2* 
Činnost (évépyeia, energeia) se liší od změny (idvT|ai<;, kinésis) 
tím, že není zaměřena na žádný vnější cíl, a tudíž může tvořit cíl 
o sobě. Obvyklá změna, jakou je stavění či učení se, je zaměřena 
na cíl (postavený dům, vědění) a ustává, jakmile je cíle dosaže
no.28 29 Rozumový náhled naproti tomu nemusí být zaměřen na ně
jaký dosud neuskutečněný cíl -  lze se mu věnovat kvůli němu S a

mému a tato činnost nemusí skončit v žádném určitém okamžiku.
Rovněž vnímání je velmi zvláštním druhem změny. Na jedné 

straně je průběh přenášení smyslové formy z předmětu do vníma
jící osoby změnou. Strom způsobuje, že vidím strom. Smyslové 
vnímání závisí na vnější příčině, jež jaksi aktivizuje prostředí le
žící mezi vnímajícím a předmětem, a konečným stadiem tohoto 
procesu je smyslové vědomí. Na druhé straně je výsledek změny, 
smyslové vědomí, sám činností. Vidění je podle Aristotela v kaž
dém okamžiku dokonalé a my se mu věnujeme pro ně samo, nikoli 
jen pro jeho užitečnost. Aristotelés se přece, jak jsme viděli, do
mnívá, že čistá slast, kterou pociťujeme při výkonu našich smys
lových mohutností, je důkazem toho, že v našich duších existuje 
touha po vědění.30

Důvod, proč můžeme mít podíl na tomto zvláštním typu změ
ny -  tj. uvědomovat si svým vnímáním svět - ,  spočívá v tom, že 
jsme od našich rodičů zdědili rozvinutou schopnost vnímání.31 Zdá 
se tedy, že jsme se narodili s vnímáním jakožto mohoucností dru
hého stupně -  s naší smyslovou mohutností. Mohoucnost prvního

28 Viz zejm. Aristotelés, Met. IX,6.
29 Pro odlišení činností od změn předkládá Aristotelés následující test. 

Pokud v jakýkoli okamžik v průběhu doby, v níž něco právě koná cp, lze také 
pravdivě říci, že cp také dokonalo, pak konání cp je činností. Například kdykoli 
osoba vidí, je pravda, že také uviděla; avšak není pravda, že v jakýkoli časový 
úsek, během něhož osoba staví, také postavila. Neboť osoba staví pouze tehdy, 
když staví něco; a něco postavila, jedině když toto něco je úplné a postup 
stavění je ukončen.

30 Tamt., I,l,980a21-7.
31 Zejména od otce mužského pohlaví.
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4. Přirozenost člověka

stupně -  způsobilost stát se vnímajícím -  tkví v semeni, jež je pře
dáváno rodičem mužského pohlaví. Tudíž přechod od způsobilosti 
vnímat k vnímání je podobný přechodu od stavu vědění k jeho 
vykonávání, tedy velmi zvláštním druhem změny.32 Avšak jelikož 
bylo vědění zvnitřněno, může být uplatněno zcela podle vůle toho, 
kdo je má. Vnímání naopak závisí na vnějším předmětu, který 
způsobí, že smyslová mohutnost přejde do činného stavu. Vní
mání si tímto způsobem uchovává určitou podobnost s případem 
obyčejné změny. Při obyčejné změně působí činný nositel formy 
(řekněme stavící stavitel) její přijetí něčím, co mělo schopnost ji 
přijmout (dřevo). K činnosti formy jakožto příčiny dochází v tom, 
co podléhá změně. Například k činnosti stavitele, jenž staví, do
chází v domě, jenž je stavěn, nikoli ve staviteli. Podobně je tomu 
se smyslovým vnímáním -  vnímatelná forma existující ve vníma- 
telném předmětu je mohoucností pro to být vnímána. Smyslová 
mohutnost je (rozvinutou) mohoucností přijímat vnímatelné for
my. Avšak činnost vnímatelné formy předmětu a činnost smyslové 
mohutnosti je podle Aristotela jedna a táž, přestože bychom je 
popsali odlišně.33 K této činnosti dochází ve smyslové mohutnosti. 
Nejvyšší stupeň skutečnosti vnímatelné formy se tedy uplatňuje 
nikoli ve vnímatelném předmětu, nýbrž ve smyslové mohutnosti 
bytosti, která tuto formu vnímá.

Vnímání je tedy jedinou činností, a ta se vyznačuje subjektiv
ním a objektivním aspektem. Smyslová mohutnost je „subjektiv
ní44 mohoucností -  mohoucností získat vědomí smyslových forem 
existujících ve světě. Vnímatelná forma fyzického předmětu je 
„objektivní44 mohoucností, tj. mohoucností činit vnímajícího vě
domým si této formy. Tato vnímatelná forma je zjevně tím, čeho 
je činné vnímání vnímáním. Vnímatelný předmět může skutečně 
existovat, dokonce i když není vnímán, avšak máme-li porozumět 
tomu, co pro něj znamená být vnímatelným předmětem, musí
me připustit, že má mohoucnost, k jejímuž uskutečnění dochází 
ve vnímající mohutnosti vnímajícího, jenž jej skutečně vnímá.

32 Aristotelés, De an. 11,5,417b 16-19.
33 Tamt., III,2,425b26.
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Tato mohoucnost je zhmotnělá vnímatelná forma. To se může 
nejprve zdát paradoxní, neboť formu považujeme za typ skuteč
nosti; avšak fyzika vnímání vyžaduje, aby forma, již vnímající 
mohutnost „přijímá44, představovala vyšší stupeň skutečnosti než 
vnímatelná forma vtělená do předmětu. Podivnost poněkud osla
bíme, budeme-li o zhmotnělé vnímatelné formě uvažovat jako 
o skutečnosti prvního stupně, jejíž skutečnost druhého stupně 
je činnost, totiž činné smyslové vnímání vnímatelné formy bez 
látky.

Vnímatelnou formu, tak jak se vyskytuje ve smyslové mohut
nosti vnímajícího, lze tedy srovnat s formou vtělenou ve vní- 
matelném předmětu a říci, že činnost ve smyslové mohutnosti 
je vyšším stupněm skutečnosti. V některých případech máme 
k označení tohoto rozlišení zvláštní výrazy. Například řeckého 
výrazu pro zvuk, vj/ócpoq, psofos, se užívá dvojznačně jak k po
pisu mohoucnosti nacházející se vně vnímajícího, tak k označení 
činnosti, která je umístěna v něm. To znamená, že lze užít výrazu 
i|/ó(po<; k označení zvuku, jenž se vyskytne ve vnějším světě, když 
je například strom sražen k zemi, stejně jako k popisu činnosti, 
k níž dochází v posluchači, jenž slyší tento zvuk. Avšak chceme-li 
jednoznačně popsat činnost, k níž dochází v posluchači, můžeme 
užít výrazu „znění44 (\\fó(pr\oxq,psofésis).34 Znění se může, podle 
Aristotelova tvrzení, vyskytnout pouze v posluchači. Avšak do
mněnku některých, že například bez poslouchání nemůže exis
tovat žádný zvuk, považuje za mylnou. Ačkoli může být samo 
uvedené tvrzení pravdivé o zvuku jakožto činnosti a sluchu ja 
kožto činnosti, bylo oněmi lidmi vyloženo jako tvrzení o zvuku 
ve světě -  tj. o zvuku jakožto mohoucnosti být slyšen - ,  a jako 
takové je chybné.35 Pokud chceme situaci popsat náležitě, musíme 
odlišit stupně mohoucnosti a skutečnosti. Pak musíme rozlišit tři 
stavy, a to například takto:

34 Tamt., III,2,426a7-13.
35 Tamt., III,2,426a20-26.
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1) strom stojící v lese
2) strom v lese, jehož praskání nikdo neslyší
3) strom, jehož praskání v lese bylo zaznamenáno vnímajícím, kte
rý se právě nacházel na vhodném místě.

Podle Aristotela lze v druhém případě říci, že strom vydal zvuk 
v tom smyslu, že způsobil zvuk ve světě. Jde o mohoucnost dru
hého stupně, tj. mohoucnost být slyšen. Avšak měli bychom popřít, 
že jde v tomto případě o znění. Pouze ve třetím případě jde o pra
vou činnost zvuku -  znění. A k této činnosti dochází ve smyslové 
mohutnosti osoby, jež zvuk slyší. Modernímu čtenáři se to může 
zdát podivné, avšak podle Aristotela musí být zvuk, jenž se vy
skytne, aniž by byl slyšen, chápán jako mohoucnost pro činné 
vnímání.36

Slovník, jejž jsme dosud užívali, popisuje to, oč zde jde, z hle
diska vlivu světa na vnímajícího. Slovník „zvuku44 a „znění44 se 
týká zasahování světa do vnímající osoby. Avšak činnost vnímání 
lze také popsat z hlediska slyšícího. Podobně dvojznačný jako řec
ký výraz pro „zvuk44 je také řecký výraz pro „sluch“, <XKor| (<akoé). 
Může označovat schopnost sluchu, smyslovou mohutnost. (Jako 
poněkud rozmarný příklad můžeme uvést: „Po poslechu všech 
těch hlasitých koncertů již neslyším tak dobře jako dříve.“) Ane
bo může označovat skutečné slyšení zvuku (např. „Slyším hlasy44). 
Nicméně chceme-li označit skutečné slyšení zvuku nedvojznačně, 
můžeme užít výrazu „činné slyšení44 (aicoDon;, akúsis) .37 Právě 
táž činnost tedy může být nazvána bud’ „znění44, anebo „činné 
slyšení44. Není to o nic tajemnější než fakt, že právě tutéž činnost 
můžeme nazvat „stavící stavitel44 nebo „stavěný dům44. V jednom 
případě popisujeme činnost z hlediska toho, kdo jedná, v druhém 
případě z hlediska toho, kdo trpí, jde však přitom o popis jediné 
činnosti. 36 37

36 Podle Aristotela můžeme dokonce říci o bezhlasém pevném předmětu, 
že „má zvuk“, protože má schopnost způsobit zvuk, když se do něj udeří. Viz 
tamt., 11,8,419b4—9.

37 Tamt., III,2,426al2.
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Sluchovou činnost lze tudíž popsat jak ze subjektivního, tak 
z objektivního hlediska -  můžeme ji nazvat činným slyšením, 
a tím ji tedy charakterizovat z hlediska vnímajícího, anebo ji mů
žeme nazvat zněním, čímž vzdáme čest vnějšímu zvuku, jenž je 
jeho mohoucností. V obou případech však hovoříme o jednom 
a témže stavu. Lze tedy říci, že činné poslouchání je nějakým 
zvukem a že je posloucháním zvuku. Je nějakým zvukem v tom 
smyslu, že je činnou formou zvuku -  zněním. A je posloucháním 
zvuku, neboť to, co zde Aristotelés předkládá, je zároveň fyzikou 
vnímání. Při vnímání se ve vnímateli vyskytne činnost nejvyššího 
stupně -  tj. vnímatelná forma ve svém nej vyšším uskutečnění - ,  
avšak tato činnost je vnímáním vnějšího jevu.

Pokud je v Aristotelově světě forma existující jakožto mohouc - 
nost částečně silou směřující k realizaci formy na nejvyšším stupni 
skutečnosti, pak je  nutné pojímat vnímatelnou formu vtělenou ve 
fyzických předmětech jako sílu zaměřenou na uvědomění si formy. 
Neboť vnímatelná forma dosáhne nejvyššího stupně své skuteč
nosti jedině ve vědomí vnímajícího. Smyslová forma stromu je 
skutečnou silou ve stromu směřující k tomu, aby byl vnímán jako 
strom. Vnímání stromu se musí odehrát ve smyslové mohutnosti 
vnímajícího, avšak vnímající sám je stále nej vyšší realizací smys
lové formy.

Vyvstává však vážná otázka, jak může smyslová forma pod
stoupit přechod z bytí ve fyzickém předmětu, jakým je strom, 
k bytí ve smyslové mohutnosti toho, jenž předmět vnímá. Neboť 
při tomto přechodu se smyslová forma stává částí vědomí. Strom 
má smyslovou formu stromu, avšak nemá žádné povědomí o tom, 
že vypadá jako strom. Z hlediska vnímajícího však znamená mít 
smyslovou formu ve své smyslové mohutnosti právě totéž jako 
uvědomovat si strom vnímáním. Jak může smyslová forma překle
nout tuto propast? Úkolem je nyní předvést, jak může nějaká část 
světa -  ať už my nebo jiní živočichové -  nabýt vědomí o zbytku 
světa. Nebezpečí, jež je v otázce skryto, spočívá v tom, že přechod 
od světa k mysli vysvětlíme buď příliš materialisticky, anebo příliš 
duchovně. Pokud podáme na jedné straně čistě materialistické vy
světlení fyzické změny, již vytváří například určitý zrakový obraz 
(nějakého stromu) ve vnímajícím oku, zdá se, že jsme opomenuli
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vědomí. Zůstává nejasné, jak by pomocí takovéto fyzické změny 
bylo vůbec možné překročit nevědomý fyzický svět. Pokud na 
druhé straně podáme čistě duchovní vysvětlení, pak je otázka, zda 
jsme vůbec podali vysvětlení nějakého přechodu, neboť vysvětlení 
zastírá, že jsme původně vyšli ze zcela nevědomého světa.

Aristotelovo pojetí smyslové formy je ve skutečnosti nanejvýš 
vhodné k přemostění oné propasti mezi nevědomou a vědomou 
částí světa. Již když jsme uvažovali o jeho obecném pojetí formy, 
viděli jsme, že forma není ani čistě fyzická, ani čistě nemateriální. 
Forma nemůže být plně pochopena jakožto funkční či strukturní 
stav látky; spíše je tomu tak, že strukturní uspořádání je částeč
ným projevem formy. Ohledně formy jsem výše podal následující 
vysvětlení: forma mladého organismu se projevuje v uspořádá
ní, jehož organismus dosáhl v daném momentu, avšak existuje 
rovněž jako schopnost organismu k dalšímu růstu a složitějšímu 
strukturování. Tato schopnost není sama vysvětlitelná jako projev 
dosaženého uspořádání a musí být jednoduše přijata jako základní 
skutečnost. Pokud jde o vnímání, můžeme předpokládat analogic
kou situaci, totiž že smyslová forma je částečně uspořádáním látky 
vnímatelného objektu a že vnímání zahrnuje přenos této formy 
z vnímaného předmětu do smyslového orgánu. Tento přenos for
my by byl fyzický, a očekávali bychom proto, že ve spisu O duši 
bude podáno vysvětlení postupu, jak se uspořádání fyzicky pře
náší. Pokud je však forma něčím víc než jen uspořádáním fyzické 
látky, očekávali bychom, že bude existovat nějaký aspekt přijímání 
smyslové látky, jehož bytí nebude možné chápat jakožto vlastnost 
látky. Domnívám se, že tímto aspektem je vědomí přítomné ve 
vnímání.

Lze to uchopit tak, že si uvědomíme, co je chybné na čistě ma
terialistickém nebo čistě duchovním pojetí smyslové formy. Na zá
kladě materialistického vysvětlení může být smyslová forma chá
pána jako vlastnost, již nabývá smyslový orgán. Takové vysvětlení 
lze velmi živě ilustrovat: vnímání rudé růže by spočívalo v tom, 
že se bělmo oka zbarví do červena.38 Oko sice nevstřebává z růže 
žádnou růžovou látku, ale rudost růže způsobuje, že se oko mění

38 Viz např. R. Sorabji, Body and Soul in Aristotle.
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a získává stejnou barvu. Méně dramaticky lze říci, že jakékoli vy
světleni, podle něhož je smyslová forma pouze jistý uspořádaný 
stav látky, je vysvětlení materialistické. Když oko vnímá rudou 
růži, nemusí sice skutečně zčervenat, ale stačí, když získá uspo
řádání strukturně analogické tomu, jež se vyskytuje na rudé růži. 
Duchovní vysvětlení naopak trvá na tom, že přejímáni smyslové 
formy do smyslové mohutnosti se omezuje na to, že si osoba smys
lovou kvalitu uvědomuje.39 Uvědomit si, že vidíme rudou růži, je 
to, co pro mohutnost zraku znamená přijmout smyslovou formu.

Lze, myslím, přesvědčivě ukázat, že přijetí smyslové formy 
rudé růže okem nemůže spočívat v jeho zčervenání. Je určitou 
ironií, že se při tom můžeme opřít o nedostatky řeckého jazyka. 
Neboť řečtina není dostatečně bohatá na to, aby zachytila všech
ny stránky vnímání. Řecký výraz pro barvu -  xp&pa {chromá) -  
označuje jednoznačně vnímatelný stav vnímatelného předmětu. 
Chceme-li uchopit činnost barvy -  vnímáni barvy, k němuž do
chází ve vnímajícím - ,  musíme zanechat „objektivního44 slovníku 
barev. Neboť v řečtině není výraz, jenž by zohlednil fakt, že čin
nost barvy je činností barvy. Jinými slovy, řečtina postrádá výraz 
jako „barvení44 (*xpó>pr|Gi<;, chrómésis). Můžeme tak sice pochopit 
činnost vnímání barvy, ale pouze uchýlením se k „subjektivnímu44 
slovníku vidění. Řecký výraz pro „zrak44 -  o\|/iq (<opsis) -  může být 
užit dvojznačně k popisu buďto smyslové mohutnosti (má zrak), 
anebo ke zrakové činnosti. Zrakovou činnost můžeme také jed
noznačně vyjádřit užitím řeckého slova pro „vidění44 (ópaai<;, ho- 
rasis). Výraz „vidění44 samozřejmě označuje činnost barvy, avšak 
nezachycuje „objektivní44 hledisko této činnosti. Zachycuje čin
nost barvy ze „subjektivního44 hlediska vnímajícího. „Barva44 je 
tudíž slovo mohoucnosti -  můžeme říci, že předměty jsou činně 
zbarveny, avšak to znamená, že jsou schopny (ve vhodných pod
mínkách) přispět k uskutečnění na vyšším stupni, jímž je zrak.40 39 40

39 Nejnověji bránil toto pojetí M. F. Bumyeat, Is Aristotle 's Philosophy o f 
Mind Still Credible?; mezi jeho zastánce však patřili již Jan Filoponos, Tomáš 
Akvinský či Franz Brentano.

40 Aristotelés, De an. III,5,430a 16-17. Když tedy Aristotelés například říká, 
že „světlo činí věci, jež jsou zbarveny v mohoucnosti, skutečně barevnými",
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Barva předmětu je vnímatelná forma, jejíž nejvyšším stupněm 
skutečnosti není barva, nýbrž činnost vidění barvy.

Je-li však jednoznačný výraz „barva“ nutně užíván k označe
ní vnímatelné formy v předmětu, pak přijetí vnímatelné formy 
smyslovou mohutností nemůže spočívat v tom, že se oko zbarví. 
Pokud by si Aristotelés skutečně myslel, že oko vidící červenou 
barvu také zčervená, mohl by říci, že může být výrazu „barva“ 
užito dvojznačně -  jak k označení vnímatelné formy v předmětu, 
tak k označení skutečnosti na vyšším stupni, tj. formy ve smys
lové mohutnosti. Navíc pokud by rudá růže způsobovala, že by 
oko zčervenalo, pak by bylo vnímání případem obyčejné změny, 
avšak Aristotelés, jak jsme již viděli, velmi usilovně zdůrazňuje, 
že pokud máme vnímání vůbec považovat za změnu, musíme ji 
pojímat jako změnu velmi zvláštního druhu.41 Sám fakt, že vnímá
ní zahrnuje změnu velmi zvláštního druhu, podle mého dostačuje 
k vyloučení jakéhokoli čistě materialistického výkladu smyslové 
formy. Neboť pokud by smyslová forma stromu způsobila pouze 
čistě fyzickou nebo strukturní změnu v oku, pak by nebyl důvod 
domnívat se, že je tato změna vůbec něčím víc než jen obyčejným 
druhem změny. Co činí tuto změnu zvláštní, je to, že výsledkem 
změny je vidění: vědomí, jež je činností.

Nicméně pokud smyslová mohutnost přijme smyslovou formu, 
vnímající podstoupí i nějakou fyzickou změnu. Proto nemůže být 
správné ani čistě duchovní vysvětlení smyslové formy. Obecně 
řečeno je-li forma formou fyzického tělesa, je pro těleso samo vý
znamné, že tuto formu má. Forma nemůže být plně vysvětlitelná 
v pojmech materiální struktury, ale přítomnost formy má na tuto 
strukturu vliv. Smyslová mohutnost a smyslový orgán jsou podle 
Aristotela jedním a týmž, ačkoli se liší svým bytím.42 Aristotelés 
má na mysli to, že bychom je popsali odlišně: při vysvětlování

nemyslí tím, že by světlo pozvedlo barvy na úroveň vidění. Spíš má na mysli 
to, že světlo je takovým stavem průsvitného prostředí, v němž jsou barevné 
předměty schopny působit na vnímajícího, nachází-li se na vhodném místě.

41 K další kritice materialistů viz M. F. Bumyeat, Is Aristotle s Philosophy 
o f Mind Still Credible?

42 Aristotelés, De an. II,12,424a24-28.
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smyslové mohutnosti lze postupovat čistě formálně, zatímco při 
výkladu smyslového orgánu zjišťujeme, že forma je uskutečněna 
v jistém typu látky. Například mohutnost zraku je jednoduše mocí 
či schopností vidět, zatímco oko je jistým typem látkového před
mětu, v němž je schopnost vidět uskutečněna. Jelikož oko a mo
hutnost zraku je totéž, pak když mohutnost přijímá vnimatelnou 
formu bez látky, činí totéž a fortiori i oko.

Aristotelés byl přesvědčen o existenci průhledného prostředí 
(jež lze nalézt ve vzduchu, vodě, některých pevných tělesech a při 
vnějším okraji vesmíru), které může být samo v činném stavu či 
ve stavu mohoucnosti.43 Aristotelés se domníval, že světlo je čin
ným stavem průhledného média. Barva je tím, co má schopnost 
uvést činně průhledné médium -  tj. světlo -  do pohybu.44 Aristo
telés zřetelně projevuje zájem o fyzický přenos z předmětu k vní
majícímu -  pohyby, jež barva vyvolá ve světle, mají fyzický vliv 
na průhledné médium samo. A zdůrazňuje, že pouze na základě 
takovéhoto fyzického přenosu může být barva viděna. Když na
příklad položíme barevný předmět přímo na něčí oko, barvu neu
vidí. Fyzický kontakt musí spíše nastat mezi okem a vybuzeným, 
pohybujícím se světlem. Je nepravděpodobné, že by Aristotelés 
podal takovéto fyzikální vysvětlení přenosu, pokud by se domní
val, že tento přenos nemá na oko žádný vliv. A zjevně si povšiml, 
že oko podstupuje fyzickou změnu: „... vzduch mění panenku 
tím nebo oním způsobem a panenka přenáší změnu na nějakou 
třetí věc (a podobně je tomu v případě sluchu)...“45 Aristotelés si 
zjevně povšiml něčeho, co je ostatně velmi obtížné přehlédnout, 
totiž že průměr panenky oka se různí podle jasu světla, v němž 
vidící vidí.

V případě sluchu Aristotelés jasně popisuje fyzickou změnu 
ve smyslovém orgánu.46 Práskání dřeva v lese uvádí do pohybu 
část vzduchu, která se souvisle šíří od stromu až po smyslovou

43 Viz tamt., 11,7.
44 Tamt., 11,7,418a31-b2, 419a9-10.
45 Tamt., III,7,431al7-19.
46 Tamt., 11,8.
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mohutnost sluchu.47 Smyslová mohutnost neboli, přesněji řečeno, 
orgán sluchu má v sobě vzduch a pohyby vzduchu mimo ucho způ
sobují pohyby vzduchu uvnitř.48 To je fyzický popis toho, k čemu 
dochází, když smyslová mohutnost sluchu přijímá vnímatelnou 
formu bez látky. Fyzikální popis nevyčerpává to, co se odehrává 
v aktu vnímání. Neboť to, že slyšíme, je způsobeno nejen samot
ným pohybem vzduchu, nýbrž zvukem, a zvuk je vnímatelnou 
formou, neredukovatelnou skutečností. Avšak přenos zvuku fy
zickou změnu prostředí zahrnuje a vnímání zvuku -  činné po
slouchání -  zahrnuje nějakou fyzickou změnu ve smyslovém or
gánu. Aristotelés trvá na tom, že zvukem může být přísně viděno 
zasaženo pouze to, co je schopno slyšet.49 Není to zvuk hromu, 
co rozetne strom a nechá jej zřítit se do lesa, nýbrž spíše vzduch, 
v němž se zvuk hromu rozléhá. A přestože zvuk není vzduchem 
ani pohybem vzduchu, nemůže být přenesen bez pohybu vzduchu 
v okolním prostředí, jenž způsobí pohyb vzduchu ve smyslovém 
orgánu sluchu.

Aristotelés trvá na tom, že smyslový orgán musí být v mohouc- 
nosti takový, jaký je vnímatelný předmět ve skutečnosti.50 To ne
znamená, že oko má být ve skutečnosti schopné zčervenat. Pouze 
to znamená, že oko přijímá tutéž smyslovou formu, kterou vyka
zuje rudá růže a že, na vyšším stupni skutečnosti, tatáž vnímatelná 
forma se může ukazovat jakožto vědomí červené. Na tomto vyšším 
stupni skutečnosti nemusí smyslová forma opravdu být červená. 
Pokud by však měl Aristotelés za to, že vnímání nikterak fyzicky 
nezasahuje smyslový orgán, očekávali bychom tvrzení, že smyslo
vá mohutnost, a ne smyslový orgán, je v mohoucnosti takový, jaký 
je vnímatelný předmět ve skutečnosti. A mohoucnost smyslového 
orgánu určitý fyzický projev vykazuje, jakkoli fyzický stav tuto 
mohoucnost nevyčerpává. Například orgán hmatu nemůže být ani

47 Tamt., II,8,420a3-4; viz též 419b20, 25, 35, 420a8, 23-26, M4-16.
48 Tamt., 11,8,420a4-5.
49 Tamt., 11,12,424b9-12.
50 Viz např. tamt., 11,11,423a30-424al5; II,12,424a24-32; III,4,429a25-b3; 

srv. II,10,422a34-b2.
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horký, ani studený, pokud má vnímat obě krajnosti; orgán zraku 
je bezbarvý, orgán sluchu je nezvučný. Smyslová mohutnost je 
podle Aristotela jakýmsi středem mezi krajnostmi vytyčujícími 
pole tohoto smyslu.51 Zrak, říká Aristotelés, může vidět jak čer
nou, tak bílou barvu, protože ve skutečnosti není žádnou z nich; 
v mohoucnosti je však obojím. Avšak pokud by se Aristotelés sku
tečně domníval, že smyslový orgán nepodstupuje žádnou fyzic
kou změnu, proč by -  byť i jen zčásti -  charakterizoval střední 
stav smyslové mohutnosti -  tj. způsobilost přijmout jak tmavé, tak 
světlé vnímatelné formy -  v pojmech skutečné vlastnosti smyslo
vého orgánu, totiž bytí bezbarvým? Fakt, že smyslová mohutnost 
je ve středním stavu, se podle Aristotela částečně projevuje ve 
skutečném fyzickém stavu smyslového orgánu. Tento střední stav 
je rušen krajnostmi -  velmi jasné světlo či hlasitý zvuk může ru
šit způsobilost vidět či slyšet.52 Za předpokladu, že střední stav 
se přinejmenším částečně projevuje ve skutečném fyzickém sta
vu orgánu, bychom očekávali, že narušení středního stavu vede 
k nějaké fyzické změně orgánu. To je důvod, proč Aristotelés, 
když přistoupí k diskusi o mysli -  voůq (nús) - ,  popře, že by měla 
nějaký fyzický orgán.53 Pohled na oslnivé obrazy může porušovat 
způsobilost vidět, avšak myšlení oslnivých myšlenek pouze zdoko
naluje bystrost mysli. Upírat mysli fyzický orgán by však nebylo 
třeba, pokud by se Aristotelés nedomníval, že existuje nějaký fy
zický projev poznávacího vědomí. Jeho úvaha spočívá, jak se zdá, 
v tom, že pokud by mysl měla nějaký fyzický orgán, pak by myš
lení oslnivých myšlenek mělo rušivý vliv na způsobilost myslet. 
Tato úvaha dává smysl, jen pokud se Aristotelés rovněž domnívá, 
že rušivý vliv by se projevil změnou ve fyzickém stavu orgánu. 
Aristotelés přirovnává narušení smyslové mohutnosti k lyře, kťerá 
je rozladěna násilným brnkáním na struny.54 Lyra zjevně podstu
puje fyzickou změnu stejně jako změnu schopnosti vytvářet určité

51 Tamt., 11,11,424a4-6.
52 Tamt., II,12,424a28-32; III,4,429a31-b3; III,2,426a30-b7.
53 Tamt., III,4,429a29-b5.
54 Tamt., II,12,424a30-32.
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harmonické zvuky. Smyslová mohutnost není sama ničím fyzic
kým, nýbrž logem něčeho fyzického, smyslového orgánu.55 Tento 
logos -  řád, uspořádání či poměr - ,  stejně jako porušování logu, 
fyzické projevy má.56

55 Tamt., 11,12,424a26-28.
56 Ke konci svého pojednání o vnímání se Aristotelés táže, zda mo

hou smyslové formy působit na věci nemající smyslové mohutnosti (tamt., 
II,12,424b3-18). Jeho první odpověď je negativní: pokud je zápach pouze 
mohoucností být čichán a barva pouze mohoucností být viděn, pak tyto věci 
nemohou nijak působit na to, co je nemůže vnímat. Pak změní názor: neboť 
to, co zapáchá, opravdu činí okolní vzduch zapáchajícím. A přesto platí, že 
ačkoli zápach působí na vzduch, vzduch tento zápach nevnímá. Proto se Aris
totelés táže: Co dalšího je vnímání zápachu než podléhání určitému působení? 
Jeho odpověď vyvolala diskusi mezi těmi, kdo chtěli podat duchovní výklad 
přijímání smyslové formy, a těmi, kdo chtěli podat výklad materialistický. 
Materialisté se opírali o oxfordskou edici textu (Oxford Classical Texts), jež 
uvádí: fi xó pév ÓG|iáa0ai Kal aiaGáveaOai (é to men osmasthai kai aistha- 
nesthai, II, 12,424b 17), což lze přeložit jako: „neboje tomu tak, že je zápach 
a vědomí*4. Viz R. Sorabji, Body and Soul in Aristotle, str. 69-70. Podle ma
terialistů Aristotelés říká, že při vnímání zápachu je přítomno jak fyziologické 
podléhání působení, tak vědomí zápachu. Ačkoli si to Aristotelés mohl mys
let, je nepravděpodobné, že by to říkal zde. Neboť první sloveso, óopaoOai 
(osmasthai), samo znamená „čichat** ve smyslu vnímat zápach. (Anglický 
výraz „směli**, stejně jako řecké osmasthai, může znamenat jak „zápach**, 
tak „čichat** -  pozn. překl.) Proto je nepravděpodobné, že by je Aristotelés 
použil k vyznačení fyziologického podléhání působení v protikladu k vědomí. 
Čichat {osmasthai) je pouze jedním ze způsobů, jak vnímat či si uvědomovat 
((aisthanesthai). Zastánci duchovního vnímání zase tvrdí, že řecký text je po
rušen a že slovo kai má být vypuštěno (M. Bumyeat, Is Aristotle ’s Philosophy 
o f Mind Still Credible?; A. Kosman, Perceiving what we Perceive). Znění 
textu ve většině řeckých rukopisů je óopáa0ai aiaOáveaOai {osmasthai aistha
nesthai); avšak v jedné rukopisné tradici písař napsal třikrát ai ai ai a editor 
v 19. století pochopil prostřední ai jako zbytek Kai {kai), jež znamená „a“ nebo 
„také**. Zastánci duchovního výkladu vnímání tvrdí, že střední kai tam nemá 
být vůbec. V tomto případě bychom řádek mohli přeložit takto: „neboje tomu 
tak, že zápach je vědomí“. Avšak i kdyby měli tito interpreti pravdu ohledně 
znění textu, i kdyby zapáchání bylo vědomím zápachu, stále by mohlo platit, 
že toto vědomí nějak ovlivňuje čichový smyslový orgán. Přijetí duchovního 
pohledu na text by ještě nerozhodlo věc v jejich prospěch. A na těchto řádcích 
lze dokonce nalézt důvod pro odmítnutí jejich pozice. Připomeňme si totiž,
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Co tedy znamená, že smyslová mohutnost přijímá smyslovou 
formu bez látky? Tomuto tvrzení nemáme rozumět pouze v po
jmech vědomí; jak tedy? Navrhuji, aby bylo čteno zcela doslovně. 
Přijmout smyslovou formu znamená pro smyslovou mohutnost stát 
se podobnou vnímatelnému předmětu s ohledem na smyslovou 
formu. To se projevuje zčásti vněmovým vědomím a zčásti tím, 
že smyslový orgán přijme určitý logos neboli řád. Protože smys
lová forma ve smyslové mohutnosti je na vyšším stupni skuteč
nosti než ve vnímatelném předmětu, nemusíme se domnívat, že 
orgán skutečně přijímá přesně tutéž vnímatelnou kvalitu. Podob
nost formy nemusí spočívat v takovémto ztotožnění. Dostačující 
je, že je to právě týž logos, který v růži působí její rudou podobu 
a který se uplatní rovněž v oku osoby vidící rudou růži. Přesně to 
je myšleno tím, že orgán nepřijímá látku -  oko vidící rudou růži 
nevstřebává žádnou růžovou látku. Tento výklad je ve spisu O duši 
dále potvrzen, když Aristotelés uvádí, že smyslové mohutnosti 
jsou v mohoucnosti smyslovými předměty. Pokračuje: „[Smyslové 
mohutnosti] pak jsou nutně buď věci samy, nebo jejich formy. Ale 
věci samy to být nemohou; neboť v duši není kámen, nýbrž jen 
jeho forma.“* 57 Odmítnutá alternativa vyjadřuje přesně tu možnost, 
že by do duše vstupovala smyslová forma a látka. Museli bychom 
do duše spolu s vnímatelnou formou kamene nějakým způsobem 
přijímat i ten kámen. Právě proto, že je to směšné, trvá Aristotelés 
na tom, že vnímání spočívá v přijímání samotné vnímatelné formy 
bez látky.

4.3 Mysl58
Člověk má nejen schopnost svět vnímat. Odlišuje se od ostatních 
živočichů svojí schopností mu rozumět. A svět zase není vyčerpán

že se Aristotelés táže, co dalšího je vnímání zápachu než podléhání určitému 
působení. Můžeme velmi dobře předpokládat, že toto podléhání určitému pů
sobení bude samo mít fyziologické dopady, i když kromě toho bude existovat 
také vědomí.

57 Aristotelés, De an. 111,8,43 lb27-432al.
58 Vhodná četba: Aristotelés, De an. 111,2-4.
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4. Přirozenost člověka

tím, jak se dává smyslovému vnímání. Existuje skutečnost, která 
smyslové jevy zakládá. Můžeme například vidět žáby skákající 
kolem rybníka. Můžeme se jich dokonce dotknout, přičichnout 
k nim, ochutnat je. Avšak tyto smyslové zkušenosti nám samy 
o sobě neřeknou, jaký je žabí život skutečně. Nedospějeme takří
kajíc k jádru žabího života, dokud žáby podrobně neprozkoumá
me, tj. dokud neporozumíme tomu, jak se rozmnožují a jak se 
živí, a pokud dále neporozumíme také principům zodpovědným 
za to, že žabí látka byla uspořádána v prospívající dospělou žábu. 
Být žábou je něco určitého, a člověk, jako jediný mezi živoči
chy, je způsobilý zkoumat na základě své smyslové zkušenosti, 
co to skutečně je být žábou. Otázka, již si v této kapitole musí
me položit, zní: Co se stane s člověkem, tj. k jaké změně dojde 
v jeho duši, když ze stavu nevědomosti dospěje k hlubokému po
rozumění tomu, jak věci, s nimiž se setkává v přírodě, skutečně 
jsou?

Nezajímají nás tedy žáby jako takové. Zajímáme se o pozna- 
telnost světa a o vliv poznatelnosti světa na člověka. Žáby jsou 
pouze příkladem dílčí položky přirozeného světa, který člověku 
v odpovědi na jeho zkoumání postupuje svoji pravdu. Poznatel- 
nost a pravda jsou v Aristotelově světě těsně spojeny. Neboť svět 
odpovídá na naše zkoumání tím, že nám předvádí bytnost žabího 
života. To, co je vposled poznatelné, je dokonalá skutečnost žabího 
života, tj. to, co je to být žábou. Člověk má všeobecnou způsobi
lost dospět k jádru věcí, s nimiž se setkává ve světě, tj. zjistit, jaké 
skutečně jsou. Touha porozumět je s to přimět člověka zabývat se 
takovým zkoumáním, a tuto touhu uspokojí jen hluboké porozu
mění světu.

Je tedy jediná činnost -  rozumové nahlížení světa - ,  v níž se 
projevuje poznatelnost světa a zároveň se v ní odhaluje, co je v nej
vlastnějším smyslu člověk. Pokud by se skutečnost, která zakládá 
jevy, nedávala lidskému zkoumání, byla by myšlenka poznatelnos
ti světa nepodložená. Poznatelnost světa je jeho způsobilostí být 
pochopen. Porozumění je zase lidská schopnost zachytit, jak věci 
skutečně jsou, nejen jak se samy bezprostředně dávají. Když pak 
člověk světu opravdu porozumí, porozumí také něčemu zásadnímu 
o sobě, totiž že porozumění světu stojí v jádru toho, čím je. Člověk
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je od přirozenosti tím, kdo systematicky rozumí světu. Tím, že pro 
sebe činí svět poznatelným, získává hluboké porozumění tomu, 
čím je skutečně on sám.

Člověk je jediným živočichem, který může porozumět věcem, 
s nimiž se ve světě setkává. Žáby mohou ztělesňovat principy žabí
ho života, avšak porozumění těmto žabím principům tělesné žábě 
navždy uniká. Žáby nemohou proniknout k jádru sebe sama. Člo
věk je jediným živočichem, který může pravdivě pochopit žábu. 
Člověk může rovněž pochopit sebe sama. Člověk na rozdíl od své
ho žabího bližního nejen ztělesňuje principy lidského života, aleje 
s to právě těmto principům, které řídí jeho život, porozumět. Právě 
porozumění vlastní přirozenosti totiž k lidské přirozenosti patří. 
Jak to však člověk dělá?

Jak jsme již viděli, Aristotelés používá různé roviny, na nichž 
lze o někom říci, že rozumí, k tomu, aby objasnil vztah duše a tě
la.59 Protože jsme začali u zkoumání duše, můžeme snad nyní 
směr objasňování obrátit a užít našich poznatků o vývoji duše 
k osvětlení toho, jak člověk dospívá k porozumění světu a k jeho 
rozumovému nahlížení. Uvažme například různá období života 
žabáka Kvaka:

1) Kvak jako zárodek
2) Kvak jako pulec
3) Kvak jako (spící) dospělá žába
4) Kvak činně žijící svůj dospělý život: chytající mouchy, skákající
do rybníka, hledající si družku atd.

V každé z těchto fází ztělesňuje Kvak formu žáby, avšak na růz
ných úrovních mohoucnosti a skutečnosti. Jakožto zárodek je 
Kvak žábou, avšak pouze v nejprostší ze všech mohoucnosti. Zá
rodek má schopnost se vyvinout -  pokud žije ve vhodném pro
středí -  v něco (pulce), co je samo schopno vyvinout se v žábu. 
Pulec je rovněž v mohoucnosti žábou. Avšak mohoucnost pulce 
být žábou je na mnohem vyšším stupni než stejná mohoucnost 
pouhého zárodku. V prvních dvou obdobích života tedy Kvak 
ztělesňuje formu žáby, avšak tato forma je silou či schopností

59 Tamt., II,l,412alO, 22; 11,5; srv. oddíl 4.1 výše.
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zárodku či pulce dosáhnout rozvinutějšího uspořádání. Ve dvou 
pozdějších fázích Kvakova života však již forma došla uskuteč
nění. Nicméně viděli jsme, že existují různé stupně skutečnosti. 
Duše je ve vztahu ke Kvakovu živému tělu pouze skutečností 
prvního stupně. Je rozvinutou schopností žít, již má Kvak dokon
ce i tehdy, když spí. Když naopak tuto schopnost činně využívá, 
jeho činnost je formou jakožto skutečnost druhého stupně -  je 
to výkon jeho rozvinuté schopnosti žít. Jelikož forma může exis
tovat na těchto různých úrovních, je také pochopitelné, proč je 
tatáž forma přítomna ve všech uvedených fázích. Kvakův záro
dek má schopnost stát se živou žábou a Kvak má rozvinutější 
schopnost žít naplněný život. Činné vedení tohoto života je touž 
formou, jež byla přítomna dříve na nižších úrovních skutečnosti 
a mohoucnosti.

Jak jsme viděli, forma může být skutečností dvojím způsobem.
V jednom smyslu je podobná porozumění, v druhém je podobná 
rozumovému náhledu. Oba významy jsou spolu zjevně spojeny. 
Neboť člověk, který rozumí, je způsobilý rozumově nahlížet, kdy
koli se mu zlíbí.60 Rozumový náhled je tudíž činností, která před
stavuje vyšší stupeň skutečnosti než porozumění, jehož je takové 
myšlení výkonem. Lze tudíž očekávat, že Aristotelův duševní vý
voj bude procházet podobným sledem fází:

I) Jako mladý muž může být nazván psychologem, neboť je lidskou 
bytostí a lidé jsou druhem schopným získat vědění o duši (v|/i)xř|, 
psýché) zvířat.

V této fázi je psychologem na základě toho, že má mohoucnost 
prvního stupně: způsobilost poznávat živé bytosti a principy je
jich života.

II) Poté, co vedl rozhovory se svým otcem o lékařství, studoval 
u Platóna, prováděl rozsáhlá biologická zkoumání (včetně detailní
ho pozorování žab) a sepsal dílo O duši, je Aristotelés psychologem 
v tom smyslu, že duši skutečně rozumí a má o ní vědění.

60 Tamt., 11,5,417a27-28; III,4,429b5-7.
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Je nyní schopen přemýšlet o duši, kdykoli je mu libo (alespoň do 
té doby, než se vyskytne nějaká vnější překážka).61 Tento stav je 
rovněž schopností, avšak oproti schopnosti získat vědění jde o mo- 
houcnost vyššího stupně. Jeho duše je nyní v rozvinutém stavu, jejž 
může libovolně uplatňovat.62 Na základě této schopnosti jej může
me nazvat tím, kdo činně či skutečně rozumí světu, avšak tato sku
tečnost je vyčerpána jeho způsobilostí myslet, kdykoli chce.63 Je to 
tedy skutečnost prvního stupně. Zvažme oproti tomu další stupeň:

III) Aristotelés činně rozumově nahlížející, co je to být žábou.

Tato činnost je skutečností vyššího stupně, vůči níž schopnosti 
ve dvou předcházejících fázích představují různé stupně mohouc- 
nosti.64

Zdá se tedy, že fáze Kvakova fyzického vývoje a Aristotelova 
vývoje duševního si odpovídají. Avšak jejich vztah je dokonce těs
nější, než mohou naznačovat dosavadní postřehy. Neboť ve chvíli, 
kdy Aristotelés při svých zkoumáních dospěl k jádru žabího živo
ta, přijala jeho mysl přesně tu formu, jež je ztělesněna v Kvako- 
vi -  tj. žabí duši. K získání psychologického vědění o žabím životě 
se musí Aristotelova mysl stát žabí duší. Jeho mysl se musí stát 
podstatou toho, co se snaží pochopit.

Avšak jak se Aristotelova mysl může stát žabí duší? Aristotelés 
se domníval, že mysl pracuje analogicky smyslové mohutnosti. 
Tak jako se smyslová mohutnost vztahuje k vnímatelným předmě
tům, vztahuje se také mysl k poznatelným předmětům.65 Smyslová 
mohutnost je vnímavá vůči vnímatelným formám věcí bez látky 
a mysl je vnímavá vůči poznatelným formám věcí bez látky.66 Po- 
znatelná je bytnost věcí; mysl tudíž nahlíží bytnosti. Když vidíme 
žábu, vnímající mohutnost přijímá vnímatelnou formu; když jsme

61 Tamt., 11,5,417a24-28.
62 gfo (hexis), tamt., 11,5,417a21-b2.
63 Tamt., III,4,429b5-9.
64 Tamt., 11,5,417a28-30.
65 Tamt., III,4,429bl7-18.
66 Tamt., II, 12,424al7—19; III,4,429al5-16; 111,8,43 Ib26-432a3.
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prozkoumali žabí přirozenost a jsme způsobilí přemýšlet o tom, co 
je to být žábou, naše mysl přijala poznatelnou formu.

Aristotelés tvrdí, že musí existovat specifická mohoucnost mys
li, jež je schopna rozumět formě neboli bytnosti. Aristotelés obec
ně rozeznává různé smyslové a poznávací mohutnosti na základě 
typů předmětů, jež je každá z mohutností schopna uchopovat, nebo 
na základě různých typů činností, jež je každá z nich schopna vy
konávat. Například zrak se liší od jiných smyslových mohutností 
tím, že jeho předměty jsou viditelné. Zrak je zkrátka tou mohut
ností, jež je schopna vidět viditelné věci, sluch je tou mohutností, 
jež je schopna slyšet zvuky, čich je tou mohutností, jež je schop
na cítit zápachy atd. Stejná zásada platí ve vyšší oblasti poznání. 
Bytnosti samy jsou podle Aristotela zvláštním typem předmětu, 
takže máme-li být schopni uchopit bytnost, musí existovat zvláštní 
mohutnost duše, jež nám umožní to činit:

„Jelikož můžeme rozlišit mezi určitou velikostí a tím, co je to být 
určitou velikostí, a mezi vodou a tím, co je to být vodou -  a tak 
je tomu i v mnoha jiných případech, ačkoli ne ve všech, neboť 
v některých případech je věc a její forma totožná - ,  tak také maso 
a to, co je to být masem, rozeznáváme buď různými mohutnost
mi, anebo toutéž mohutností ve dvojím různém stavu; maso totiž 
nutně zahrnuje látku a je, podobně jako to, co je tuponosé, určité 
toto v tomto. A pomocí smyslové mohutnosti rozeznáváme teplé 
a studené, tj. ty činitele, kteří, pokud jsou sloučeny podle určitého 
logu, tvoří maso; avšak bytostný charakter masa rozeznáváme ně
čím jiným...“67

Aristotelés tvrdí, že musí existovat zvláštní mohutnost mysli, jež je 
způsobilá uchopovat bytnosti. Nazývá tuto mohutnost vovq (nús), 
ačkoli stejného výrazu užívá také v širokém smyslu pro označe
ní mohutnosti, jež se projevuje širokým okruhem intelektuálních 
činností. Budu proto překládat nús jako „mysl“, ačkoli si přitom

67 Tamt., III,4,429blO-18. (Výraz Xóyoq, logos, nepřekládám; oxfordský 
překlad uvádí „poměr“.)
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musíme uvědomit, že se zde zabýváme činností nejvyšší poznávací 
mohutnosti člověka.68

Mysl je schopna uchopovat bytnosti. Ale bytnosti jsou forma
mi složenin z formy a látky. To, čemu mysl rozumí, tedy nemá 
vůbec žádnou látkovou stránku: chápe to, co v látce může existo
vat. Maso je, jak Aristotelés uvádí, Joto  v tomto“. To znamená, 
že je to tato forma (masa) vtělená v této látce. Jelikož maso je 
složeninou formy a látky, liší se maso od bytnosti masa. Když 
má mysl porozumět bytnosti masa, pak jakoby vyzdvihuje formu 
z jejího materiálního výskytu. Aristotelův příklad může být zpo
čátku zavádějící. Aristotelés má totiž sklon uvažovat o žabím mase 
jako o látce, zatímco žabí duši pojímá jako žabí bytnost či formu. 
Přesto je nutné pamatovat, že látka je relativní záležitostí.69 Ačkoli 
žabí maso bude látkou žáby -  jež je tím, co je uspořádáno činný
mi formálními principy žabího života - ,  nesmíme zapomenout, 
že toto maso je samo složeninou formy a látky. Maso je země, 
vzduch, voda a teplo, jež jsou uspořádány podle jistých formál
ních zásad. Na každém stupni uspořádanosti to jsou pořádající 
formální principy, které nám říkají, čím maso nebo žába skutečně 
jsou. Aristotelés trvá na tom, že na všech úrovních bude bytnost 
věci čistě formální. Pouze proto, že ztotožnil bytnost věcí s jejich 
formou, může pojímat mysl jako to, co při zkoumání skutečné 
povahy věcí vyzdvihuje formy přímo z jejich látkového výskytu.

Pro zdůraznění tohoto bodu staví Aristotelés do protikladu 
bytnosti a abstraktní matematické předměty.70 Je lákavé uvažovat 
o předmětu geometrie, například o úsečce, jako o čistě formálním

68 Aristotelés užívá slovesa GecopeTv (theórein) a voetv (noein) v širším 
smyslu k označení celé škály poznávacích činností, podobně jako my užíváme 
výrazu „myslet44. Tato slovesa však také používá v užším smyslu k označení 
výkonu lidské schopnosti teoretického rozumění -  nejvyšší činnosti mysli. 
Překladatelé často označují tuto činnost jako „rozumový náhled44, což budu, 
přinejmenším do jisté míry, následovat. Pokud je kontext jasný, lze, jak se 
domnívám, následovat Aristotelův příklad a užít výrazu „myslet44. Ale musíme 
si být vědomi, že jde o zvláštní výkon lidské schopnosti rozumět.

69 Viz výše, oddíly 2.1, 2.3 a 2.4.
70 Aristotelés, De an. III,4,429b 18-20.
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předmětu. Avšak Aristotelés to odmítá. Úsečka je, jak říká, jako 
tupost (nosu): toto (tvar) v tomto (látka). Geometrická úsečka je 
podle Aristotela pouze obyčejnou fyzickou úsečkou (ztělesněnou 
například hranou dveří). Důvod, proč se geometrická úsečka zdá 
být čistě formální, leží v tom, že je uvažována jako abstrahovaná 
od svého látkového výskytu.71 Pokud chceme dospět k něčemu 
opravdu formálnímu, musíme se tázat, co je  to být úsečkou. Zde 
můžeme podat odpověď: nejkratší vzdálenost mezi dvěma body. 
To je forma ztělesňovaná jakoukoli úsečkou.

Aristotelés připouští, že existují některé věci, které jsou totožné 
se svými bytnostmi.72 Očekávali bychom, že tyto „věci“ budou bez 
látky, neboť látkové předměty pojímáme jako bytnosti ztělesněné 
v od nich odlišné látce. „Věci“, jež jsou totožné se svými bytnost
mi, jsou formy. Například forma žabí duše je totožná se svou vlast
ní bytností. Jelikož ve formě není žádná látka, žabí duše je přesně 
tím, co je to být žábou. Když člověk při svém zkoumání dospívá 
k základu žabího života, jeho mysl rozumově nahlíží formu žáby. 
Tato forma je totožná se svou vlastní bytností. Otázkou je, co se 
děje s lidskou myslí, když takto rozumově nahlíží.

Aristotelés přistupuje k této otázce, jak je jeho zvykem, přes 
sadu obtíží týkajících se povahy myšlení a rozumového náhledu. 
Řešení těchto obtíží osvětlí, jak mysl pracuje. Prvním problémem 
je vysvětlit, jak může mysl vůbec přemýšlet o světě. Aristotelés 
tvrdil, že jelikož je mysl schopna myslet o všech věcech, musí 
být zcela čistá a nepodléhat vůbec žádnému působení: na rozdíl 
od smyslových mohutností nemá mysl žádný smyslový orgán, ne
boť takovéto uskutečnění v látce by brzdilo a rušilo její způsobi
lost myslet.73 Vidění oslňujících obrazů narušuje logos oka, avšak 
myšlení oslnivých myšlenek naopak zdokonaluje způsobilost mysli 
myslet. Proto Aristotelés tvrdí, že mysl není ničím skutečným, do
kud nemyslí. Do té doby nemá jinou povahu než být mohoucností

71 K úplnější diskusi o této otázce viz níže, oddíl 6.2.
72 Aristotelés, De an. III,4,429bl2. Viz též Met. VII,6, a rozbor této kapi

toly v oddíle 6.6 níže.
73 Tamt., III,4,429al5-b5.
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myslet. Avšak pokud je mysl jednoduchá a nepodléhá žádnému 
působení, jak vůbec může přemýšlet o světě? Neboť myšlení je 
(zvláštním typem) podléhání působení ze strany světa, a taková
to interakce mezi světem a myslí, jak se zdá, vyžaduje, aby svět 
a mysl měly něco společného.74 Obecně platí, že když činitel způ
sobí nějaký účinek v tom, kdo působení podléhá, mají oba něco 
společného, neboť podléhající je v mohoucnosti tím, co je činitel 
ve skutečnosti. Například hromada dřeva musí být v mohoucnosti 
domem, pokud má stavitel být s to vložit do ní formu domu. Aris- 
totelés přitom přijímá tento obecný princip i pro mysl. Ačkoli mysl 
není ničím skutečným, dokud nemyslí, je nicméně v mohoucnosti 
všemi poznatelnými věcmi. Avšak jelikož je mysl, dokud nemyslí, 
způsobilá stát se poznatelnými formami věci, musí mít tato způso
bilost něco společného s tím, co na ni působí -  tj. s poznatelnými 
formami věcí - ,  má-li myšlení probíhat hladce.

Když se však pokusíme blíže určit, co je tímto společným, jež 
spojuje lidskou způsobilost rozumět se způsobilostí světa být chá
pán, upadáme do ještě vážnější obtíže. Tato obtíž vyvstává s otáz
kou, zda může mysl rozumově nahlížet sebe samu.75 Problémem 
je vysvětlit, jak může mysl přemýšlet jak  o světě, tak sama o sobě. 
Neboť mohutnosti duše rozlišujeme podle typů věcí, jež uchopu
jí.76 Například zrak je mohutností, která vidí barvy, sluch mohut
ností, která slyší zvuky. Zdálo by se, že mysl je mohutností, která 
myslí poznatelné předměty. Avšak pokud je mysl odlišena jako 
mohutnost, jež je schopna uchopovat určitý typ věcí, a pokud mysl 
je schopna rozumově nahlížet jak  svět, tak sebe, pak by se zdálo, 
že mysl a svět musí být stejného druhu.77 Aristotelés tudíž stojí

74 Tamt., III,4,429b22-26.
75 Tamt., III,4,429b26-29.
76 Tamt., III,2,426b9-12.
77 Aristotelés stál před analogickým problémem, když se snažil vysvětlit, 

jak si můžeme být vědomi toho, že vnímáme (tamt., III,2). Pokud je za toto naše 
vědomí zodpovědná smyslová mohutnost, zdálo by se, že zrak může vnímat jak 
barevný předmět, tak sebe. Avšak pokud jsou smyslové mohutnosti rozlišovány 
podle typu předmětu, jejž uchopují, zdálo by se, že smyslová mohutnost zraku 
by sama musela být barevná, aby byla vnímána zrakem. Aristotelés činí závěr,
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před dilematem: buď jsou věci ve světě samy duševního charak
teru, anebo je mysl přece jen s fyzickými věcmi smíšena. Právě 
z Aristotelova řešení tohoto dilematu začíná být zřejmé, jak mysl 
pracuje:

„Nevyřešili jsme již snad obtíž týkající se vzájemného působení 
na základě společného prvku, když jsme řekli, že mysl je v jisté 
míře v možnosti vším myslitelným, ale ve skutečnosti není ničím, 
dokud nemyslí? To, co myslí, musí být v ní, tak jako o písmenech 
můžeme říci, že jsou na psací desce, na které ve skutečnosti dosud 
není nic napsáno. Přesně to se stává i s myslí.

Mysl sama je  myslitelná přesně stejným způsobem jako její před
měty. Neboť v případě předmětů, které nezahrnují žádnou látku, 
myslící a myšlené je totéž; vždyť porozumění a jeho předmět jsou 
totožné. (Později je ještě třeba uvážit, proč mysl nemyslí stále.) 
V případě předmětů, které obsahují látku, je každý z předmětů 
myšlení přítomen jen v mohoucnosti. Z toho plyne, že ačkoli tyto 
předměty v sobě mysl nemají -  neboť mysl je jejich mohoucnos- 
tí, pouze nakolik mohou být odděleny od látky - ,  mysl může být 
přesto myšlena.4478

Aristotelés své dilema vyřešil, aniž by byť jen na okamžik zpo
chybnil tvrzení, že mysl není žádným způsobem fyzická. Dokud 
nemyslí, není mysl ničím skutečným, nýbrž je to čistá mohoucnost 
pro myšlení a rozumění. Avšak i během rozumového nahlížení 
zůstává mysl naprosto nesmíšena s fyzičnem. Rozumový náhled 
spočívá v tom, že se mysl stane myšlenými předměty. Těmi jsou 
„předměty, které nezahrnují žádnou látku44, tj. formy či bytnos
ti. Proto je mysl myslitelná stejně tak jako každý jiný předmět * 78

že v jistém rozšířeném smyslu je skutečně barevná. V aktu vnímání mohutnost 
opravdu přijímá vnímatelnou formu předmětu. A pouze v aktu vnímání jsme si 
vědomi toho, že vnímáme. Tudíž přijímání vnímatelné formy zahrnuje, jak se 
zdá, reflexivní vědomí. Právě táž činnost, která je viděním červené, je rovněž 
vědomím toho, že vidím červenou.

78 Tamt., III,4,429b29-430a7. (Výraz voůq, nús, překládám jako „mysl**, 
ne jako „myšlenka*4, a výraz éTcioTrjpT), epistémé, jako „porozumění**, nikoli 
„spekulativní vědění**).
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myšlení. Jelikož mysl, když rozumově nahlíží, je totožná s nahlí
ženým předmětem, musí v rozumovém náhledu jakéhokoli před
mětu nahlížet samu sebe. Neboť mysl -  když myslí -  je právě tím 
a ničím jiným. Mysl je tudíž při všem myšlení myslitelná; mysl 
je myšlenkou. Neboť rozumění a předmět rozumění jsou totožné.

Avšak jak je to s hmotnými věcmi -  není mysl způsobilá pře
mýšlet i o nich? Je mysl způsobilá přemýšlet o přirozeném světě? 
Aristotelés uvádí, že hmotné věci jsou v mohoucnosti poznatelné, 
takže musejí mít nějaký vztah k „věcem bez látky“, které jsou 
myšleny skutečně. „Věci bez látky“ jsou bytnosti či formy, nelát- 
kový aspekt složeniny formy a látky. Z toho vyplývá, že mysl -  jež 
je v myšlení jednoduše totožná s předměty myšlení -  stojí v ně
jakém vztahu k fyzickému světu. A Aristotelés s tím souhlasí, 
když o fyzických věcech tvrdí, že „každý z předmětů myšlení je 
přítomen jen jako mohoucnosť4. Fyzické věci tedy nejsou samy 
duševní povahy, avšak mají k duševním věcem dostatečně úzký 
vztah, abychom nemuseli fyzický svět považovat za naprosto rozu
mově neproniknutelný. Avšak co je tímto vztahem, jenž zajišťuje, 
že přirozený svět je přinejmenším v mohoucnosti poznatelný?

Vyjděme z tvrzení, že fyzické věci jsou svojí formou shodné 
s „věcmi bez látky“, jimiž se mysl při myšlení stává. Například 
žába je složeninou jisté formy a jistého typu látky -  jakýmsi tímto 
(forma) v tomto (látka).79 Jako taková je žába poznatelná pouze 
v mohoucnosti. Mysl nemůže uchopit látku, jež je částí složeniny; 
avšak může uchopit žabí duši, jež je formou žáby a je totožná s její 
bytností.80 Problémem je určit obsah tvrzení, podle něhož u těchto 
„věcí bez látky44 je mysl totožná se svým předmětem. Přinejmen
ším lze říci, že jsou totožné svou formou. Vezmeme-li v úvahu, 
že Aristotelés se zde zabývá pouze formami, neboť pro „věci bez 
látky44 si zde vyčlenil zvláštní pojednání, zdálo by se, že tím je 
již řečeno vše. Neboť podmínky totožnosti jsou v oblasti forem 
beze zbytku určeny tím, zda jsou dané věci totožné nebo odlišné 
svou formou. A přesto -  pokud forma může existovat na různých

79 V i z  též Aristotelés, Met. V I I ,  1 0 , 1 0 3 5 b 2 7 - 3 0 .

so Viz též tamt., VII,ll,1037a5-7,27-30, 33-b4; srv. VII,6,1031a28-bl4, 
a!8-21, 1032a4-6.
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stupních mohoucnosti a skutečnosti, musí toho být asi víc, co se 
lze dozvědět o vztahu mysli a jejích předmětů, než jen to, že mají 
shodnou formu. Kvakův zárodek a dospělý Kvak mají sice shod
nou formu, avšak tím to pro Aristotela nekončí. Aristotelés rozvíjí 
teorii stupňů mohoucnosti a skutečnosti, která činí tezi, že mladý 
a dospělý Kvak ztělesňuje jednu a tutéž formu, přijatelnou.

A jak je to tedy s žabí duší, kterou se stala Aristotelova mysl, 
když pochopil, co je to být žábou? V jakém vztahu je tato žabí 
duše k žabí duši vtělené v jednotlivých žabách jako třeba v Kva- 
kovi? A dále, jaký je vztah mezi žabí duší, jíž se stala Aristotelova 
mysl, když dospěl až k jádru žabího života, a žabí duší, jíž je jeho 
duše tehdy, když činně rozumově nahlíží, co je to být žábou?

Tuto otázku lze vyostřit a tázat se, zda existuje nějaký vztah 
mezi čtyřmi fázemi Kvakova fyzického vývoje a třemi fázemi 
Aristotelova duševního vývoje. Obě posloupnosti mohou být uspo
řádány podle rostoucí úrovně mohoucnosti a skutečnosti, avšak 
lze podobně žabí duši jakožto Kvakovu formu srovnat s žabí duší 
jakožto formou Aristotelovy mysli? Otázka, kterou zde klademe, 
se týká vztahu mezi duší, jíž se mysl stává, když přemýšlí o tom, 
co je to být žábou, a duší, jež je předmětem myšlení. Na tuto 
otázku by měla existovat odpověď, neboť přítomnost žabí duše 
v Aristotelově mysli je výsledkem jeho rozmanitého vzájemného 
potkávání s žabí duší ve světě -  výsledkem pozorování života žab, 
dosaženého vzdělání v oblasti psychologie a zoologie, jehož se mu 
dostalo (od učitelů, jejichž mysli se žabími dušemi již staly), atd. 
Aristotelés se, podobně jako jiní lidé, narodil s prostou schopností 
rozumět a je ve snaze porozumět formám nacházejícím se ve světě 
závislý na vzájemném působení s nimi. Pokud umime toto vzájem
né působení popsat, měli bychom být schopni porovnat žabí duši 
jakožto mysl a žabí duši jakožto živé tělo.

Chci uvést dva modely tohoto vzájemného působení, které po
skytují různé vztahy mysli ke světu. Za prvé je to model přiroze
ného rozmnožování. Lidský pár je společnými silami způsobilý 
předat lidskou duši svým potomkům. To, že se lidská mysl stává 
žabí duší, lze chápat jako výsledek šíře pojatého procesu roz
množování. Žabí duše, jíž se lidská mysl stává, by pak existovala 
na stejném stupni skutečnosti jako žabí duše živého žabího těla.
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Činnost, jejíž pomocí Aristotelés rozumově nahlíží, co je to být 
žábou, by byla žabí duší existující na stejném stupni skutečnosti 
jako Kvak žijící činně svůj život. Analogie s rozmnožováním sa
mozřejmě neodpovídá ve všech ohledech. Aristotelova mysl ne
může dospět k vytvoření pulce. Avšak Aristotelés může ostatní 
poučit o principech žabího života, a tím vytvořit žábu v jejich 
myslích.

Za druhé, je tu model uměleckého vytváření. Jde o opačný po
stup, než když řemeslník vkládá formu přítomnou ve své duši do 
materiálu existujícího ve světě -  zde se formy ve světě samy vklá
dají do našich myslí. Ačkoli stát se činně rozumějícím či vědoucím 
není typickým případem podléhání působení, podobnost je dosta
tečná na to, abychom to považovali alespoň za jeho zvláštní typ: 
za podléhání působení toho, co je ve světě poznatelné.81 A ačkoli 
nemá tento neobvyklý typ změny zvláštní pojmenování, Aristo
telés přechod přirovnává ke staviteli, který začíná činně stavět.82 
Stavitel má, jak jsme již viděli, formu domu ve své duši.83 Jde 
o „věc bez látky“, jejíž přítomnost v duši umožňuje staviteli vložit 
formu do vhodného materiálu. Stavitelovo umění existuje kvůli 
stavění, a nikoli naopak, a výkon stavění má podstatnou přednost 
před stavitelovým uměním.84 K činnému stavění dochází proto, že 
stavitel má ve své duši formu, avšak stavitelská činnost není něčím 
jiným než touto formou; jde o formu na vyšším stupni skutečnos
ti -  o činnost, k níž dochází v domě, když je stavěn.85 Stavění je 
činností, k níž dochází působením formy (na základě formy uvnitř 
stavitelovy duše), kvůli formě (domu) a tato činnost formou je. 
Ten, kdo má činné porozumění, může, podobně jako stavitel, přejít 
ze stavu vědění k jeho uplatnění; avšak na rozdíl od stavitele se

81 Aristotelés, De an. III,4,429al3-15, b24-26; II,5,417b7, 14-15. Viz 
diskuse v oddíle 4.2 výše.

82 Aristotelés, De an. 11,5,417b7-12, 14-16; III,4,429al4-15, b24-26, 
29-30.

83 Aristotelés, Met. VII,7,1032a32-b2, 12-14.
84 Tamt., IX,8,1050a4-12.
85 Tamt., IX,8,1050a25-34; Phys. III,3. Viz oddíly 2.3 a 3.2 výše.
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jeho činnost odvíjí v něm samém.86 Mezi přítomností porozumě
ní, které je stavem duše, a jeho uplatněním existuje zjevně jakýsi 
přechod. Možná že právě tímto způsobem můžeme uchopit, co 
znamená, že forma v mysli přejde na vyšší rovinu skutečnosti.

Analogie, kterou Aristotelés činí mezi rozumovým vhledem 
a vnímáním, hovoří spíše pro model vytváření. Myšlení je, podob
ně jako vnímání, zvláštním typem trpění, přičemž v tomto případě 
již není jeho původcem vnímatelné, nýbrž poznatelné.87 Aristote
lés opravdu někdy přirovnává chápajícího, jenž se činně věnuje 
rozumovému náhledu, ke zraku, jenž vidí barvu.88 A jak jsme již 
poznali, mysl je podle Aristotela vůči svým předmětům ve vztahu, 
jenž je analogický vztahu vnímající mohutnosti vůči předmětům 
vnímání.89 Činnost vnímatelného a činnost smyslové mohutnosti 
je jedna a táž, přestože bychom je popsali odlišně.90 K této činnosti 
dochází, jak to také odpovídá Aristotelovým obecným principům 
změny a vytváření, ve smyslové mohutnosti. Vnímatelné a vní
mající mohutnosti se k sobě tudíž vztahují jako dvě mohoucnos- 
ti s jediným uskutečněním. Uskutečnění těchto mohoucností je 
skutečným přijetím vnímatelné formy bez látky. Jak jsme viděli, 
„subjektivní44 mohoucností, která je smyslovou mohutností, odpo
vídá „objektivní44 mohoucnost, jež je tím, o čem jsme uvažovali 
jako o vnímatelné formě předmětu.

Platí-li analogie mezi myšlením a vnímáním, lze očekávat, že 
bude existovat jediná činnost -  rozumový náhled - ,  jež bude spo
lečným výkonem dvou odlišných mohoucností -  mysli na jedné 
straně, a formy či bytnosti na straně druhé. Jistěže nemůže být 
analogie úplně přesná, neboť vnímání vyžaduje přítomnost vněj
šího vnímatelného předmětu v každý moment vnímání, zatím
co ten, kdo má činné porozumění, může myslit, kdykoli se mu

86 Aristotelés, Met. IX,8,1050a28-b 1.
87 Aristotelés, De an. III,4,429al3—14.
88 Aristotelés, Met. XIII, 10,1087a 19-21.
89 Aristotelés, De an. III,4,429al7-18; srv. II,5,417bl8-19.
90 Tamt., III,2,425b26-27.
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zlíbí.91 Avšak lze uvažovat o procesu, jenž sestává ze dvou kroků. 
V prvním kroku při činném zkoumání žabího života, dospějeme 
k porozumění tomu, co je to být žábou -  a touto činností přijímá 
mysl poznatelnou formu. Tento první krok vyžaduje vnější před
mět -  formu ztělesněnou žábami žijícími ve vnějším světě. Jakmi
le mysl dospěla myšlením k porozumění žabímu životu, dosáhla 
trvalé uzpůsobenosti (ě^iq, hexis) takové povahy, že je nyní s to 
promýšlet principy života žab, kdykoli sejí zachce. Tento stav (lid
ské) mysli je žabí duší na nižším stupni skutečnosti v porovnání 
s tím, když myslitel činně rozumově nahlíží, co je to být žábou.92 
Tím, kdo skutečně či činně rozumí, je na základě své rozvinu
té schopnosti myslit.93 Mysl toho, kdo skutečně rozumí, se stala 
každou věcí, kterou může mysl rozumově nahlížet, avšak dokud 
nemyslí, zůstává v mohoucnosti. Tudíž ten, kdo skutečně rozu
mí, se liší od toho, kdo rozumí v mohoucnosti, na základě typu 
a stupně mohoucnosti, již má. Mohoucnosti toho, kdo skutečně 
rozumí, je porozumění -  S7ciGTT||ir| (epistémě). Ke druhému kroku 
dochází tehdy, kdy ten, kdo rozumí, chce znovu přemýšlet o žabím 
životě. Tehdy forma žáby v jeho duši podléhá přechodu od (toho, 
co v duši odpovídá) skutečnosti prvního stupně ke skutečnosti 
druhého stupně.

Skutečnost vyššího stupně, jíž je činný rozumový náhled duše 
žáby, musí však svou skutečností převyšovat dokonce skutečnost 
vyššího stupně, jíž je skutečnost žáby činně vedoucí svůj život. 
Neboť k porozumění žabímu životu dospějeme studiem činné
ho života žab (včetně jeho vývojových a klidových období). Po- 
znatelná forma, o níž mysl skutečně přemýšlí či kterou se stává, 
představuje skutečnost vyššího stupně, než je forma, vůči níž je 
mysl vnímavá, dokud nemyslí. Činnost žab vedoucích své živo
ty je skutečností žabí formy; avšak z (vyššího) hlediska mysli je 
forma žáby, jak ji ztělesňuje činný žabí život, jen mohoucnosti

91 Tamt., 11,5,417b 19-28.
92 Tam., III,4,429b5-7.
93 6 87iioTr||iaí)V ó Kať évépyeiav (ho epistémón ho kať energeian), tamt., 

III,4,429b6.
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k porozumění. A porozumění životu žáby je samo mohoucností 
pro činný rozumový náhled toho, co je to být žábou. Pokud má být 
myšlení chápáno podle modelu tvoření, a já se domnívám, že tomu 
tak je, pak je činné myšlení toho, co je to být žábou, duší žáby na 
vyšším stupni skutečnosti, než je činnost živého žabího těla. Aris
totelova mysl činně přemýšlející o životě žáby je žabí duší činnou 
na vyšším stupni, než je žabí duše jakožto forma Kvakova těla 
činně vedoucího svůj život.

Obecně lze říci, že formy či bytnosti vtělené ve fyzických před
mětech a přirozených organismech musí být na nižším stupni sku
tečnosti než tytéž formy či bytnosti existující v mysli, jež je činně 
rozumově nahlédla. To se může nejprve zdát podivné, neboť byt
nost přirozeného předmětu je skutečností, totiž skutečností tohoto 
předmětu. Nicméně o bytnosti přirozeného předmětu lze uvažovat 
rovněž z jiného hlediska -  totiž z hlediska jeho poznatelnosti. Byt
nost nám zjevuje nejen skutečnost -  tedy co je to být touto věcí; 
zjevuje nám rovněž, co je na této věci poznatelné. Musíme proto 
považovat ztělesněnou bytnost za skutečnost prvního stupně. Po- 
znatelná forma, vůči níž je mysl vnímavá, je bytnost věci, kterou 
může mysl myslet. Poznatelná forma, jíž se mysl při myšlení stává, 
je skutečností druhého stupně.94

Ono jediné uskutečnění, jež je ze „subjektivního44 hlediska čin
ným rozumovým náhledem mysli, není tak snadné popsat z hle
diska „objektivního44. Mohli bychom je charakterizovat jako po- 
znatelnou formu předmětu, jež se pozvedá ze skutečnosti prvního 
stupně ke skutečnosti druhého stupně, avšak tento přechod je stále 
popisován s implicitním odkazem na intelekt. Problém spočívá 
v tom, že „bytnost44, alespoň pokud označuje fyzicky vyjádřené 
bytnosti, není snadno popsatelná jako něco, co se pozvedá z fy
zické skutečnosti prvního stupně k duševní skutečnosti druhého 
stupně. V tomto ohledu vykazuje „bytnost44 přinejmenším jistou

94 Jelikož mysl je vnímavá vůči poznatelným formám věcí, je lákavé zto
tožnit poznatelné formy se skutečností druhého stupně, vůči němuž je vtělená 
bytnost protějškem prvního stupně skutečnosti. Ve skutečnosti však může být 
výraz „poznatelná forma“, podobně jako výraz „vnímatelná forma“, použit 
k označení skutečnosti jak prvního, tak druhého stupně.

152



4.3 Mysl

podobnost se „slovy odkázanými na mohoucnost“, jako je na
příklad „barva44. Připomeňme, že výrazu „barva“ lze užít jedině 
k popisu mohoucnosti být viděn, jež tkví v předmětu; náš jazyk 
barev neobsahuje žádný výraz, jenž by vystihl uskutečnění této 
mohoucnosti, ačkoli toto uskutečnění může být ze „subjektivního44 
hlediska popsáno jako „vidění44.95 A podobně platí, že ačkoli „byt
nost44 je skutečností předmětu, hovořit o činnosti myšlení jakožto 
vyšším uskutečnění „bytnosti44 je již přílišným napínáním našeho 
jazyka. To nejlepší, co může Aristotelés učinit, je nazvat bytnosti 
„věcmi bez látky44. Látkové věci, jako jsou žáby, jsou poznatel- 
né -  a tudíž nikoli zcela neproniknutelné rozumem - ,  avšak jejich 
poznatelnost jakožto hmotných věcí je pouze mohoucnosti. To, 
co mysl uchopuje a čím v tomto uchopení je, jsou věci bez látky. 
Jsou to bytnosti. Avšak právě proto, že bytnosti jsou bez látky, 
jsou schopny se pozvednout k duševní skutečnosti druhého stupně. 
A protože se „věci bez látky44 mohou pozvednout, je fyzický svět 
v mohoucnosti poznatelný. Duševní skutečnost druhého stupně má 
jak „subjektivní44, tak „objektivní44 stránku. Viděno subjektivně, je 
činným rozumovým náhledem mysli; viděno objektivně, je byt
ností, formou neboli věcí bez látky. Skutečnost prvního stupně má 
oproti tomu pouze objektivní hledisko, totiž fyzicky se vyskytující 
bytnost.

Je to ale bytnost neboli forma fyzického předmětu, která je 
poznatelná. Proto je forma z jednoho hlediska skutečností, jíž 
je předmět, z jiného hlediska mohoucnosti, která se uskutečňuje 
činným rozumovým nahlédnutím. Činný rozumový náhled této 
formy je  tato forma sama na nejvyšší rovině své skutečnosti. Lze 
to tedy chápat tak, že vtělená forma usiluje o to být pochopena. 
Samozřejmě že z „objektivního44 hlediska nečiní vtělená forma nic 
jiného, než že je formou tohoto předmětu. Například forma něja
ké žáby nečiní nic jiného, než že je vnitřním principem určujícím 
růst a charakteristickou činnost této žáby. Nicméně tím, že vede 
takový žabí život, činí žába vše pro to, abychom jí porozuměli. 
A když Aristotelés ve svých biologických spisech dospívá k po
rozumění tomu, co je to být žábou, jeho mysl přijímá formu žáby.

95 Viz Aristotelés, De an. III,2,426al 1-15; a oddíl 4.2 výše.
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Není pochyb o tom, že Aristotelés se domnívá, že něco takového 
zakusil, a že je tedy schopen rozumět zvířecímu životu. Proto musí 
mít nějaké pojetí ioho.jaké to je , když jeho mysl přijímá formu 
žáby. Řečeno fenomenologicky, musí se nám jevit, že jsme poro
zuměli principům života žáby. Nicméně tatáž zkušenost může být 
také popsána jako sefte-porozumění formy žábyl Neboť v činném 
myšlení neexistuje žádný rozdíl mezi myslí a předmětem -  mysl 
je jednoduše formou, již myslí. Tudíž mysl, jež činně promýšlí, co 
je to být žábou, je, jinak řečeno, formou žáby přemýšlející o sobě 
samé. A obecně platí, že forma, která dosáhla stupně skutečnos
ti, kdy je myslí myslící formu, dosáhla porozumění sebe sama. 
Všechny vtělené formy jsou tudíž mohoucnostmi k vlastnímu po
rozumění sebe sama. Můžeme říci, že aristotelské bytnosti jsou 
silami k takovému porozumění sebe sama. Dosažené porozumění 
sobě samé je sama forma v netělesném stavu.

V moderní době tíhneme k představě, že mysl musí být odlišná 
od svých předmětů. Když uplatňujeme spojení „něčemu porozu- 
měť‘ na předmět P, myslíme si, že výsledek, tj. „porozumění P “, 
nemůže být totožný s P samým. Avšak v Aristotelově světě platí, 
že je-li P bytností nebo formou, porozumění P  je právě a jedině 
P  samým na nejvyšším stupni své skutečnosti.

Aristotelés věděl, že myšlení zahrnuje reflexivní vědomí. Stejně 
jako když jsme si při vnímání vědomi svého vnímání, jsme si také 
při rozumovém náhledu vědomi tohoto náhledu.96 Toto reflexivní 
vědomí nevyžaduje oddělenou duševní mohutnost, jejímž předmě
tem by byla činně myslící mysl. Reflexivní vědomí rozumového 
náhledu je samo součástí mysli, jež činně rozumově nahlíží. Mysl 
je tedy podle Aristotela myslitelná stejně jako předmět myšlení.97 
Neboť při přemýšlení o předmětu myšlení jsme si rovněž vědomi 
toho, že myslíme, a jak myšlení předmětu, tak vědomí toho, že 
myslíme, nejsou odlišné od předmětu myšlení samého na nejvyš
ším stupni jeho skutečnosti.

96 Viz Aristotelés, Eth. Nic. IX,9,1170a29-b 1; srv. De an. III,2, 4.
97 Tamt., III,4,430a2-3.
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Existuje však jedna výjimka z tvrzení, že rozumový náhled 
formy je vždy formou na vyšším stupni skutečnosti, než je ta, 
kterou lze nalézt v přirozeném světě. K této výjimce dochází ve 
chvíli, kdy lidská bytost rozumově nahlédla to, co je to být člově
kem. Uvažme nejprve následující posuny v Aristotelově vlastním 
vývoji:

1*) Aristotelův zárodek má lidskou duši jakožto mohoucnost (prv
ního stupně). Zárodek má schopnost rozvinout se v lidskou bytost. 
2*) Když se zárodek vyvinul v lidskou bytost, duše je podstatou 
v tom smyslu, že je formou Aristotelova fyzického těla, jež má 
v mohoucnosti život.

Aristotelova duše je skutečností prvního stupně jeho živého těla. 
Uskutečněním této schopnosti je naproti tomu

3*) Aristotelés činně vedoucí svůj život: podnikající výzkumy, do
hadující se s Platónem, přemýšlející, co je to být žábou, co je to být 
lidskou bytostí atd., vyučující Alexandra, udílející příkazy svým 
otrokům -  tj. činně vedoucí život, jehož je schopen.

Třetí fáze představuje lidskou duši na nejvyšším stupni skuteč
nosti. Není pouze mohoucnosti být chápána. Neboť porozumění 
tomu, co je to být lidskou bytostí, je samo součástí Aristotelova 
činného života. Abychom to pochopili, uvažme odpovídající fáze 
Aristotelova duševního vývoje:

I*) Jakožto mladého muže jej můžeme nazvat psychologem, proto
že je lidskou bytostí a lidé jsou druhem schopným získávat vědění 
o duši (\\ro%r\, psýché) živočichů.
II*) Poté, co hovořil se svým otcem o lékařství, studoval u Platóna, 
prováděl rozsáhlý biologický výzkum (včetně podrobného pozo
rování lidí), sepsal dílo O duši, Etiku Nikomachovu atd., je nyní 
Aristotelés psychologem v tom smyslu, že má skutečné vědění či 
porozumění duši.
III*) Aristotelés činně rozumově nahlížející, co je to být člověkem.

Ve třetí fázi musí být Aristotelova mysl lidskou duší na nejvyšším 
stupni skutečnosti. A přesto tato lidská duše uskutečněná ve třetí 
fázi (III*) nemůže být vyšším stupněm lidské duše než ta, která
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se projevuje v Aristotelově činně vedeném životě (3*). Neboť fáze 
(III*) je obsažena ve fázi (3*). Aristotelés činně rozumově nahlí
žející, co je to být člověkem, je sám činnou součástí Aristotelova 
činného života. Nicméně ačkoli rozumové nahlédnutí lidské duše 
může být výrazem činného lidského života, nemusí tomu tak být 
vždy. Uvažme úspěšného, činného stratéga Nikiu na vrcholu své 
kariéry, jenž je však vcelku bez rozumového náhledu.

III**) Nikias činně vedoucí svoje vojsko, účastnící se strategické
debaty atd.

Nikias vede činný, úspěšný a bohatý lidský život. Avšak proto
že jeho život do jisté míry postrádá rozumový náhled -  zvláště 
náhled toho, co je to být člověkem - ,  je Nikiův život ztělesně
ním lidské duše na nižším stupni skutečnosti, než jaký lze nalézt 
v mysli činně rozumově nahlížející lidské duše. Jelikož mysl čin
ně rozumově nahlížející lidskou duši (a tudíž jsoucí lidskou duší) 
je sama součástí lidské duše osoby, která činně nahlíží povahu 
člověka a rozumí jí, znamená to, že osoba, která dospěla k poro
zumění lidské duši, je sama ztělesněním lidské duše na veskrze 
vyšším stupni skutečnosti než osoba, která vedla úspěšný lidský 
život, ale bez rozumového náhledu. Čistě fyzikální úvaha o vzá
jemném působení mysli a světa naznačuje, že rozumový náhled 
je vyšší formou činnosti než činně vedený lidský život bez rozu
mového náhledu.98

A tak tomu má být. Neboť člověk je od přirozenosti tím, kdo 
systematicky rozumí světu. V životě bez rozumového náhledu 
nedojde vrozená touha po porozumění nikdy plného uspokojení. 
Avšak když člověk obrátí svoji pozornost k sobě samému, když 
dospěje až k jádru lidského života, zjistí, že je bytostí, jejíž při
rozeností je překračovat vlastní přirozenost, přinejmenším v ná
sledujícím smyslu slova. Člověk je jedinou bytostí v přirozeném 
světě, jejíž forma může nalézt svůj nejvyšší výraz v této bytosti 
samé. Nejvyšší forma žáby nebude nalezena v žádné žábě, pro
tože žáby nejsou schopny rozumět sobě samým. Avšak nejvyšší

98 Viz Aristotelés, Eth. Nic. X,7,1177b26-1178a8. Bude o tom řeč níže, 
v oddíle 6.8.
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stupeň lidské duše bude nalezen v mysli osoby, která činně ro
zumově nahlíží bytnost lidského života. Vždyť nejvyšší stupeň 
skutečnosti kterékoli formy, již nacházíme vtělenu v přiroze
ném světě, bude tato forma činně myšlená myslí, jež této formě 
rozumí.

Jelikož je člověk od přirozenosti tím, kdo systematicky rozu
mí světu, pak když dospěje k porozumění své vlastní roli jako 
roli toho, kdo má systematické porozumění, musí si uvědomit, že 
v rámci přirozeného světa je tou nejbohatší studnicí forem, jež se 
v přirozeném světě vyskytuje. Když člověk porozumí světu, začne 
jeho mysl svět zrcadlit. To znamená, že se stává formami, k jejichž 
porozumění pomocí svých výzkumů dospěl. Avšak nesmíme toto 
„zrcadlení44 světa pojímat jako pouhý odraz. Neboť ačkoli je lidská 
mysl způsobilá stát se formami teprve poté, co se s nimi setká ve 
světě, formy nalezené v jeho mysli jsou na mnohem vyšším stupni 
skutečnosti než formy, s nimiž se setkal. Mysl je nejen studnicí 
forem, nýbrž je také jejich nejvyšším výrazem.

Nicméně pokud je člověk tím, kdo systematicky rozumí světu, 
zbývá otázka, jak svět takové systematické porozumění umožňuje. 
Formy, jež nalézáme vtělené v přirozených předmětech, jsou, jak 
jsme viděli, v mohoucnosti poznatelné. Avšak má-li člověk do
spět k systematickému porozumění světu, musí učinit více než jen 
uchopit jednotlivé formy, jako by to byly nespojité atomy poznatel- 
nosti. Aby dospěl k systematickému porozumění, musí nahlédnout 
svět jako poznatelný celek. A aby to bylo možné, musí svět sám 
o sobě poznatelný celek tvořit. Pak vyvstává otázka, zdaje pro to, 
že svět tvoří systematický celek, nějaký důvod. Aristotelés nebude 
schopen tuto otázku zodpovědět, dokud neuváží vztah přirozeného 
světa k bohu. Stojí však za to poznamenat, že tento problém vy
vstává již tehdy, když člověk dospívá k porozumění sobě samému 
jako tomu, kdo systematicky rozumí světu, a táže se, zda může při 
naplňování své přirozenosti uspět.
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4.4 Činný rozum"
Aristotelés se domníval, že rozumový náhled nemůže být vysvět
len pouze v pojmech způsobilosti mysli přijímat poznatelné for
my a poznatelnosti zformovaných předmětů. To, co bylo dosud 
uvedeno, je celkově ještě příliš dotčeno mohoucností, než aby to 
dostačovalo k objasnění, jak dochází k činnému rozumovému ná
hledu. Existuje mohoucnost rozumového náhledu a mohoucnost 
k tomu být pochopen, avšak jak můžeme pouze z těchto dvou 
mohoucností dospět k uskutečnění, činnému myšlení? Nemůžeme. 
Aristotelés se domníval, že skutečnost jak ontologicky, tak časo
vě předchází mohoucnost.99 100 V přirozeném světě mohou existovat 
procesy, v nichž se mohoucnost rozvine v uskutečnění, avšak sama 
existence této mohoucností musí být založena v nějaké předchůd- 
né skutečnosti. Například duše zárodku je mohoucností pro růst 
a vývoj, avšak její bytí je závislé na činné, skutečné formě rodiče 
mužského pohlaví, který formu předává jakožto mohoucnost ve 
svém semeni.101 Co však může sloužit jako předchůdná skutečnost 
v případě mysli? Nemůže to být forma vyjádřená ve fyzických 
předmětech -  neboť jakkoli činná a rozvinutá fyzická věc je, její 
forma musí z hlediska mysli zůstat mohoucností. Touto předchůd- 
nou skutečností nemůže být ani mysl, přinejmenším ne tak, jak 
byla dosud charakterizována -  neboť být myslící myslí není ni
čím skutečným, nýbrž existuje to jako pouhá mohoucnost myšlení. 
Má-li tedy existovat nějaká přednostní skutečnost, musí jít o něco 
odlišného, než s čím jsme se dosud setkali. Musí za to být nějak 
zodpovědná forma na nejvyšším stupni skutečnosti.

Aristotelés nám nabízí svou odpověď v páté kapitole III. knihy 
spisu O duši. Tato kapitola je natolik zatížena výkladovými pro
blémy, že se vyplatí ji citovat v úplnosti:

„Poněvadž v každém druhu věcí, stejně jako v celé přírodě, na
cházíme dvě stránky, látku, jež je v mohoucností všemi jednotli

99 Vhodná četba: Aristotelés, De an. III,5.
100 Aristotelés, Met. IX,8.
101 Tamt., VII,7,1032a24 nn.
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vostmi zahrnutými do druhu, a příčinu, jež tvoří v tom smyslu, že 
všechny tyto věci vytváří (přičemž druhé se má k prvnímu jako 
například umění ke své látce), nutně také v duši lze nalézt tyto 
oddělené prvky.

A mysl, jak jsme ji popsali, je vskutku tím, čím je, na základě 
toho, že se stává vším, zatímco jest jiná mysl, jež je tím, čím je, 
mocí toho, že všechno vytváří -  ta je druhem uzpůsobenosti jako 
například světlo. Neboť světlo jistým způsobem činí barvy v mo- 
houcnosti barvami skutečnými.

Mysl v tomto smyslu je oddělená, neměnná a nesmíšená, jelikož 
je co do své bytostné přirozenosti činností (neboť činná stránka je 
vždy nadřazena stránce trpné a působící síla látce).

Skutečné vědění je totožné se svým předmětem; v jednotlivci 
je vědění v mohoucnosti časově dřívější než skutečné vědění, ale 
vůbec není dřívější ani časově. Není tomu tak, že [mysl] někdy 
myslí, někdy nemyslí. Je-li oddělena, je jen tím, čím je, a jedině ona 
je nesmrtelná a věčná (přesto si však nevzpomínáme, ježto tato je 
sice neměnná, ale trpná mysl je pomíjivá); a bez ní nic nemyslí.“102

Zdá se, že Aristotelés zde k vysvětlení toho, jak mysl lidská do
spívá k myšlení, zavádí nějakou mysl jinou. Generace vykladačů 
ji nazývali činný rozum (voí><; 7toit|tikó<;, nús poiétikos) (ačkoli 
sám Aristotelés tohoto výrazu nikdy neužívá), aby ji odlišili od 
trpného rozumu (vouq 7ta0r|TiKÓ<;, nús pathétikos). Trpný rozum 
je zřejmě tou myslí, kterou jsme již popsali -  je naší způsobilostí 
přijímat poznatelné formy věcí. Avšak co je pak činný rozum? Co 
je rozum, který všechno „vytváří“? Myslím, že by bylo špatným 
východiskem předpokládat, že Aristotelés popisuje dvě oddělené 
mohutnosti duše, činný rozum a trpný rozum. To bychom hned 
byli nuceni uvažovat o jejich vzájemném vztahu. Lépe je začít 
otázkou směřující k upřesnění vůbec prvního Aristotelova tvrzení. 
Proč by právě z toho, že v přírodě nacházíme rozlišení mezi látkou 
a příčinou, mělo vyplývat, že toto rozlišení nacházíme také v duši?

102 Aristotelés, De an. III,5. (Výraz voůq, nús překládám jako „mysl“. Opra
vený oxfordský překlad převádí výraz póvov, monon, v poslední citované větě 
jako „nad“, a nikoli jako , jedině“ )
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Duše je nakonec formou živého těla, tělo je látkou. Proč by mělo, 
a jak by vůbec mohlo, existovat rozlišení mezi látkou a příčinou 
uvnitř duše samé? Rozlišení, které jsme nalezli uvnitř formy, je 
rozlišení mezi stupni mohoucnosti a skutečnosti. To by naznačova
lo, že rozlišení, jež máme v duši hledat, není rozlišením mezi dvě
ma různými mohutnostmi, jež jsou k sobě nějak vztaženy, nýbrž 
mezi stupni skutečnosti. Je-li tomu tak, pak onen činný rozum je 
jednoduše činnou myslí (a tedy voůq 7COit|tikó<;, nús poiétikos, se 
neliší od voů<; évepyeígt, nús energeiá).

Činný rozum vytváří všechny věci -  tj. činí všechny věci po- 
znatelnými. Tomuto „vytváření44 nesmíme rozumět tak, že by se 
činný rozum zabýval nějakým typem výrobní činnosti. „Vytvá
ření44 je vysvětlitelné v pojmech příčinné odpovědnosti formy na 
nejvyšším stupni skutečnosti za formu na nižších stupních skuteč
nosti a mohoucnosti. Pokud forma existující v přirozeném předmě
tu, a to ani v dospělém organismu nebo v dokonale zformovaném 
předmětu, není formou na nejvyšším stupni skutečnosti, nemůže 
být jen tak vzata za základ. Musí nějakým způsobem záviset na 
formě, jež je na nejvyšším stupni. Avšak forma existující v přiro
zeném předmětu není, z hlediska mysli, ničím jiným než mohouc - 
ností k tomu být pochopena. Je-li činně chápána, pozvedá se forma 
na nej vyšší stupeň své skutečnosti -  je nyní myslí, jež o této formě 
přemýšlí. Pak je třeba předpokládat, že forma, již nacházíme v při
rozeném světě, musí na mysli nějak záviset. Neboť činně myslící 
mysl není ničím jiným než nejvyšší činností formy. V konečném 
důsledku lze toto činné myšlení popsat jiným způsobem tak, že 
ho nazveme „bohem44. „Vytváření44 činného rozumu může být po
chopeno v pojmech příčinného působení boha na svět.

Avšak Aristotelův bůh se nezabývá žádným druhem výrobní 
činnosti. Svět není jeho výtvorem. Analogií užívanou k osvětlení 
tvrzení, že činný rozum vše vytváří, je vztah mezi uměním a lát
kou. Právě tato analogie nejvíce svádí k pojetí, že činný rozum 
se zabývá výrobní činností. Neboť není lepšího příkladu výroby 
než řemeslník uplatňující své umění na beztvaré látce. Nicméně 
analogický vztah není vztah mezi řemeslníkem a beztvarou lát
kou, nýbrž mezi uměním a látkou. Umění je právě tou formou, 
která existuje jakožto skutečnost v řemeslníkově duši, formou,

160



4.4 Činný rozum

jež je zodpovědná za to, že forma existuje ve výrobcích: „Z umě
ní pocházejí věci, jejichž forma je v duši. Formou myslím bytnost 
každé věci a její první podstatu/4103 Forma každé věci se zdá být 
tím, co Aristotelés rozeznává jakožto první podstatu. Je tím, na 
základě čeho je výrobek tím, kterým je. Avšak formou, jež je za 
výrobek prvotně zodpovědná, není jeho zhmotnělá forma, nýbrž 
forma existující v řemeslníkově duši. Aristotelés říká, že v jistém 
smyslu dům vzniká z domu, „věc mající látku“ vzniká z „věci bez 
látky44, neboť stavitel má formu domu ve své duši.103 104 Tuto formu 
neboli bytnost v duši Aristotelés nazývá „podstatou bez látky44. 105 
Látka je to, co je schopno přijmout formu. Vztah umění k látce je 
tedy právě vztahem (skutečné) formy k formě (v mohoucnosti). 
Naše duše jsou přitom schopny přijímat poznatelné formy věcí, 
avšak předtím, než tak učiní, nejsou ničím skutečným. Tato pouhá 
mohoucnost přijmout formu podnítila užití látkové metafory k po
pisu mysli. Na mysli však není nic opravdu látkového -  přijala-li 
formu, pak je čistou formou; pouze její vnímavost vůči formě a její 
původní úplná zbavenost činné formy vybízí k použití slovníku 
látky.

K osvětlení způsobu, jakým činný rozum „vytváří44, užívá Aris
totelés rovněž obrazu světla. Světlo se nezabývá žádnou výrobou; 
je uzpůsobeností (ě£i<;, hexis) propustného média. Je vlastně pro 
propustné médium stavem uskutečnění. A jelikož jedinými hyba
teli propustného média v jeho uskutečnění jsou barvy, je světlo 
takovou uzpůsobeností, díky níž mohou být barvy skutečnými 
hybateli. V tomto smyslu „činí světlo věci, jež jsou v mohoucnosti 
barevné, skutečně barevnými44. Samozřejmě že být skutečnou bar
vou stále znamená být ve stavu mohoucnosti. Pro nejplnější usku
tečnění barvy sice neexistuje jméno v objektivním jazyce „barev44, 
ale lze je popsat subjektivně jako vidění (ópaci<;, horasis). Pokud 
má analogie platit, musí být činný rozum uzpůsobeností „propust
ného média44, které umožní poznatelným formám věcí skutečně

103 Aristotelés, Met. VII,7,1032a32-b2.
104 Tamt., VII,7,1032bll-14.
105 Tamt., VII,7,1032bl4.
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zapůsobit na zkoumající mysl. Přirozené organismy, které se z po
hledu přírody snaží o uskutečnění své formy, se z hlediska mysli 
snaží být poznatelnými. Avšak pokud by nebylo žádné další pří
činy, na jejímž základě k porozumění těmto formám dospíváme, 
byly by tyto organismy jako barvy ve tmě. Jsme totiž bytostmi, 
které jsou schopny rozumového náhledu forem teprve poté, co na 
cestě světem potkaly a zakusily formy ztělesněné ve složeninách 
látky a formy. Máme-li před sebou nevědomého jedince a něja
kou fyzicky ztělesněnou formu, zbývá tu ještě příliš mohoucnosti, 
než aby bylo možné vysvětlit, jak taková osoba dospívá k aktiv
nímu rozumovému náhledu. Neboť duše, s níž jsme se narodili, 
je prázdnou schopností myslet, a zhmotnělé věci jsou poznatelné 
pouze v mohoucnosti. Je zapotřebí nějaké předchůdné a přítomné 
skutečnosti. To je důvod, proč je v duši třeba hledat rozlišení mezi 
příčinou a látkou, pokud takové rozlišení nacházíme v přírodě. 
Naše rozumění světu je založeno na našem vzájemném působení 
s přírodou, k němuž dochází podle hlavních přirozených zásad 
příčinného působení. Avšak toto vzájemné působení nelze objas
nit na základě naší (trpné) mysli a fyzicky vtělené formy. Činný 
rozum je onou předchůdnou skutečností, jíž je třeba k vysvětlení 
toho, jak jednotlivec dospívá k myšlení.

Avšak co je oním propustným médiem? Jelikož rozdíl mezi 
činným rozumem a trpnou myslí vyvstává v duši, měla by jím být 
uzpůsobenost duše, vybuzený stav, jenž činí duši zvláště vníma
vou vůči formám ztělesněným v přírodě. Ke konci spisu O duši 
připodobňuje Aristotelés průchod tvaru a barvy předmětu prostup
ným médiem k tomu, když otisk pečetidla prostupuje celou vrst
vou vosku.106 Viditelný předmět-otisk je umístěn jakoby na jedné 
straně vosku, zatímco oko na straně druhé. Vosk přijímá „vtisk“ 
formy a přenáší jej neporušen po celé dráze od předmětu až k oku. 
Metafora voskové destičky je zde užívána k popisu prostupného 
média, zatímco předtím byla užita k popisu smyslové mohutnosti 
či k popisu vnímavosti mysli vůči formám. Domnívám se, že dvojí 
užití stejné metafory umožnilo Aristotelovi představit si prostup
nost jako mysl ve vybuzeném stavu: například jako mysl ve stavu

106 Aristotelés, De an. III,12,435a5-10.
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činného zkoumání, připravenou přijmout působení toho, co je ve 
světě poznatelné. Světlo je uzpůsobeností (ž§iq, hexis) prostupného 
média. Aristotelés příležitostně užívá výrazu hexis jako synony
ma pro „formu“. 107 Oba jsou to pozitivní stavy stojící v protikladu 
ke zbavenosti. Ačkoli světlo je uzpůsobeností propustného média, 
v této uzpůsobeností je prostupné médium nasyceno (viditelnými) 
formami. A když se osoba skutečně učí nějakému předmětu, jako 
je biologie nebo geometrie, její mysl získává určitou uzpůsobe- 
nost, na jejímž základě je skutečně vědoucí. Tato uzpůsobenost je 
jednoduše to, že se mysl stala příslušnými formami. Tato uzpůso
benost je formou. Měli bychom tudíž, jak se domnívám, pojímat 
duševně prostupné médium jako mysl ve stavu činné pohotovosti 
a činného zkoumání, v němž na ni mohou zapůsobit poznatelné 
formy.

Jakmile však postoupíme od naučené znalosti biologie k ak
tivnímu nahlížení duše, pak se forma duše, jíž se naše mysl stala, 
pozvedá k nejvyššímu stupni své skutečnosti. Pro Aristotela není 
snadné rozlišit „tuto“ činnou mysl od jakékoli jiné mysli, jež činně 
rozumově nahlíží tuto formu -  čili touto formou je. Ve skutečnosti 
pro něj není snadné odlišit ji od činného rozumu samého. Neboť 
Aristotelés obvykle rozlišuje věci pomocí formy nebo látky anebo 
pomocí obojího. Avšak mysl nemá žádný látkový výskyt, a jakmi
le mysl činně myslí nějakou formu, měla by být (co do formy) 
totožná se všemi jinými myslemi, které tuto formu myslí. Zdá se, 
že existuje pouze jedna činná mysl, a tou je činný rozum. Aristo
telés by si samozřejmě mohl vymyslet kritéria pro rozlišení „mé 
činné mysli“ od vaší a rozlišení našich činných myslí od činného 
rozumu. Já a vy jsme jistě prošli různými cestami (nebo empiric
kými zkušenostmi, výukou atd.), než jsme dosáhli způsobilosti 
rozumově nahlížet bytnosti. A ačkoli jsou naše mysli zcela ne
hmotné, zdá se, že mají nějaký vztah k látce -  vědomí, jež jednou 
nahlíží formy, zakouší podruhé smysly, jež jsou vázány na naše 
těla. Činný rozum může být od našich myslí odlišen tím, že je je
jich příčinou. Právě proto, že forma existuje předchůdně jakožto

107 Vycházím zde z: R. D. Hicks, Aristotle. De anima, str. 501. Mezi odkazy, 
které uvádí, je Met. XII,1070all, 1069b34, 1070bll; VIII,1044b32.
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činný rozum, jsme schopni rozumět formám, s nimiž se ve světě 
setkáváme. Avšak abstrahujeme-li od příčinných závislostí a cest 
učení a soustředíme se pouze na činné myšlení určitého druhu 
vykonávané myslí, ať už vaší nebo mojí, nebo činným rozumem, 
bude se zdát, že mezi nimi není žádný rozdíl. Když činně nahlí
žím nějakou bytnost, můj náhled nemá vůbec žádnou osobitost. 
Zcela pomíjím konkrétní okolnosti, v nichž se nachází moje tělo. 
Dokonce pomíjím příčinnou následnost, která mně umožnila tuto 
formu myslet. Činné myšlení se, jak se zdá, nevyskytuje vůbec na 
žádném místě. Aristotelés říká, že mysl je božský prvek v člověku; 
a já se domnívám, že jej máme vzít doslova.

Ačkoli nám činný rozum pomohl vysvětlit, jak dospíváme 
k rozumovému náhledu, zbývá otázka, proč v něm vůbec někdy 
ustáváme. Činný rozum není jednou s náhledem a podruhé bez 
náhledu. Zdá se, že činný rozum svět bez ustání rozjasňuje; proč 
tedy nenahlížíme neustále? Aristotelés sám nám k tématu příliš 
mnoho nesděluje; domnívám se však, že jeho odpověď by zněla 
takto: nejsme bůh, jsme lidské bytosti. Být člověkem paradoxně 
zčásti znamená mít v sobě mimo-lidský prvek, totiž mysl, která 
je božská. Život činné mysli, tj. život, ve kterém činně myslíme, 
však můžeme vést pouze v krátkých obdobích svého života. Když 
umřeme, naše způsobilost k rozumovému náhledu samozřejmě 
odchází s námi; proto může Aristotelés říci, že „trpná mysl je 
pomíjivá"

4.5 Mysl při díle108
Člověk, říká Aristotelés, je principem či pramenem jednání.109 
Věci se člověku pouze nestávají; sám je schopen je činit. Lidské 
jednání je stejně tak tajuplné jako všední. Na jedné straně jsou 
naše životy prostoupeny našimi činnostmi: nedokážeme pojmout 
život jinak než jako prosycený činy; na druhé straně je lidské jed
nání velmi zvláštním typem události. Ne vždy, když se ve světě

los Vhodná četba: Aristotelés, De an. 111,9-13; Eth. Nic. 111,1-8; VI; De
motu anim. VI-VII.

109 Aristotelés, Eth. Nic. 111,5,1112b32.
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zvedne paže, znamená to, že se někdo hlásí. Co vedle zdvižení 
paže ještě musí ve světě nastat, aby šlo o pozvednutí paže? Nezdá 
se, že rozdíl spočívá ve fyzickém pohybu paže samé. Je tedy při
rozené podívat se na to, co pohyb původně zapříčinilo. Pozvednutí 
paže se odlišuje od pouhého zdvižení paže tím, že vychází z člo
věka, v němž má svůj zdroj. Ve svém činu se člověk odlišuje od 
neoduševnělé přírody. Zdá se tedy, že se musíme podívat na duši, 
abychom odhalili, jak člověk dělá věci, které dělá.

Lidské jednání je druhem živočišného pohybu. Všechny živo
čišné pohyby musí, jak tvrdí Aristotelés, vycházet z touhy. Nižší 
živočichové mají základní žádosti, smyslové vnímání a představi
vost založenou na smyslovém vědomí. Ale jejich pohyby by pouze 
na základě vnímání a představivosti nebyly pochopitelné. Pouhé 
vidění jídla nemůže podnítit živočicha k pohybu směrem k němu. 
Musí existovat něco, co živočicha pohne k pohybu, a touto hybnou 
silou je touha. Touha a živočišné pohyby mají podobnou strukturu: 
touha je touhou po nějakém předmětu, jejž živočich postrádá, a ži
vočišný pohyb směřuje k předmětu touhy. V živočišném pohybu 
nachází touha hmatatelný výraz. Živočišný pohyb můžeme chápat 
jako činnou touhu.

Lidé se odlišují od jiných živočichů svojí schopností myslet 
a faktem, že kromě žádostí mají také sofistikovanější touhy -  na
příklad touhu rozumět. Lidskému jednání nemůžeme porozumět 
pouze jako pokusu uspokojit základní žádosti. Ale jakmile při
pustíme, že člověk má touhy jak „vyššího44, tak „nižšího44 řádu, že 
je schopen uvažovat o tom, co chce a jak toho dosáhne, že jeho 
činy jsou často výsledkem složitého kognitivního procesu, pak 
je náhle mnohem obtížnější vědět, jak jednání dopadne. Aristo
telés rozlišuje různé mohutnosti duše na základě jejich různých 
výkonů -  avšak právě touha, jak se zdá, prochází napříč různými 
„částmi44 lidské duše.110 Neboť, jak říká Aristotelés, v té části duše,

110 Aristotelés, De an. 111,9-10. (Musím bohužel konstatovat, že jak nový, 
tak starý oxfordský překlad jsou v těchto kapitolách zavádějící. Pokusím se 
vysvětlit problém těm, kdo neovládají řečtinu. V zásadě jde o to, že překladatel 
užívá výrazu „žádostivost** k přeložení jak výrazu, který se běžně překládá jako 
„žádostivost*4 [87ci0upía, epithymia], tak slova, které se běžně překládá jako
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která uvažuje o tom, jak jednat, nacházíme chtění, a touhy nachá
zíme i v „nerozumné44 části duše -  například dvě základní: žádost 
jídla a pohlavní žádost.111 Je-li však základem rozlišování částí 
duše jejich výkon, a přitom se zdá, že zdroj pohybu se nachází 
jak v rozumných, tak v nerozumných částech, jaký je pak důvod 
se domnívat, že duše má vůbec nějaké části? Zdá se, že se Aris- 
totelés buď musí vzdát myšlenky, že duše má části, anebo musí 
nalézt způsob, jak pojmout zdroj pohybu jakožto jedinou část duše. 
Aristotelés volí druhou možnost. Jak uvádí, zdá se, že existují dva 
zdroje pohybu -  praktická mysl a žádostivost.112 Praktická mysl 
se liší od teoretické mysli tím, že se zabývá uvažováním o tom, 
jak může být nějaká touha naplněna. Touto částí mysli jednající 
uvažuje, co má činit. Aristotelés umisťuje jak praktickou mysl, 
tak žádostivost do jediné mohutnosti duše zodpovědné za pohyb: 
toužící část duše.113 Neboť ačkoli se touha, jež nachází výslovný 
výraz v duševním procesu, může jevit jako velmi odlišná od neu
váženého vrozeného pudu k jídlu, obojí má podobnou strukturu: 
obě jsou motivační silou k dosažení (dosud) nedosaženého cíle 
prostřednictvím jednání.

Pokud je toužící část duše jedinou mohutností, jež obsahuje 
jak duševní část (praktickou mysl), tak nerozumnou část (základ
ní žádosti), chtěli bychom vědět, jak tyto oddělené části do sebe

„touha“ [ope^iq, orexis]. Podle tohoto překladu to pak vypadá, jako by žádosti 
procházely napříč částmi lidské duše. Avšak to není Aristotelovým záměrem. 
Aristotelés uznává, že existuje mnoho různých druhů tužeb. Existují základní 
žádosti pojidle a pohlavnosti, existují rovněž touhy „vyššího" řádu vztahující 
se k rozumění, ctnosti atd. Je to touha, nikoli žádostivost, jež prochází skrz 
části lidské duše.)

m Tamt., III,9,432b5-6.
112 Tamt., III,10,433a9-30. (Zde má Aristotelés opravdu na mysli žádosti

vost. [Ačkoli na tomto místě užívá výrazu čpe^iq, orexis. -  Pozn. překl.])
113 xó ópsKTiKÓ v (to orektikon), tamt., III,10,433a21. (Oxfordský překlad 

nazývá tuto část duše chybně „žádostivou mohutností". Aristotelovi jde o to, 
že jak žádostivost, tak praktická mysl -  ačkoli se zdají být odlišné -  mají být 
pojímány jako obsažené v jediné toužící části duše. Neboť jak praktická mysl, 
tak žádostivost jsou motivační silou a Aristotelés se domnívá, že všechny mo
tivační síly v živočichu jsou druhem touhy.)
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zapadají. A pokud má být praktická mysl podřazena pod toužící 
část duše, měli bychom být s to chápat tuto mysl jako výraz tou
hy. Jak praktická mysl působí? Domněnka, že svoji způsobilost 
usuzovat lze dát do služby uspokojování svých tužeb, nezní ni
jak podivně. Podivně však, alespoň zpočátku, zní předpoklad, že 
usuzování je samo prvkem toužící části duše: že usuzování nás 
samo motivuje k jednání. K tomu, abychom uviděli, jak usuzování 
může motivovat, se musíme podívat na Aristotelovu teorii uvážené 
volby (7ipoaípeoi<;,proairesis).114 * K překladu Aristotelova pojmu 
proairesis jsou často užívány výrazy „volba“ a „rozhodnutí44, avšak 
tyto překlady upozaďují fakt, že přinejmenším v paradigmatickém 
případě činíme proairesis teprve poté, co proběhlo rozvažování.115

Aristotelova teorie rozvažování (Poulenou;, búleusis) je teorií 
přenosu touhy. Na počátku jednání stojí touha po nějakém předmě
tu či jeho chtění (PoúAt|gi<;, búlésis) nějakého předmětu.116 Před
mět chtění se jednajícímu jeví jako nějaké dobro. Toto jevení však 
pomáhá ustavit samo chtění. Chtění je tedy něčím, co jednak má 
motivační sílu -  jednající je motivován získat předmět chtění - ,  
jednak je částí vědomí. To, že si je jednající vědom svého chtění 
zaměřeného na určitý cíl, je tedy samo již projevem tohoto chtění. 
Chtění motivuje jednajícího, aby prošel procesem rozvažování, 
jímž posoudí, jak dosáhnout vytouženého cíle. Aristotelés po
pisuje rozvažování jako postup úvahy vedoucí od vytouženého 
cíle zpět přes soubor kroků, jež by nejlépe mohly k tomuto cíli 
vést, dokud jednající nedospěje k činu, jejž je anebo bude s to vy
konat.117 Jeden z Aristotelových popisů tohoto postupu, je líčení 
úvah, kterými prochází lékař, když zvažuje, jak vyléčit pacienta:

„... zdraví je logos a vědění v duši. Zdravý pacient je pak výsled
kem následujícího myšlenkového postupu: jelikož zdraví je toto, 
je třeba, má-li být pacient zdravý, aby nejprve nastalo toto, např. 
jednotný stav těla; aby se toho dosáhlo, je třeba, aby nastalo teplo;

114 Aristotelés, £Y/z. Nic. 111,4—6.
Tamt., 111,4,1112al5; 111,5,1113a2-7.

H6 Tamt., III,6.
n? Viz tamt., III,5; VII,4-5; Met. VII,7; De motu anim. VII.
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a tak lékař uvažuje dále, až dospěje k poslednímu kroku, jejž může 
vykonat on sám. Postup, který odtud vychází, tj. postup ke zdraví, 
se potom nazývá ,vytváření4.“ 118

Aristotelés vidí analogii mezi tímto uvažováním a metodou ana
lýzy v řecké geometrii.119 Starořecká geometrická praxe zahrno
vala dvě metody, analýzu a syntézu, z nichž pro nás je mnohem 
známější syntéza. Při syntéze konstruujeme složitý geometrický 
útvar z jednoduchých prvků pomocí opakování jednoduchých kon
strukcí. Například rýsování úsečky mezi dvěma body nebo kruhu 
o určitém poloměru kolem pevného středního bodu. Většina dů
kazů v Eukleidových Základech je příkladem syntézy. Analýza 
byla určena k tomu, abychom se s její pomocí dostali do situace, 
kdy můžeme započít syntézu. Analýza začíná u konečného vý
sledku -  u složitého geometrického útvaru, jejž chceme být s to 
sestrojit krok za krokem přesným postupem. Řadou stanovených 
kroků pak útvar rozložíme. V každém kroku rozdělujeme čili ana
lyzujeme útvar na bezprostředně jednodušší útvary, z nichž se 
skládá. V této postupné analýze pokračujeme, dokud se nedosta
neme k základním v geometrii povoleným konstrukcím. Analý
za je proto dekonstrukcí, a jakmile je hotová, můžeme jednoduše 
obrátit směr postupu, abychom uskutečnili syntézu. Podobně je 
tomu s rozvažováním a jednáním. Rozvažování začíná u touže
ného cíle a rozkládá jej na sled kroků, které vedou od cíle zpět 
až k rozvažujícímu jednajícímu. Jakmile je rozvažování dokonče
no, jednající může započít „syntézu44 -  může začít jednat tak, aby 
dosáhl touženého cíle.

Rozvažování často vrcholí rozhodnutím jednat určitým způ
sobem. Lékař se může například rozhodnout zahřát pacienta tím, 
že jej zabalí do přikrývek. Toto uvážené rozhodnutí je proairesis. 
Předpokládejme, že lékař šije rovněž vědom toho, že má přikrýv
ky ve vedlejší skříni. V takovém případě se, jak by Aristotelés

118 Aristotelés, Met VII,7,1032b5-10. Viz též De part. anim. 1,1; a rovněž
diskusi o hypotetické nutnosti v oddíle 2.4 výše. (Výraz A.óyo<;, logos, nepře
kládám; oxfordský překlad užívá výrazu „formule".)

Aristotelés, Eth. Nic. 111,5,1112b20-24.
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řekl, okamžitě vydá směrem ke skříni. Aristotelés představoval 
čin jakožto výsledek konkrétní praktické úvahy. Myšleno je to, že 
jakmile jsme se rozhodli jednat určitým způsobem a domníváme 
se, že přítomné okolnosti nám dovolují takto jednat, již není třeba 
ničeho dalšího k vysvětlení, proč k jednání došlo. Uvážené roz
hodnutí je proto posledním krokem učiněným myslí předtím, než 
se (navenek) projeví v jednání:

„Rozvažování a volba se týká téže věci, s tím rozdílem, že před
mět uvážené volby je již vymezen, neboť to, že je něco předmětem 
uvážené volby, znamená, že o tom bylo rozvažováním rozhodnu
to. Každý, kdo hledá způsob, jak má jednat, totiž hledat přestane, 
jakmile přivedl princip pohybu zpět k sobě samému, a k tomu, co 
je v něm vládnoucí částí; neboť ono je tím, co volí.1“120

Rozvažování není pouze intelektuálním postupem, v němž si jed
nající uvědomuje, jak jednat. Je to přenašeč touhy. Lékař má na 
počátku jak lékařské vědění, tak touhu vyléčit svého pacienta. 
Aristotelés upozorňuje na to, že lékař, který má pouze lékařské 
vědění, nemusí ještě nikoho léčit.121 Touha uzdravit pacienta sama 
motivuje lékařovo rozvažování a toto rozvažování přenáší tou
hu na každou úroveň rozvažování. Lékař například nemá žádnou 
samostatnou touhu zahřívat pacientovo tělo. Tuto touhu získává 
teprve s poznáním, že pokud má pacienta uzdravit (k čemž jeho 
touha směřuje), pak musí navodit stálý tělesný stav, což může pro
vést tím, že tělo zahřeje. Jakmile si toto uvědomí, začne toužit 
tělo zahřát. A lékař opět nemá žádnou samostatnou touhu zabalit 
pacientovo tělo do přikrývek. Jedině protože si uvědomil, že toto 
je v danou chvíli nejlepší způsob, jak pacientovo tělo zahřát, touží 
je zabalit. Rozvažování je tudíž způsob, jakým mysl přenáší touhu 
od chtěného cíle k jednání, jež může jednající vykonat.

120 Tamt., III,5,1113a2-7. (Pro překlad výrazu 7rpoípeoi<;, proairesis, užívám 
spojení „uvážená volba“, a nikoli pouze „volba“, neboť chci zdůraznit, že při
nejmenším v paradigmatickém případě je proairesis výsledkem rozvažování.)

121 Aristotelés, De an. III,9,433a4-6.
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Někteří filosofové Aristotelovi vytýkali příliš úzké pojetí roz
važování, zejména v tom ohledu, že podle něj můžeme rozvažovat 
pouze o prostředcích, a nikoli o cílech:

„Rozvažujeme nikoli o cílech, ale o tom, co k nim přispívá. Lé
kař totiž nerozvažuje, zda někoho vyléčí, ani řečník, zda někoho 
přesvědčí, ani politik, zda zajistí zákonný pořádek, a podobně ani 
nikdo další nerozvažuje o svém cíli, ale vždy lidé uvažují, jakým 
způsobem a jakými prostředky dosáhnout cíle, který si stanovili. 
A pokud se ukáže, že jej lze dosáhnout několika prostředky, uva
žují, kterým z nich to půjde nejsnadněji a nejlépe; pokud je takový 
prostředek jeden, uvažují, jak toho dosáhnout jeho pomocí a pro
střednictvím čeho dosáhnout tohoto prostředku samého, až do
spějí k první příčině, která je poslední v řádu nacházení. Ten, kdo 
rozvažuje, totiž, jak se zdá, zkoumá a analyzuje způsobem, který 
jsme popsali, jako by analyzoval geometrický útvar. ... A to, co je 
poslední v řádu analýzy, je první v řádu vznikání/4122

Námitka zní, zda nerozvažujeme také o tom, jaké mají být cíle 
v našem životě, například zda se stát lékařem, anebo politikem. 
Aristotelovi zastánci v odpovědi upozorňovali na to, že to, co při
spívá k nějakému cíli, může zahrnovat součásti tohoto cíle. Napří
klad můžeme rozvažovat, zda součástí dobrého života, který -  jak 
doufáme -  povedeme, je být lékařem, nebo politikem. Nerozva
žujeme, zda vést či nevést dobrý život, nýbrž rozvažujeme o tom, 
v čem bude dobrý život spočívat.

Ačkoli je tato „aristotelská44 odpověď v souladu s Aristotelo
vým tvrzením, že rozvažujeme o věcech, které přispívají k cíli, je 
sporné, zda by Aristotelés sám zahrnul tento typ myšlení mezi to, 
co nazývá „rozvažováním44 (poulenou;, búleusis). „Rozvažování44 
je termínem, jejž Aristotelés užívá k popisu velmi zvláštního dru
hu praktického uvažování -  totiž toho, v němž je touha přenášena 
od předpokladů k závěru. Neměli bychom se tudíž domnívat, že 
vše, co bychom my nazvali rozvažováním, obstojí jako rozvažo
vání v Aristotelově smyslu tohoto termínu. Paradigmatem aristo- 
telského rozvažování je situace, kdy začínáme u touženého cíle

122 Aristotelés, Eth. Nic. 111,5,1112bl 1-24.
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a zvažujeme, jak jej dosáhnout. Přestože není zcela nemyslitel
né, že by uvažování o tom, co je součástí cíle, zahrnovalo přenos 
touhy, je to spíše nepravděpodobné. Uvažme například Platónovo 
rozhodnutí odvrátit se od politiky a stát se filosofem: „Mám tou
hu vést dobrý život. Zvážím-li současné politické klima, zjišťuji, 
že bych byl pravděpodobně znechucen politickým životem; avšak 
způsobem, jak vést dobrý život, by mohla být filosofie ... [ihned 
poté začne filosofovat]/4 Na tomto modeluje problematické to, že 
líčí touhu filosofovat jako odvozenou z touhy vést dobrý život. 
Nelze věřit tomu, že by Platónova úvaha měla takovouto podobu. 
Je mnohem přijatelnější předpokládat, že Platón v určitém okamži
ku zjistil, že zabývat se filosofií mu přináší hluboké uspokojení, 
a že jeho touha filosofovat obstála ve zpětné úvaze, zda filosofic
ký život stojí za to. Soudil rovněž, že politické klima v Athénách 
znemožňuje sledovat slušnou politickou kariéru. Tato úvaha není 
přenosem touhy z cíle vést dobrý život na jeho součást, jíž je filo
sofování. Lépe ji lze pochopit jako utváření touhy zaměřené k cíli, 
jímž je filosofický život. Je to mnohem víc, jako když se člověk 
zamiluje, než jako když člověk rozvažuje.

Zdá se, že opravdu existují případy, kdy můžeme rozvažovat 
v Aristotelově smyslu o součástech cíle, avšak půjde spíše o zvlášt
ní případy úvah. Vezměme si případ ze současnosti a představme 
si středoškolského studenta Pavla, jenž uvažuje, zda si podá při
hlášku na práva, nebo na medicínu. Pavel nemá žádnou vnitřní 
touhu stát se právníkem nebo lékařem -  touží pouze po profesním 
životě, který jej finančně zabezpečí. To je to, co považuje za dobrý 
život. Uvažuje takto:

Rád bych vedl dobrý život. Takový je profesní život, který mě fi
nančně zabezpečí. Přístupné možnosti jsou práva a medicína. Vím, 
že mám schopnost dobře mluvit a vždy jsem uměl lidi přesvědčit. 
To by se mi hodilo, kdybych byl právníkem. Také se štítím krve, 
jsem přecitlivělý a vždy znervózním, když se dostanu do blízkosti 
nemocného. Tudíž bych se jako lékař necítil dobře. A jelikož ne
mám další důvod, na jehož základě volit mezi právy a medicínou, 
tak zvolím práva. Proto si podám přihlášku na práva.
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Tuto argumentaci lze považovat za aristotelské rozvažování, pro
tože touha stát se právníkem je odvozena z touhy vést finančně 
zabezpečený život. Je k tomu ale navíc potřeba zvláštní vztah mezi 
prostředky a cíly. Ačkoli je právnický život pro Pavla součástí cíle 
vést finančně zabezpečený život, Pavel je j považuje za prostře
dek k cíli. Klíčovým prvkem aristotelského rozvažování je to, že 
jeho záměrem je zahrnout pouze ty formy praktického uvažování, 
v nichž je touha přenášena od cílů k prostředkům -  anebo k těm 
součástem, které mohou čerpat touhu z touhy po cíli.

Avšak pokud je rozvažování přenašečem touhy a uvážená volba 
je posledním krokem rozvažování, znamenalo by to, že uvážená 
volba je sama touhou. Aristotelés to přijímá:

„Jestliže předmět uvážené volby je jednou z věcí, jež záleží na nás 
a toužíme po nich po rozvažování, pak také uvážená volba nejspíše 
bude uváženou touhou po věci, jež záleží na nás. Po předmětu totiž 
toužíme po rozhodnutí vzešlém z rozvažování, a tudíž v souladu 
s naším rozvažováním/4123

Jinde Aristotelés uvádí, že uvážená volba je bučl přemýšlející tou
ha, nebo toužící mysl124 a že má podíl na rozumu i na touze.123 124 125 
Není tomu tedy jen tak, že rozvažování přenáší touhu od cíle 
jednajícího k jeho uvážené volbě; uvážená volba je sama touhou. 
Avšak je to touha s velmi zvláštními vlastnostmi. Za prvé je to 
touha, jíž si můžeme být naprosto jisti. Na rozdíl od mnoha jiných 
tužeb platí o uvážené volbě to, že ji nemůžeme mít, dokud si ne
jsme vědomi toho, že ji máme. Za druhé je vědomí této touhy částí 
této touhy samé. Moderní filosofové tíhnou k tomu chápat vědomí 
jako odlišné od jeho předmětů. Tak například máme-li touhu po 
jídle, naše vědomí toho, že máme touhu pojidle, je odlišné od této 
touhy samé. Avšak v případě aristotelské uvážené volby je naše 
vědomí touhy jednat určitým způsobem součástí této touhy samé.

123 PouXeimKTi ops^iq (búleutikě orexis), tamt. 111,3,1113a9—12.
124 5ió f\ opeKTiKÓq voí><; ř) Tipoaípsau; í\ čpe^iq 6iavor|TiKr| (dio é orektikos 

nús hé proaresis ě orexis dianoétiké), tamt. VI,2,1139b4—5.
125 f| 8ě 7ipoaípsai(; koivóv Siavoíaq Kal ópé^eco  ̂(hé de proairesis koinon 

dianoias kai orexeós), Aristotelés, De motu anim. 6,700b23.
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V tomto případě nelze činit žádný rozdíl mezi myšlením a jeho 
předmětem. Za třetí je uvážená volba bytostně reflexivní touhou. 
To, že jsme si uvážené volby vědomi, je dáno její bytností. A re
flexe je součástí touhy samé. Neboť vědomá myšlenka -  např. „Za
balím jej do přikrývek44 -  je jak projevem vědomí sebe sama, tak je  
uváženou volbou. A rozvažování by tudíž podle Aristotela nemělo 
být chápáno jako něco, co k daným touhám a motivům přistupuje 
dodatečně, jako by k tomu mělo docházet v odlišné části mysli. 
Rozvažování je samo výrazem touhy. Je motivováno chtěním, je to 
přenašeč touhy a jeho výsledkem je buď nějaká touha -  tj. uvážená 
volba - ,  anebo jednání bezprostředně tímto rozvažováním motivo
vané. A rozvažování touhu pouze nevyjadřuje, nýbrž pomáhá naši 
touhu rovněž ustavit. Touha lékaře učinit tohoto muže zdravým je 
prostřednictvím rozvažování přetvořena do touhy uzdravit tohoto 
muže tím, že jej zabalí do přikrývek. Rozvažování nám pomáhá 
konkretizovat naše touhy, tj. převést je do dostatečně konkrétní 
podoby, abychom podle nich mohli začít jednat. Rozvažování nám 
tedy vrací naše abstraktní touhy -  představuje nám naše touhy 
v podobě, v níž je můžeme začít uspokojovat.

To, že uvážená volba je jak touhou, tak výkonem vědomého 
uvažování, má filosofický význam. Na Západě totiž existuje vý
značná filosofická tradice, podle níž lidská svoboda spočívá ve 
výkonu vědomého řízení našich tužeb; zůstává však nejasné, jaký 
je vztah mezi vědomím a našimi touhami. Svoboda je pro nás vý
znamná ne jako jedna z hodnot, nýbrž jako to, co ustavuje samo 
naše bytí. Jiní živočichové mohou mít domněnky a touhy, avšak 
lidé se odlišují od zbytku přírody způsobilostí si své domněnky 
a touhy uvědomovat, zvažovat je a na základě tohoto zvážení se 
rozhodovat. Jednající člověk nemusí být ve svém jednání vždy 
určován svými touhami. Tím, že je reflektuje a rozhoduje se, kte
ré z nich a jak uspokojí, touhy se mu stávají důvody. Při jednání 
z těchto důvodů projevuje jednající svou svobodu a lidskost. Chá
peme však naneštěstí jen málo, v čem tento projev svobody spo
čívá. Tato svoboda pomáhá určovat naši lidskost, a pokud ji tedy 
neznáme, neznáme ani vlastní bytnost. Postrádáme porozumění 
tomu, co to v samém základě je být sebou samými.
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Podle Kanta musí svobodný jednající reflektovat svoje touhy 
ze stanoviska, jež se nachází mimo tyto touhy samy. Rozvažová
ní není skutečně svobodné, svobodné od určování touhou, dokud 
není uskutečňováno z hlediska, jež může touhu vidět -  a tudíž 
i považovat zajeden z mnoha faktorů - ,  jež však zůstává na příčin
ném vlivu touhy nezávislé. Podle tohoto pojetí je reflexe projevem 
vůle právě proto, že je formou nestrannosti. Morální osobou je 
podle Kanta ten, kdo se v myšlení straní svých tužeb, zvláštních 
zájmů a okolností a zvažuje pouze to, co by chtěla čistě rozumo
vá vůle. Hegel, oddaný Aristotelův následovník, Kantovo pojetí 
svobodné vůle kritizoval. Taková vůle by podle něj byla nato
lik oddělená od svých vlastních tužeb a od okolností rozhodování 
a jednání, že by byla prázdná. Nebyla by nikdy s to určit, co si 
přát. Ačkoli je tato kritika Kanta současnými filosofy široce při
jímána, neexistuje žádná alternativní analýza svobody, která by 
dosáhla širokého uznání. Nejde mi zde o minimální podmínky pro 
připisování odpovědnosti jednajícímu za jeho činy, nýbrž o vyšší 
pojem svobody. Existuje intuitivní představa svobody, která do
znala různých formulací u Kanta, Spinozy a jiných a jež od nás 
vyžaduje více, než abychom byli schopni činit, co činit chceme, 
více, než aby naše touhy nebyly výsledkem donucení, dokonce 
více, než abychom byli schopni reflektovat svoje touhy a rozvažo
vat na jejich základě. Tato intuitivní představa vyžaduje, aby naše 
reflexe byla při utváření a strukturování našich tužeb účinná. Této 
myšlence svobody, jež se projevuje účinnou reflexí, je třeba dát 
obsah.

Je-li naším úkolem formulovat takové pojetí reflexe, která zá
roveň není oddělená od tužeb, jež zvažuje, a zároveň je projevem 
lidské svobody, pak by bylo vhodné se navrátit k Aristotelovu po
jetí praktické mysli. Rozvažování je v jeho pojetí duševní činností, 
která je jak reflexí, tak postupem přenášení a utváření touhy. Léka
řovo rozvažování je samo projevem jeho touhy léčit a v jeho prů
běhu je touha převáděna na prostředky. Jde rovněž o děj, při němž 
se utváří touha zabalit pacienta do přikrývek. Samozřejmě že toho 
bude muset být řečeno mnohem víc, pokud máme ukázat, že kaž
dý výkon aristotelského praktického uvažování je rovněž proje
vem lidské svobody. Avšak otevřeli jsme zatím alespoň možnost
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považovat reflexi za výraz touhy, a nikoli za činnost prováděnou 
v úplném oddělení od touhy. To je významné pro každého, kdo 
chce lidskou svobodu naturalizovat -  tj. podat takové vysvětlení 
svobody, jež by věrohodně ukázalo, že ji může požívat určitý druh 
živočicha, totiž člověk. Reflexe je činnost, jíž se věnujeme, a má-li 
Aristotelés pravdu v tom, že všechny naše činnosti jsou výsled
kem touhy, pak reflexe nakonec musí být motivována touhou. Rádi 
bychom nyní porozuměli tomu, jak jediná výlučně lidská činnost 
může být zároveň výsledkem touhy, projevem touhy, účinnou re
flexí a projevem svobody.

Aristotelův etický náhled nám poskytne nástroje, jimiž lidskou 
svobodu naturalizovat můžeme. Již jsme viděli, že Aristotelovo 
pojetí praktické mysli umožňuje, aby jediná činnost byla výsled
kem touhy, projevem touhy a určitým typem reflexe. Jak může být 
touha uspořádána, aby vyústila v účinnou reflexi, jež je rovněž 
projevem svobody, je vidět v Etice Nikomachově. Máme-li získat 
vhled do povahy lidské svobody, musíme vysvětlení vytěžit z Aris
totelových etických spisů. Neboť Aristotelovi nešlo přímo o určení 
dostačujících podmínek lidské svobody. Šlo mu o podmínky dob
rého života. Dobrý život byl podle Aristotela životem dosahujícím 
štěstí (sůSaipovía, eudaimonia), a štěstí zčásti spočívá v tom, že 
touhy v naší duši zaujaly určité uspořádání. Etika je mimo jiné 
studiem uspořádávání lidské touhy. Podíváme-li se na strukturu 
motivací dobrého člověka, lze pochopit, jak může být tatáž činnost 
jak projevem lidské svobody, tak triumfem touhy.
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Etika a uspořádání touhy
5

5.1 Oč jde v Etice N ikom achově1
Vracet se k Aristotelově etice je důvodné už jen proto, že nám 
dovoluje zamyslit se nad tím, jak hluboce odlišný je Aristotelův 
etický názor od toho našeho. Upřímně řečeno dnes žijeme bez 
jasné a přesvědčivé morálky.2 Existují různé mravní motivy, kte
ré nás vedou různými směry; avšak když jsme dotlačeni k tomu, 
abychom vysvětlili, proč je naše morální přesvědčení správné, do
stáváme se do úzkých. Morální názor západního člověka je z vel
ké části dědictvím židovsko-křesťanské tradice, a byli-li bychom 
například před 300 lety dotázáni, proč máme druhým činit tak, 
jak bychom chtěli, aby oni činili nám, dali bychom bezpochyby ná
boženskou odpověď. V posledních 300 letech došlo k dramatické 
ztrátě důvěry ve způsobilost náboženské víry zakládat morální po
stoj. Tato ztráta byla částečně způsobena rostoucím přesvědčením, 
že morální postoje by měly být ospravedlněny jinak než odkazem 
na božskou autoritu; měly by se jednajícímu jevit jako rozumné.3 
Avšak ztráta důvěry ve způsobilost náboženství zakládat morálku 
nevedla k objevu jiné formy ospravedlnění, jež by náboženství 
nahradila. Jiné formy ospravedlnění samozřejmě existují, avšak 
žádná z nich se netěší všeobecnému a hlubokému uznání.
_ O d řeckéhasvětar v němž žil ftxistotelés. nás odlišuje mimojiné 

to, že kjadema. větší jdůraz na záměr než na čin. V křesťanském 
životním postoji nezáleží vposled na tom, zda se někdo narodil

1 Vhodná četba k částem 5.1-5.3: Aristotelés, Eth. Nic. I—II.
2 K širší debatě o tomto problému viz B. Williams, Ethics and the Limits 

o f Philosophy\ Moral Luck; A. Maclntyre, Ztráta ctnosti.
3 Tato myšlenka pochází nejpozději od Sokrata; viz Platón, Euthyphr. Viz 

též I. Kant, Základy metafyziky mravů; Kritika praktického rozumu.
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bohatý či chudý nebo zda v životě skutečně dostane příležitost 
činit dobré skutky. Záleží jen na tom, zda má dobré srdce, zda 
žije poctivě, zda chce druhým pomáhat a zdaje poslušný příkazů 
Písma a církve. Může milovat svého bližního, dokonce i když pro 
něj z nahodilých důvodů, daných jeho původem, nemůže nic vyko
nat. Pro antické Řeky naopak platilo, že pokud byl někdo zbaven 
příležitosti plnohodnotně žít, nic mu ji nemohlo vynahradit. Proto 
byli tak posedlí představou osudu nebo náhody; zdá se totiž, že 
nepříznivé postavení nebo nepříznivé okolnosti mohou plnohod
notný život na tomto světě znemožnit.4 I ti Řekové, kteří věřili 
v posmrtný život v Hádu, nedoufali, že by se tam mohli dočkat 
nějakého odškodnění. V žádném případě. Vždyť i v posmrtném 
životě musel jedinec nadále snášet hanbu za to, že nebyl s to vést 
plnohodnotný život. Vyhlídka, že náhoda nebo osud zhatí jejich 
záměry, Řeky děsila, a jejich literatura a filosofie z velké části od
ráží právě tuto skutečnost.

Křesťanství se pokusilo náhodu vyvážit. Slibovalo posmrt
ný život, v němž bude ctnost odměněna. Avšak měl-li tento pří
slib platit, musel se zároveň dramaticky proměnit význam slova 
„ctnost44. Pro Řeky ^ctnost44 i^LpEií^areté)- známenal a  výtečnost. 
Být ctnostným znamenalo býťvýtečný v nějaké činnosti. Achillés 
byl ctnostný muž, protože byl výtečným válečníkem, zabezpečo
val svoji rodinu, své přátele atd. Pro křesťany začal výraz „ctnost44 
označovat kvalitu vnitřního ducha, která mohla mít jen nepatrné 
ňéSo žádné vnější projevy. Pokud někdo vede svůj život podle 
vnitřní ctnosti, pak dokonce i tehdy, když byl svět vůči němu ne
spravedlivý a nepřiznal mu náležitou poctu nebo odměnu, bude 
jeho ctnost v konečném důsledku oceněna. Něco takového by Řek 
vůbec nemohl pochopit. Dokud však lidé věří křesťanskému nábo
ženství, vyvažuje tato víra náhodu a osud v tomto světě.

Pokud však uznáme -  ať už přitom křesťansky věříme či nevě
říme v posmrtný život - ,  že morálka nemá vyžadovat specificky 
náboženské ospravedlnění, a zároveň chceme vyzdvihnout život 
vnitřní ctnosti, pak se nám takový život musí jevit sám o sobě jako

4 K debatě o tomto problému viz B. Williams, Ethics and the Limits o f 
Philosophy; M. Nussbaumová, Křehkost dobra.
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dobrý lidský život. Kant se pokusil zformulovat pro život vedený 
vnitřní ctností ospravedlnění, které nezáviselo na posmrtné odmě
ně. Učinil tak ne proto, že by sám náboženskou víru ztratil, nýbrž 
protože chtěl předložit nezávislé ospravedlnění morálky. Půvab 
kantovské morální teorie spočívá v tom, že morálku spojuje pří
mo s pojetím důstojnosti člověka jakožto rozumného svobodného 
činitele. Kant přeťal vazbu mezi morálkou a usilováním o štěstí, 
protože, jak tvrdil, morálka nemůže být pro jednajícího závazná na 
základě toho, po čem zrovna touží. Také by po tom toužit nemusel; 
a podle Kanta nelze přijmout, že by měl být morálně zavazován 
takovýmto nahodilým poutem. Morálka by měla jednajícího za
vazovat výhradně jakožto rozumnou bytost, a proto by měla být 
ustavena jedině pomocí formálních zákonů rozumnosti. Tím, že 
se člověk, za účelem utvoření morálního soudu, považuje za čistě 
rozumového činitele, chápe sebe sama jako svobodného od příčin
ného působení jednotlivých tužeb, vášní a zájmů, které ho snad 
jinak zaměstnávají. V morálce, jak ji Kant pojímal, může člověk 
uskutečnit svoji svrchovanou svobodu.

Ačkoli kantovská morální teorie nenabízí žádnou božskou od
měnu ve formě posmrtného života, přesto nabízí jistou odměnu za 
život, jejž se snažíme vést. To, na čem z hlediska kantovské mo
rálky záleží, není konkrétní způsob a okolnosti, za nichž skutečně 
vedeme svůj život, nýbrž to, zda máme dobrou vůli. Pokud je naší 
opravdovou vůlí chtít jednat podle morálního zákona (jehož jsme 
sami autory), pak jsme odměněni vědomím, že jsme dobrou oso
bou, a to bez ohledu na to, jak skutečně jednáme, bez ohledu na 
okolnosti, za nichž jsme nuceni jednat, a bez ohledu na důsledky 
našich činů.

Jak Kant, tak Aristotelés by považovali pojetí toho druhého 
za fundamentálně chybné. Pokud jde o Kanta, neuznal by Aris
totelovu etiku za morální systém.5.Etika v aristotelském smyslu 
je pokusem zodpovědět otázku, co je dobrý lidský život. Jelikož 
je člověk podle Aristotela od^nřózěňbsťí politickým živočichem, 
může dosáhnout dobrého života až v obci, a tudíž otázka, co je

5 K rozdílu mezi mravností a morálkou viz B. Williams, Ethics and the 
Limits o f Philosophy.
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dobrý život, nemůže být zodpovězena, pokud si od jednotlivce 
odmyslíme obec, v níž žije. Obec je z větší části zodpovědná za 
zajištění rámce a podmínek pro vedení dobrého života. Proto musí 
být otázka, co je dobrý Hdgkýjžiyot- zodpovězena politickou vě
dou.6 Cílem politickéyěd^Jej)odle Aristotela nej vyšší dobro, jer 
liožJ^ze^xsáHnQUt jednáním.7 Obecně se podle něj uznává, že 
tímto nej vyšším dobrem je štěstí, eůSaipovía (eudaimoniá)J£íkm  
Etiky Nikomachovy je poskytnout člověku reflektované porozu- 
mění tomu, jak může dosáhnout štěstí mravným životem v obci. 
Ó tomto reflektovaném porozumění se předpokládá, že bude samo 
mít praktickou hodnotu:

„Je-li v oboru jednání určitý cíl, po němž toužíme pro něj samý 
(po všem ostatním pak kvůli němu), ... je zjevné, že tento musí 
být dobrem, a to přednostním dobrem. Nebude tedy i pro život mít 
jeho poznání velký vliv? Nepodaří se nám pak spíše, podobně jako 
lukostřelcům, kteří mají cíl, na nějž míří, dosáhnout toho, čeho 
nám je třeba? Je-li tomu tak, musíme se pokusit alespoň zhruba 
určit, co to je...“8

Podle Kanta je vyloučeno, aby se tento mravní názor stal morál
ním systémem. Morálka musí být podle Kanta sebezákonodárná 
čili autonomní. Musí být tím, co by čistě rozumová vůle sama pro 
sebe uzákonila. Jakýkoli pokus o dosažení zvnějšku daného cíle -  
jakým je lidské štěstí -  by Kant považoval za heteronomní, a tudíž 
za nezpůsobilý stát se morálkou.

Aristotelés by zase ze svého hlediska neuznal Kantovu morálku 
za mravní názor. Považoval by za bizarní myšlenku, že jeho eti
ka usiluje o lidské štěstí jen jako o zvnějšku stanovený cíl. Štěstí 
není založeno na uspokojování tužeb, které nějaká osoba zrovna 
má. Podle Aristotela má člověk určitou přirozenost: být lidskou 
bytostí je něco určitého a hodnotného. Štěstí spočívá vušlechtilém  
životě -  v uspokojování tužeb, které musí člověk nezbytně mít^

6 Aristotelés, Eth. Nic. 1,1,1094a24-b 11.
i Tamt., 1,2,1095al 5-20.
8 Tamt., 1,1,1094al8-25.
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má-li být jeho život naplněný a vnitřně bohatý. Nicméně ačkoli 
jsou tyto touhy pro člověka nezbytné, má-li vést plně lidský život, 
nemohou být objeveny pomocí apriorní úvahy. Řecký výraz, jenž 
je zde přeložen jako „štěstí“ -  eudaimonia - ,  bývá také překládán 
jako „lidský zdar“ nebo „blaho“. Proto když se Aristotelés táže:

„Proč tedy nenazvat šťastným toho, kdo svoje způsobilosti uplatňu
je podle nej vyšších měřítek ctnosti a výtečnosti a je zaopatřen do
statečnými vnějšími statky, a to nikoli pouze po krátký čas, nýbrž 
po celý živoť?“,9

pak odpověď nemůže znít: protože štěstí člověka závisí na uspo
kojení jeho tužeb, které mohou, ale nemusí být v nějakém vztahu 
k ctnostnému životu. Pravé úsilí o štěstí a,ctnostný životjsoupodle 
Aristotela jedno a totéž, šťastný jejiodle něj ten živntTVnerhz 
člověk opravdově naplňuje svoji přirozenost. A toto uskutečnění 
lidské přirozenosti je ctnostným životem. Jakýkoli myšlenkový 
systém, který by toto přehlížel, nemůže být podle Aristotela po
važován za systém etický.

Jedna z nejvážnějších kritických výhrad vznesených proti Kan
tovi zní, že jeho morálka postrádá obsah. Stojí za povšimnutí, že 
tato kritika byla poprvé vznesena Hegelem, filosofem, který sám 
byl hluboce ovlivněn Aristotelem.10 Hegel tvrdil, že z čistě formál
ní zásady rozumnosti nelze odvodit žádný podstatný závěr ohled
ně toho, jak jednat. Čistě rozumová vůle by byla natolik odloučena 
od konkrétních okolností jednání, že by neměla žádný základ pro 
rozhodování jak jednat. Takto ochuzená vůle by v Aristotelových 
očích nemohla být vůbec žádným základem mravního názoru. Ob
vinění z vyprázdněnosti je vznášeno proti Kantově pojetí morálky 
dodnes, a musí být vzato vážně. Stále totiž panuje široká shoda 
v tom, že kantianismus popisuje objektivní postoj v morální oblas
ti. Již jsme viděli, že kantovská morální teorie vybízí člověka, aby 
vůči svým touhám přijal nezaujaté hledisko. To podněcuje myš
lenku, že v objektivním vidění světa reflektované oprošťuji sebe

9 Tamt., 1,11,1101al4—16 (překlad J. L.).
10 Viz G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, §§ 599-671; Základy filosofie 

práva, §§ 105-140; Dějiny filosofie, III, str. 417-422.
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sama od svých okamžitých záměrů, zájmů a od momentální situa
ce a sám sebe pojímám jednoduše jako jednoho činitele z mnoha 
jiných.11 Avšak pokud je Hegelova aristotelská kritika oprávněná, 
pak pokud se nám skutečně podaří vidět zájmy a záměry všech 
jednajících včetně sebe samého z opravdově nezaujatého hlediska, 
pak nebude zbývat vůbec žádná motivace pro to jednat určitým 
způsobem.12

Zdá se tedy, že máme jak filosofický, tak historický důvod vrátit 
se k Aristotelově etice. Se ztrátou důvěry v to, že nám kantovská 
morální teorie může poskytnout nějaké vodítko pro to, jak máme 
jednat, vyvstává důvod pro návrat k etickému systému, jenž je 
pevně svázán se zkoumáním lidské motivace. Doufáme přitom, 
že etický sytém založený v lidské motivaci nám nejen zodpoví 
otázku, jak jednat, ale že bude také ospravedlnitelný odkazem na 
život v tomto světě. Etika se podle Aristotelova přesvědčení zaklá
dá na zkoumání lidské touhy. Již jsme viděli, žě  podlé Aristotela je 
veškeré lidské jednání na touze založeno. Bude nanejvýš zajíma
vé sledovat, zda může zkoumání lidské touhy dospět k závěrům, 
jež budou mravně relevantní a budou se týkat toho ĵ âk mají lidé 
jednat.

Záměrem Etiky Nikomachovy není přesvědčit nás, abychom byli 
dobří, nebo nám ukázat, jak máme správně jednat v nejrůznějších 
životních situacích. Jejím záměrem je dát lidem, kteří j iz vedou 
šťastny a ctnostný život, nahlédnout, jaká je povaha jejichvlastní

11 Viz např. J. Rawls, Teorie spravedlnosti; Kantian Constructivism in 
Moral Theory; T. Nagel, The Possibility ofAltruism; The Limits o f Objectivity; 
The View From Nowhere.

12 Aristotelská kritika má více současných zastánců; viz např. B. Williams, 
Ethics and the Limits o f Philosophy; Moral Luck (kap. „The Presuppositions 
of Morality4*; „Persons, Character and Morality44). Objevila se rovněž novo- 
kantovská odpověď. Novokantovci tvrdí, že úkolem nezaujatého hlediska není 
zplodit motivace k jednání, nýbrž pouze uchopit motivace, které již existují, 
ze stanoviska, jež je těmto motivacím vnější. Avšak zůstává tajemstvím, jak to 
má nezaujaté stanovisko dokázat, a je zde podezření, že buďto nebude schopné 
schvalovat žádné motivace, anebo že bude některé schvalovat tak, že se skrytě 
proviní heteronomií, totiž tím, že do „nezaujatého44 hlediska propašuje právě 
ty motivace, které nakonec schvaluje.
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îušg* Cílem Etiky není přesvědčovat či radit, nýbrž poskytnout 
čtenářům porozumění sobě samýflL-Aristotelés se samozřejmě, jak 
jsme viděliTdomnívá, že porozumění sobě samému má praktickou 
hodnotu. Ti, kdo rozumějí lidskému štěstí, budou, podobně jako 
lukostřelci, kteří mají terč, na nějž míří, spíše schopni zasáhnout 
svůj c íl.13 Nicméně toto porozumění bude mít praktickou hodnotu 
pouze pro ty, pro něž bude sebe-porozuměním^- totižpniiy^kteří 
již  vedou ctnostný život. Jsou pro to dva důvody.

Zaprvé, etika není oborem, v němž by bylo možné formulovat 
přesná pravidla pro jednání:

„Náš výklad bude dostatečný, bude-li věc objasňovat natolik, nako
lik je to vzhledem k dané látce možné, neboť podobně jako u všech 
řemeslných výrobků nelze ani při výkladu usilovat o přesnost vždy 
stejným způsobem. ... Měli bychom být tedy spokojeni, podaří-li 
se nám ve výkladu o takových věcech ... ukázat pravdu přibližným 
a hrubým způsobem... Ve stejném duchu je proto třeba přijímat 
každý typ tvrzení. Vzdělaný člověk bude totiž u každého rodu věcí 
usilovat o přesnost jen v té míře, v jaké ji povaha věci umožňuje; 
je zjevně stejně pošetilé připustit, aby matematik podával pouze 
pravděpodobné důvody, jako vyžadovat nezvratné důkazy od od
borníka na řečnictví.“ 14

Etiku nelze náležitě pojmout jako jakýsi morální počítač, jejž na 
vstupu nakrmíme informacemi o daných okolnostech a jenž na nás 
na výstupu vychrlí poučky o tom, jak se máme chovat. Co máme 
dělat, lze zjistit tak, že budeme vyhledávat úsudek dobrého muže, 
neboť ten je ve věci náležitého chování dobrým soudcem. Dobrý 
člověk bude mít cit pro to, co si okolnosti vyžadují, a bude mít na 
správném jednání zájem. Avšak pokud mravnost není souborem 
pravidel, pak s pojednáním o mravnosti nelze zacházet jako s ku
sem softwaru, který spolknu, abych se stal dobrým člověkem. Dob
rým člověkem se nemohu stát tak, že si zvnitřním soubor pravidel, 
neboť žádná taková pravidla, jež bych si mohl zvnitřnit, neexistují.

13 Aristotelés, Eth. Nic. 1,1,1094a 18-25.
14 Tamt., 1,1,1094b 11-27; srv. I,7,1098a20-b8.
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Za druhé, lidské štěstí není něčím, co by bylo možné přiměřeně 
uchopit z vnějšího hlediska. Aristotelés rozlišuje mezi cíli, k nimž 
je zaměřeno lidské jednání, ty cíle, jež jsou odlišeny od činů, jež je 
dosahují, a ty, jež jsou totožné s činnostmi samými.15 Jde o rozliše
ní mezi změnou (kívt|gi<;, kinésis) a činností (évepyeía, energeiá), 
na něž jsme již narazili. Například stavění domu je zaměřeno na 
vytvoření domu, jenž je odlišný od postupu stavění. Naopak běhat 
můžeme proto, abychom byli zdraví, avšak běhání je také součástí 
toho, co je to být zdravý. Zdraví není nějakým konečným sta
vem, jenž vzniká po veškerém běhání, plavání, dobrém stravování 
a spánku. Být zdravý je stav, v němž jsou vykonávány všechny 
uvedené činnosti. Toto rozlišení je pro Aristotelovu etiku ústřední, 
neboť ctnostné jednání není prostředkem k oddělenému cíli šťast- 
ného života. Ctnostné jednání .šťastny život ustavuje* Toto může 
nectnostný člověk sotva dostatečně pochopit. Z hlediska špatného 
člověka se bude ctnostný čin jevit jako obtížný, úmorný či poše
tilý. Z hlediska nezralého člověka může mít představa ctnostného 
činu jistou přitažlivost, avšak jeho duše dosud nebude dostatečně 
zformována, aby se ctnostný čin stal nejsilnější touhou jeho nitra. 
Bude pociťovat tlak protikladných tužeb a pouze ve zcela povrch
ním smyslu bude rozumět tomu, že ctnostné jednání je způsobem, 
jak být šťastný.

Z tohoto důvodu Aristotelés nechtěl, aby se jeho přednášek 
účastnili mladí lidé:

„Vhodným posluchačem politické nauky není mladík. Chybí mu 
totiž zkušenost jednání, která jsotTv živóřeTčonaňa, jež jsou však 
východiskem a předmětem výkladů politické nauky. Mimoto mívá 
také sklon poddávat se různým věcem, a z tohoto důvodu by pro 
něj bylo studium zbytečné a bez prospěchu, neboť cílem, o nějž 
se usiluje, není vědění, nýbrž jednání. A nijak přitom nezáleží na 
tom, zda je mladý svým nfíhn m laH irký svojí p o v ahou Jeho
nepřipravenost není způsobena časem, nýbrž tím, že se ve svém 
životě a ve všem, čeho se snaží dosáhnout, poddává vášni. Tako
vým lidem nemůže vědění přinést žádný prospěch, a právě tak

15 Tamt.,1,1.
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ani lidem nezdrženlivým. Avšnkjyrn tŷ  1$dn s p  v p  svýrJi touhách 
a jednání řídí logem, může být vědění o těchto záležitostech velmi 
prospěšné16

Aristotelova Etika není určena k tomu, aby někoho přesvědčovala, 
že se má stát dobrým člověkem. Nic zde není zamýšleno tak, aby 
to bylo přesvědčivé pro někoho, kdo si ve svém životě již nevede 
mravně. Argumentace je interní v tom smyslu, že je zaměřena na 
tyŤ kdomají jobrou povahu, dobrý charakter, kdo jižb y li vychová- 
ni tak, aby žili ctnostně. Záměrem přednášek je pomoci těmto li
dem"rozvinout seb£zvědomý_aJ)ezmz^ tj. refle
xivně upevnit způsob života, k němuž již mají sklon. Samozřejmě 
že přechod od nereflektovaného ctnostného života k porozumění 
ctnostem a způsobu života, který žijeme, m asám praktickou Hod
notu. Neboť toto s^b^-poroziim^ní pomáhá ustavitAobrý lidský 
život. Proto může Aristotelés říci, že „nezkoumáme, abychom vě- 
Heli, co ctnost je, nýbrž abychom se stali dobrými, neboť jinak 
by naše zkoumání nemělo žádný užitek“. 17 Ačkoli Aristotelovo 
pojednání zkoumá, co ctnost a štěstí jsou, toto zkoumání je by
tostně praktické -  jeho záměrem Je popioci dobrému člověku, aby 
porozuměl, a tím i zvýšil a upevnil vvtečnost svého charakteru.

Právě zde je touha rozumět a touha vést mravný život v obci 
v nejvyšším souladu. Ospravedlnění mravního života by měli zkou
mat podle Aristotela ti, kdo si již ve svém životě vedou mravně. 
Hledají hlubší porozumění životu, na němž jim už záleží. Avšak 
výsledkem tohoto zkoumání není pouze teoretické porozumění 
vlastnímu životu -  nejde pouze o uspokojení touhy rozumět - ,  jde 
o reflektující schvalování. Nahlédneme, že pro mravný život jsou 
dobré důvody, protože mravný život je v doslovném smyslu život 
dobrý. Naše porozumění mravnému životu proto posiluje naši mo
tivaci jej vést.18

16 Tamt., I,l,1095a2-11. Viz též 1,2,1095b3—13. (Výraz logos nepřekládám; 
oxfordský překlad uvádí „rozumná zásada“.)

17 Tamt., 11,2,1103b27-29.
18 K bližšímu výkladu viz níže, oddíl 5.5. Jak uvidíme, touha porozumět
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5.2 Štěstí a přirozenost člověka
Pokud vše, co činíme, má nějaký cíl, po němž toužíme pro něj 
samý^pak tento d l musí být podle Aristotela svr^qvaninijiQb- 
renLi? Povšimněme si, že Aristotelovo tvrzení je hypotetické, ne
předpokládá jednoduše, že existuje jedno dobro, na něž se zaměřu
je veškeré naše jednání. Tvrdí však, že musí existovat přinejmen
ším jeden cíl, jejž nelze podřídit jiným cílům a o nějž usilujeme 
pro něj samý. Neboť kdybychom konali X pro Y a Y pro Z a Z pro 
..., pak bychom nikdy neučinili nic. Nastal by nekonečný regres 
a naše vůle by se neměla čeho chopit. Pokud nějaké jedno dobro 
existuje, pak vědění o něm bude mít na naše životy obrovský vliv.

Jaký by život bvl. kdvbv takové dobro neexistovalo? hxíslováTv 
by různé cíle, o něž bychom usilovali kvůli nim samým a které by 
samy nebyly podřízeny žádnému dalšímu cíli. Život by vposled byl 
potenciálně neurotický. Neboť pokud by různé cíle o sobě vyvolá
valy protikladná jednání v dané situaci, pak bychom byli smýkáni 
jednou tím a jindy zase oním směrem. Žádným způsobem by ne
bylo možno uspokojit naše protikladné tužby, takže jakýkoli způ
sob jednání, u nějž bychom skončili, by skýtal důvody pro lítost 
a výčitky svědomí. Lidé mohou být samozřejmě neurotičtí. Avšak 
přesto doufáme, že svět a lidská povaha jsou takové, že existuje 
přinejmenším možnost žít jiný než neurotický život. Doufáme, že 
je možné, aby motivační struktura člověka tvořila harmonický ce
lek. Pokud by však na koncrslědů cílů stály oddělené cíle o sobě, 
neměli bychom žádnou záruku, že se kdokoli z nás, ať je sebezdra- 
vější, může ubránit neuróze.

AristoHés je přesvědčen , že nejvyšší dobro lidského jednání 
existuje -  je jím štěstí. 2(LAristotelés ztotožňuje dobro v jakékoli 
oblasti jednání s cílem, k němuž toto jednání směřuje.19 20 21 V lékař
ství je dobrem zdraví, ve stavitelství dům. Pokud tedy má existovat

a touha vést mravní život ve společnosti nejsou vždy v takto symbiotickém 
vztahu. Viz oddíl 6.7 níže.

19 Aristotelés, Eth. Nic. I,2,1094al8.
20 Tamt., I,2,1095al4-30; I,5,1097a30-b6.
21 Tamt., 1,5,1097al 5-24.
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nějaký cíl všech věcí, jež činíme, pak se bude jednat o svrchova
né dobro dosažitelné lidským jednáním. Jak Aristotelés pozna
menává, existuje všeobecná shoda v tom, že svrchovaným cílem 
lidského jednání je štěstí, avšak panuje neshoda ohledně toho, co 
štěstí je. 22 Nejhrubší z lidí ztotožňují štěstTse slastí. 23̂ d e  jd ějak  
říká Aristotelés, o otrocký způsob života, jenž přísluší zvířatům. 
Takový život je zvířecký, protože člověk, který svůj život odevzdá 
uspokojování svých nej jednodušších žádostí, neučinil nic pro to, 
aby se od „nižších44 živočichů odlišil. Jedním z důvodů, proč člo
věk zaujímá nadřazenou pozici nad zbytkem živočišné říše, je to, 
že má schopnost uspořádat svou duši. Je způsobilý sám sebe uvést 
v řád, takže čerpá uspokojení z jiných činností než z oddávání se 
jednoduchým slastem. Hédonistický způsob života přehlíží tuto 
zcela podstatně lidskou schopnost. Je otrocký, protožeje ovládán 
jednoduchými slastmi. Ten, kdo vyhledává pouze slast, ponechává 
svoji dušTnéuspořádanou, tedy setrvává na úrovni zvířete, a jed
noduché žádosti pro něj tudíž zůstávají v důležitém ohledu vnější
mi, jakkoli přitom vedou jeho jednání. Takový člověk totiž nečiní 
nic pro to, aby se ztotožnil se svými žádostmi; ty zůstávajTsTrámi 
v jeho nitru, jež jěj~ponoukaji k té či oné slasti. V tomto smyslu 
žije ten, kdo vyhledává pouze slast, životem donucení.

MáměďTobjevit, co štěstí je, musíme se při tom zaměřit na to, 
čím se lidský život vyznačuje. Pouze pohled na svébytné činnosti, 
jimž se člověk ve svém životě věnuje, může odhalit zvláštní pova
hu lidské způsobilosti být šťastný:

„... říci, že štěstí je svrchovaným dobrem, je snad banální, a je 
zapotřebí určit jasněji, oč jde. To by se mohlo podařit, kdybychom 
nejprve zjistili, co je  dílem člověka. Neboť právě tak jako pištec 
a sochař a kterýkoli mistr a vůbec vše, co koná určité dílo či čin
nost, vidí dobro a zdar v díle, mělo by asi totéž platit i pro člověka, 
pokud má nějaké dílo. Má snad truhlář nebo švec každý své určité 
dílo a činnost, avšak člověk žádné? Bude od přirozenosti bez díla? 
Anebo budeme spíše předpokládat, že tak jako má zřejmě své dílo

22 Tamt., I,2,1095al5-17.
23 Tamt., 1,3,1095b 13-22.
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oko, ruka, noha a vůbec každá část, má podobně také člověk ně
jaké dílo kromě všech těchto? Co by to však mohlo být? Zdá se, 
že život je společný i rostlinám; my však hledáme to, co je  vlastní 
člověku. Vyloučíme proto život spočívající ve výživě a růstu. Po 
něm následuje život spočívající ve vnímání, ale také ten je, jak se 
zdá, společný koním, býkům a vůbec všem živočichům. Co pak 
zbývá, je jakýsi činný život prvku majícího losos (jedna část toho
to prvku má takový princip v tom smyslu, že ho poslouchá, druhá 
v tom smyslu, že jej skutečně má a myslí)... Spočívá-lipak dílo 
člověka v činnosti duše řídící se logem, anebo alespoň v činnosti 
duše, která nenijzcela^bez^bgu^ říkáme-li, že takový a takový 
člověk a takový a takový dobrý člověk má rodově shodné dílo, např. 
hráč na lyru a dobrý hráč na lyru, a stejně tak je tomu ve všech 
případech, kdy se k označení díla přidává jako význačný rys ctnost 
(neboť dílem hráče na lyru je hrát na lyru a dobrého hráče na lyru 
hrát dobře), pokud tedy toto platí a řekneme, že dílo člověka je  ur
čitým způsobem života, že tento život je  činností či jednáním duše 
vedené logem a že dílo řádného člověka je  jeho dobrým a ušlech
tilým vykonáváním, a je-li dále kterákoli činnost prováděna dobře 
vždy na základě příslušné ctnosti, pak se ukáže, že lidským dobrem 
bude činnost duše v souladu s ctnosti, a je-li ctností více, pak s tou 
nejlépší a nejdokonalejší. Avšak musíme připojit „v celém životě“. 
Neboť jedna vlaštovka ani jeden den jaro nedělá; a podobně ani 
jeden den či krátký čas nečiní člověka blaženým a šťastným/*24

Výraz logos jsem v tomto úryvku ponechal nepřeložen. Oxford- 
ský překlad jej tlumočí jako „rozumovou zásadu44. Podle takového 
překladu je dílem člověka činnost duše, jež se řídí rozumovou 
zásadou. Výhodou takového překladu je to, že podtrhuje osobi
tě lidskou způsobilost, jež odděluje člověka od zbytku přírody. 
Nicméně ačkoli je „rozumová zásada44 možným překladem výra
zu logos, již jsme viděli, že logos může být přeložen rovněž jako 
„řád44, „sestavení44 či „poměr44. Zdá se mi, že Aristotelés zde užitím 
mnohoznačného výrazu logos naráží jak  na řád, tak na rozum. Dí
lem člověka je činnost v souladu s určitým sestavením či řádem

24 Tamt., I,6,1097b22-1098a20. Viz též Depart. anim. I,5,645bl4.
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duše. Proto může Aristotelés uzavřít, že lidské dobro je činností 
duše v souladu s ctností -  vždyť ctnost je určitým uspořádáním 
duše.25 Ústřední otázkou etiky pak je, jak je tento řád lidské duši 
vštěpován. Výkon duše bude samozřejmě často zahrnovat prak
tický rozum člověka. Avšak pokud by praktické uvažování neply
nulo z jistého uspořádání duše, bylo by prázdné. Ve skutečnosti je 
člověk s to uvažovat o svém životě proto, že jeho život má určitý 

TacT- Togos v jeho mysli bude reflektovat logos v jeho duši.
Modernímu čtenáři bude nejprve připadatzvTáštní onen před

poklad, podle něhož člověk má nějaké dílo. Také to, jak se k němu 
dospělo -  každá část těla jako oko, ruka či noha má nějaké dílo, 
a tudíž i celý člověk má nějaké dílo - ,  se zdá být slabé. Pokud by 
tento argument byl jediným zdůvodněním domněnky, že člověk 
má nějaké dílo, spočívala by Aristotelova etika na laciných zákla
dech. Avšak jak je tomu u Aristotela často, máme-li porozumět 
argumentu v nějaké dílčí pasáži, musíme zohlednit jeho celkový 
filosoficky názor. Pokud přijmeme, že Aristotelés již  zdůvodnil, 
že každý přirozený organismus má nějakou přirozenost a že člo
věk má osobitou přirozenost, jedinečný vnitřní princip změny 
a klidu, vyplývá z toho zjevně to, že dílem člověka je žít činný 
život, jenž je výrazem jeho přirozenosti. Cíl lidského života spo- 
cívá v ium, žtfcloyěk uskutečňuje v co největším možném rozsahu 
^voj^formu -  a to Arist^ěles ztotdzfltt se s v i chu v aným1 lidský m 
dobrem.,, ‘ ~ -----------

Musíme však zodpovědět dvě otázky. Za prvé se zdá, že pokud 
má člověk uskutečnit svoji přirozenost, musí nějak překročit ony 
jednoduché touhy, s nimiž se narodil -  neboť život oddaný hledá
ní slasti a hovění primárním žádostem není, jak jsme viděli, o nic 
lepší než živočišná existence. Zdá se tedy, že součástí přirozenosti 
člověkaie transcendovat tu přirozenost, s niž se narodil; chceme 
vedet, jakje toto možné. Za druhé, i kdyby Aristbtelés ukázal, že 
člověk má nějaké dílo, že tímto dílem je vedení činného života 
podle vlastní přirozenosti a že právě v tom spočívá svrchované

25 Také jsem přeložil areté jako „ctnost" namísto ,/výtečnost", jak uvádí 
nový oxfordský překlad. Viděli jsme, že podle Aristqtela ctnosti jednoduše 
jsou výtečnostmi. , 'y  ř

k c  I
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dobro, proč bychom si měli myslet, že mu takový život přine
se štěstí? Odpovědi na tyto dvě otázky jsou vzájemně vztaženy. 
Neboť pokud člověk může uspořádat svoje touhy, aby sm ěřovaly 
k životu, kteryjFosobitě lidský, pak bude motivován k takovému 
jednání7jež umožní žít lidský život plnohodnotně; vědeňiTáko- 
vého života budě uspokojovat jeho uspořádané louhy,-takže budě 
moci být považován za život šťastný!

5.3 Ctnost
Uspořádání touhy, jež člověku umožňuje žít vpravdě šťastný život, 
nazývá Aristotelés ctností. Připomeňme, že ctnost byla pro staré 
Řeky výtečností. Takže ctnosti jsou podle Aristotela stavy duše, 
jež dané osobě umožňují žít výtečný život -  naplnit vlastní dílo 
v nejvyšší míře:

„Nesmíme však ctnost popsat pouze jako stav, nýbrž je také třeba 
říci, jaký je to stav. Povšimněme si tedy, jak každá ctnost či vý- 
tečnost působí, že je v dobrém stavu věc, jejíž je výtečností, a že 
dobré je zároveň i příslušné dílo. Tak například výtečnost oka činí 
dobrým jak oko, tak jeho dílo, neboť dobře vidíme díky výtečností 
oka. Podobně způsobuje výtečnost koně jednak to, že je v řádném 
stavu sám kůň, jednak to, že tento kůň dobře běhá, vozí jezdce 
a snáší nápor nepřátel. A je-li tomu tak ve všech případech, bude 
patrně i ctnost člověka takovým stavem, diky němnž-se dobrým 
stává sám člověk a díky němuž bude dobré zároveň i jeho dílo.“26

Ctnosti jsou trvalé stavy duše, které umožňují osobě činit správná 
rozhodnutí ohledně toho, jak jednat za daných okolností, a které 
ji tak motivují k jednání. Jsou to trvalé stavy duše, z nichž, jak se 
domníváme, sestává charakter nějakého člověka. Charakter ob
vykle jako uspořádanou touhu nechápeme; charakter nás ale mo
tivuje jednat určitým způsobem a v Aristotelově světě je jedinou 
motivační silou lidského jednání touha. Aristotelés výslovně tvr
dí, že ,,ctnos^so\^r<^ýim jiváženým i rozhodnutími či alespoň

26 Aristotelés, Eth. Nic. 11,5,1106a 14-24.
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nejsou bez uváženého rozhodnutí4*;27 28 později připojuje, že ctnost 
jr  ,inríÍTnr rnrhorkrracf stav** Hnšě 28 Avšak uvážené rozhodnutí 
je, jak jsme viděli, zvláštním typem touhy: uváženou touhou.29 
Proto Aristotelés uvádí, že „uvážené rozhodování je buď toužící 
mysl, anebo přemýšlející touha44. 30 Pokud se toto pojetí zdá mo
dernímu čtenáři podivné, pak je to možná proto, že dnes pracuje
me s mnohem užším pojetím touhy než Aristotelés. Uvažujeme-li 
o touze jako o prosté síle v nitru jednotlivce, jehož pohání k ně
jakému cíli, pak je představa myslící touhy nebo ctnosti jakožto 
uspořádané touhy naprosto nesrozumitelná. Avšak v Aristotelově 
pojetí člověka zahrnují touhy mnohem bohatší soubor motivač
ních stavů. Vedle žádostí, jež jsou prostými silami, existují ještě 
jiné touhy, jako například uvážená rozhodnutí, v nichž se myšlení 
a touha navzájem prolínají. V Aristotelově světě jsou touhy dosta
tečně rozmanité na to, aby byly utvářeny, uspořádány a prosyceny 
rozumem.

Mravní ctnosti jsou člověku vštěpovány zvy k em ,31 Žádná 
z mravních ctností v nás nevyvstává od přírody:32 zároveň však 
platí, že člověk nedosáhne svého nejvyššího cíle a plně neuskuteč- 
ňuje svoiTj^irozenDa^dokud nerozvine.ctnosti, ahy tak mohl véfít 
šťastný život. Zdá se, že částí přirozenosti člověka ie transcendo- 
vat~ p ř í r n H n , tj. uspořádat svoji duši do tvaru, kterv bv od přiroze
nosti nevyvstal. Aristotelés proto říká, že člověk je od přirozenosti 

'politickým živočichem, tj. tím, kdo svoji přirozenost může plně 
uskutečnit jedině v rámci politického společenství, které lidskému

27 Tamt., II,4,1106a3. (Tento a následující dva citáty jsou v mém pře
kladu. -  J. L.)

28 npoaipeTucrj, hexisproairetiké (tamt., 11,6,1106b36; VI,2,1139a22).
29 ř| 8é 7ipoaípeaiq čpe^u; PouXeutucti, hé de proairesis orexis búleutiké 

(tamt., VI,2,1139a23).
30 f\ ópeKTiKÓq vouq ř| 7tpoaípeoi<; f[ ópe^u; 5iavor|TiKT|, é orektikos nús hé 

proairesis é orexis dianoétiké (tamt.,VI,2,1139b3).
31 Tamt., 11,1.
32 Tamt., 11,1,1103al9.
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štěstí napomáhá.33 Lidské štěstí dokonce v činném životě v politic
kém společenství do určité míry spočivá. A přesto, ačkoli je člo
věk od přirozenosti politickým živočichem, ačkoli má schopnost 
pěstovat smysl pro spravedlnost či mravní cit, žádná z politických 
či mravních ctností v něm nevyvstává od přírody. Spravedlivý
mi se stáváme konáním spravedlivých činů, statečnými konáním 
statečných činů, uměřenými konáním činů uměřených.34 35 Ctnosti 
jsou stavy charakteru a nabýváme jich tím, že konáme činy, které 
bychom konali, kdybychom tento stav charakteru již měli.

„Tím, že nějak jednáme ve svých vztazích k ostatním lidem, stává
me se spravedlivými nebo nespravedlivými a tím, že nějak jedná
me ve chvílích, kdy nám něco hrozí a kdy si navykáme cítit strach 
nebo odvahu, stáváme se statečnými nebo zbabělými. A zrovna 
tak se to má i s žádostmi a pocity hněvu; někteří se stávají umě
řenými a umírněnými, druzí nevázanými a prchlivými, a to podle 
toho, zda se dokáží chovat tím nebo oním způsobem za daných 
okolností. Jednotlivé stavy [charakteru] se tedy jednoduše řečeno 
rodí z činností jim podobných. Proto je třeba konat takové činnosti, 
jaké se konat mají. Rozdíly, jimiž se liší, jsou totiž následně určující 
i pro stavy. Nemálo tedy záleží na tom, abychom si hned od dětství 
zvykali na tyliébootiy způsoby, ba záleží na tom velice mnoho, 

"Herkuli uptně vše!*** ' “

To je důvod, proč se Aristotelés domníval, že jeho přednášky by 
nebyly nikterak prospěšné pro někoho, kdo není dobře vychován. 
Výtečnost vyrůstá ze zvyku, nikoli z přednášek.

Zvyky nám, jak se domnívá Aristotelés, vštěpují nejen uzpůso- 
benost k různým typům chování, ale také cit pro to, jak jednat za 
různých okolností. Jedním z důvodů, proč se při výchově člověka 
k ctnosti (nejde totiž jen o to přimět jej k ctnostnému chování) mu
síme spolehnout na zvyk, je to, že neexistují žádná pravidla, která

33 Viz Aristotelés, Pol. 1,2. Status člověka jako politického živočicha vy
kládám podrobněji v oddílu 5.6 níže.

34 Aristotelés, Eth. Nic. 11,1,1103b 1-2.
35 Tamt, 11,1,1103bl4-25.
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by předepisovala, jak má ctnostný člověk jednat. Jedna stránka 
problému odkazuje zpět k Sokratovi a jeho pátrání po definicích. 
Sókratés se například tázal „Co je to statečnost?44, přičemž na kaž
dou odpověď, která se nevyhýbala otázce a která by mohla znít: 
„Neochvějně držet pozici a vzdorovat nepříteli44, reagoval protipří
kladem: třeba situací, kdy bránění pozice již není statečné, nýbrž 
bezhlavé. Problém částečně spočívá v tom, že Sókratés by nepřijal 
odpověď, která by sama obsahovala hodnotící pojem, neboť také 
ten by zůstal nevymezen. Tudíž odpověď „statečně jednat44 by byla 
hodnocena jako vyhýbání se podstatě otázky. Aristotelés pocho
pil Sokratovu lekci tak, že pro jednání nelze určit žádná pravidla. 
Leda bychom připustili pseudopravidlo „Jednej statečně44; jenže 
pak stejně nebudeme vědět, jak toto „pravidlo44 uposlechnout, po
kud již nebudeme stateční.36 Zároveň však ten, kdo je již statečný, 
žádná pravidla nepotřebuje. Bude nejen motivován ke statečnému 
jednání, bude mít rovněž cit pro svébytnost situace, v níž se na
chází. Bude schopen posoudit, zda je za těchto okolností vhodné 
držet pozici, anebo ustoupit -  a jakmile učiní takovýto soud, bude 
mít sklon také tak jednat.

Zvyky tedy uspořádáve j  Y n?*í duší, Podle Aristote
la je to, že nám činí potěšení konat určité činy, znakem stavu 
charakteru.37

„Slast je totiž stav duše a slastné je pro každého to, čeho milovní
kem se nazývá; zdrojem slasti je nejen například kůň pro milov
níka koní nebo divadlo pro milovníka podívané, nýbrž stejným 
způsobem přinášejí spravedlivé činy potěšení také milovníku spra
vedlnosti a obecně ctnostné činy milovníku ctnosti. Slasti většiny 
lidí jsou ovšem ve vzájemném rozporu, protože nejsou slastné od 
přirozenosti. Milovníkům ušlechtilosti jsou však slastné věci, jež 
jsou slastné od přirozenosti. Takové jsou ctnostné činy, které jsou 
tudíž slastné pro takové lidi i co do vlastní přirozenosti. Jejich život 
tak již nepotřebuje slast jako nějaký přívěšek, nýbrž máji v sobě 
samém. Kromě toho, co jsme řekli, totiž platí, že člověk, jehož

36 Srv. tamt., 11,2,1104a20 nn.
37 Tamt., 11,2,1104b3-28; srv. I,9,1099a7-25.
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netěší ušlechtilé skutky, není ani dobrý. Neboť nikdo by nenazval 
spravedlivým člověka, jehož by netěšilo spravedlivé jednání, ani 
štědrým toho, jehož by netěšily štědré skutky. A podobně je tomu 
ve všech ostatních případech. Je-li tomu tak, musí být ctnostné 
činy samy o sobě slastné. A jsou ovšem i dobré a ušlechtilé a mají 
každou z těchto vlastností v nejvyšší míře, soudí-li ctnostný člověk 
o těchto vlastnostech správně...“38

Ctnostnému člověku se slibuje určitá uspořádanost duše. Není ni
kdy rozpolcený mezi tím a oním směřováním na základě proti
chůdných tužeb, a je tudíž prost neurotického konfliktu. Je tomu 
tak proto, že, jak to vyjadřuje Aristotelés, jeho slasti jsou slast- 
né od přirozenosti a samy o sobě. Aby byla nějaká slast slastná 
od přirozenosti, musí být pociťována osobou žijící výtečný život, 
tj. musí být slastí někoho, kdo v nejvyšší míře naplňuje svoji při
rozenost. Aristotelovo pojetí člověka je optimistické alespoň v této 
míře -  kdo je s to uskutečnit svoji přirozenost, povede bohatý, 
naplněný a šťastný život a bude zakoušet určitou jednotu a soulad 
panující mezi jeho touhami. Má-li být čin slastný v sobě samém, 
musí být právě takovýto -  musí poskytovat slast nikoli jako pro
středek k nějakému dalšímu cíli, nýbrž musí být činem, jenž je 
slastný v tom, že je konán pro sebe sama. Uměřený člověk se 
například nezdržuje tělesných slastí proto, aby byl dobrým člově
kem. Znakem jeho uměřenosti je to, že tyto tzv. „tělesné slasti44 
pro něj za daných okolností nebudou slastné.39 Aristotelés tvrdí, 
že „mravní ctnost je zaměřena na slast a strast. Neboť konáme-li 
něco špatného, konáme to kvůli slasti, odmítáme-li konat něco 
ušlechtilého, pak kvůli strasti44.40 Úkolem mravní výchovy však 
neníjrfimět nás konat ušlechtilé činy navzdory tornu, že nás naše 
touhy vlečoij ke špatnému,. nýbržjpíše jpřeusj}^  
taE7 ze nám z k o n ^  slast a z konání
činů špatných strast.

38 Tamt., I,9,1099a7-23. (Výraz áperri, areté, opět překládám jako „ctnosť‘ 
a ne jako ,,výtečnosť\)

39 Tamt., 11,2,1104b2-13.
40 Tamt., 11,2,1104b8-ll.

193



5. Etika a uspořádání touhy

Z moderního post-freudovského hlediska se může zdát, že ten
to obraz sjednocené duše je přehnaně optimistický. Jako moderní 
lidé máme sklon věřit, že dokonce i dobrý člověk bude pociťovat 
nutkání k nedovoleným tělesným slastem, třebaže se ubrání tomu, 
aby jim podléhal. Aristotelův uměřený člověk naopak nepociťuje 
žádné nutkání k nedovoleným slastem -  v dané situaci jej celé tělo 
i duše táhnou jediným směrem, a to směrem k sebekázni. V tako
vou chvíli vlastně uměřený člověk čerpá slast ze své zdrženlivosti. 
Může být takový člověk modelem pro nás? Kdo si podle nás zaslu
huje větší chválu -  ten, kdo překonal pokušení, aby učinil správ
nou věc, anebo ten, kdo tak učinil nenuceně? Můžeme za touto ne
nuceností vidět něco jiného než necitelnost? Podle Aristotela je ne
nucenost naopak znakem citu uměřeného člověka. Ačkoli mohou 
být tělesné slasti za jiných okolností krajně slastné, má uměřený 
člověk dostatečný cit pro situaci, v níž se právě nachází, aby věděl, 
že z ní neplyne žádná slast.41 V Aristotelových očích právě tato 
osoba zasluhuje naši chválu. Chválíme-li někoho, kdo se zdržel 
pokušení, snažíme se mu tím vynahradit jeho ztrátu. Oceňujeme 
námahu spojenou s jednáním pro vyšší cíle, než je bezprostřední 
uspokojení žádostivosti. Aristotelés uznával, že pochvalu lze užít 
jako nástroje mravního povzbuzování, ale nejvyšší chválu podle 
něj vůbec neudělujeme jako odměnu, nýbrž je to ocenění člověka, 
jenž je vpravdě šťastný. Je to část našeho obdivu. Vpravdě šťastný 
člověk je tím, jehož slasti a strasti se shodují s jednáním ctnost
ného člověka -  čerpá slast z toho, že jedná statečně, uměřeně či 
velkoryse; a my to obdivujeme právě proto, že je vpravdě šťastný. 
Lidská bytost, jíž se v životě daří, vzbuzuje náš obdiv.

Lidské slasti a strasti nejsou, jak jsme viděli, pevně určeny při
rozeností -  mohou být rozdíleny a uspořádávány zvykem a cvi
čením. Tím, že jsme od útlého dětství vychováváni tak, abychom 
jednali statečně, ohleduplně či uměřeně, dospějeme do stavu, kdy 
v takovém jednání nacházíme slast. Člověk tedy vstupuje do mrav
ní oblasti z podstaty nerozumově. Dítě nevedeme k ohleduplnosti 
tím, že mu vysvětlujeme důvody, proč má jednat ohleduplně -  ane
bo pokud mu je vysvětlujeme, je to jenom druhotná část postupu.

41 Viz J. McDowell, Are Moral Requirements Hypotheticál Imperatives?
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Dítě není schopno docenit důvody pro ohleduplné jednání; vždyť 
tyto důvody z hlediska osoby, která není ohleduplná, ocenit nelze. 
Namísto toho dítě vedeme pobídkami a odměnami k ohleduplné
mu jednání a hrozbami je odvádíme od jednání bezohledného. 
Tento systém pobídek a hrozeb bude pokud možno brát ohled na 
důstojnost dítěte, avšak nebude se nikterak zásadně obracet na 
jeho rozumovost. V obvyklém případě začne dítě jednat ohledu
plně proto, aby získalo odměnu nebo pobídku -  tj. pro vnější slast. 
Avšak opakováním začínají dítěti činit potěšení samy ohleduplné 
činy. Tímto způsobem dítě vrůstá do mravního světa.

Lidé podle Aristotela jednají špatně kvůli slasti a strasti. Avšak 
slasti špatného člověka jsou nesprávně rozdíleny. Neboť ctnosti 
jsou takové stavy charakteru, které přispívají k našemu prospěchu 
jakožto lidských bytostí. Špatným jednáním se tedy doslova pro
tivíme své vlastní přirozenosti. Jednáme tak, že zmenšujeme své 
šance na plnohodnotný život. Vezměme například kouření. Člo
věku může z kouření plynout nesmírné potěšení, avšak je zřejmé, 
že slasti takové osoby jsou rozdíleny nesprávně. Podporují zkázu. 
Podle Aristotela jsou takové všechny neřesti. Opačné ctnosti jsou 
ctnostmi pouze proto, že podněcují a pomáhají ustavit plnohod
notný život. Proto je mravné jednání vposled v našem nejlepším 
zájmu. Mravné jednání může zahrnovat správné jednání vůči dru
hým, avšak je tomu tak proto, že dobré jednání vůči druhým -  
přátelství, občanství -  patří k lidskému zdaru. Nicméně ačkoli být 
ctnostným je v našem nejlepším zájmu, ctnostný život nelze ne- 
ctnostnému člověku „prodat“. Nepředstavuje mimomravní lákadlo 
pro přijetí mravného postoje. Pouze osoba, která mravný postoj 
opravdu zaujala, může vidět, že mravné jednání je částí lidského 
zdaru.

Podle Aristotela do určité míry platí, že ctnosti získáváme prá
vě tak, jak nabýváme znalosti umění. Nerodíme se ani s ctností 
uměřenosti, ani se stavitelským uměním -  ani jedno v nás ne
vzniká od přirozenosti.42 Takovému umění, jako je stavitelství, se 
učíme opakováním činnosti stavění domu. Tak se také statečnými 
stáváme konáním statečných činů. Avšak mezi uměním a ctností

42 Aristotelés, Eth. Nic. 11,1,1103a31-b2.
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existuje rovněž důležitá odlišnost.43 To, oč vposled jde v umění, 
je hotový výrobek. Dobrost domu je v domu samém, avšak ctnost- 
nost činu v něm samém není. Člověk může jednat v souladu se 
statečností, aniž by přitom jednal statečně. K ctnostnému jedná- 
ní nestačí, že ^půsohgrn je^páme; jftdpáni
z ju&itéhp stavu na^gho charakteru.

Podle Aristotela existují tři podmínky ctnostného jednání. 
jy jed najíc í musí mít praJctické yědění. Například k tomu, aby 
daný čin byl statečný (a nikoli pouze vykonaný v souladu se sta
tečností), musí člověk vědět, že za těchto okolností je správné 
držet pozici. Musí si být vědomi, že toto není případ bezhlavosti, 
chvástavosti nebo pošetilosti. 2) Jednající si musí čin zvolit, a to 
pro něj samý. Musí jej činit proto, že to je za dané situace to, co 
je statečné£5) Činjnusí vyplý^atj7 pwnfthn oharak^n Nesmí jít 
o nahodilou událost -  jako například když člověk divoce bojuje, 
protože shodou okolností nemůže utéct. Takový člověk může mít 
silný pud sebezáchovy, avšak není statečný.

Zatímco umění vyžadují splnění pouze první podmínky, prak
tického vědění -  stavitel musí vědět pouze to, jak se staví dům - ,  
pro ctnost jsou volba a charakter zásadní:

„... jakožto podmínka ctnosti nemá vědění žádnou, nebo jen vel
mi malou váhu, zatímco na ostatních podmínkách tu záleží nikoli 
málo, nýbrž úplně všecko, a právě ty člověk splňuje, když často 
spravedlivě a uměřeně jedná.

Říci o nějakých činech, že jsou spravedlivé či uměřené, je tedy 
možno jen tehdy, jsou-li takové, jaké by bylo jednání spravedlivého 
či uměřeného člověka. Spravedlivý či uměřený však není ten, kdo 
takové činy koná, nýbrž ten, kdo je činí tak, jak je činí lidé spra
vedliví a uměření. Je tedy řečeno správně, že člověk spravedlivý

kového jednání by nikdo neměl ani naději stát se dobrým.
Mnozí tak ovšem nejednají a uchylují se raději k teorii, přičemž 

se domnívají, že pěstují filosofii a že se tímto způsobem stanou 
dobrými. Počínají si však podobně jako nemocní, kteří velmi po-

«  Tamt., 11,3.
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zorně vyslechnou lékaře, neudělají ale nic z toho, co jim nařídí. 
A jako na tom tedy po stránce tělesné nebudou dobře lidé, kteří se 
léčí tímto způsobem, nebudou na tom ani po stránce duševní dobře 
ti, kdo tímto způsobem filosofují/444

Z toho, že Aristotelés rozlišil tři podmínky pro ctnostné jednání, 
nicméně nikterak nevyplývá, že tyto podmínky jsou zcela odlišné. 
Jelikož nemáme žádná pravidla, která by předepisovala ctnostné 
jednání v daném souboru okolností, a jelikož etika není přesnou 
vědou, lze určit, jak v dané situaci jednat, jedině tím způsobem, že 
se otážeme ctnostného člověka, jak by jednal on (pokud samozřej
mě nejsme sami ctnostní, neboť v tom případě budeme mít cit pro 
situaci, jenž nám umožní správně posoudit, jaký čin je vhodný). 
Praktické vědění ctnostného člověka tudíž neexistuje nezávisle na 
jgho charakteru .̂« ^ák1ad^sjvétocharakterusT také ctnostný
člověk volí ctnostný čin kvůli němu samému^-^

Praktické vědění ctnostného člověka nazývá Aristotelés prak
tickou moudrostí (cppóvqaic. fronésis).44 45 Rozhodnutí z ctnostného 
člověka neproudí automaticky; jsou výsledkem usuzování a myš
lení, vědomého citu pro to, co situace žádá. Mravní ctnost jakoby 
proudí skrz mysl. Avšak je to jiná část mysli než tan k;terá je způ
sobilá rozumově nahlížet bytnosti a základní filosofi^épravdy.46 
Aristotelés rozlišuje části duše na základě odlišnosti děl, která pro
vádějí, a způsobilost rozumově nahlížet základní pravdy vykonává 
dílo, jež se dramaticky odlišuje od výkonu způsobilosti rozhod
nout, jak jednat. Aristotelés jasně uvádí, že filosofická moudrost 
(oocpía, sofid) je vyšší formou vědění než praktická moudrost:

„Bylo by podivné myslet si, že politické umění nebo praktická 
moudrost jsou nejlepším věděním, jelikož člověk není to nejlep
ší na světě. ... Nic by na tom nezměnilo ani tvrzení, že člověk je 
nejlepší ve srovnání s ostatními živočichy. Jsou přece i jiné věci, 
jejichž přirozenost je oproti člověku mnohem božštější, nejzřejměji

44 Tamt., 11,3,1105bl-18.
45 Tamt., VI,5.

Tamt., VI,2.46
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například tělesa, z nichž sestává nebe. Z toho, co bylo řečeno, je 
tedy zjevné, že moudrost je vědění (é7tioTTj|iTi, epistémě) spoje
né s chápáním (vouq, nús) věcí, jež jsou od přirozenosti nejvyšší. 
Proto také o Anaxagorovi, Thalétovi a jiných takových mudrcích 
říkáme, že mají moudrost, ale nikoli praktickou moudrost, když vi
díme, jak nedbají toho, co je pro ně prospěšné, a že sice vědí spous
tu věcí, které jsou podivuhodné, obtížné a nadlidské, zároveň ale 
nepoužitelné, protože to, co hledají, nejsou lidská dobra. Naopak 
praktická moudrost se týká lidských záležitostí a věcí, o nichž lze 
rozvažovat?7*7""-

Praktická p fiincnfigká moudrost dokonce pomáhají ustavit dva 
fundamentálně odlišné typy života.47 48 Mravní či politicky život 
je činným životem v obci, jehož popisu je věnována větší část 
Etiky Nikomachovy. Jde o životy y  němž_praktická mysl a mravní 
ctnosti zaujímají ̂ řednLimsla.49 Život naplněný rozumovým ná
hledem je naopak přenechán filosofii -  je rozumovým náhledem 
bytností a základních pravd o obecné struktuře skutečnosti. Jde 
o život, v němž přední místo nezaujímají mravní ctnosti, nýbrž 
spíše ctnosti rozumové, jako je teoretická mysl -  jde o život, jenž 
je dosti vzdálen politickému životu v obci.50 Avšak pokud mravní 
a nahlíživý život popisují dva podstatně odlišné typy, vyvstává 
vážná otázka po možnosti jednotného a souladného lidského živo
ta. Zdálo by se, že je příliš mnoho různých věcí, jimiž se má člověk 
stát. Neboť pokud všichni lidé od přirozenosti touží po rozumění 
a pokud tato touha motivuje člověka rozumově nahlížet svět, zdálo 
by se, že jde o touhu, jež jej vytlačuje z mravní oblasti. A přesto 
má mravní život znamenat dobrý a šťastný lidský život. Zdálo by

47 Tamt., VI,7,1141a20-b9. Aristotelés se domníval, že mysl jednoduše 
uchopuje první principy: Anal. post. 11,19; Met. IX, 10. Tuto činnost nazývá 
překladatel „chápání". „Vědění" (é7UGTr||ni, epistémě) je takové, jež se učíme 
od uchopených prvních principů přesným usuzováním. Viz oddíl 6.1 níže.

48 Aristotelés, Eth. Nic. I,3,1095bl7-19; X,7-10; Pol. VII,2,1324a24-34. 
Výklad viz níže, oddíl 6.7.

49 Aristotelés, Eth. Nic. 11,1,1103al4^18.
50 Srv. tamt., VI,7; X,7-10, zvi. 1177b4-25.
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se, že pokud je člověk pevně zakořeněn v mravní oblasti, musí mít 
ve své duši rozpornou touhu, totiž touhu po porozumění. Avšak 
ctnostný život má být svoboden od takovýchto konfliktů mezi tou
hami. Pokud se naopak člověk podvolí touze rozumět a věnuje se 
nahlíživému způsobu života, zdálo by se, že tím přichází o dobrý 
lidský život. K tomuto problému se vrátíme později.51

Pro tuto chvíli je důležité, že praktická mysl je v jednotlivci mo- 
tivační silou.52 Nej vyšším stavem praktické mysli, který se usku

tečňuje v ctnostném člověku, je praktická moudrost. Je to rozvinu
tá ̂ ůspbilpsyjosuzoyatrJUeiÉjdlejsQujjroJ^ 
špatné, a volit činy, které za daných životních okolností tyto cíle 
nejlépe zajišťuji.53 54 Prakticky moudrý muž je schopen rozhodnout, 
jaké činy jsou pro něj opravdu dobré, avšak tyto činy nejsou pouze 
(prostředky k dosažení cílů, nýbrž jsou samy cíli. Tyto činy totiž 
pomáhají ustavit dobře vedený život li dobrý život je sám o sobě 
cílem. Přesto se zdá, že praktická moudrost zahrnuje rozvažování, 
a již jsme viděli, že Aristoteles trvá na tonyženaše rozvažování 
sejýkáttikoli cílů; nýbrž prostředků^ Jak však může být totéž 
jednání současně prostředkem i cílem? Možná že nemůže -  možná 
si zde Aristotelés odporuje. Nicméně rád bych zde navrhl způsob, 
jak Aristotelova zdánlivě protichůdná tvrzení usmířit. Jedno a to
též jednání lze nahlížet současně jako prostředek i cíl. Z hlediska 
rozvažování, jež vychází z touhy po určitém cíli a prochází způ
soby vedoucí k tomuto cíli až k uváženému rozhodnutí o tom, jak 
jednat, je jednání, které poté následuje, prostředkem. Avšak z hle
diska dobře vedeného života pomáhá právě toto jednání ustavit 
tento život, a tento život je sám cílem. Aristotelés ve skutečnosti 
do svého výkladu o tom, co znamená rozvažovat dobře , cíle zahr
nuje.55 Člověk způsobilý dobře rozvažovat je tím, kdo je s to jak  
volit nejlepší věci dosažitelné jednáním, tak uvažovat o tom, jak

51 Viz níže, oddíl 6.8.
52 Viz Aristotelés, Eth. Nic. VI,2, zvi. 1139a22-b5.
53 Viz tamt., VI,5, zvi. 1140b4-7, b20-21.
54 Tamt., 111,3,1112bl 1—24; srv. níže, odd. 5.4.
55 Tamt., VI,8,1141b8—14; VI,10,1142b21-22; srv. VI,13,1144a20-29.
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jich dosáhnout. Zatímco tedy rozvažování se samo o sobě může 
týkat pouze prostředků, a nikoli cílů, rozvažování dobré se týká 
jak prostředků, tak cílů.

Způsobilost dobře rozvažovat má člověk s praktickou moudros
tí. ̂ A však jaTTnás dobré rozvažování motivuje K jednámy sflad 
bude vhodné vrátit se k Aristoteloviipojetí rozvažování a uvážené
ho rozhodnutí (noompEGic,, proairesis^.51 Rozvažování mápocátek 
v chtenHírčitého cíle. Tbto chtění je samo jak touhou, tak součástí 
vědomí. Chtění motivuje rozvažování, během něhož jednající vy
vozuje z touženého zpět kroky, jež jsou nutné k jeho dosažení. 
Rozvažování je jak vědomou úvahou, tak projevem touhy po cíli. 
Zajišťuje rovněž přenos touhy z chtěného cíle na prostředky. Po
sledním krokem rozvažování je uvážené rozhodnutí jednat urči
tým způsobem. Rozhodnutí je zároveň touhou a stavem vědomí. Je 
to dokonce sebevědomý stav bytostně, neboť vědomí toho, že jsem 
se rozhodl jednat určitým způsobem, uvážené rozhodnutí částečně 
ustavuje. Celý tento postup je zároveň projevem praktické mysli 
a projevem touhy. Proto může Aristotelés hovořit o toužící mysli. 
Praktická moudrost je právě to, co ukazuje toužící mysl ctnostné 
osoby: chce nejlepší cíle a dobře uvažuje, jak jich dosáhnout.

5.4 Nezdrženlivost56 57 58
Aristotelés se nezajímal pouze o praktickou moudrost ctnostného 
člověka, nýbrž také o praktická selhání těch, kdo ctnostní nejsou. 
Jeden druh selhání jej obzvláště fascinoval. Když totiž člověk 
poté, co dospěl k rozhodnutí, že určitý postup jednání pro něj bude 
nejlepší, jedná v rozporu s tímto vlastním úsudkem. Takový člověk 
není s to, ať už z toho či onoho důvodu, žít tak, jak si myslí, že by 
měl. Hovořím o takovém člověku, protože Aristotelés se nedomní
val, že jednání protivící se vlastnímu úsudku by bylo ojedinělou 
událostí, ke které může dojít v jinak ctnostném životě. Jednání

56 Tamt., VI,8,1141b8-10.
57 Viz níže, oddíl 5.4.
58 Vhodná četba: Aristotelés, Eth. Nic. VII.
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proti vlastnímu úsudku je podle něho charakterovou vadou -  ne- 
dostatkemjensTVešel ve ziiámusťpod označením nezdrženlivost.

Nezdrženlivost je pro filosofy důležitá proto, že není jasné, jak 
je vůbec možná. Jak známo, Sókratés tvrdil, že žádný člověk ne
může vědomě nekonat, co je nejlepší.59 Šlo, zhruba řečeno, o abs
traktní úvahu, jejímž záměrem bylo ukázat nesmyslnost představy 
člověka, který by vědomě zvolil určitý způsob jednání, ačkoli by 
pro sebe považoval jiné jednání jak za možné, tak za lepší. Pokud 
by totiž opravdu považoval jiné jednání za lepší, jak by bylo mož
né vysvětlit, že tak nejedná? Sókratés odtud dospěl k závěru, že 
zlý skutek musí být spáchán z nevědomosti, pod vlivem chybného 
přesvědčení, že to je to nejlepší.

Avšak Sókratés, jenž stojí za filosofickou formulací problému 
nezdrženlivosti, také způsobil odklon od jádra problému. Formu
loval jej totiž výslovně jako problém týkající se vědění či porozu
mění (é7cioTT|pr|, epistémé): „bylo by prý divné, jak mínil Sókratés, 
kdyby vědění, jež je v člověku přítomno, bylo jako otrok něčím 
jiným ovládáno a vláčeno sem a tam.“60 Tímto způsobem byla 
původně velmi obecná otázka, jak můžeme jednat proti vlastnímu 
úsudku, převedena na dost speciální a technickou otázku, jak by 

""naše. duše mohla být v určitém stavu -  tj. ve stavu vědění či poro
zumění - ,  aniž by ji přitom tento stav určoval. Aristotelés, který 
problém zdědil od Sokrata v této formě, věnoval hledánvodpovědi 
většinu VII. knihy Etikv Niknmachnvv. Chce zde ukázat, jak může 
T5yTvědění v duši dočasně vyřazen5"Sifavmi vášněmi. Je ironií, že 
při snáze zodpovědět tuto otázku Aristotelés rozšířil pojem nezdr
ženlivosti natolik, že zahrnul i ty běžné případy podléhání vášním, 
u nichž bychom jednoduše řekli, že jednající „měl být rozumnější44. 
Jakkoli může být věc zajímavá pro všechny, kdo zkoumají lidský 
úděl, skrývá se v nezdrženlivosti specificky filosoficky problém. 
jemuž hrozí, že bude přehlédnut. _ —i A/(í2d£? tztf ťQs f

Nazvěme nezdrželivostí situaci, v níž ál jednající záměrně vv- 
koná nějaký čin^přičemž b) se domnívá, že má možnost jednat

59 Platón, Prot. 352b-353a.
60 Aristotelés, Eth. Nic. VII,3,1145b23-24. Viz Platón, Prot. 352b~c.
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iinak^azároveň c) soudí, že při zvážení všech okolností by pro 
něj bylo lepší vykonat nikoli ten činT který  právě koná, nvbrž onen 
čin jiný.61 Pojem nezdrželivosti nám umožní soustředit se na to, co 
je na nezdrženlivosti trvale filosoficky zajímavé. Na jednu stranu 
v něm není řeč o žádném zvláštním stavu duše, jakým je třeba 
vědění či porozumění, čímž je otázka zproštěna vazby na jakékoli 
zvláštní (ať už Sokratovo nebo Aristotelovo) pojetí duše, které by 
mohlo působit jako omezené na antické Řecko. Na druhou stranu 
pojem nezdrželivosti není tak obecný, aby hrozilo, že se vytra
tí filosofický problém. Obvyklý případ podlehnutí pokušení sice 
Aristotelés hodnotí jako nezdrženlivost, avšak nemusí jít o případ 
nezdrželivosti; není totiž nutně zřejmé, že svedená osoba v oka
mžiku svého jednání soudila, že při zvážení všech okolností by 
bylo lepší udělat něco jiného. Každý případ nezdrželivosti ie pří
padem nezdrženlivosti, avšak nikoli naopak.

Nezdrželivost skrývá osobitý filosofický problém, neboť je ob
tížné pochopit, jak je vůbec možná. Psycholog nebo romanopisec 
by nám mohl říci, jak se lidé ocitají ve spleti pokušení, která život 
přináší, avšak nezdá se, že by bylo vůbec nějak možné se cho
vat nezdrželivě. Je to proto, že přesvědčení, touhy, hodnoty a činy 
toho, kdo jedná, jsou navzájem vnitřně spjaty. Nějakou bytost mů
žeme považovat za jednající, tj. za někoho, kdo jedná záměrně, 
pouze pokud můžeme jeho chování včlenit do schématu přesvěd

č e n í a tužeb, jež mu připisujeme. Důvod pro to, že jedná tak, jak 
jedná, musíme nalézt právě v jeho přesvědčeních a tužbách. Avšak 
jeho domněnky a tužby jsme schopni určit jedině na základě jeho 
záměrných činů, tj. na základě toho, co říká či jinak činí.62 Na 
jeho činech se ukazuje, co považuje za hodnotné; k jeho hodnotám 
v zásadě neexistuje jiný, nezávislý přístup. Nikoho tak nelze pova
žovat za nezdrželivého pouze na základě toho, že soudí „Nesmím 
X“ -  kde X je vyjádřením nějakého obecně sdíleného morálního 
zákazu - ,  a pak tento soud neuposlechne. Za takových okolností

61 Za tuto formulaci vděčím Dodaldu Davidsovi (viz How is Weakness of 
Will Possible?).

62 Viz tamt., zejm. kap. 1 a 11; týž, Inquiries into Truth and Interpretation, 
kap. 9-16.
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se příkaz „nebudeš X“ do určité míry zmocňuje svědomí člověka, 
avšak tím ještě není prokázáno, že tento člověk usoudil, že by při 
zvážení všech okolností bylo lepší nečinit X. Důvod vnitřní spja- 
tosti přesvědčení, tužeb, hodnot a jednání tkví v celostní povaze 
duševna. Každé přesvědčení a touha je podmíněna nekonečným 
počtem dalších. Z žádné samostatně dané dvojice přesvědčení 
a touhy nelze nijak poznat, jaký čin, pokud vůbec nějaký, bude 
jeho výsledkem. Na první pohled bychom si mohli myslet, že po
kud má jednající velkou žízeň a je přesvědčen, že před ním leží 
sklenice s vodou, přikročí k činu a napije se. Avšak ve skutečnosti 
tak neučiní, pokud je zároveň přesvědčen, že ho jeho únosce za to 
zastřelí -  samozřejmě kromě případu, že mu nejde o žízeň, nýbrž 
o to ukončit svůj život. Podobně nelze z žádného odděleně daného 
činu nijak poznat, jaká dvojice přesvědčení a tužby je jeho skuteč
ným vysvětlením.

Chceme-li tedy vidět nějaké jednání jako záměrné, zdá se, že 
musíme vypracovat dosti složité teleologické pojetí činitele, jenž 
má spleť vzájemně podmíněných přesvědčení a tužeb a cílevědo
mě jedná v prostředí, kterému více či méně rozumí. V jádru po- 
jetí záměrného jednání leží předpoklad(feumnošft. Sama vlastní 
povaha záměrného jednání vyžaduje, aby dávalo smysl ve světle 
přesvědčení a tužeb jednajícího. Jakékoli vysvětlení záměrného 
jednání musí být součástí příběhu, v němž je jednající líčen jako 
rozumový živočich. Nezdrželivost tuto strukturu ohrožuje, a to je 
důvod, proč je filosoficky zajímavá. Vzhledem k celostní povaze 
duševna se činitelovo jednání může ve světle jakékoli dílčí dvojice 
přesvědčení a touhy jevit jako podivné. Avšak v nezdrželivém činu 
vzal jednající údajně v úvahu všechna svá přesvědčení a touhy. 
Výsledkem jeho rozvažování má prý být čin, který je na jednu 
stranu záměrný, a na druhou stranu je v protikladu k jeho úsudku 
o tom, co by bylo lepší učinit.

Neexistuje přímočarý způsobe jak  určit, co si Aristotelés^ /^ - 
zdrželivosti myslel. Jeho rozsáhlý vyklad v VII. knize Etiky Ni- 
komachovv se zabývá n e z d rž e livosti, ne nPvdry^livcL^tL a jejími 
všemožnými formami. Vzhledem k tomu, že j eho etickýmázor je 
založen na myšlence, ž e j id ská přirozenost je s tojiabýt ctností, 
jejichž uplatňování ustavuje štěstí, bude ho patrně velmi zajímat
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problém ztráty sebeovládání obecně. A právě při výkladu o ne
zdrželivosti Aristotelés výslovně uplatňuje svou dobře známou 
metodickou zásadu: filosofická teorie musí zachraňovat jevy :

„Stejně jako jinde, musíme před sebe postavit jevy a poté, co nej
prve probereme obtíže, postoupit a ukázat, pokud možno, pravdi
vost všech uznávaných domněnek ... a pokud ne, pak alespoň jejich 
většiny a těch nejvíce směrodatných; neboť budou-li rozřešeny ob
tíže a uznávané domněnky zůstanou nedotčeny, bude tím předmět 
sdostatek osvětlen.4*63

Mezi jevy patří také to, jak lidé jednají -  tj. také způsob, jakým 
zjevně konají proti svému lepšímu úsudku - ,  a co o tom říkají. 
Filosofická teorie nemusí všechny jevy považovat za nedotknu
telné, avšak musí přinejmenším věrohodně ukázat, proč se tyto 
jevy předfilosofickému vědomí jeví právě takto. Aristotelés zmi
ňuje Sokratův argument, podle něhož je nezdrženlivost nemož
ná, a vzápěti k němu poznamenává, že „je v rozporu s prostými 
jevy44.64 Tím Aristotelés nikterak nepopírá Sokratovo tvrzení, ani 
nezpochybňuje některý z kroků jeho argumentu. Tuto výtku by 
býval učinil, i kdyby Sokratovu pozici přijal: Sókratés chtěl zůstat 
u paradoxu, zatímco přiměřená filosofická teorie by měla postoupit 
k otázce, proč se mnoho případů jako zdánlivá nezdrženlivost jeví, 
ačkoli jí nejsou. Náležitá filosofická teorie má paradox rozptýlit. 
Lze zhruba říci, že zatímco Sókratés se snaží ukázat nemožnost 
nezdrženlivosti tím, že všechny její případy převede na nezdrže
livost, Aristotelés se snaží zachránit jevy a ukázat, že zřejmé pří
pady nezdrženlivosti obvykle nejsou případy nezdrželivosti. Aris
totelův obecný zájem o ztrátu sebevlády a jeho pojetí filosofické 
metody jej samozřejmě nutí zvážit dlouhou řadu případů, jejichž 
vztah k nezdrželivosti je velmi volný. Chceme-li tedy zjistit, co 
si Aristotelés myslel o nezdrželivosti, bude to třeba z jeho spisů 
vydobýt.

63 Aristotelés, Eth. Nic. VII, 1,1145b2-7.
64 Tamt., VII,3,1145b22-28.
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Nezdrželivost představuje problém pn> vědmr* ffama Z fl 
prvé je překážkou našeho reflektovaného porozumění člověku 
a jeho postavení ve světě -  nezdrželivost nám znemožňuje po
stoupit. Na jedné straně je zde totiž filosofický argument, že nezdr
želivost je nemožná, na druhé straně existuje řada zjevných přípa
dů nezdrženlivosti: „Myšlení je spoutáno, když sice nechce ustat, 
ježto se nespokojuje se závěrem, avšak zároveň nemůže postoupit, 
poněvadž není s to vyvrátit daný argument/*65 Aristotelés si byl 
velmi dobře vědom toho, že nezdrželivost je přednostně problé
mem pro ty z nás, kdo usilují o to porozumět světu a místu člověka 
v něm -  a to bez ohledu na to, zda jsme sami nezdrželiví. Mohli 
bychom si dokonce myslet, že nezdrželivost představuje problém, 
pouze nakolik jsme filosofy. Vždyť jako pro nezdrželivé by nám 
naše zkušenost nezdrželivosti „z vnitřku** nepřipadala o nic pro
blematičtější než jakákoli jiná zkušenost ztráty sebeovládání. Tak 
tomu však podle Aristotela není. Nezdrželivost, jestliže je možná, 
bude zkušeností bytosti, která si je silně vědoma sebe sama -  ta
kové, která činně zvážila svoje postavení a usoudila, že má jednat 
jistým způsobem. Zkušenost nezdrželivosti (je-li možná) se nutně 
liší od jiných forem ztráty sebeovládání, podléhání pokušení atd. 
silně vypracovanou složkou vědomí sebe sama. Proto také, a to je 
druhý problém, jejž nezdrželivost pro vědomí sebe sama přináší, 
musí zahrnovat prvek překvapení -  vědomí sebe sama musí během 
jednání zakoušet nesoulad mezi sebou jako vědomím a jednají
cím, jehož vědomím chce být: „je zřejmé, že člověk, který jedná 
nezdrženlivě, se dříve, než se octne v tomto stavu, nedomnívá, že 
bude takto jednat.**66 Aristotelés zde předkládá obecný poznatek: 
všechny nezdrženlivé činy zahrnují určitý stupeň nevědění stran 
toho, jak budeme jednat. To, že nezdrželivost vyžaduje vysoce

65 Tamt., VII,3,1146a24-27.
66 Tamt., VII,3,1145b30-31. (Oxfordský překlad uvádí „nedomnívá se, že 

má takto jednať‘. Řecký text umožňuje obojí překlad, avšak já dávám před
nost tomu svému z toho důvodu, že největší omyl toho, kdo je nezdrženlivý, 
se netýká toho, co by měl činit, nýbrž co bude činit. Špatný člověk může říct 
sobě samému: „Měl bych pomoci té staré paní, ale nepomohu/4 Toto není 
nezdrženlivost, nýbrž špatnost.)
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rozvinuté sebevědomá m7ut>7m/gní vede paradoxně k tomu, že 
nezdrželivé jednání hnrie nahrnovat m nohem  větší míru nevědo- 
mosti než obyčejný případ ztráty sebeovládání.

Xřištotelés se, podobně jako my, domnívařrže-existuje nutné 
pojítko mezi úsudkem a činem. Dnes bychom samozřejmě tuto 
nutnost vysvětlili jinak. Více nás zajímají abstraktní omezení, 
která se kladou interpretaci činu -  domníváme se, že soudy, kte
ré můžeme oprávněně připsat jednajícímu, se musí nějak odrážet 
v jeho jednání. Aristotelés se spíše zajímal o soudy jakožto vědo
mé složky duše, které si vynucují jednání. V jedné verzi Aristote
lova praktického sylogismu je jeden z výroků všeobecný a dopo
ručuje, abychom vykonali určitý typ jednání, např.:

Vše sladké se má okusit.

Druhý soud je částečný, je založen na vjemové zkušenosti a říká, 
že toto je čin doporučovaného typu, např.:

Toto je sladké.

Jakmile tyto soudy schválíme a ve svém vědomí je pojmeme sou
časně, musíme příslušné jednání také ihned provést. Jednání samo 
je závěrem sylogismu.67 Právě tak jako nutná souvislost mezi sou
dem a jednáním činí nezdrželivost problematickou pro nás, činí 
praktický sylogismus jako model uváženého jednání problematic
kým čistý případ nezdrželivosti pro Aristotela. Neboť pokud byly 
soudy vykonány činně a vědomě, pak musí následovat zvolené 
jednání.

Někdy se říká, že Aristotelés neponechává prostor pro etický 
konflikt. Problém spočívá v tom, že jakmile má někdo v mysli 
relevantní premisy, zdá se, že musí jednat, a to bez ohledu na 
to, jaká jsou jeho přesvědčení a touhy. Jsem přesvědčen, že tato 
kritika není úplně oprávněná. Aristotelés možnost konfliktu vý
slovně uznává - 68 a této možnosti lze přizpůsobit i praktický sylo
gismus, pokud jeho premisy chápeme jako výsledky konfliktního

67 Tamt., VII,5,1147a24-32. Srv. to s modelem rozvažování, jejž jsme již 
vyložili výše, v oddíle 4.5.

68 Aristotelés, Eth. Nic. VII,5,1147a32-35.

206



5.4 Nezdrženlivost

rozvažovacího procesu. Ve chvíli, kdy jsou vyřčeny premisy, již 
konflikt proběhl, a soud, k jehož formulaci přistupujeme (a podle 
něhož jednáme), odpovídá formulaci „při zohlednění všech okol- 
ností“. Je sice pravda, že Aristotelés nám nesděluje, jak to dělá
me, když zohledňujeme všechny okolnosti. Avšak ať už to činíme 
jakkoli, Aristotelés si je vědom toho, že svět nás ve své konkrét
nosti může postavit před konflikt, který by neexistoval na úrovni 
všeobecných soudů. Například můžeme souhlasit s všeobecným 
zákazem jíst vepřové maso. Když však v luxusní restauraci při
nese číšník jako pozornost podniku předkrm sestávající ze slani
ny polité čokoládou, může se snadno stát, že ho sníme. Nejedná 
se o nezdrželivost, protože v tomto případě nemuselo vůbec dojít 
k nějakému rozvažování o tom, co máme dělat. Pokud nečekaný 
konflikt vznikne, naše touha po sladkém přemůže nebo vyřadí 
protichůdný soud. Blíže případu nezdrželivosti se ocitáme tehdy, 
pokud je nahodilý konflikt takový, že jsme jej měli předvídat a vzít 
v úvahu při svém předchozím rozvažování. Pokud by nám napří
klad náš úsudek bránil jíst vysoce kalorická jídla, pak bychom 
bývali měli předvídat, že přítomnost sladkostí způsobí konflikt. Je 
samozřejmě možné, že někdo nemá ponětí ani o tom, co v životě 
nejběžněji a nejpravděpodobněji nastává; zajímavější je nicméně 
případ, kdy někdo nezná sebe sama.

Aristotelův spletitý výklad různých způsobů, jak může být naše
yěděnTčTporozum ění vyfaram ^ tám ěr v n W  nfívyjasňiijfí jak -j^
nezdrželivost možná. Není to chyba výkladu, protože Aristotelés 
sě zde ttězabyva "tím, ze by chtěl ukázat, jak je možná nezdrže
livost, nýbrž pouze tím, jak skutečně dochází k nezdrženlivosti. 
Za předpokladu, že premisy praktického sylogismu si vynucují 
závěr mající povahu činu, musí Aristotelés vysvětlit, jak mohou 
být premisy v některých případech blokovány, vyřazeny z pro
vozu. Rozlišuje různé způsoby, jak můžeme mít vědění či poro
zumění. V jednom smyslu máme vědění, ačkoli je současně ne
užíváme; v jiném smyslu je máme tak, že se věnujeme činnému 
rozumovému náhledu.69 Aristotelés uznává 1 že člověk ěir|ně užL_ 
vající svoje vědění vůči něrrS"nernňže^ednat nezdrženlivě; proto

69 Tamt., VII,5,1146b31-35. Srv. De an. 11,5; a oddíl 4.3 výše.
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se soustředí na ty případy, kdy člověk může mít vědění, avšak je 
mu nejálc bráněno v tom je užívat.70 Silný hněv nebo žádostivost 
můžřskutečne změnit uzpusobenost těla, a přestože můžeme za 
této uzpůsobenosti být stále s to pronášet důvody, které by proná
šel člověk skutečně uplatňující svůj úsudek, nemá to jiný význam, 
než když jsou opilci s to přednášet Empedokleovy verše.71 Silné 
vášně působí stejně jako droga, která vyřadí úsudek, přesně jak 
to činí víno nebo spánek.72 Člověk, kterým cloumá vášeň, má 
vědění v mnohem slabším smyslu než zdravý řlnvek, Vtnrý priWč 
rozumově nenahlíží, neboť pouze zdravý člověk může užít svoje 
vědění, kdykoli chce. Člověk ovládaný vášněmi má vědění pouze 
proto, že ho bude schopen zase užívat, až se ze svého stavu zotaví. 
A Aristotelés tvrdí, že vysvětlení, jak k tomuto zotavení dochází, 
je třeba hledat ne u filosofa, nýbrž u fyziologa.73

Bylo by neuspokojivé, pokud by Aristotelés přirovnával ne
zdrželivost k opilosti; to však nedělá. Snaží se pouze jednu formu 
opilosti -  když je někdo opilý zlostí -  vysvětlit pomocí formy 
jiné -  když je opilý alkoholem. Zde nemůže jít o nezdrželivost, 
neboť opilec nemá vůbec žádné nebo jen slabé tušení o tom, co 
činí. Nejde ani o přijatelný model toho, jak může být člověk, kte
rý má mravní ctnost, veden k jednání proti svému úsudku. Neboť 
ctnostný člověk sám sobě nedovolí dospět do stavu, v němž nemů
že uplatnit svůjůšu3ek.^e to pouze vysvětlení toho, jak může být 
člověkpFemozert vášněmi, i když normálně ví, co má dělat -  nejde 
ani o případ nezdrželivosti, ani o rozpad mravní ctnosti.

Aristotelés však utrousí poznámku o vážnější formě praktické
ho selhání:

„Neboť i lidé, kteří jsou pod vlivem těchto vášní, opakují vědec
ké důkazy a verše Empedokleovy, a ti, kteří se právě začali učit, 
plynně je odříkají, přece však ještě nemají skutečného věděn\\jte- 
boť skutečné vědění se musí stát částí jich samých, a k tomu je

70 Aristotelés, Eth. Nic. VII,5,1147b9-17, 1146b34-35, 1147all-14.
71 Tamt., VII,5,1147a20, bl2.
72 Tamt., VII,5,1147al 1-14.
73 Tamt., VII,5,1147b6-8.
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potřeba času; musíme tudíž uznat, že když mluví lidé, kteří jsou 
ve stavu nezdrženlivosti, není to o nic lepší, než když mluví herci 
na scéně.“74

Ti, kdo se nějakému předmětu teprve učí, se liší od těch, kdo jsou 
zpiti alkoholem nebo city a jejichž úsudek je vyřazen. Studenti 
mohou podat výkon na hranici svých duševních schopností, a mo
hou svá tvrzení myslet upřímně, avšak dosud se nenaučili dost, aby 
věděli, o čem hovoří; a mylně se domnívají, že ano. Aristotelés tvr
dí, že je nutné, aby se vědění stalo jejich součástí. Myslí to doslova, 
neboť podle doslovného překladu řeckého textu se člověk musí 
stát „sourodým“ (au|xcpuřjvai, symfyěnaí) s tím, o čem hovoří. Být 
sourodý spočívá, jak se domnívám, v tom, že vyslovený logos je 
týž jako logos v duši promlouvajícího. V případě žáka je tomu tak, 
že může být s to pronášet odpovídající logos, avšak jeho duše do
sud nepřijala odpovídající formu. Ačkoli člověk, který vědění má, 
bude mít pravdu v tom, co opravdu ví, někdo, kdo se vědění snaží 
teprve získat -  či kdo sám sebe za takového považuje - ,  může 
být obětí zvláštní formy nevědění: může si sám o sobě (mylně) 
myslet, že ví. Mít vědění zajišťuje, že je přinejmenším možné být 
si tohoto vědění vědom; falešný pocit tohoto vědomí je však for
mou nevědění. Když Aristotelés připodobní nezdrželivého člověka 
k herci, pak se analogie, jak se domnívám, netýká toho, že žádný 
z nich nemyslí vážně to, co říká. To by bylo přesvědčivé, pokud 
by analogie následovala bezprostředně po příkladu opilce reci
tujícího Empedoklea. Avšak vzhledem k tomu, že analogie mezi 
nezdrželivým a hercem následuje po příkladu učícího se, který 
dosud nemá vědění, a po požadavku nabýt podobné přirozenosti, 
znamená pravděpodobně toto: ani hercův logos, ani logos nezdr
želivého člověka nevyjadřuje skutečnou uzpůsobenost jeho duše. 
Nikterak z toho nevyplývá, že nezdrželivý si je toho vědom anebo 
že nebere svoje výroky vážně.

Z hlediska nevědění ohledně stavu vlastní duše představují 
mravní ctnosti zvláštní problém. Geometr, jenž je sebekriticky 
naladěn, by v zásadě mohl provést myšlenkový experiment, aby

74 Tamt., VII,5,1147a 19-29 (zdůraznění J. L.).
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určil, zda zná geometrii tak dobře, jak se domnival. Mohl by se 
například pokusit dokázat Pythagorovu větu a z toho vyvodit zá
věry. Pokud by byl úspěšný, posílila by se tím jeho důvěra, že zná 
to, o čem hovořil, když tvrdil, že a2 + b2 = c2. Samozřejmě by mohl 
učinit v důkazu chybu a mylně se domnívat, že větu dokázal, ač
koli tomu tak nebylo. Avšak můžeme si snadno představit, že zjistí 
svou neschopnost větu dokázat, a tak také zjistí, že logos, který 
pronášel, neodrážel logos jeho duše. V případě mravních ctností 
však žádný podobný myšlenkový experiment už z principu pro
vést nelze. Mravní ctnosti, jak Aristotelés opakovaně zdůrazňuje, 
jsou vyučovány nikoli pomocí slovních důvodů, nýbrž uvykamm. 
l^Szvíjímě jé pomocí dobré mravní výchovy a teprve poté, co Tšme 
je získali, jsme schopni ocenit reflektované filosofické argumenty. 
jež móTíoirBýtTjejich prospěch předloženy. To je důvod, proč se 
Aristotelés domnívá, že by přednášky z etiky neměly být bez užit
ku proslovovány před mladými.75 Zatímco člověk, který si osvojil 
mravní ctnosti, bude mít tedy zdravou představu o tom, kým je 
a jaký je, je poměrně snadné pro člověka, který si je neosvojil, 
domnívat se, že je má. Bude deklamovat slova ctnostného člověka, 
a bude tak činit upřímně. Neboť nakolik je schopen věřit tomu, co 
říká, natolik tomu skutečně věří. Nicméně tato schopnost nesahá 
příliš hluboko. Zaslechl logos chválící mravní ctnost, který se mu 
jevil přesvědčivý. Avšak podle Aristotela pouhý logos mravním 
zásadám nenaučí.76 Duše si totiž nemůže logos osvojit jednodu
še tím, že jej poslouchá a schvaluje. Logos mravní ctnosti může 
být vštípen pouze opakovanými činy, pouze trvalou a důkladnou 
mravní výchovou.

Aristoteles říká, že „špatnost uniká pozornosti, ale nezdrže
livost nikoli*4.77 Domnívám se, že zde má na mysli toto: i špatný 
člověk bude usilovat o cíle, jež považuje za dobré, tj. dobré pro něj.

75 Tamt., 1,1, zvi. 1095a3—11.
76 Tamt., 11,1-6.
77 Tamt., VII,9,1150b36. (Reprodukuji zde doslovný překlad řeckého ori

ginálu. Oxfordský překlad uvádí komentář: „neřest si není vědoma sebe sama, 
nezdrženlivost je.“ To je zavádějící, protože v podstatném smyslu si nezdr
želivost není vědoma sebe sama -  nezdrželivý čin je možný pouze proto, že
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To, že jeho cíle jsou špatné, a to i pro něj, si nebude uvědomovat. 
Pokud by si to uvědomil, neusiloval by o ně. Naopak nezdrželivý 
člověk bude muset čelit své nevědomosti, když se ocitne v situaci, 
kdy musí jednat podle svých údajných přesvědčení. Zde, jak se 
domnívám, hovoří Aristotelés o nezdrželivosti a nikoli o obyčejné 
ztrátě sebeovládáníŤ protože není důvod předpokládat, že ten, kdo 
je opilý citem, má nějaké vědomí o tom, co činí. Avšak nezdrže- 
livý člověk musí čelit nezpochybnitelnému faktu, že to, co říká, 
přestože to říká upřímně, není sourodé s tím, co činí. Je zaražen 
svým vlastním jednáním. ~ "

Pro Sokrata bylo nepřijatelné, aby bylo vědění „vláčeno jako 
otrok“. Aristotelés s tím souhlasí v upřesněné formě: pokud je naše 
vědění činné, je vzhledem k němu nemožné jednat nezdrželivě. 
Z toho nicméně nevyplývá, že je nezdrželivost nemožná. Aristo
telés totiž rozpoznal, že nesmíme omezit otázku, zda je nezdrže
livost možná, její záměnou za otázku, zda je možné jednat proti 
vlastnímu vědění. Na začátku výkladu Aristotelés poznamenává, 
že někteří lidé souhlasí se Sokratem, že vědění nemůže být ničím 
ovládáno, avšak domnívají se, že člověk, který má pouze nějaké 
přesvědčení (což je méně významný duševní stav), může být ovlá
dán slastmi.78 Později výslovně uznává, že problémjiezdrželivosti 
můžejyystat dokonce i tehdy, pokud náš duševní stav je pouhé 
přesvědčení: _

„Co se týče názoru, že je to pravdivé mínění, a nikoli vědění, proti 
čemu lidé jednají nezdrželivě, nemá pro naši úvahu žádný význam; 
vždyť někteří lidé, kteří mají pouhé mínění, nepochybují, nýbrž 
domnívají se, že vědí přesně. Pokud je důvodem, že lidé s míně
ním jednají proti svému názoru častěji než lidé s věděním, slabé 
přesvědčení, pak se nebude vědění od mínění nikterak lišit; neboť 
někteří nejsou o tom, o čem mají pouhé mínění, přesvědčeni o nic 
méně než jiní o tom, co vědí.. “79

nezdrželivý člověk si do jisté míry není vědom pravdivého motivačního stavu 
své duše.)

78 Tamt., VII,3,1145b31—35.
79 Tamt., VII,5,1146b24-30.
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Problém nezdrželivosti se vposled tyká jednání proti vlastnímu 
uváženému úsudku. Nezdrželivost považuje Aristotelés za mož
nou v případě, kdy něčí úsudek je upřímné, ale chybné vědomé 
přesvědčení. Toto chybné přesvědčení není přesvědčením o světě, 
ale o nás samých. Nezdrželivý člověk může být například opravdu 
přesvědčen, že za těchto okolností je toto správnou věcí, jež má být 
učiněna. Jeho omyl spočívá v domněnce, že právě to chce a bude 
činit. Nezdrželivý člověk tedy může mít pravdu ve svých soudech 
o světě nebo o tom, co je dobré. Jeho omyl se týká jeho Samé
ho. Člověkm^ e  o sobeziskat takto  chybné nášniýTpokud nebyl 
správneVychovánuPokud si někdo neosvojil mravní ctnosti, může 
se snadno domnívat, že si je osvojil. .Může pak vyslovit mravní 
logos, ale v jeho jednání se jemu samémuTosIátfllttl vyjeví, ze 
jeho dusenenl“SOurudá s tím, cuříká. Nezdrlettvosl představuje 
selhání ve vědomí sebe sama. Aristotelés tvrdí, že zvířata nejsou 
schopna nezdrženlivosti, protože nejsou schopna formulovat vše
obecné soudy, které by pak v jednání mohly být porušeny.80 Pokud 
postoupíme od běžných případů nezdrženlivosti k nezdrželivosti, 
úroveň vědomí sebe sama se stává naléhavější, protože zde je třeba 
mít vlastní soud, proti němuž jednáme, činně v mysli.

Avšak z toho plyne, že rozpor mezi myšlením a jednáním musí 
být o to větší. Nezdrželivý člověk ie sám sobě cizincem -  pouze ve 
svých činech, nikoli ve svých výrocích, může odhalit, kým je .81

5.5 Svoboda a ctnost
Ctnostnýčlověk, na rozdíl od nezdrženlivého, ví, kým je a co chce. 
Je způsobilý posoudit, co je za daných okolností správné učinit, 
a je schopei^to činitjpptěšením. Jelikož jedná tak, jak se domní
vá, že by jednat m ě L Y ^  bohatý, zdařilý život.
g ^ ^ j s o u  motivované uschopňující stavy, jež směřují k tomu, 
aby byly uplatňoványTATykon ctností ustavuje dobrý lidský život. 
Ale ať je cit člověka pro dobré jednání seberozvinutější, pokud mu

80 Tamt, VII,5,1147b3-5.
81 Tuto chytlavé spojení přejímám od T. D. Wilsona (Strangers to Oursel- 

ves: The Origins andAccuracy o f Beliefs about One’s Own Mental States),
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5.5 Svoboda a ctnost

dosud schází reflexe vlastního charakteru, pak mu zdar v jistém 
ohledu stále uniká. Tímto ohledem je znalost sebe sama. Pokud 
je znalost sebe sama součástí dobrého života ctnostného člověka 
a pokud jsou ctnosti motivovanými uschopňujícími stavy, které 
podporují a ustavují schopnost člověka vést dobrý život, pak lze 
očekávat, že budou ctnostného člověka motivovat také k reflexi 
sebe sama.

Jeden z vrcholů mravní činnosti spočívá ve zvláštním výkonu 
lidské svobody, v němž si člověk, který vstřebal mravní hodnoty, 
plně uvědomuje a schvaluje svůj vlastní charakter. Připomeňme, 
že mravní ctnosti se vštěpují uvykáním, a tudíž mohou v jedna
jícím povstat do značné míry nevědomě. Rozvoj etické reflexe 
člověka postupuje od schopnosti činit správné věci za správných
okolností k vědomému porozumění tomu, kým sámj^^^
Reflexe vlastního^charaktěnTa na nfriavazující sebepřijetí či sebe
kritika mohou být činností, jež je současně motivována ctnostmi, 
ie výrazem ctností a projevem lidské svobody. Lze proto říci, že 
mravní ctností motivují svoje vlastní sebe-porozumění. A nabytím 
sebe-porozumění získávají rovněž ospravedlnění. Mravní ctnos
ti dosahují svého nejvyššího stavu tehdy, když jim člověk, který 
je má, také rozumí a schvaluje je. Cílem Etiky Nikomachovv ie 
pomoci ctnostnému člověku povznést pouhý fakt dobrého cha
rakteru k jeho vědomému pochopení a přijetí. Jsou to přednášky 
adresované ctnostným lidem. Jejich zamyšleny posluchač bude 
motivován k tomu, aby sám pro sebe uvážil myšlenky, které jsou 
v přednáškách předkládány, a tím si svůj vlastní charakter refle
xivně osvojil. Avšak přednášky samy jsou projevem ctností. Jsou 
motivovány Aristotelovou vlastni touhou žiTvytecný živoTaTamy 
jsou případem přechodu od stavu, kdy č!nóštrg^ žě“niSí!t;i{: je-

Te sam^E tiíaMkamarhnva nejvyšším výrazem mravní ctnosti.82
Zároveň však, pokud je uvedený proces reflexe a přijetí vý

razem lidské svobody, je rovněž výrazem touhy. Uvažme totiž,

82 Ve spisu Ethics and the Limits o f Philosophy se Bernard Williams táže, 
jaké místo může v rámci aristotelského etického názoru náležet etické reflexi. 
Domnívám se, že výklad podaný zde nabízí nárys odpovědi.
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z čeho tato reflexe vyrůstá. V Aristotelově světě již existuje 
mravní společenství, jež hodnoty spojované s ctnostmi ztělesňu
je a které zahrnuje ctnostné lidi. Společenství nějak vychovává 
svoji m1ádežr a pokud má přežít, musí být s to předat své hodnoty 
následující generaci. Tato výchova je, jak jsme viděli, do znač
né míry mimo-rozumová -  používá uvykání a cvičení, pobídky 
a hrozby, které neoslovují bytostně rozumovost dítěte, nýbrž spí
še, řekněme, jeho touhu po lásce a uznání. Avšak má-li být vý
sledkem tohoto postupu výraz svobody, nesmí byt výchova příliš 
donucovací či krutá. Musí zachovávat důstojnost dítěte. Fakticky 
musí mít, jak se domnívám, takovou formu, kterou by dítě, když 
později vyroste v ctnostného člověka, jenž svůj život a výchovu 
reflektuje, samo mohlo schválit. V ideálním případě se v dobře 
vychovaném člověku rozvine takový charakter a sebepojetí, které 
budou do značné míry ztělesňovat mravní hodnoty společenství. 
Předpokládejme, že se jedná o hodnoty, které lze sloučit s před
stavou člověka žijícího plnohodnotný život, a předpokládejme, 
že mu tyto hodnoty mohou být vštípeny bez donucení. Pokud se 
tento člověk reflektované rozhodne jednat podle tužeb, jež na
pomáhají utvářet anebo přímo vyjadřují jeho charakter, pak se 
domnívám, že bychom tohoto člověka považovali za někoho, kdo 
užívá své svobody. Nicméně jeho charakter je rovněž kulturním 
výtvorem, jehož vznik byl motivován právě těmi touhami, jež 
nakonec sám schvaluje! Společenství se snažilo vychovat jedna
jícího tak, aby ztělesňoval dané hodnoty, právě proto, že oceňuje 
hodnoty, které jeho charakter ztělesňuje.

Jak však může být triumf touhy současně výrazem lidské svo
body projevované v účinné reflexi? Máme sklon k tomu považovat 
reflexi za výraz lidské svobody právě proto, že jí užíváme k tomu, 
abychom své tužby do jisté míry ovládli. Při reflexi některé z na
šich tužeb kritizujeme a poté podnikáme kroky k jejich oslabení; 
jiné schvalujeme a poté činíme kroky k jejich uspokojení. To je 
důvod, proč se někteří filosofové domnívali, že sebevědomí, které 
se zapojí do kritické reflexe, musí být nějak oproštěno od tužeb, 
jež činí předmětem kritického pohledu. Domnívali se, že by jinak 
reflexe nemohla být projevem svobody. Reflexe by byla pod vlivem 
té či oné touhy, a tudíž by nebyla zcela svobodná. Potíž takovéhoto
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pojetí reflexe je, a to jsme již viděli, že neobjasňuje, jak by mohlo 
takto oproštěné sebevědomí vůbec něco rozhodovat.83

Namísto řešení tohoto problému nám Aristotelovo pojetí ctností 
nabízí alternativní výklad reflexe a jejího vztahu k touhám. Aristo
telovo vysvětlení je možná přitažlivé mimo jiné tím, že předkládá 
mnohem barvitější pojetí touhy, než jaké lze nalézt u mnohých 
moderních filosofů. Pokud se domníváme, že touha musí rušit či 
zkreslovat postup rozumového myšlení, pak pro nás zůstává záha
dou, jak může jedna událost být zároveň triumfem touhy i výra- 
zem svobody projevující se v účinnéxgflfižL Je pravda, že některé 
touhy opravdu ruší a zkreslují. Označme jako nepřekonatelnou 
takovou touhu, k jejíž přítomnosti neoddělitelně patř^ne^^Sost 
o ní uvalovat, neboť jsme příliš zaměstnáni jejím uspokojováním. 
Od nepřekonatelné touhy se musíme opravdu oddělit, máme-li o ní 
vůbec nějak uvažovat. Nepřekonatelné touhy jsou paradigmatem 
nesvobody -  koho se zmocní, toho ovládnou. Zkreslující touha 
je ta, která narušuje rozumnost. Zkreslující mohou být(fiapříklad 
určitá pokušení^Pod vlivem zkreslujícího pokušení bude „roz- 
važování“ o tom, zda se pokušení ubránit, šalbou, sebeklamným 
cvičením v odmítání důvodů proti. Pouze pokud všechny touhy 
chápeme jako nepřekonatelné nebo zkreslující, zdá se nám, že je 
nutné se ĉ d všech oprostit, máme-li o nich uvažovat svobodně.

Avšak^ne všechny touhy jsou takové. Má-li být jedno a totéž 
jednání jak triumfem touhy7tak proJěvem lidské svobody, musí 
existovat touhy, které jsou přístupny pravému ospravedlnění, 
a ospravedlnění musí být samo projevem touhy. V duši Aristo
telova ctnostného člověka jsou touhy, které jednajícího motivují 
k tomu, aby přistoupil k reflexi, která usiluje o ospravedlnění prá- 
yě^ěcKto^uSeb^Nazvěme tyto touhy ospravedlňujícími. Člověk 
nestojí ve vztahu ke^svým^správédlňujícim ťoůKam jako pouhý 
kanál jejich uspokojení. To, že se tyto touhy ucházejí o přízeň člo
věka, neznamená, že jej pouze využívají jako prostředek ke svým 
sobeckým cílům.84 Za prvé: tím, že se otevírají pohledu vědomí,

83 Viz výše, oddíl 4.5.
84 V tom tkví významný rozdíl mezi ospravedlňujícími touhami a údajně 

sobeckým genem. Srv. R. Dawkins, Sobecký gen.
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jsou prostředky, kterými se snaží dosáhnout přijetí, z hlediska 
rozumového rozvažování naprosto čestné. Proto může být jejich 
přijetí zároveň výrazem svobody člověka. Za druhé se ukazuje, že 
některé z těchto ospravedlňujících tužeb jsou ustavující součástí 
samého bytí člověka. Jednající vůbec není pouhým nástrojem so
becké ospravedlňující touhy; ta naopak svoji největší sílu čerpá 
z toho, že podněcuje v jednajícím směr reflexe vrcholící v pozná
ní, že přítomnost a uspokojení této touhy jsou ustavující pro to, 
kým jednající sám je. Mravní ctnosti mají takovouto_povahiL Jsou 
usj)ořádanými^stayy touEý^Tčferé motivůjTctnostného člověka re
flektovat, že ctnosti ustavují toT kým je a kým chce být. A sama 
reflexe je projevem těchto ctností.

K tomu, abv ctnostný člověk svým reflektovaným přijetím 
vlastního charakteru zároveň také projevil svoji svobodu, muší 
být splněny určité podmínky^ a  prvé nesmí být charakter člověka 
výsledkem donucení. Charakter je ctnostnému člověku vštípen ne- 
rozumovými.prostředky pobídek a hrozeb. Neplatí, že b y s i z n ě -  
jakého nezávislého stanoviště zvolil, že se stane člověkem, kterým 
nyní je -  byl do toho spíš vmanipulován. Ctnostným člověkem se 
tedy stal nedobrovolně, a to nikoli v tom smyslu, že by k přechodu 
k ctnosti došlo proti jeho vůli, nýbrž v tom smyslu, že stát se člo
věkem, kterým se stal, si svobodně nezvolil. Někteří filosofové se 
domnívali, že už jen tato nerozumová indoktrinace znemožňuje, 
aby mohlo být reflektované přijetí aktem svobody. Avšak takové 
tvrzení se zdá být nesmyslně silné -  znemožňuje pochopit, jak by 
lidský živočich vůbec někdy mohl v účinné reflexi projevit svobo
du. Neboť -  a o to právě Aristotelovi jde -  součástí lidské přiro
zenosti je. že dítě nemá žádnou možnost projevit rozumovou vůli 
být osobou, jíž se stane. Významné je to, že nerozumové pobídky 
a hrozby jsou právě, tím, čím jsou: pobídkami a hrozbami. Nesmějí 
porušovat důstojnost a integritu dítěte a nesmějí být donucující či 
kruté. Samozřejmě že neexistuje spolehlivé kritérium, jak rozlišit 
donucení od laskavých forem nerozumového vedení. Aristotelés 
se domníval, že laskavé vedení odlišit může, protože svoji teorii 
mravní výchovy založil na pojetí lidské přirozenosti.

Tím dospíváme l̂ r u h é  podmínce. Reflektované přijetí musí 
být něčím víc než jentcmhou, která tak sama sebe pohání kupreduT
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5.5 Svoboda a ctnost

Aristotelův ctnostný člověk je způsobilý tuto podmínku splnit, 
neboť se studiem Etiky Nikomachovy dozvidá, že lidé mají přiro
zenost. Být lidskou bytostí je něco pevného a hodnotného a ctnosti 
umožňují člověku žít plnohodnotný, pestrý a šťastný život. Tudíž 
schválení vlastního charakteru ctnostným člověkem je něco víc 
než jen touha, jež se nabízí. Jde o (uspořádaný stav) touhy, jež se

Shízí nduvndněruL__
Za třetí, reflexe musí být správná a otevřená pravdě. Jelikož se 

ctnosti nabízejí z pravdivého důvodu, dosahují skutečného ospra
vedlnění, nikoli pouze klamného přijetí. Jako extrémní příklad mů
žeme užít srovnání s přemýšlivým nacistickým mučitelem, z něhož 
se v důsledku stálého zastrašování, týrání a šikany ve výcvikovém 
táboře SS stal bezcitný, krutý muž. Když se chystá pustit plyn, 
uvědomuje si, že je sám se sebou a se svým postavením spokojen. 
Neboť, uvažuje, Židé nejsou skutečnými lidmi, nýbrž parazity, kteří 
oslabují a snižují lidskou rasu. Tím, že svět Židů zbavuje, pomáhá 
člověku, aby dosáhl své nejvyšší přirozenosti. Tento muž dokonce 
reflektované schvaluje svou výchovu -  domnívá se, že bylo nutné se 
otužovat a vypěstovat si protilátky vůči zhoubnému a podvratnému 
vlivu židovské rasy. Mučitelovo reflektované přijetí je strukturně 
analogické přijetí ctnostného člověka, a přesto je projevem jeho 
nesvobody. Neboť jeho charakter je výsledkem donucení a jeho 
důvody jsou falešné, jsou produktem ideologie a propagandy.

Neexistuje absolutní stanovisko, z něhož bychom mohli rozhod- 
nout, žě~jedno přjy^et^ .ospravedl
nění a žejiné je nesprávné a^přináší pouze ospravedlnění klamné. 
Pnjimá-li ctnostná osoba svůj charakter, pak se to děje z vnitřního 
hlediska ctnostné osoby. Přijetí má hodnotu ospravedlnění, pou
ze pokud je pravdivé, avšak neexistuje žádné nezaujaté.hleilisko, 
z něhož by byl&l^&^suZQYat jeho pravdivost. Někteří moderní fi
losofové namítali, že Aristotelova etika spočívá na staromódní me
tafyzické biologii. Lidé podle nich nemají bytnost či přirozenost, 
a tudíž mravnost nemůže být založena na naplňování naší přiro
zenosti.85 Přijetí ctnostnou osobou je proto chybné a není žádným

85 Viz např. B. Williams, Ethics and the Limits o f Philosophy; Morality: 
An Introduction.
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ospravedlněním. Tato námitka je, jak se domnívám, příliš silná. 
Jak hromadný úprk od aristotelské vědy, kterým se vyznačoval vě
decký rozvoj od dob osvícenství, tak rozvoj určitých filosofických 
teorií jazyka ve 20. století86 povzbuzoval filosofy k přijetí myšlen
ky, že aristotelský esencialismus je prostě zastaralou teorií. Přitom 
se, jak se domnívám, přehlíží, co je pro aristotelský esencialismus, 
přinejmenším jakožto etickou teoríL esenciální. Etická teorie, jež 
je alespoň svojí inspirací aristotelská, musí předpokládat pouze to, 
že lidský rozvoj má aspekty, které jsou zjevně mravní. Musime 
předpokládat pouze to, že existuje charakteristicky lidský život, 
který může být hodnotný; že existují určité způsoby života, které 
jsou n a p íň ^ íj tJ a o ^  poni
žující a ubqhé^že i ve společnosti lze spolupracovat na mravném 
životě, který je naplňující a bohatý. Alespoň tolik lze zastávat, 
protože alespoň tolik, jak jsem přesvědčen, je pravda.

5.6 Dialektika pána a otroka87
Proti Aristotelovu ctnostnému člověku lze nicméně vznést námit
ku, jež zasluhuje důkladné zvážení: ctnostnému člověku schází 
schopnost podílet se na určitém typu sebekritiky. Nemůžeme se 
dnes například, navzdory Aristotelovu vychvalování ušlechtilé
ho člověka, domnívat, že sám pojem ušlechtilosti, právě jak mu 
Áristotelés rozuměl, životně závisí na společenském kontextu ur
čovaném existencí pánů a otroků? Pokud Áristotelés chválí způ
sob života, který je přístupný pouze třídě pánů, neměl by zároveň 
pečlivě zvážit, jak je vůbec možné, že nějaký způsob života závisí 
na existenci třídy pánů? Pokud má mravní činiteLpři reflektiijicím 
schvalování svého charakteru projevit svoji svobodu, zdá se, že 
by měl přistoupit k nějakému typu reflektované kritiky hodnot 
společenství, do něhož se narodil. Pokudje^nakonec omezí na 
schvalování ctností své doby, a to bez ohledu na to, jak dobré je

86 Mám na mysli jak Quineův útok na rozlišení mezi analytickým a syn
tetickým (Two Dogmas o f Empiricism), tak Wittgensteinovo rozpracování 
myšlenky rodinné podobnosti (Filosofická zkoumání).

87 Vhodná četba: Áristotelés, Pol. I, III, IV, VII.
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společenství, v němž žij ,̂ bude, jak se zf|4 . právě v tétn míre ne
svoboden. Neboť dobové hodnoty jsou v ořích takové-osoH^me- 
čím. co je jí předepsáno. nikoli svobodně zvoleno.

V eskutečnosti se všaly^Vristotelés kritickou reflexí hodnot své 
.doby zabýval. To, že tato skutečnost není obecně známa, je čás
tečně dáno tím, že my sami nemáme jasno v tom, co je to kritická 
reflexe nebo co od ní můžeme čekat; a zčásti tím, že nás v omyl 
uvádějí jisté nesprávné představy o dějinách politického myšlení. 
Podle mnoha příruček dějin filosofie se staří Řekové nezabývali 
kritickou reflexí.88 89 Byli údajně „ponořeni do životapolis“, takže 
nekriticky přijímali hodnoty své doby. Toto klišé je prostě chyb
né. 89 Vždyť j když A ristoteles vyrhvaliijp.iifilprhtilofit -  čímž, jak 
se alespoň na první pohled zdá, nekriticky přijímá instituci otroc
tví - ,  jde o implicitní kritiku dřívějšího pojetí ušlechtilosti, totiž 
pojetí spjatého s hrdinnými válečníky VjnrnárauyJlmjy Typicky 
moderní není sama kritická reflexe, nýbrž naše vědomá fascinace 
reflexí jakožto nástrojem zkoumání. Pokud jsme si dnes více vědo
mi sebe samých, neprojevuje se to hlubším ponořením do reflexe 
samé, nýbrž hlubším ponořením do reflexe povahy reflexe.

Protože jsme ještě náležitě neporozuměli, jaký výsledek lze 
či nelze očekávat od postupu kritické reflexe, je pro nás až příliš 
snadné číst Aristotela tak, že nekriticky přijímá instituci otroc
tví. Je lákavé domnívat se, že v kritické reflexi musí člověk jaksi 
vystoupit z vlastních názorů a kriticky je prozkoumat. Aristotelés 
však jakýlcoíTtakový krok vědomě odmítá. Jeho etické a politické 
argumenty oslovují jedince, kteří již jsou ctnostní; mají jim uká
zat, že ctnostný život má (z jejich vlastního hlediska) smysl. Tím 
je vyznačen radikální odstup od Platóna. Platón se domníval, že 
si nelze zajistit mravný život, pokud nejsme schopni formulovat 
takové jeho zdůvodnění, které by bylo přesvědčivé i pro někoho, 
kdo stoji mimo něj. Sókratés tudíž vstupuje v rozpravu s etický
mi skeptiky, jako je Thrasymachos, Glaukón či Kalliklés, a snaží

88 Určujícím dílem pro toto pojetí jsou Hegelovy Dějiny filosofie.
89 Fascinující výklad starořecké reflexe demokratické politické teorie viz 

C. Farrar, The Origins of Democratic Thinking.
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se jim ukázat, že být mravný je v jejich vlastním zájmu.90 Podle 
Kalliklea je záliba v pěstování takové kooperativní ctnosti, jako je 
spravedlnost, nepřekonatelnou překážkou lidského zdaru. Sokra
tův pokus ukázat mu, že se mýlí, patří mezi nejméně přesvědčivá 
zdůvodnění, jež v platónském korpusu nacházíme.
_j^velkýiii-v.ýhG dá»-Am  m e to d y ^ tř l Jo^že^ nabízí

nový přístup k etickému skepticismu. Aristotelés nepovažuje za 
důležité přesvědčit člověka stojícího niinio mravnost o tom, že se 
mýlí. Jeho záměrem je ukázat lidem, kteří v prostoru mravnos
ti již žijí, že dobře činí. Opouští tedy názor zastávaný Platónem 
a mnoha moderními filosofy, podle něhož k účinnému útoku na 
skepticismus je nutné začít s předpoklady, s nimiž může souhlasit 
i skeptik sám,91 a že skepticismus lze kritizovat jedině tím způ
sobem, že se pustíme se skeptikem do diskuse. To, jak se zdá, 
předpokládá apriorní důkaz, že mravný život je vždy v našem zá
jmu. Neboť skeptik trvá pouze na možnosti, že nemravný život 
může být pro ty, kdo jej jsou s to vést, lepší. Netvrdí například, 
že spravedlnost je špatná pro každého, slabí mohou mít ze života 
ve spravedlivé obci prospěch. Spravedlnost považuje za špatnou 
pouze pro silného, tj. pro toho, kdo může prospívat bez ní. Avšak 
má-li být vyloučena byť i jen možnost zdařilého nemravného ži
vota, je k tomu podle všeho třeba nějakého apriorního argumentu. 
Apriorní argument by totiž odhlédl od našich konkrétních život
ních podmínek a ukázal by, že ať už je něčí životní situace jaká
koli, bude mravný život vždy v jeho zájmu.

Obtíž spočívá v tom, že, alespoň nakolik je nám známo, žád
ný apriorní důkaz, že Kallikleovo pojetí prospěšnosti je chybné, 
neexistuje. Z tohoto důvodu zanechává Sokratova rozprava s Kal- 
likleem ve čtenáři nepříjemný pocit, že Sókratés ve sporu nezví
tězil. Aristotelés poznal, že nezdar ve snaze předložit přesvědči
vý apriorní argument nemusí znamenat, že na skeptickou výzvu 
nemáme odpověď. To, zda odpověď máme či nemáme, záleží na 
tom, jakou úlohu přisuzujeme skepticismu. Skeptická zpochybnění

90 Viz zejm. Platón, Resp. I; Gorg.
91 Tento názor vedl mimochodem k vážnému neporozumění tomu, co mínil 

Kant transcendentálním argumentem. Viz J. Lear, The Disappearing „ We
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se, zhruba řečeno, snaží podlomit reflektovaná ospravedlnění, jaká 
předkládáme pro soubor názorů či obvyklých jednání. Pokud po
važujeme reflektované ospravedlnění mravného jednání za důkaz, 
jenž vylučuje veškeré možné alternativy jednání ve vlastním zá
jmu kromě jednání mravného, pak pouhá formulace alternativní 
možnosti bude dostačovat k jeho zpochybnění. Skeptik toho musí 
učinit poměrně málo, aby nás vyvrátil, a to právě proto, že jsme si 
uložili tak veliký úkol. Platónovy důvody neuspěly, protože byly 
příliš ambiciózní. íClíčem k etickému názoru, který je vůči etické
mu skepticismu odolný, je,~jak pochopil ArTsto t̂elěs, shízení am- 
biciTPokud se vzdáme hledání takto silného důkazu, nebudeme 
vyvráceni pouhým představením alternativní možnosti. Jsme-li 
schopni zformulovat ospravedlnění jisté společenské a mravní pra
xe, jež je sice slabší než platónský důkaz, ale přesto uspokojivé, 
donutíme tím zároveň skeptika, aby se více snažil, chce-li někoho 
vyvracet.

Náležitá strategie tedv spočívá v tom ukázat aposteriorně. že 
mravný život je životem lidskffio zdaru. To lze učinit tak, jak to 
učinil také Aristotelés, že totiž ukážeme mravný život, tak jak je  
skutečně žit, jako život zdařilý.92 Aposteriorní důkaz, že mravný 
život je životem zdařilým, má iislé osobité rysyTT^fvřzuje pouze, 
že tento životŤ jejž můžeme pozorovat a ž ít  je životem  zdařilým, 
a nezpochybňuje tudíž možnost, že existují jiné, méně kooperativní 
formy zdaru. Názory těch, kdo jsou pevně přesvědčeni, že mají žít 
nějakým nemravným způsobem, takový důkaz nemusí nutně vy
vrátit.93 O to v něm však ani nejde. Jeho záměrem je reflektované 
posílit ty, kdo takový zdařily život vedou. Činí tak dvěma způsoby. 
Za prvé směřuje dovnitř, na ty, kdo mravný (nebo
možná téměř vedou), ̂ posilujejejich reflektované vědomí, že toto 
je forma zdaru a že toto je život, který je projně možný. Za druhé 
Strategie důkazu žnauiTztěžůjě skeptické zpochybnění. Jedním

92 K dalšímu výkladu aposteriomích důkazů viz J. Lear, Aristotle and 
Logical Theory, kap. 5; Moral Objectivity.

93 Ale může ho vyvrátit. Lidé žijící s pocitem marnosti, vnitřně rozvrácení 
usilováním o nepřiměřené cíle, snadno podléhají vlivu osob, které jsou vzorem 
prospívajícího života. Mravně zdární tak mohou hrát roli nehybných hybatelů.
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z důvodů, proč je Kalliklés tak zajímavou postavou, je to, že po ti
síciletí zesměšňoval všechny, kdo se snažili dokázat, že neexistuje 
možnost jednat ve vlastním zájmu jinak než spravedlivě. Zastupuje 
trvalou a živou možnost, již ani Sókratés, ani kdokoli jiný od té 
doby nebyl s to zneškodnit. Avšak sebe-vědomí o tom, v čem spo
čívá zdařilý život, jež je probuzeno skutečným příkladem -  jenž 
přitom neusiluje o vyloučení jakékoli alternativní možnosti - ,  ne
bude zpochybněno pouhým představením možné alternativy. Lze 
připustit, že kallikleovská postava, pokud se kdy vyskytne, může 
mít důvody, proč žít mimo oblast mravnosti. Samozřejmě že Aris- 
totelés by něco takového nikdy neuznal, protože se domníval, že 
Kalliklés se mýlí. Ale pro tuto chvíli je důležité to, že i pokud něco 
takového připustíme, nemusí to znejistit ty, kdo již žijí v prostoru 
mravnosti. Aristotelova Etika je určena k tomu, aby jim ukázala, 
že již žijí uspokojivý, bohatý život.

Jelikož již Kalliklés nadále nepůsobí jako ten, kdo napadá naše 
reflektované přesvědčení, stává se mnohem méně zajímavou po
stavou.94 Chce-li být totiž někdo skeptikem, musí ohrožovat stabi
litu reflektovaných přesvědčení. Musí se tudíž lišit od Kalliklea -  
neboť dokonce ani skutečný alternativní příklad životního zdaru 
nemusí znamenat takové zpochybnění. Můžeme například uznat, 
že určité podoby uměleckého života jsou opravdovým příkladem 
alternativní, nekooperativní formy životního zdaru.95 Nicméně 
toto uznání nemusí nikterak znejistit ty, u nichž část jejich život
ního zdaru spočívá v tom, že žijí mravně. Skeptické zpochybnění 
by muselo ztělesňovat opravdovou alternativní formu životního 
zdaru, která by samou svou existencí vyvolala pochybnost o sobě 
samých u těch, kdo dosud měli za to, že část jejich životního zdaru 
spočívá v mravném životě. Samou svou existencí by takový člověk 
nejen ustavil alternativní skutečnost; rovněž by oslabil aposterior- 
ní důkaz, jejž jsme měli na mysli, a to tím, že by zpochybnil, zda 
se nám opravdu podařilo rozpoznat a uskutečnit opravdu zdařilý

94 V tomto ohledu stojí za to srovnat zničující povahu Nietzscheho nega
tivní kritiky židovsko-křesťanské morálky s ubohým pozitivním pojetím zdaru, 
které vychvaluje a které ztělesňuje nadčlověk.

95 Viz B. Williams, Moral Luck.
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život. Ani Aristotelés, ani my možná nemůžeme apriori dokázat, 
že takový skeptik nemůže existovat, avšak ve světle práce, již 
Aristotelés vykonal, když vychválil zdařilý mravný život, máme 
důvod být k možnosti existence takového skeptika skeptičtí.

Jednou z výhod Aristotelova přístupu k etice je tedy to, že zne
škodňuje skepticismus zcela novým způsobem. Místo toho, aby 
vystoupil z oblasti mravnosti a pokusil se přesvědčit skeptika na 
jeho vlastní půdě, že má důvod být mravným, ukazuje Aristotelés 
těm, kdo mravný život žijí, že k tomu mají dobré důvody. Nicméně 
takový přístup skrývá rovněž jisté nástrahy. Hlavní nebezpečí spo
čívá v tom, že nebudeme dostatečně kritičtí. Vychvalován  ̂mray  ̂
ného života poukazováním na mravný život, který je skutečně žit,

!Skrý* * * * v *  r^K rany  ? f n t »  q i i n  Neboť
; žijeme^ mů

žeme nějakou jeho stránku kriticky posuzovat?
Nebezpečí, že budeme tak hluboce ponorenHETspolečensky 

nespravedlivých poměrů, že nám bude scházet hledisko, z něhož 
lze rozpoznat jejich nespravedlnost, samozřejmě existuje. A ne
existuje žádná absolutně spolehlivá- metoda, jak určit, l e  něko- 
mu žádoucí hle(hsl^scházL Avšak pokud žádná spolehlivá me
toda neexistuje, pak ie nerealistické kritizovat Aristotela, že mu 
schází hlubší forma kritické reflexe. Možná se to vyjasní, pokud 
se otážeme, co lze nd kritické reflexe oprávněně oéekávat.líistě  
není Opodstatněné doufat nebo očekávat, že. zaujm em e stanny-is- 
Jco mimo všech našich hodnot a VmHgmP jg vlrnnmat t ahcnlntnp
nestranného hlediska. Má-li Aristotelés lidskou svobodu skuteč
ně naturalizovat, pak reflexe musí být činností, která je pro lid
ského Živočicha skutečně možná. Kritir.ký přístup odehrávající. S f i

v rámci našich vlastních hodnot nelze ničím nahradit -  může to 
být například zkoumání hodnoty ušlechtilosti a její závislosti na 
společenství pánů a otroku; ověřování, zda obstojí před požadav
ky spiaveulnosti a rovnosti; hledání poučení u jiných společenství 
a jiných mravnícFsystémů; zapojení vlastní představivosti. Měli 
bychom snad také prokázat určitou otevřenost -  být otevřeni kri
tice obracející se proti (některým) našim hodnotám, otevřeni síle 
dobrého argumentu, otevřeni návrhům vlastního svčHnrpf a před
stavivosti. Pokud je kritická reflexe toto a ničím jiným být nemůže,
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pak lze, jak se domnívám, pohlížet na Aristotela a jeho ctnostného 
člověka jako na někoho, kdo ji pěstuje. Rozhodně nepovažuji za 
nepřípustné přetěžování Aristotelova pojetí ctnostného člověka, 
pokud mu spolu s reflektovaným přijetím vlastního charakteru 
připisujeme také péči o tento druh otevřenosti. Aristotelés sám 
zkoumal vešteréjorm y společenské organizace a ústav, jež jsou 
člověku známy. Přistupoval k nim spíše jako biolog, jenž zkoumá 
přirozené prostředí, v němž může lidský druh prospívat. Pokud mu 
některá nespravedlnost v jeho obci zůstala skryta, pak to vypovídá 
spíše o mezích kritické, reflexe sam énež-o-omezenosti Aristotela 
jako kritika.

ŘaHHBycK se zamyslel nad případem, který pro můj výklad 
představuje největší obtíž -  mám na mysli Aristotelovu obhajobu 
otroctví.96 97 Čteme-li Politiku poprvé, můžeme snadno nabýt dojmu, 
že Aristotelés nekriticky obhajuje jednu z nejnespravedlivějších 
institucí své doby. Tento dojem je však, jak se domnívám, mylný. 
Vyplývá z neznalosti společenského kontextu, v jakém je Politika 
psána. Politika předkládá vážnou kritiku demokratické obce, a to 
navzdory tomu, že je psána v prostředí jedné z nejvelkolepějších 
demokracií lidských dějin. Politika tudíž nemůže být nekritickou 
obhajobou hodnot dané doby. Navíc Aristotelés byl prvním politic
kým myslitelem, který si uvědomil, že otroctví vyžaduje obhajobu. 
Jeho obrana otroctví je ve skutečnosti kritikou instituce otroctví, 
tak jak existovala v athénské obci. Vždyť Aristotelés tvrdí, že 
pouhý fakt, že je někdo otrokem, ještě neospravedlňuje to, že by 
otrokem být měl.91 Ani fakt, že zákon -  přestože je výrazem de
mokratické většinové vůle -  určuje určitou třídu lidí jako otroky, 
jejich zotročení neospravedlňuje. Spravedlivé není ani zotročo- 
vání podmaněných nepřátel -  v takovém případě nejde o nic víc 
než o výkon hrubé síly jednoho národa nad druhým.98 Vzhledem 
k tomu, že athénskými otroky byli ve velké míře buďto poražení 
nepřátelé, nebo jejich potomci, Aristotelés tím fakticky kritizuje

96 Viz Aristotelés, Pol. 1,4-7.
97 Viz tamt., 1,6.
98 Viz též tamt., VII,14,1333b38-1334a2.
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otroctví svojí doby. Vyjádřeno v pojmech antického protikladu 
přirozenosti a konvence -  (půoi<; (fysis) a vópoq {nomos) -  se Aris- 
totelés domnívá, že veškeré otroctví, jež je založeno výhradně na 
nomos (zákonu či konvenci), je neospravedlnitelné.

Aristotelés se domníval, že jediným typem otroctví, které je 
ospravedlnitelné, je přirozené otroctví. Někteří lidé se od přiro
zenosti rodí jako otroci. Otrok je podle Aristotela živým vlast
nictvím: částí majetku užívanou pánem jakožto nástroj k udržení 
vlastního života." Být přirozeným otrokem tedy vyžaduje „od při
rozenosti patřit nikoli sobě, nýbrž jinému“. * 100 Avšak o jaký druh 
osoby má jít? Podle Aristotela musí jít o někoho, kdo je od přiro
zenosti méněcennou lidskou bytostí:

„... ve všem, co se skládá z více částí, ať již souvislých nebo oddě
lených, a vytváří společnou jednotu, se objevuje rozdíl mezi prv
kem, který vládne, a prvkem, který se podřizuje. ... Živočich se 
v prvé řadě skládá z duše a těla, z nichž první na základě přiroze
nosti vládne a druhé se podřizuje. Jelikož však musíme zkoumat 
záměry přírody spíše na věcech, které zachovávají svůj přirozený 
stav, a ne na těch, které jsou porušené, musíme uvažovat o člověku, 
který je v nejlepším tělesném i duševním stavu, neboť v něm uvi
díme pravý poměr těchto dvou; u špatných nebo porušených povah 
by se často mohlo zdát, že tělo vládne duši, právě protože jsou ve 
špatném a nepřirozeném stavu. V každém případě můžeme u ži
vočichů v první řadě pozorovat panskou a politickou vládu. Duše 
totiž vládne tělu pansky, zatímco rozum vládne žádostem politicky 
a královsky. A je zřejmé, že je v souladu s přirozeností a prospěš
né, vládne-li tělu duše a vládne-li citové složce mysl a rozumový 
prvek; zatímco rovnost obojího anebo vláda nižšího je vždy škod
livá. Totéž platí pro poměr zvířat a lidí; ochočená zvířata jsou totiž 
svou přirozeností lepší než divoká, a pro všechna ochočená zvířata 
je lepší, vládne-li jim člověk, neboť se tak zachovají. A stejně tak je 
mužské pohlaví od přirozenosti nadřazené ženskému, jež je horší; 
a jedno vládne a druhé se mu podřizuje; a tato zásada se nutně vzta

"  Tamt., I,4,1253b25-1254al3.
100 Tamt., 1,4,1254al4-15.
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huje na veškeré lidstvo. Tam, kde je rozdíl mezi lidmi jako mezi 
duší a tělem anebo mezi lidmi a zvířaty (jako v případě těch, jejichž 
úkol spočívá ve využívání tělesných sil a kteří neumějí vykonat nic 
lepšího), představuje ten nižší druh přirozené otroky, pro něž je  
lepší—jako pro všechny, kdo jsou horší - ,  aby byli podrobeni vlá
dě pána. Neboť ten, kdo může náležet jinému (a proto mu i náleží) 
a kdo se podílí na rozumovém principu dost na to, aby jej vnímal, 
ačkoli sám jej nemá, je od přirozenosti otrokem/4101

Přirozený otrok je podle Aristotela svou přirozeností méněcennou 
lidskou bytostí. Rodí se bez rozumového principu, jenž by byl pří
tomen v jeho duši a ovládal jeho žádosti, vášně a city, přestože on 
sám je s to racionální princip vnímat a poslouchat. Neschopnost 
rozumovosti chopit se vlády uvnitř jeho vlastní duše ospravedlňuje 
nastolení takovéto vlády zvenčí. Ovládnutím přirozeného otroka 
nastoluje pán takovou vládu, jaká by měla podle přirozenosti sama 
nastat v otrokově duši. To je důvod, proč je pro přirozeného otroka 
lepší být otrokem. Pán jako by doplňoval přírodou -  pomáhá jí 
s jedním z jejích nedokonalých výtvorů.

Avšak pokud jsou přirození otroci méněcennými lidskými by
tostmi, neměl by jich být příliš velký počet. Vždyť přirození ot
roci nejsou tak úplně lidmi -  schází jim schopnost rozvinout se 
v bytost, která může žít plnohodnotný lidský život. Jak je vůbec 
možné, že existují? Aristotelés věděl, že příroda dává příležitostně 
vzniknout méněcenným členům některého druhu. Zdálo by se, že 
jediným ospravedlněním otroctví, jež může Aristotelés přijmout, 
je takové, které se zakládá na příležitostných nedokonalostech pří
rody. Podíváme-li se však na Aristotelovy biologické práce a rov
něž na jeho pojednání o přírodě, na Fyziku, ukáže se, že podle 
něj dává příroda vzniknout nedokonalostem pouze zřídka. To by 
znamenalo, že podle Aristotela by mělo být otroky jen málo lidí.

Pokud ale jen málo lidí má být otroky, je stejně tak pravda, že 
podle Aristotela se jen málo lidí hodí k tomu být občanem. A to 
už je opravdová záhada. Člověk je od přirozenosti politickým ži
vočichem, a přesto je pouze velmi málo lidí schopno vést plně 101

101 Tamt., I,5,1254a28-b23 (zvýraznění J. L.).
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politický život. To, že člověk je od přirozenosti politickým živoči
chem, neznamená podle Aristotela to, že je schopen získat podpo
ru při hlasování. Znamená to, že člověk je od přirozenosti tvorem, 
který může prospívat pouze v kontextu občanského společenství. 
Výraz „politický živočich44 je doslovným překladem, místo něhož 
bychom mohli říci, že člověk je od přirozenosti občanem. Výhodou 
doslovného překladu je to, že zachovává odkaz na prvek animality 
přítomný v lidské přirozenosti. Člověk je od přirozenosti obča
nem; avšak v Aristotelových očích je člověk živočichem, který je 
od přirozenosti občanem.

Teze, že člověk je od přirozenosti politickým živočichem, ruší 
antický protiklad přirozenosti a konvence. Aristotelés se domnívá, 
že uzavírat dohody a přijímat zákony, podle nichž může člověk 
žít, patří k lidské přirozenosti. Domníval se, že stát je výtvorem 
přírody.102 103 To můžeme podle Aristotela poznat, sledujeme-li, jak 
se stát vyvíjí z primitivnějších lidských společenství. Pokud mají 
lidé přežít, musí existovat svazky muže a ženy; a lidské potřeby je 
vedou ke spojování do větších společenství, dědin a kmenů. Stát 
se vyvinul z těchto sdružení, avšak jejich utváření svědčí o něčem 
víc než jen pouhém zajišťování toho, co je pro život nutné. Stát 
poskytuje prostředí, v němž může člověk žít dobrý život. Stát je 
tudíž cílem -  telos -  vývoje lidských organizací:

„Je tedy zřejmé, že stát je výtvorem přírody a že člověk je od při
rozenosti politickým živočichem a že ten, kdo je od přirozenosti, 
a ne pouze náhodou bez státu, je buď špatným člověkem, anebo je 
lepší než člověk. Je jako ,ten, kdo je bez bratrství, zákona a krbu4, 
jak se o něm pohrdlivě vyjadřuje Homér. Je přirozeným vyvrhe
lem, a jakožto přirozený vyvrhel se ihned stává milovníkem války: 
můžeme jej přirovnat k osamělému hracímu kameni v dámě.44103

102 Tamt., 1,2, zvi. 1253a2. Samozřejmě že výraz, který překládám jako 
„stáť‘, je poliš. Aristotelés nehovoří o národním státě, jakým jsou Spojené 
státy; hovoří o městském státě, jakým byly Athény.

103 Tamt., I,2,1253al-7. Odkaz na Homéra se týká Iliady (IX,63). Oxfordský 
překlad uvádí výraz „osamělý kámen ve hře v dámu“. (Rozdíl mezi autorovým 
a oxfordským překladem spočívá pouze v odlišnosti výrazu pro dámu užíva
ného v americké a britské angličtině: checkers, resp. draughts. -  Pozn. překl.)
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Člověk žijící vně státu je podoben osamělému hracímu kameni 
v dámě. To je pozoruhodné přirovnání, neboť osamělý kámen 
v dámě není přesně řečeno vlastně vůbec žádným hracím kame
nem. Hrací kámen totiž v dámě získává svoji vlastní identitu, a tu
díž také v jistém smyslu svoji existenci, svým vztahem ke hře, 
jejíž je součástí. Žádný hrací kámen v dámě nemůže žít takříkajíc 
mimo hru. Aristotelés má zjevně v úmyslu připustit, že analogic
ký vztah platí mezi člověkem a politickým společenstvím. Stát 
je podle Aristotela jako živý organismus; a tvrdí, že má meta
fyzickou přednost, je skutečnější než jednotlivec v něm žijící.104 
Tak jako části živého organismu získávají svoji identitu a roli ve 
vztahu k celku živého organismu -  být oddělenou rukou anebo 
rukou mrtvého člověka není způsob, jak být rukou; je to způsob, 
jak rukou nebýt - ,  je úkol člověka určován jeho vztahem k obci. 
To je podle Aristotela zřejmé z toho, že jednotlivec oddělený od 
obce nemůže být soběstačný (aůxápKT|g, autarkés) .105 Aristotelova 
chvála soběstačnosti může modernímu čtenáři někdy připadat pře
hnaná -jako  kdyby jedinec teprve tehdy, kdy se zbaví nepříjemné 
nutnosti spoléhat na druhé, mohl být skutečně šťastný. Je proto 
dobré poznamenat, že Aristotelés považoval soběstačnost za po
litickou ctnost.106 Soběstačnost nachází svůj výraz v našem vzta
hu k rodině, přátelům a spoluobčanům. Je považována za „to, co 
činí život žádoucím a nepostrádajícím ničeho“, a tak ji Aristotelés 
ztotožňuje s lidským štěstím.107 Soběstačný, šťastný život lze žít 
pouze ve státě, a Aristotelés jej tudíž staví do protikladu k osamě
lému životu, při němž nelze prospívat.108 „Kdo však nemůže žít ve 
společenství anebo kdo pro svou soběstačnost ničeho nepotřebuje, 
je buď zvíře, nebo bůh -  není částí státu.“ 109

104 Tamt., I,2,1253al8-29.
105 Tamt., 1,2,1253a26.
106 Aristotelés, Eth. Nic. I,5,1097b7-22; srv. V,10,1134a27.
107 Tamt., 1,7,1097bl5.
los Tamt., I,8,1099b3-6.
109 Aristotelés, Pol. I,2,1253a27-29.
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Člověk má od přirozenosti společenský instinkt.110 * To se odráží 
ve skutečnosti, že člověk je od přirozenosti stádním živočichem, 
obdařeným řečí, jež jej váže k jeho bližním:

.. moc řeči je však určena k tomu, aby objasňovala, co je prospěš
né a co škodlivé, a podobně tak i co je spravedlivé a co nespraved
livé. To je totiž zvláštností člověka oproti ostatním živočichům, že 
jedině on má smysl pro dobro a zlo, pro spravedlnost a nespravedl
nost a pro podobné věci; společenství živých bytostí majících tento 
smysl vytváří rodinu a stát.“ lu

Přestože však jsou lidé od přirozenosti společenskými živočichy 
vybavenými vrozeným smyslem pro dobro a zlo, spravedlnost 
a nespravedlnost, nevytvářejí dobrou obec snadno. Zcela jistě ji 
nemohou vytvořit bezmyšlenkovitě nebo bez námahy. Je úkolem 
politické vědy nebo politiky ukázat člověku, jak uspořádat obec, 
tak aby bylo občanům zajištěno lidské štěstí. Je pravděpodobné, že 
s touto znalostí lidé snáze dosáhnou štěstí, jež všichni hledají.112

Obtíž spočívá v tom, že znalost politické vědy, jakkoli je po
třebná k zajištění lidského štěstí, poskytuje ohledně jeho možnos
ti poněkud pesimistický výhled. Etika nás již připravila k přije
tí poznatku, že pouhé teoretické porozumění nemůže zabezpečit 
dobrý život. Filosofie sama o sobě nedostačuje. Avšak ke konci 
Etiky Aristotelés, jak se zdá, připouští, že nedostačuje dokonce 
ani vhodné cvičení od mládí, ani dobré vzdělání:

„Nesnadno se však dostane od mládí správného vedení k ctnos
ti tomu, kdo nevyrůstá pod vládou správných zákonů; neboť žít 
uměřeně a zdrženlivě je většině lidí nepříjemné, zvláště pokud jsou 
mladí. Proto jejich výchova a zaměstnání musí být uspořádány zá
kony; potom jim to totiž nebude nepříjemné, když se to stane zvy
kem. Ale jistě nestačí, aby se jim správné výchovy a péče dostalo, 
jen dokudjsou mladí; a jelikož musí v tom být i v dospělosti cvičeni 
a uvykáni, budeme potřebovat zákonů také pro to, a vůbec tedy pro

no Tamt., I,2,1253a29-30.
m Tamt., 1,2,1253al4—18.
H2 Aristotelés, Eth. Nic. 1,1; srv. Pol. IV,11; VII, 1-2, 13-15.
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celý život; neboť většina uposlechne spíše nutnosti než zdůvodnění 
a spíše třes tu než smyslu pro to, co je  vznešené

Důvod, proč Politika téměř nevyhnutelně vyplývá z Eíiky^pečivá 
v tom, že člověk není živočichem, pro nějž je dobrý -život snadný. 
Většině lidstva nestačí poučení v tom, co je to dobrý život; ne
stačí ani vhodné cvičení. Zákony jsou nutné, protože většina lidí 
poslechne spíše nutnost než zdůvodňování a spíše trest než smysl 
pro to, co je vznešené. Ale pokud je tomu tak, pak se musí vět
šina lidí nacházet v podivném vztahu ke své vlastní přirozenosti. 
Mravný život je totiž založen v lidské přirozenosti -  je dobrým 
životem právě proto, že umožňuje člověku vést bohatý, plný, spe
cificky lidský život. Pokud tedy lidé ve své většině nemohou žít 
mravný život bez příkazu zákonů, zdá se, že musí být k tomu, aby 
žili v souladu se svou vlastní přirozeností, trvale nuceni. Zdálo by 
se pak, že většina lidí vlastně nechce být člověkem.

Tuto podivnou představu, jak se zdá, studium politiky potvrzu
je. Aristotelés k němu přistupuje, „abychom završili, pokud jsme 
s to, filosofii lidské přirozenosti44;114 avšak o lidské přirozenosti se 
zde dozvídáme to, že lidem schází schopnost utvářet prospívající 
stát. Znamená to, že ačkoli lidé takovou schopnost v užším smyslu 
slova mají, podíváme-li se na to, jaké státy skutečně utvořili, nutně 
dospějeme k závěru, že tuto způsobilost obvykle neuplatňují. Proč 
ne? Zde se naplno projevuje napětí mezi Aristotelovou rolí de- 
skriptivního biologa a jeho rolí biologa teleologického. V očích te- 
leologa je nutné, aby příroda u svých výtvorů směřovala víceméně 
k dokonalosti. Sám stát je přitom dílem přírody. Avšak Aristotelés 
jako deskriptivní biolog, jenž je povinen zkoumat lidského živo
čicha v přirozeném prostředí, které si skutečně utváří, si nemůže 
nepovšimnout, že člověk většinou utváří společenství porušená. 
V případě vzniku politických států je tak Aristotelés, jak se zdá, 
nucen uznat, že reálné není racionální a že racionální není reálné.

Aristotelés klasifikuje zřízení podle počtu občanů ve státě 
a podle toho, v zájmu koho vládnou. Občanem je podle Aristotela

H3 Aristotelés, Eth. Nic. X,10,1179b31-1180a5 (zvýraznění J. L.). 
H4 Tamt., X,10,1181bl4-15.
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ten, kdo je s to podílet se na politickém životě státu -  zastávat po- 
Iitičke ufáďy, pomálTár vykonávat spravedlnost a dávat zákony.115 
Občané tedy musí být vládci státu, ať už skutečnými nebo poten
ciálními. V těch státech, které slouží obecnému zájmu, je vláda 
jednoho monarchií, vláda několika aristokracií a vláda mnoha je 
označována všeobecným výrazem „zřízení44. Každá z uvedených 
forem vlády má svou zvrhlou, podobu, kdy buď jeden, několik 
málo, nebo mnozí vládnou ve svém vlastním zájmu. Těmito úchyl
kami jsou tyranie, oligarchie á demokracie.116

Proč je demokracie úchylkou? Podle Aristotela je vládou chu
dých sledujících své vlastní zájmy. Volba mezi oligarchií a demo
kracií je v jeho očích volbou mezi situací, kdy se bohatí starají jen 
sami o sebe, a tím, kdy tak činí chudí.117 Domnívá se, že demo
kracie obvykle vznikají během přirozeného cyklického úpadku.118 
První vlády byly, jak uvádí, monarchické; když však stálost mo
narchické obce vedla ke zrodu mnoha lidí svojí hodnotou vzájem
ně rovných, chtěli tito lidé založit ústavní vládu. Pod tímto tlakem 
se vládnoucí vrstva zkazila a omezila se na sledování svých vlast
ních zájmů. Monarchie tudíž přirozeně upadla v oligarchií:

„... bohatství se stalo cestou ke cti, a tak vznikly jaksi přirozeně 
oligarchie. Tyto se pak měnily v tyranidy a tyranidy v demokracie; 
ziskuchtivost ve vládnoucí třídě vždy tíhla k zmenšení počtu jejích 
členů, a tudíž k posílení davu, který se nakonec postavil proti svým 
pánům a založil demokracii. Jelikož se pak obce zvětšily, zdá se, že 
je  také již obtížné, aby byla ustavena nějaká jiná forma vlády.“119

Demokracie tedy přirozeně povstává z ještě horší formy útlaku, 
tyranie, ale stále je formou nadvlády, totiž nadvlády množství. 
Avšak proč mají lidská společenství sklon takto cyklicky upadat?

115 Aristotelés, Pol. III, 1,1275a22-23, b 18-20.
H6 Tamt., 111,7,1279a32—b 10.
n ? Tamt., 111,8,1280al-6. Aristotelés ve skutečnosti popisuje čtyři formy 

demokracie, viz tamt., IV,4-6; VI,4.
H8 Tamt., III, 15,1286b8—22.
H9 Tamt., III, 15,1286b 15-22 (zvýraznění J. L.).
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Jsou-li státy výtvorem přírody, jak to, že neexistuje přirozený po
stup růstu směřující k nejlepšímu stavu? My, kteří žijeme ve veku, 
který o demokracii přinejmenším usiluje, můžeme tuto otázku for
mulovat následujícím způsobem: i kdybychom Aristotelovi uznali, 
že demokracie je vládou chudých pro chudé, proč nebere vážněji 
možnost ústavní vlády, vlády množství ve prospěch všech? Aristo- 
telés odpovídá, že množství, ze své povahy, vládnout ve prospěch 
všech nebude. V této odpovědi je za dobrého občana dobrého státu 
považován ctnostný člověk, a ctnostných lidí není dost.

V dobrém státě vládnou ti nejlepší.120 V žádném společenství 
nenajdeme víc než několik málo ctnostných Ifdí, takže nelze doufat 
v existenci širšího občanského tělesa, než jaké nacházíme v aristo
kracii. To znamená, že v existenci širšího občanského tělesa nelze 
doufat, ani chceme-li vytvořit ideální či dokonalý stát. Napětí mezi 
Aristotelovou rolí deskriptivního biologa a jeho rolí teleologické
ho biologa je obzvlášť patrné právě v jeho pojednání o ideálním 
státě. Když na jedné straně hovoří o tom, jak by lidé měli vlád
nout a být ovládáni, je nucen mluvit o státě ideálním. Tím impli
citně přiznává, že člověk nenTžlvočichem přirozeně tíhnoučím 
k utváření dobré vlády. Dobrá vláda možná je člověku prospěšná 
a je výrazem jeho přirozenosti; pak ale člověk ve svém skutečném 
čRování k uskutečnění své přirozenosti nesměřuje. Na druhé stra
ně Aristotelés trvá na tom, že podmínky ideálního státu musí být 
podmínkami, které mohou být skutečně realizovány.121 Aristotelés 
se nezajímá o utopii -  chce popsat stát, v němž mohou skutečně 
žít lidé, jak je zná. Ideální stáT, ačkoli dosud nebyl zrealizován, má 
být realistický.

Ke znalosti nejlepší formy státu je podle Aristotela nutné vě
dět, co je nejlepší lidský život pro člověka.122 Vždyť dobrý stát 
je jednoduše ten, který člověku umožní žít nejlepší život. Jelikož 
pro člověka je nejlěpším životem život naplněný štěstím a jelikož

120 Tamt., III, 18,1288a33—34.
121 Tamt., VII,4,1325b35-39; IV,11,1295a25-31.
122 Tamt., VII, 1,1323al4—21; VII,2,1324a23-25; VII, 13,1332a4-l0; srv. 

Eth. Nic. 1, 1.
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šťastný život je životem vedeným podle ctnosti či výtečnosti, bude 
nejlepší ten stát, kp»rý nhřany podněcovat k vedení
ctnostného života.!?3 Proto může Aristotelés říci, že politické spo
lečenství existuje kvůli ušlechtilým činům.123 124 Umožňovat ušlech
tilé činý~něm~žjevhým cíleni politického společenství -  takovým 
cílěm je zajištění dobrého života pro občany. Avšak protože dobrý 
život spočívá v životě naplněném ušlechtilými činy, mohou být 
ušlechtilé činy považovány za cíl politického společenství.

Dobrý stát lze tedy chápat jako prostředí, v němž je člověk 
pobízen k uskutečnění své přirozenosti. A jelikož je dobrý stát 
definován tím, že zajišťuje svým občanům dobrý život, může být 
dobrý občan dobrým člověkem jedině v dobrém státě. 12̂ Dobrý 
obran jiL-relativní pojem -  je to ten, kdo aktivně napomáhá do
sažení státních cílů. Pokud tedy nejsouTštátní cíle o sobě dobré, 

jmdp doSrýr ohran toh^Jslátii usilovata xiespráviié cíle^Nako- 
lik j e  dobrým občanem špatného státu, nemůže vést ctnostný či 
šťastný život. Dobrý stát je naopak přímo zaměřen na podporu 
svých občanů v ctnostném životě. Jelikož podpora v ctnostném 
životě napomáhá ctnostný život ustavit a jelikož cílem dobrého 
státu jsou ctnostné činy, povede dobrý občan dobrého státu dobrý 
život. V nejlepším státě jsou dobří občané dobří absolutně:

„... ctnost dobrého člověka je nutně táž jako ctnost občana v do
konalém státě.“126

„V dokonalém státě je dobrý člověk prostě totožný s dobrým obča
nem; zatímco v jiných státech je dobrý občan dobrý pouze vzhle
dem k vlastní formě vlády.“127

Právě z toho důvodu, že v dobrém státě musí být dobrý občan dob
rým člověkem, Aristotelés občanství omezuje. Dobrého člověka

123 Aristotelés, Pol. VII,l,1323b21-1324a4; VII,13,1332a28-38; IV,11, 
1295a35-bl.

124 Tamt., 111,9,1281 a2-4.
125 Tamt., III,4, 18; IV,7; VII,9,13-15.
126 Tamt., III, 18,1288a38-39.
127 Tamt., IV,7,1293b5-7.
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abys pohledal, jak se zpívá ve známé písni. 12£Vjakém koli spole
čenství bude ctnostných lidí relativně málo -  vždyť ctnostní lidé 
jsou koneckonců těmi, na nichž se projevuje lidská výtečnost -  
a občanství musí být v dobrém státě omezeno na ně^Aristotelés. 
se domníval, že absolutní monarchie může být dobrým státem -  
dobrý král totiž bude vládnout v zájmu svých poddaných.128 129 Avšak 
pokud se zajímáme o dobrý stát řízený spíše zákony než úsudkem 
absolutního vládce a pokud si přejeme rozšířit občanské těleso, jak 
je to jen možné, nedospějeme dále než k vládě nemnohých: „Jeden 
totiž nebo několik málo mužů může snadno ctností vynikat; když 
však jejich počet vzrůstá, je pro ně obtížnější dosáhnout dokona
losti v každém druhu ctnosti.“ 130 Vláda několika málo nejlepších 
v obecném zájmu je aristokracií, jedinou formou vlády, v níž jsou 
politické úřady distribuovány podle zásluhy.131 

fT o , že občanství je v dobrém státě omezeno na ctnostné muže, 
má dramatické důsledky. Téměř celé společenství je vyloučeno 
z účasti na politickém životě. Vyloučeni nejsou pouze otroci a chu
dí, nýbrž také obchodníci, řemeslníci, výrobci nástrojů, dělníci -  
těm všem je upřena jakákoli role v občanském životě.132 A obča
nům je zase bráněno, aby vykonávali řadu úkolů nutných pro dobře 
fungující obec:

„Jelikož zde hovoříme o nej lepší formě vlády, tj. o takové, při kte
ré by stát byl nejšťastnější (a štěstí, jak již bylo řečeno, nemůže 
být bez ctnosti),133 je z toho zřejmé, že ve státě, který má nejlepší 
vládu a který má lidi, kteří jsou spravedliví prostě, a nikoli jen ve 
vztahu k principu daného zřízení, nesmí občané vést život řemesl
níků a obchodníků, neboť takový život je neušlechtilý a protiví se

128 Srv. např. tamt., 111,7,1279a39-b2. (Autor má na mysli populární 
bluesovou píseň -  proslavenou zvláště v podání Bessie Smithové - , A  Good 
Man Is Hard to Find“. -  Pozn. překl.)

129 Tamt., 111,7,1279a32-33.
130 Tamt., 111,7,1279a40-b2.
131 Tamt., III,8.
132 Tamt., III,5; VII,9.
133 Tamt., VII,l,1323a21-1324a4; VII,8,1328a37 nn.
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ctnosti. Ani nesmí pracovat na poli, neboť k rozvoji ctnosti a k vy
konávání politických povinností je nutné mít volný čas.“ 134

Občané ideálního státu nepracují. Vedou stát, přičemž rozhodují, 
dávají zákony a soudí; někteří budou snad také velet armádám 
a všichni budou vládnout svým vlastním domácnostem. V mládí 
mohou sloužit v armádě, avšak i tato zkušenost podřízenosti je 
součástí jejich přípravy k vládnutí.135 Hlavně jim ale stát posky
tuje hojnost příležitostí uplatňovat vlastní ctnost. Neboť úkolem 
státu je přispívat ke štěstí svých občanů a štěstím je výkon ctnosti. 
Občané budou jedinými členy společenství opravdu schopnými 
ctnostného jednání.

Z hlediska věku hlásícího se k demokratickým ideálům není 
Aristotelovo pojetí ideálního státu zvlášť přitažlivé. Avšak může
me říci sotva něco podstatnějšího, než že Aristotelés prostě žil ve 
své, nikoli v naší době. Nelze očekávat, že jej úkon kritické reflexe 
bude katapultovat mimo jeho vlastní dobu a poskytne mu bezča- 
sé, absolutní hledisko, z něhož bude na svou dobu moci pohlížet. 
Otázkou je, zda je v Aristotelově vlastní kritické reflexi vnitřně 
přítomno něco, co by bývalo mohlo způsobit, že bude s dobou, 
v níž sám žije, nespokojen. Na první pohled by se mohlo zdát, 
že odpověď bude negativní. Aristotelés se prostě nedomníval, že 
lidská výtečnost je mezi lidi rozdílena demokraticky. Uvážíme-li 
však Aristotelovu obecnou teorii přirozenosti, zdá se, že obsahu
je důvod ke znepokojení i pro něj. Aristotelés si nemyslel, že by 
vznik dobrého jedince v rámci každého druhu měl být něčím vzác
ným. Proč se tedy domníval, že se dobrý člověk rodí tak zřídka? 
V úvahu připadá odpověď historická: Aristotelés byl v polovině 
4. století svědkem rozpadu demokratické poliš. 136 Jeho politická 
filosofie odráží jeho nedůvěru ve schopnost Athén znovu se po
zvednout a zachránit. Avšak ačkoli je Aristotelova politická filo
sofie inspirována politickou realitou, jíž byl svědkem, je údajně 
založena v jeho teorii přirozenosti. A jeho teorie přirozenosti by

134 Tamt., VII,9,1328b33-1329a2.
135 Tamt., VII,14.
136 Viz C. Farrar, The Origins o f Democratic Thinking, kap. 7.
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mohla přinejmenším naznačovat, že dobří lidé se v přírodě vysky
tují častěji, než jak to připouští jeho teorie politická.

Navíc už jen fakt, že bylo nutno si ideální stát vymyslet, by 
měl v Aristotelových očích působit podivně. K určení ideálního 
stavu řekněme žabího života není nutné se pouštět do spekulací. 
Stačí prozkoumat rybníky a močály, v nichž žáby skutečně žijí, 
abychom zjistili, co je pro jejich život nejlepší. Avšak chceme-li 
zjistit, jak mají žít lidé, nestačí jednoduše pohlédnout na spole
čenství, v němž skutečně žijí. Lidé mají sklon žít v porušených 
společenstvích. A tak je lidský druh v přírodě jediným, který má 
sklon žít v nezdravém prostředí. Lidé jsou samozřejmě druhem 
unikátním v tom, že si své vlastní prostředí utvářejí. Avšak pokud 
už příroda člověka laskavě obdařila způsobilostí utvářet politické 
společenství, mysleli bychom si, že měla být v Aristotelově pojetí 
velkorysejší při rozdělování schopnosti vytvářet stát dobrý.

Proč neexistuje více dobrých států? To musela být pro Aristote
la naléhavá a obtížná otázka. Právě sledováním této otázky mohl 
Aristotelés, aniž by přitom překračoval svoji dobu, podrobit svou 
vlastní politickou filosofii dalšímu kritickému přezkoumání.
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Porozumění obecné struktuře 
skutečnosti

6

Člověk není jen politickým živočichem. Ve svém srdci má rovněž 
touhu rozumět. A vyvstává významná otázka, jak může člověk na
plnit svoji přirozenost politického živočicha a zároveň plně uspo
kojit svoji vrozenou touhu rozumět. Spor, který mezi těmito mož
nostmi panuje, nevyvstává hned. Vždyť touha směřující k porozu
mění do určité míry napomáhá člověku vést činný občanský život. 
Člověk totiž může pochopit, že mravný život v obci je způsobem, 
jak dosáhnout pravého lidského štěstí; a pochopí-li, co štěstí je, je 
pravděpodobnější, že jej také dosáhne. Avšak sleduje-li svou touhu 
rozumět opravdově, zjišťuje, že jej to táhne mimo mravní život. 
Zdá se, že k lidské přirozenosti patří vlastní přirozenost překračo
vat. Člověk je od přirozenosti politickým živočichem, aleje rovněž 
živočichem, který od přirozenosti touží rozumět světu. A jakmile 
porozumí světu, zapomíná na mravní život. Jeho přirozenost jej 
vede k překročení (nebo opuštění) přirozeného života politického 
živočicha.

Jak máme rozumět takovému paradoxnímu pojetí? Jednou 
z cest je prozkoumat strukturu teoretického porozumění. Pokud 
totiž poznáme, k čemu se vztahuje touha rozumět, můžeme pocho
pit, jak uspokojování touhy -  tedy dosažení teoretického porozu
mění -  vyjímá člověka z mravního způsobu života ve společnosti.

6.1 Aristotelova logika1
Jedním z největších Aristotelových intelektuálních výkonů, pro 
nějž je právem proslulý, je objev formální logiky. Aristotelés sám 
byl na tento svůj výkon neobvykle hrdý. Na konci svých logických 
spisů uvádí:

1 Vhodná četba: Aristotelés, Anal. pr. 1,1-7, 23; Anal. post. 1,1-4; 11,19.
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„Je tak zřejmé, že naše předsevzetí je uspokojivě splněno. Nesmí
me však opomenout poznámku o okolnostech, za nichž se toto 
zkoumání uskutečnilo. V případě všech objevů totiž byly výsledky 
předchozí práce, kterou zde zanechali jiní, postupně dále rozvíjeny 
těmi, kdo v ní pokračovali, přičemž původní objevy obecně přiná
šejí nejprve jen malý pokrok, který je však mnohem prospěšnější 
než pozdější rozvoj, jenž z něj plyne... Tak se to opravdu stalo 
v oblasti řečnictví a i téměř u všech ostatních umění. Neboť ti, kdo 
objevili jejich počátky, pokročili jen docela málo, zatímco vyni
kající znalci naší doby jsou (takříkajíc) dědici dlouhé řady mužů, 
kteří v nich kousek po kousku kráčeli kupředu, a tak je rozvinuli 
do současné podoby... V oboru tohoto našeho zkoumání tomu však 
nebylo tak, že by něco bylo již v úplnosti zpracováno, zatímco jiné 
ještě nikoli, nýbrž v něm nebylo vůbec nic... Navíc v řečnictví bylo 
mnohé vysloveno již dávno, ale k tématu sylogismu jsme neměli 
docela nic, co bychom mohli zmínit, nýbrž jsme s námahou trávili 
mnohý čas zkusmým hledáním. Podíváte-li se tedy na věc blíže 
a dojdete k názoru, že tato nauka vznikla z takového počátečního 
stavu, bez předchozích tradovaných výzkumů, zbývá zde pro vás 
všechny a pro naše studenty úkol prominout nám nedostatky tohoto 
zkoumání a být za jeho objevy velmi vděční.“2

Co je to sylogismus a proč je na něj Aristotelés tak hrdý?
Kdykoli totiž bylo něco jako filosofování, existovala také přísná 

argumentace. Filosofové nepoznávají svět pouhým pozorováním; 
přemýšlejí, co musí platit na základě toho, co už o světě vědí. To 
znamená, že rozšiřují své vědění pomocí argumentů. Argumentů 
užívají rovněž k tomu, aby o pravdivosti vlastních názorů přesvěd
čili ostatní. Začíná-li argument premisami, o jejichž pravdivosti 
může být přesvědčen každý, a postupuje-li s dostatečnou přesností 
a jasností, pak kdokoli, kdo je přesvědčen o premisách, by měl být 
přesvědčen o závěru. Jistě se může stát, že někdo nebude schopen

2 Aristotelés, Soph. el. 34,183bl5—184b8. (V překladu užívám výrazu 
„sylogismus" spíše než výrazu „dedukce", jenž je užit v oxfordském překladu. 
Důvodem je za prvé to, že pokud už se ukáže, že sylogismus je dedukce, pak 
jedině jako výsledek našeho zkoumání toho, co sylogismus je; za druhé při
nejmenším některé sylogismy nelze chápat jako dedukci.)
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argument pochopit anebo že bude příliš tvrdohlavý na to, aby uznal 
nutnost závěr přijmout. Avšak pokud je argument dobrý, lze se 
spolehnout přinejmenším na to, že jakákoli rozumová bytost jím 
bude přesvědčena. To, že přijímá tento argument jako dobrý, je 
vlastně znakem její rozumovosti. A jelikož rozumovost leží v jádru 
lidské bytnosti, člověk vytvářením, chápáním a přijímáním přesné 
argumentace projevuje, čím nejopravdověji je.

Přesné argumenty, o něž se Aristotelés zajímá především, se 
týkají povahy světa. Premisy vyjadřují základní pravdy o světě, 
jež mohou být známy samy o sobě, tj. bez odkazu na další pre
misy.3 Přesné argumenty mají odhalit další nutné pravdy o světě, 
jež nemohou být poznány samy o sobě, nýbrž jedině úsudkem 
ze základních premis. Přesné argumenty ukazují nejen rozumo
vost člověka, ale vyjevují rovněž rozumovost světa. Svět je podle 
Aristotela dobrým místem. A dobrost světa se částečně projevuje 
v jeho poznatelnosti. Avšak svět by nebyl poznatelný, pokud by 
neexistoval systematický způsob, jak vztáhnout to, co je poznatel- 
né bezprostředně, k tomu, co takové není. Musí existovat systema
tický vztah mezi těmi pravdami o světě, jež mohou být poznány 
jedině na základě jiných, základnějších pravd, a těmito základní
mi, bezprostředně poznatelnými pravdami. V opačném případě 
by svět nebyl poznatelný, a tudíž by nebyl ani zásadně dobrým 
místem. Dokazování, že svět je dobrým místem, tedy trpí zásadní 
mezerou, která bude existovat tak dlouho, dokud nepochopíme 
systematický vztah, který panuje mezi bezprostředně poznatelný
mi pravdami a pravdami, jejichž poznatelnost na nich závisí.

Říci, že pravda je „bezprostředně poznatelná“, lze přitom ve 
dvojím smyslu. Aristotelés oba tyto významy uchopuje svým roz
lišením mezi tím, co je bezprostředně poznatelné pro nás, a tím, co 
je bezprostředně poznatelné prostě. V okamžiku, kdy jsme schopni 
prozkoumávat obecnou strukturu skutečnosti, nás již přednostně 
nezajímají věci, jež se nám zdály být bezprostředně zjevné, když 
jsme poprvé začali svět prozkoumávat. Zajímají nás pravdy, které 
jsou ontologicky základní: definice, jimiž se určují bytnosti. Defini
ce, která například určuje, co je to být člověkem, je bezprostředně

3 Viz Aristotelés, Anal. post, zvi. 1,1-4; 11,19.
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poznatelná v tom smyslu, že její pravdivost nezávisí na pravdivosti 
ničeho dalšího. Takováto „bezprostředně poznatelná44 pravda bude 
bezprostředně poznatelná nám, teprve až budeme mít za sebou po
řádný kus bádání o lidské přirozenosti. Teprve tehdy porozumíme, 
že bytnost člověka je pravdou o člověku nikoli silou něčeho dalšího, 
nýbrž jedině silou toho, co člověk nejzákladněji jest.

Právě v tomto okamžiku nejsilněji pociťujeme potřebu logic
kého systému. Díky tomu, že nás podněcuje naše vnitřní touha 
rozumět a že poznatelný svět nám odpovídá, jsme již  postoupili od 
toho, co je bezprostředně zřejmé pro nás, po cestě vedoucí k zá
kladním pravdám o světě. Aristotelés to vyjadřuje tak, že jsme 
to, co je bezprostředně poznatelné prostě, již učinili bezprostřed
ně poznatelným pro nás. Otázka nyní zní: Jak se propracujeme 
zpět k našemu východisku? Jak systematicky vztáhnout základní 
pravdy o světě, jež se nyní staly bezprostředně poznatelnými pro 
nás, k méně základním pravdám, jež se na nich zakládají? Dokud 
nezodpovíme tuto otázku, nemůžeme odhalit, a tudíž učinit po- 
znatelnou, obecnou strukturu skutečnosti.

K výkladu Aristotelovy logiky je nutné zavést několik málo 
pojmů. Řekněme, že úsudek z premis na závěr je platný tehdy, 
pokud, jsou-li všechny premisy pravdivé, je nutně pravdivý závěr. 
Uvažme například následující úsudek:

x je čtverec
Tedy x je pravoúhelník

Tento úsudek je platný, protože čtverec je právě zvláštním typem 
pravoúhelníku, totiž takového, jehož strany mají shodnou délku. 
Povšimněme si, za prvé, že i kdyby x nebylo čtvercem, úsudek by 
zůstal platný. K tomu, aby úsudek byl platný, nemusí být premisy 
pravdivé. Vyžaduje se pouze, aby platilo, že pokud jsou premisy 
pravdivé, bude závěr nutně pravdivý. Za druhé, i když je úsudek 
platný, nemusí jít o dobrý argument. Předpokládejme, že někdo 
jednoduše vysloví axiómy eukleidovské geometrie a poté před
nese nahodilé tvrzení. I kdyby úsudek byl platný -  tedy platilo-li 
by, že pokud jsou pravdivé axiómy, musí být tvrzení pravdivé - ,  
nešlo by o dobrý argument, protože ono tvrzení by nebylo doká
záno. Dobrý argument je něčím víc než jen platným úsudkem. Je
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platným úsudkem anebo souborem platných úsudků, u nichž vidí
me, že jsou platné. O závěru platného úsudku se říká, že je logic
kým důsledkem premis. V dobrém argumentu je závěr logickým 
důsledkem premis a vidíme, jak závěr z premis logicky vyplývá.

Jakýkoli úsudek, který není platný, je neplatný. Jak premisy, 
tak závěr úsudku přitom mohou být i pravdivé. Neplatný je např. 
následující úsudek:

Nebe je modré

Tedy Právě čtete tuto knihu

Jak premisa, tak závěr jsou pravdivé, avšak není pravda, že pokud 
je premisa pravdivá, musí být pravdivý závěr. Nebe by bylo modré, 
i kdybyste právě dělali něco jiného.

Existují určité úsudky, v jejichž případě vidíme již na základě 
jejich pouhé formy, že jsou platné. Uvažme např. následující:

Všichni staří mládenci jsou neženatí muži
Všichni neženatí muži jsou smrtelní

Tedy Všichni staří mládenci jsou smrtelní 

Anebo:
Všechny labutě jsou ptáci
Všichni ptáci jsou dvojnozí

Tedy Všechny labutě jsou dvojnohé 

Oba tyto úsudky mají následující formu:

Všechna a jsou b
Všechna b jsou c

Tedy Všechna a jsou c

Úsudky jsou přitom platné právě tím, že mají tuto formu. O tako
vých úsudcích se říká, že jsou formálně platné. Naopak následující 
úsudek:

x je čtverec

Tedy x je pravoúhelník
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je platný neformálně. Neboť jeho forma je následující: 

x je P 

Tedy x je Q

a tato forma není platná. Následující úsudek: 

x je trojúhelník 

Tedy x je pravoúhelník

je téže formy, ale je neplatný. Je-li tedy úsudek mající tuto formu 
platný, pak nikoli díky své formě. To, že následující úsudek:

x je čtverec

Tedy x je pravoúhelník

je platný, nelze zjistit z jeho formy. Spíše musíme vědět, co je 
čtverec, co je pravoúhelník, a vědět, že čtverec je zvláštním ty
pem pravoúhelníka. Naopak můžeme vědět, že následující úsudek:

Všechny kvarky jsou glarky 
Všechny glarky jsou nářky

Tedy Všechny kvarky jsou narky

je platný, ačkoli nevíme, co dané výrazy znamenají -  postačí vě
dět, že jde o nějaké skutečné pojmy.

Aristotelés nebyl prvním, kdo rozpoznal, že úsudek může být 
platný pouze na základě své formy, ale byl prvním, kdo navrhl slo
žitý a sofistikovaný systém formálních úsudků. Avšak ještě než 
Aristotelův systém předvedeme, je dobré pochopit, proč jsou for
málně platné úsudky tak důležité. Pro Aristotela bylo pojetí platného 
úsudku a důkazu vázáno na axiomatickou metodu. Vzorem nefor
mální axiomatické teorie jsou Eukleidovy Základy. V axiomatické 
geometrii jsou stanovena určitá základní tvrzení nazývaná axiómy. 
Ty mají mít natolik jednoduchou nebo zjevnou povahu, že kdokoli 
může jednoduše nahlédnout, že jsou pravdivá, a to pouze na základě 
jejich porozumění. Z těchto axiómů lze pak odvodit další tvrzení -  to 
jsou pak geometrické věty. Eukleidés (asi 300 př. Kr.) byl sice součas
níkem Aristotelových vnuků, avšak obecně se má za to, že pomohl
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kodifikovat a zapsat axiomatický systém, který existoval již dlouhou 
dobu před ním. Poznatek, že různorodé geometrické poznatky mohou 
být uspořádány kolem několika málo základních myšlenek -  což je 
jádro myšlenky axiomatizace - ,  odkazuje zpět přinejmenším k Py
thagorovi (nar. asi 582 př. Kr.). Pythagorejci podnítili axiomatizované 
uspořádání geometrie oproti sledování různorodých geometrických 
poznatků, protože se domnívali, že toto uspořádání odhaluje zaklá
dající harmonii přítomnou v přírodě. Pozdější komentátoři uvádějí, 
že Pythagoras při příležitosti objevu axiomatické metody obětoval 
bohům voly. Ve skutečnosti Pythagoras v takovéto oběti vůbec nevě
řil. Chápeme však, že objev způsobu, jak jednoduše uspořádat množ
ství různých geometrických výsledků, musel vzbuzovat posvátnou 
úctu.

Chce-li někdo dosáhnout nejvyššího stupně přesnosti, neměl by 
předpokládat žádné pravdy kromě těch, které jsou výslovně stano
veny v axiómech. Povoleny budou pouze platné úsudky, tj. jedině 
ty, jejichž závěr je logickým důsledkem stanovených premis. Čistě 
axiomatizovaná geometrie by potom sestávala výhradně z tvrze
ní, jež mohou být vyvozena z axiómů čistě logickými prostředky. 
Je možné, že Eukleidés si skutečně takový cíl stanovil. Existují 
doklady pro to, že chtěl všechny předpoklady učinit výslovnými 
axiómy a definicemi a věty vyvodit výhradně logicky.

Pokud toto skutečně bylo Eukleidovým cílem, pak se jím mi
nul.4 Neboť ačkoli jeho snahou nepochybně bylo učinit z veške
rých mimo-logických předpokladů axiómy, na různých místech 
nevědomky předpokládá geometrické výroky, které nejsou zahr
nuty ani mezi jeho axiómy, ani o nich není dokázáno, že z těch
to axiómů vyplývají. Vezměme například úplně první Eukleidův 
důkaz.5 Tento velmi jednoduchý důkaz má ukázat, že z jakékoli 
úsečky lze sestrojit rovnostranný trojúhelník. Ve stručnosti řečeno 
je dána úsečka AB a máme narýsovat kružnici se středem v bodě 
A a poloměrem AB.

4 Zde jsem zavázán velice jasnému výkladu axiomatické metody poda
nému Charlesem Parsonsem (Mathematics, Foundations of, in: Encyclopedia 
of Philosophy, V, str. 190-192).

5 Viz tabulka 1 (str. 245 níže).
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V dalším kroku sestrojíme kružnici se středem v bodě B a polo
měrem AB.

Oba uvedené kroky jsou v souladu s axiómy (viz tabulka 1). Dále 
máme narýsovat úsečku z bodu A do bodu C, v němž se kružnice 
protínají, a konečně také úsečku z bodu B do bodu C.

Axiómy nám dovolují rýsovat úsečky mezi libovolnými dvě
ma body. Jelikož všechny strany nově sestrojeného trojúhelníku 
jsou rovněž poloměry kružnic shodné délky, trojúhelník musí být 
rovnostranný -  QED.6

6 Tj. quod erat demonstrandum, což mělo být dokázáno. -  Pozn. překl.
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Postuláty
Nechť je postulováno následující:
1. Vytvořit úsečku vedoucí z libovolného bodu do libovolného bodu.
2. Úsečku na obou stranách prodloužit v přímém směru.
3. Kolem libovolného středu opsat v libovolné vzdálenosti kruh.
4. Všechny pravé úhly jsou si navzájem rovny.
5. Pokud úsečka protíná dvě úsečky tak, že tvoří na téže straně dva vnitřní úhly 

menší než pravé, pak se ony dvě úsečky, prodloužíme-li je do nekonečna, 
protnou na té straně, na níž svírají úhly menší než pravé.

Obecné principy
1. Věci, jež jsou témuž rovné, jsou rovné také sobě navzájem.
2. Přidá-li se rovné k rovnému, je celek rovněž rovný.
3. Odejmou-li se rovné od rovných, jsou zbývající části také rovné.
4. Věci, jež se navzájem kryjí, jsou navzájem rovné.
5. Celek je větší než část.

Definice
15. Kruh je rovinný útvar sevřený jednou čárou tak, že všechny úsečky, které 

jsou k ní vedeny z jednoho bodu ležícího uvnitř obrazce, jsou si navzájem 
rovné.

16. Tento bod se nazývá středem kruhu.
20. Mezi trojstrannými útvary je rovnostranný trojúhelník ten, jehož tři strany 

jsou shodné, rovnoramenný trojúhelník má rovné pouze dvě ze stran a růz- 
nostranný trojúhelník má všechny tři strany různě dlouhé.

Kniha I, věta 1:
Na dané úsečce sestroj rovnostranný trojúhelník.

Danou úsečkou budiž AB.
Nad úsečkou AB se má tedy sestrojit rovnostranný trojúhelník.
Ze středu A a s poloměrem AB budiž opsána kružnice BCD (postulát 3), 

a opět ze středu B s poloměrem BA budiž opsána kružnice ACE (postulát 3); 
z bodu C, v němž se kružnice protínají, buďte vedeny spojnice mezi AC a CB 
(postulát 1).

Ježto bod A je středem kružnice CDB, je AC shodná s AB (defince 15). Ježto 
dále bod B je středem kružnice ACE, je BC shodná s BA (defince 15). Avšak 
ukázalo se, že CA je shodná rovněž s AB; tedy obě úsečky CA a CB jsou 
shodné s AB.

Avšak věci, které jsou témuž rovné, jsou rovné také sobě navzájem (obecný 
princip 1). Proto CA je také rovna CB.

Proto jsou si tedy tři úsečky CA, AB, BC vzájemně rovny. Proto je trojú
helník ABC rovnostranný; a byl sestrojen nad danou úsečkou AB.

T a b u l k a  1. E u k l e i d o v s k á  g e o m e t r ie
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Co by mohlo být přesnější než toto? Nicméně v Eukleidových po
stulátech nenacházíme nic, co by nám dovolovalo předpokládat 
existenci bodu C, v němž se protínají dvě kružnice. Eukleidés si 
nepovšiml, že musí postulovat existenci dvou bodů, v nichž se 
kružnice protínají. Jeho postuláty umožňují existenci (nebo sestro
jení) úseček a kružnic, avšak žádný z jeho postulátů neumožňuje 
tvrdit, že pokud narýsujeme kružnice výše uvedeným způsobem, 
bude existovat bod C, který může tvořit jeden z vrcholů trojúhel
níka. Mohlo by se zdát, že takový bod C zjevně existuje, jak je pa
trno již jen z pouhého pohledu na obrázky, avšak užití obrázků má 
být pouze heuristické. Použití obrázku nám může pomoci zaměřit 
pozornost, může nám heuristicky pomoci pochopit nebo odhalit 
důkaz; avšak pokud přijímáme tvrzení pouze z toho důvodu, že 
se nám zdají evidentní, když se díváme na obrazec, pak k našim 
axiómům nevědomky něco přidáváme.

Z toho vyvstává obecný problém. Jak se lze vyhnout takové 
chybě v důkazu? Jak lze poznat, že náš důkaz nezávisí na důleži
tých předpokladech, které nebyly vysloveny? Jedna možnost spo
čívá v tom, že abstrahujeme od významu pojmů užitých v důkazu 
natolik, že jeho platnost nebude záležet na platnosti použitých po
jmů, nýbrž pouze na jeho formě. Můžeme například rozpoznat, že 
následující úsudek:

Všichni staří mládenci jsou neženatí muži
Všichni neženatí muži jsou smrtelní

Tedy Všichni staří mládenci jsou smrtelní

je platný, aniž bychom přitom věděli, co znamená „starý mlá- 
denec“, „neženatý muž“ anebo „smrtelný" Eukleidův důkaz 
naopak závisi na tom, že víme, co je kruh, úsečka, trojúhelník 
a bod. (Nebezpečí pak spočívá v tom, že jsme výslovně nestano
vili, čemu rozumíme, anebo si myslíme, že rozumíme tomu, čemu 
nerozumíme.)

Aristotelův projekt má navrhnout systém formálního usuzo
vání, v jehož rámci lze vyslovit jakýkoli platný úsudek. Vychá
zel přitom z myšlenky, že jakýkoli platný úsudek, jako například 
Eukleidův důkaz, může být přeložen do řady úsudků platných
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formálně. To by nám v případě úspěchu poskytlo test platnosti 
neformálních úsudků. Pokud by mohly být neformální úsudky pře
vedeny na úsudky platné formálně, pak by bylo možné poznat, že 
je úsudek platný, aniž bychom spoléhali na znalost zkoumaného 
předmětu. Že je úsudek platný, bychom viděli výhradně na základě 
jeho formy. To je důležité s ohledem na náš celkový projekt od
halení obecné struktury skutečnosti. Různé vědy, z nichž sestává 
naše poznání světa, se totiž týkají různých předmětů. Například 
geometrie se týká trojúhelníků, koulí a jejich prostorových vztahů; 
biologie pojednává o živých organismech. Avšak jsou-li obě vědy 
přísně uspořádány, pak by měly být formy argumentace oběma 
společné. Na počátku by měly stát základní axiómy, které by sta
novovaly definice -  například co je to být trojúhelníkem či co je 
to být člověkem. Ačkoli jsou obě tato tvrzení samozřejmě odlišná, 
mají podle Aristotela shodnou formu: „Všechna a jsou b.“ A jeli
kož mají premisy shodnou formu, budou se shodovat i formy závě
rů, jež z nich mohou být formálně vyvozeny. Formalizací různých 
věd jsme tudíž schopni ocenit vyšší jednotu, jež je spojuje, totiž 
společnou formální strukturu.

Kdyby Aristotelés tento záměr naplnil, dosáhla by axiomatická 
metoda, jeden z vrcholů abstraktního myšlení, svého rozkvětu, 
a to dokonce o dvě generace dříve, než Eukleidés napsal svoje Zá
klady! Aristotelés však s tímto projektem neuspěl. Jeho systém for
málně platného usuzování, známý jako jeho sylogistika, není, jak 
se ukazuje, dostatečně sofistikovaný, aby vyjádřil byť jen jediný 
eukleidovský důkaz. Aristotelés se nicméně domníval, že uspěl, 
a měl pro to i svůj argument. Bohužel jde o argument chybný. 
Neúspěch Aristotelova projektu by však neměl našemu zraku za
krýt genialitu jeho pokusu -  prvního pokusu založit axiomatický 
systém na pevných základech. Nemělo by nám zůstat skryto ani 
to, že máme co do činění se zrodem formální logiky.

První věta Prvních analytik uvádí, že předmětem zkoumání je 
důkaz.7 Aristotelés však nejprve představuje svoji teorii sylogis
mu, protože, jak říká, sylogismus je obecnější -  každý důkaz je

7 Aristotelés, Anal. pr. 1,1,24a 10-11.
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sylogismem, ale ne každý sylogismus je důkazem.8 Aristotelés 
definuje sylogismus jako „řeč (kóyoq, logos), v níž, je-li něco 
tvrzeno, něco jiného, různého od toho, co je dáno, z toho nutně 
vyplývá".9 To zní jako naše dřívější definice platného úsudku či 
logického důsledku. V definici sylogismu není nikterak zmíněna 
forma a nezmiňuje se ani žádný z Aristotelových proslulých sy
logismů, jako třeba:

Všechna a jsou b
Všechna b jsou c

Tedy Všechna a jsou c

Sylogismus je jakýkoli argument, v němž je něco dáno (jako pre
misy) a něco jiného z toho vyplývá.10 Aristotelés sice opravdu 
buduje složitý systém formálních úsudků, jež častěji označujeme 
jako sylogismy. Avšak podstatou tohoto systému formálních sylo
gismů je ukázat, že každý sylogismus v obecném smyslu defini
ce -  například každé eukleidovské vyvození -  může být vyjádřen 
sadou formálních sylogismů.

O sylogismu hovoříme jako o dokonalém, pokud není kromě 
tvrzených premis potřeba nic jiného k tomu, aby se nutný závěr 
stal zřejmým.11 Příkladem neformálního dokonalého sylogismu je:

x je čtverec

Tedy x je pravoúhelník

8 Tamt., I,4,25b28-31.
9 Tamt., 1,1,24b 18-20. (Užívám výrazu „dáno44 namísto „uvedeno44 z ox- 

fordského překladu, protože řecký originál naznačuje silnější pojem než pouze 
uvádění -  naznačuje uplatňování, vytyčování a předkládání hypotéz.)

10 To je důvod, proč nelze snadno ztotožnit sylogismus s dedukcemi. Pokud 
uvedeme axiómy teorie a poté libovolnou větu, máme sylogismus, ale bylo 
by přehnané nazývat jej dedukcí. Vždyť v takovém případě je dedukce vět 
z axiómů, jak se zdá, právě tím, co zde schází.

11 Aristotelés, Anal. pr. I,l,24b22-25.
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Je třeba vědět pouze to, co čtverec a pravoúhelník jsou, abychom 
viděli, že úsudek je platný. Příkladem formálního dokonalého sy
logismu je ten, který je nám nyní již důvěrně znám:

Všechna a jsou b 
Všechna b jsouc

Tedy Všechna a jsou c

Sylogismus je nedokonalý, pokud, ačkoli závěr z premis vyplý
vá, vyžaduje jedno nebo několik dalších tvrzení, která, ač jsou 
sama nutnými důsledky premis, jsou potřeba k objasnění, že zá
věr opravdu vyplývá. Pokud bychom například jednoduše uvedli 
axiómy eukleidovské geometrie a pak řekli: „tedy trojúhelník má 
vnitřní úhly rovné dvěma pravým“, pak bychom měli nedokonalý 
neformální sylogismus. Závěr sice možná z premis plyne, ale chybí 
důkaz, z něhož bude toto vyplývání zřejmé.

Aristotelés uvádí, že v sylogismu závěr nutně vyplývá z premis. 
Co to znamená nutně vyplývat? Aristotelés to nikde nevysvětluje; 
avšak pro stavbu systému formální logiky to ani dělat nemusí. 12 
Jelikož dokonalé formální sylogismy existují, může Aristotelés 
jednoduše začít tím, že ukáže vzorové příklady úsudků, v nichž 
závěr z premis nutně plyne. Dokonalé úsudky, které Aristotelés 
používá, jsou následující:

Všechna a jsou b Všechna a jsou b Některá a jsou b Některá a jsou b 
Všechnabjsouc Žádnébnenič Všechnabjsouc Žádnébnenič

Všechna a jsou c Žádné a nenič Některá a jsou c Ne všechna a jsou c

Jde zde o dokonalé úsudky, a tudíž lze snadno uvidět, že uvedené 
závěry z premis vyplývají. Aristotelés nepostupuje tak, že by po
dal definici toho, co znamená „nutně vyplývat" a poté ukázal, že 
sylogismy jí odpovídají. Namísto toho začne tím, že předloží ně
kolik zjevně platných úsudků a vybídne nás, abychom souhlasili, 
že jde o případy, v nichž závěr z premis nutně vyplývá.13

12 Podrobněji viz J. Lear, Aristotle and Logical Theory, kap. 1.
13 Aristotelés, Anal. pr. I,4,25b37-26a2, 26a23-27.
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Aristotelés zavádí logiku predikací. Zkoumá v ní to, jaké pre- 
dikační vztahy vyplývají z jiných. Tato logika byla pro Aristotela 
významná z toho důvodu, že jej tolik nezajímala axiomatizace 
geometrie jako spíše axiomatizace skutečnosti jako celku. Základ
ní axiómy mají určovat bytnosti -  například „člověk je rozumový 
živočich44 -  a sylogismus má vyvodit z těchto bytností důsledky.

O dokonalých sylogismech se říká, že jsou podle první figury, 
protože predikáty mají ve všech případech následující vztah:14

... ajsoub  

... b jsou c

Tedy . . . a jsouc

Můžeme však, pouhou změnou pořadí predikátů, formulovat další 
sylogismy. Sylogismy podle druhé figury jsou vyjádřeny dosa
zením operátorů „všechna44, „žádná44, „některá44, „ne všechna44 do 
následujícího vzorce:

... ajsoub  

... c jsoub

Tedy . . . a jsouc

Třetí figura sylogismu je tvořena sylogismy následující formy:

... b jsou a 

... b jsou c

Tedy . . . a jsouc

Aristotelés se snaží sestrojit sylogismy tak, že do uvedených tří 
figur dosazuje všechny kombinace operátorů. U tří figur pak zva
žuje různé dvojice premis, jež vzniknou, připojíme-li k nim ope
rátory „všechna44, „některá44, „ne všechna44 a „žádná44. Vedle do
konalých sylogismů první figury je Aristotelés pomocí protipří
kladů s to všechny ostatní dvojice premis kromě deseti vyloučit

14 Angličtina totiž neužívá dvojího záporu, a proto je kopula vždy kladná 
(,jsou“), třebaže je operátor záporný („žádný“; např.: „no a are b“). Podstaty 
Learova výkladu se však tato překladatelská obtíž nedotýká. -  Pozn. překl.
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jako neplatné. Předveďme si, jak Aristotelés dovozuje, že dvojice 
premis nemá žádný sylogistický důsledek. Vezměme například 
dvojici premis:

Žádné a není b 
Všechna b jsou c

Aristotelés ukazuje, že tyto premisy nemají žádný platný závěr 
mající formu

... a jsou c

následovně.15 Nejprve najde takové pojmy, jež učiní pravdivými 
jak premisy, tak závěr mající formu „Všechna a jsou c“:

Žádný kůň není člověk Žádné a není b
Všichni lidé jsou živočichové má formu Všechna b jsou c

Všichni koně jsou živočichové Všechna a jsou c

Jelikož všechny tyto věty jsou pravdivé, nemůže existovat sylogis
mus s těmito premisami, jenž by měl negativní závěr -  „Žádné...“ 
nebo „Ne všechna../4. V příkladu, který jsme právě viděli, jsou 
totiž pravdivé jak premisy, tak obecně kladný závěr „Všichni koně 
jsou živočichové44. Jelikož je možné, aby dvě premisy této formy 
byly pravdivé, a rovněž tak obecný kladný závěr, premisy si zjevně 
nevynucují negativní závěr. Avšak má-li jít o sylogismus, měly by 
si závěr vynucovat.

Podobně pokud jsme s to nalézt pojmy, které činí pravdivými 
premisy a rovněž závěr mající formu:

Žádné a není c

pak je vyloučena možnost, aby premisa této formy měla pozitivní 
závěr -  „Všechna...44 nebo „Některá...44. Jelikož následující pre
misy a závěr

15 Tamt., I,4,26a2-9.
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Žádný kámen není člověk 
Všichni lidé jsou živočichové

a Žádný kámen není živočich

jsou všechny pravdivé, a jelikož tyto věty mají formu

Žádné a není b 
Všechna b jsou c

a Žádné a není c

vyplývá odtud, že premisy si nevynucují kladný závěr. Vyloučení 
uvedených dvou možností zajišťuje, že z premis, jež mají formu

Žádné a není b 
a Všechna b jsouc

sylogisticky nic nevyplývá.
Aristotelovi zbude deset sylogismů, jež nejsou ani v dokonalé 

první figuře, ani je nelze vyloučit jako neplatné (viz tabulka 2). 
Z druhé figury uveďme pouze dva příklady:

Všechna a jsou b Žádné a není b
Žádné c není b Všechna c jsou b

Tedy Žádné a není c Žádné a není c

O posledních dvou sylogismech se Aristotelés domnívá, že jsou 
nedokonalé -  jsou platné, ale nikoli zjevně. Jak lze pak zajistit 
jejich platnost? Aristotelés se domnívá, že všechny nedokonalé 
úsudky mohou být zdokonaleny. To znamená, že pro každý úsu
dek, jenž je platný, ale nikoli zjevně, lze odvodit jiný soubor úsud
ků se shodnými závěry a vyplývající ze shodných premis takovým 
způsobem, že všechny úsudky jsou zjevně platné. K tomuto účelu 
Aristotelés zavádí tři převodní pravidla:16

Z Žádné b není a vyvoď Žádné a není b
z Každé b je a vyvoď Některé a je b
z Některé b je a vyvoď Některé a je b

16 Tamt., I,4,25a5-26.

252



6.1 Aristotelova logika

Ačkoli Aristotelés uvádí příklady -  „je-li každá slast dobro, pak 
některé dobro musí být slast“ zároveň čtenáře opět vybízí 
k tomu, aby nahlédl, že tato pravidla jsou zjevně platná. Nyní 
uveďme příklad zdokonalení nedokonalého sylogismu:

Každé a je b 
Žádné c není b

Tedy Žádné a není c

Druhá premisa

Žádné c není b

může být převedena na:

Žádné b není c,

a můžeme tedy vytvořit dokonalý sylogismus podle první figury:

Každé a je b 
Žádné b není c

Tedy Žádné a není c

Aristotelovou strategií je tedy vyčlenit několik málo samozřejmě 
platných úsudků a ty zbývající ospravedlnit tak, že ukáže možnost 
postupu od premis k závěru výhradně s použitím oněch samozřej
mě platných úsudků. V úvodních kapitolách Prvních analytik Aris
totelés předkládá úplný soubor predikačních vztahů a ukazuje, že 
každý úsudek je buď neplatný (a tudíž může být vyloučen), anebo 
platný, a to buď jako dokonalý, nebo zdokonalitelný.17 V rámci 
jeho formálního systému usuzování může být každý nesamozřej- 
mě platný úsudek převeden na úsudek platný samozřejmě. To je 
důležité ze dvou důvodů. Za prvé tím Aristotelés zajišťuje, že lze 
nahlédnout rozumnost každého formálně platného úsudku. Jelikož 
každý formálně platný úsudek je buď dokonalý, nebo zdokonali
telný, nemůže formální platnost přesahovat lidské chápání. Nejen

17 Viz tamt., 1,1-7, 13, 23. Nebudu zde procházet všechna podrobnosti. 
Zájemci nechť poslouží moje práce: J. Lear, Aristotle and Logical Theory, 
kap. 1; a J. N. Keynes, Studies and Exercises in Formal Logic.
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T a b u l k a  2 . A r is t o t e l o v a  s y l o g is t ik a

První figura
Barbara
AbcAab

Celarent
EbcAab

Darii
Abclab

Ferio 
Ebc Iab

Aac Eac Iac Oac

Druhá figura
Cesare
EcbAab

Camestres
AcbEab

Festino 
Ecb Iab

Baroco 
Acb Oab

Eac Eac Oac Oac

Třetí figura
Darapti
AbcAba

Felapton
EbcAba

Disamis 
lbe Aba

Datisi
Abclba

Iac Oac Iac Iac

Bocardo Ferison
ObcAba Ebc Iba

Oac Oac

Pravidla převedení 
Z Eba vyvoď Eab 
Z Aba vyvoď Iab 
Z Iba vyvoď Iab

Vysvětlení užitých symbolů:* „Abc“ čteme buď jako „Každé b je c“, nebo 
jako „c náleží každému b“. „Ebc“ čteme buď jako „Žádné b není c“, nebo jako 
„c nenáleží žádnému b“. „Ibc“ čteme buď jako „Některé b je c“, nebo jako 
„c náleží některému b“. „Obc“ čteme jako „Ne všechna b jsou c“, nebo jako 
„c nenáleží všem b“. V názvech sylogismů pocházejících od pozdějších vykla
dačů je zakódováno příslušné sdělení. Tři samohlásky každého jména udávají 
typ premis a závěru v sylogismu. Například Barbara má formu A ... A .. ./A... 
První souhláska každého jména ukazuje, která první figura sylogismu je užita 
při zdokonalení sylogismů druhé a třetí figury. Například Cesare a Camestres 
lze zdokonalit pomocí Celarent.**

* Tato formalizace přirozené dedukce pochází od T. J. Smiley, What is 
a Syllogism?; a J. Corcoran, Aristotles Natural Deduction System.

** Zakódována jsou zde ještě další sdělení. Zájemce nechť se obrátí 
k J. N. Keynes, Studies and Exercises in Formal Logic.
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že si člověk může uvědomit rozumnost každého formálně platného 
úsudku; může si také uvědomit, že je bytostí schopnou tak činit. 
Za druhé Aristotelés předkládá čistou strategii pro ospravedlnění 
všech formálně platných úsudků. Vybere několik málo z nich, jež 
jsou samozřejmě platné, a ty se vůbec nepokouší ospravedlnit. 
Jednoduše na ně poukazuje a žádá čtenáře, aby uznal, že jsou sa
mozřejmě platné. V případě nesamozřejmých úsudků ukazuje, že 
jsou platné -  ne tak, že předloží nějaký abstraktní argument, ale 
že ukáže možnost přejít od premis k závěru bez nich. Jsou přísně 
řečeno nadbytečné -  lze je ovšem užít, chceme-li přeskočit od 
premis k závěru rychleji.

Je důležité si uvědomit, že Aristotelés zde předvádí, co platí 
o jeho logickém systému. Neužívá jej zde k formulaci důkazů; 
spíše se sám logický systém stává předmětem zkoumání a je do
kazováno, co platí o něm. Zkoumání logických systémů se nazývá 
metalogika. Je jasné, že Aristotelés byl určitě prvním metalogi- 
kem -  nikdo před ním totiž nevypracoval přesný systém formál
ního usuzování, jenž by mohl být podroben vážnému zkoumání. 
Aristotelés tudíž otevřel celou novou oblast myšlení a bádání -  byl 
schopen proniknout do povahy důkazu a důsledku způsobem, kte
rým nedisponoval žádný z jeho předchůdců.18 Úchvatné je to, že 
metalogika byla použita ihned, jakmile byla dána její možnost -  
zrození logiky bylo současně zrozením metalogiky. Důvod leží, 
jak se domnívám, v tom, že Aristotelés potřeboval metalogiku 
k vykázání poznatelnosti obecné struktury skutečnosti. Tím, že 
rozčlenil veškeré platné úsudky na ty, které jsou samozřejmé, a na 
ty, které nikoli, a ukázal, že všechny nesamozřejmé úsudky mo
hou být zdokonaleny -  tj. přeměněny v řetězec úsudků samozřej
mých - ,  Aristotelés dokázal poznatelnost obecné struktury sku
tečnosti. Metalogika byla součástí Aristotelových metafyzických 
záměrů.

Právě proto, že jeho zkoumání logiky je částí širšího projektu, 
nespokojil se s dokazováním tvrzení o své formální logice. Aristo
telés dokázal, že nedokonalé sylogismy druhé a třetí figury mohou

18 Význam Aristotela jako metalogika je jedním z ústředních témat mé 
dřívější práce: J. Lear, Aristotle and Logical Theory.
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být zdokonaleny prostřednictvím samozřejmě platných sylogismů 
první figury a převodních pravidel.19 Avšak na začátku čtvrté ka
pitoly I. knihy Prvních analytik Aristotelés uvádí, že může určit, 
jak vznikají všechny sylogismy.20 Ve dvacáté třetí kapitole uvádí, 
že úplně všechny sylogismy vznikají z oněch tří figur.21 Aristote
lés tvrdí, že každý deduktivní argument, i když jde o neformál
ní důkaz, může být vyjádřen jako sled formálních sylogistických 
úsudků.22 Prohlašuje, že jakýkoli neformální úsudek, jako napří
klad důkaz, že vnitřní úhly trojúhelníku se rovnají dvěma pravým 
úhlům, může být přepracován ve formální vyvození. Pokud by 
Aristotelés uspěl, pak by systematicky propojil veškeré naše přísné 
uvažování se svým systémem formálních sylogismů.

Aristotelés se nesnaží formalizovat jednotlivá vyvození, nýbrž 
spíše pro svoji tezi předkládá abstraktní argument. Předpokládá, 
že závěr každého neformálního deduktivního argumentu -  každé
ho sylogismu v širokém slova smyslu -  má vposled formu sylogis- 
tického vzorce. Například závěr, podle něhož

všechny trojúhelníky mají vnitřní úhly rovné dvěma úhlům pravým 

má údajně v zásadě formu

Každé a je c

Aristotelés poté tvrdí, že takovýto závěr lze přímo vyvodit jedině 
prostřednictvím premis, které spojují pojmy právě tak, jak to činí 
formální sylogismus.23 Důkaz tedy začíná axiómem, podle něhož 
všechny trojúhelníky mají jistou vlastnost,

Každé a je b,

19 Příležitostně musí užít poněkud složitějších prostředků; viz tamt., 
str. 5 nn.

20 Aristotelés, Anal. pr. I,4,25b27.
21 Tamt., 1,23.
22 Aristotelés nezmiňuje tzv. hypotetický sylogismus. K jeho výkladu viz 

J. Lear, Aristotle and Logical Theory, kap. 3.
23 Aristotelés, Anal pr. I,23,40b30-41a20.
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a poté ukazuje, že takovéto věci b mají tu vlastnost, že se jejich 
vnitřní úhly rovnají dvěma úhlům pravým:

Každé b je c

Je samozřejmě možné, že budeme potřebovat celý řetězec úsudků, 
abychom dospěli k závěru:

Každé a je b 
Každé b je d

Tedy Každé a jed

Ale Každé d je e

Takže Každé a je e

Ale Každé e je c

Takže Každé a je c

„Střední pojmy“ b, d a e slouží víceméně jako důkaz spojující 
trojúhelníky s vlastností mít vnitřní úhly rovné součtu dvou úhlů 
pravých. Způsoby, jimiž mohou být pojmy závěru propojeny po
mocí „středních pojmů“, odpovídají, jak se Aristotelovi jeví, třem 
figurám formálního sylogismu.24

Aristotelův argument je příliš optimistický. Svojí schematič- 
ností mu brání si uvědomit, že neformální geometrické důkazy 
vyžadují tak složitý formální systém, jaký bude vůbec někdo 
schopen vytvořit až o tisíciletí později. Aristotelova logika vládla 
jako nezpochybnitelné logické paradigma až do konce 19. století. 
Avšak není dost sofistikovaná, aby mohla uskutečnit Aristotelův 
sen. Má-li Aristotelés předložit jednotnou a bezrozpornou logic
kou teorii, aniž by přitom podal analýzu pojmu nutného vyplý
vání, je klíčové, aby veškeré vyvozování, neformální i formální, 
bylo systematicky vztaženo k dokonalým sylogistickým úsudkům. 
Aristotelés za prvé předložil analýzu tří sylogistických figur, kte
ré opravují nedokonalé úsudky na dokonalé, a za druhé předložil 
argument, proč jsou tři figury sylogismu vhodné pro vyjádření

24 Tamt., 1,23,4la4 nn.

257



6. Porozumění obecné struktuře skutečnosti

veškerých neformálních vyvození. Pokud by tento argument byl 
platný, vyplývalo by z něj, že jakéhokoli výsledku vyvozování 
z libovolného souboru premis může být dosaženo pomocí sledu 
samozřejmě platných úsudků. Neboť jakékoli vyvozování může 
být teoreticky vyjádřeno řetězcem sylogistických úsudků a tyto 
formální úsudky mohou být zdokonaleny. Ve skutečné deduktivní 
činnosti postupujeme rychle, usuzujeme pomocí velkých kroků, 
a přitom možná zběžně odkazujeme k již dokázaným tvrzením. 
V Aristotelově pojetí je tento přístup ospravedlnitelný, a to nikoli 
analýzou důsledku, nýbrž tím, že zajistíme, aby ve sporných pří
padech mohlo být libovolné neformální vyvození formalizováno 
a libovolné formální vyvození zdokonaleno, tj. převedeno na ar
gument, v němž každý krok samozřejmě vyplývá.

Jde o velkolepou vizi a Aristotelés se skutečně domníval, že ji 
naplnil. Umožnilo mu to si představit, jak by bylo možné rozkrýt 
obecnou strukturu skutečnosti. Na vrcholu stojí bytnosti a pre
dikáty, jež je vyjadřují. Z těchto bytností plynou důsledky, které 
mohou být odvozeny přísným usuzováním. Byli-li bychom s to 
vyložit strukturu skutečnosti tímto způsobem, stal by se řád sku
tečnosti a řád našeho poznání skutečnosti jedním a týmž. Vždyť 
právě tím, že rozumíme obecné struktuře skutečnosti, je dáno, že 
to, co je nejpoznatelnější pro nás, nakonec spadá vjedno s tím, co 
je nejpoznatelnější.

Je důležité připomenout, že smyslem Aristotelova pojetí sylo
gismu není předložit logickou teorii per se, nýbrž předložit teorii 
důkazu. Jak jsme již viděli, první věta Prvních analytik stanoví, že 
tématem zkoumání je důkaz.25 Teorie sylogismu je zavedena nej
prve proto, že je obecnější -  každý důkaz je sylogismem, avšak ne 
každý sylogismus je důkazem.26 Úkolem Druhých analytik je uká
zat, co je třeba k tomu, aby se ze sylogismu důkaz stal. V důkazu 
jde o to poskytnout nám porozumění jako takové. A něčemu rozu
míme bez dalšího tehdy, když pochopíme vysvětlení nebo příčinu

25 Tamt., 1,1,24al 0-11.
26 Tamt., 1,4,25b26-31.
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a porozumíme, že jde o vysvětlení.27 Avšak má-li důkaz opravdu 
něco vysvětlovat, nemůže spočívat na premisách, které samy vy
žadují vysvětlení. Poslední premisy důkazu musí, jak jsme viděli, 
být poznatelné o sobě -  mysl je jednoduše uchopuje -  a musí být 
ontologicky základní.28 Jinak by nebyly základem opravdového 
vysvětlení. Premisy důkazu jsou nejpoznatelnější díky tomu, že 
přesně vyjadřují, co skutečnost zakládá. Známe-li je, známe zá
klad skutečnosti. Když se nám tedy dostane důkazu, naše vědění 
přijímá strukturu skutečnosti.

Tato vize vedla a inspirovala Aristotela při jeho nejabstrakt
nějších bádáních o povaze skutečnosti. Když při našem zkoumání 
obecné struktury skutečnosti dojde k tomu, že řád našeho vědě
ní začne kopírovat řád skutečnosti, pak se začíná subjekt a ob
jekt zkoumání v podstatném smyslu překrývat. Do té chvíle jsme 
si vůči předmětu našeho zkoumání drželi intelektuální odstup. 
Zkoumání přírody odhalilo svět jako něco, co má být poznáno; 
zkoumání lidské duše odhalilo člověka jako bytost, která se má 
stát znalcem. Člověk a svět jsou jakoby učiněny pro sebe navzá
jem. Avšak nyní, když člověk dospívá k porozumění obecné struk
tuře skutečnosti, nemusíme již činit žádný zvláštní rozdíl mezi 
„subjektivní44 myslí zkoumající svět a „objektivním44 světem zjevu
jícím svoji pravdu. Nyní totiž řád našeho vědění a řád skutečnosti 
splývají -  neexistuje již žádný rozdíl mezi tím, co je poznatelné 
pro nás, a tím, co je nejvíce poznatelné. Svět sestává z bytností, 
a stejně je tomu i s naším myšlením -  vždyť svět a mysl sestávají 
z právě týchž bytností. Navíc se naše zkoumání světa stalo zkou
máním nás samých. Bytnosti, které tam objevujeme, jsou totiž byt
nosti, jimiž se stáváme. K tomu nás vede naše touha porozumět. 
Protiklad bytostné struktury skutečnosti a toho, co je bytostně 
lidské, se začíná vytrácet. Naše zkoumání se tudíž může týkat 
zároveň člověka i světa, neboť na této úrovni zkoumání nastává 
mezi tím, co je bytostné člověku, a tím, co se bytostně týká světa,

27 Aristotelés, Anal. post. 1,2,7lblO—19.
28 Tamt., 1,2; 11,19.
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vnitřní shoda -  člověk tím, že dospívá k porozumění světu, usku
tečňuje svoji bytnost.

6.2 Aristotelova filosofie matematiky29
Aristotelés nemohl zkoumat obecnou strukturu skutečnosti, aniž 
se byl při svém bádání vypořádal s rolí, kterou v tomto bádání hra
je matematika. Vždyť Platón, jeho učitel a předchůdce, se domní
val, že oblast matematiky k hlubokému porozumění skutečnosti 
poskytuje klíč. Avšak co je to říše matematiky? Matematika je, jak 
se zdá, formou porozumění, které se zabývá světem neměnných 
předmětů, a které lze přesto paradoxně vztáhnout na fyzický svět. 
Geometrické koule, trojúhelníky a krychle nebo čísla v aritmetice 
se zdají být neměnnými, čistými entitami zcela nepodobnými če
mukoli, co se vyskytuje v přírodě, a přesto jsou geometrie a arit
metika užívány při stavbě budov, vyměřování země a při obchodní 
výměně. Pěstovat matematiku je úkolem matematika, ale úkolem 
filosofa je ptát se, jak je tato činnost možná. Platónova odpověď 
zněla, stručně řečeno, že existuje oddělený svět ideálních matema
tických objektů -  čistých čísel a tvarů -  a matematika je studiem 
těchto objektů. Platónova odpověď okamžitě vyvolává dvě otázky. 
Za prvé, jak je tento matematický svět naší mysli přístupný? Ne
může to být díky žádnému z našich smyslů -  ty nám zpřístupňují 
pouze fyzický svět. Za druhé, čím to je, že je matematika použitel
ná pro fyzický svět? Má-li se matematika týkat odděleného světa 
čistých, neměnných předmětů, jak může být použita ke změně pří
rodního světa? Přesvědčený platonik by se mohl pokusit zodpově
dět tyto otázky třeba tím, že by mysl vybavil zvláštní mohutností 
podobnou zraku, která by mohla tuto oblast vnímat; Aristotelés 
však zvolil naprosto odlišnou strategii.

Tvrdí, že matematika pojednává přímo o proměnlivých před
mětech v přirozeném světě. Neexistuje žádný oddělený svět čísel 
a geometrických předmětů. Ještě uvidíme, jak je to podle jeho

29 Vhodná četba: Aristotelés, Phys. 11,2; Met. XIII,2-3. Řadu obtíží týka
jících se výkladu těchto textů zde přehlížím. Zájemce odkazuji na svou práci, 
kde tyto obtíže probírám: J. Lear, Aristotle s Philosophy o f Mathematics.
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názoru možné, ale o jak geniální strategii se jedná, by mělo být 
zřejmé ihned. Umožňuje totiž Aristotelovi oba problémy, jež sužo
valy Platóna, jednoduše obejít. Žádný zvláštní myšlenkový přístup 
do matematického světa není potřeba, protože žádný zvláštní ma
tematický svět neexistuje. Existuje pouze přírodní svět. Neexistuje 
ani speciální problém týkající se toho, jak je matematika použitel
ná ve fyzickém světě -  zvláštní problémy spojené s použitelností 
matematiky vyvstávají jedině tehdy, když se matematika týká od
dělené oblasti. Týká-li se matematika fyzického světa přímo, pak 
je samozřejmě použitelná.

Matematik se od fyzika podle Aristotela neliší tím, jaké před
měty zkoumá, nýbrž způsobem, jak je zkoumá.

„Dále musíme uvážit, jak se liší matematik od badatele o přírodě; 
neboť přírodní tělesa zahrnují plochy, objemy, i délky a body, které 
jsou tématem matematiky. ... Také matematik pojednává o těchto 
věcech, avšak nikoli jakožto o mezi přírodního tělesa; a ani o uve
dených vlastnostech neuvažuje jakožto o vlastnostech takových 
těles. Proto je také odlučuje, neboť myšlením jsou odlučitelné od 
změny a odloučí-li se, nijak na tom nezáleží ani nevzniká nic ne
pravdivého. Totéž činí také zastánci nauky o idejích, ačkoli si toho 
nejsou vědomi.“30

Z této pasáže celkem jasně vyplývají některé základní rysy Aris
totelovy filosofie matematiky. Za prvé, fyzická tělesa skutečně ob
sahují plochy, délky a body, které jsou tématem geometrie. Za dru
hé, matematika opravdu zkoumá povrchy, objemy, délky a body 
fyzických těles, avšak neuvažuje o nich jakožto o plochách atd. 
fyzických těles. Geometrie zkoumá fyzické délky, avšak nikoli ja 
kožto fyzické. Za třetí, matematik je s to zkoumat plochy, objemy, 
délky a body oddělené od jejich fyzických vyjádření, protože je 
s to (jistým způsobem, který musí být vysvětlen) je oddělit v myš
lení. Zmatení platonikovo spočívá podle Aristotela v záměně myš
lenkové činnosti abstrakce za vnímání oddělené oblasti předmětů. 
Ve skutečnosti platonikové nečiní nic víc, než že se věnují tomuto

30 Aristotelés, Phys. II,2,193b23-36 (zvýraznění J. L.). (Výraz kívt|oi<;, 
kinésis, překládám jako „změna“, a nikoli jako ,,pohyb“).
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postupu oddělování v mysli. Za čtvrté, matematické předměty, na
kolik jsou oddělené v myšlení, nepodléhají změnám, jakým podlé
hají předměty fyzické. Za páté z tohoto oddělení nevzniká (z jisté
ho důvodu, který musí být osvětlen) žádná nepravdivost.

Aristotelés zřejmě připouští, že existuje ospravedlnitelný typ 
oddělení (jenž se liší od Platónova oddělování oblasti ideálních 
předmětů), a to takový, že pokud porozumíme tomu, jak k tomuto 
oddělení dochází a proč je ospravedlnitelné, porozumíme i tomu, 
jak je možná matematika. Avšak co míní Aristotelés tím, když 
říká, že matematik zkoumá fyzická tělesa, avšak nikoli jakožto 
fyzická? O něco víc nám o tom sděluje ve třetí kapitole XIII. knihy 
Metafyziky:

„... jsou tu možná tvrzení a důkazy o vnímatelných veličinách, ale 
ne jakožto o vnímatelných, nýbrž jakožto o takových, které mají 
určité kvality. Neboť jako je mnoho tvrzení týkajících se věcí pou
ze jakožto proměnlivých, aniž se přihlíží k bytnosti každé takové 
věci a k jejím vlastnostem, a proto ještě není nutné, aby bylo buď 
něco proměnlivého odloučeného od věcí vnímatelných, nebo ně
jaká oddělená podstata v nich, tak i v případě věcí proměnlivých 
budou existovat tvrzení a vědy, které je pojímají nikoli jakožto 
proměnlivé, nýbrž pouze jakožto tělesa, nebo opět pouze jakožto 
plochy či pouze jakožto délky nebo jakožto dělitelné nebo jakožto 
nedělitelné mající polohu, anebo pouze jakožto nedělitelné...

Mnoho vlastností svojí vlastní přirozeností přináleží věcem ja
kožto tomu, co má nějakou takovou vlastnost; tak například jsou 
vlastnosti náležející živočichovi jakožto ženskému nebo jakožto 
mužskému, avšak není žádné ženské či mužské oddělené od živo
čichů. A tak jsou i vlastnosti, které náležejí věcem pouze jakožto 
délkám nebo jakožto plochám...

Jestliže tedy chápeme věci odděleně od jejich případků a jako ta
kové je nějak zkoumáme, neupadneme kvůli tomu v omyl, podobně 
jako když někdo nakreslí na zem čáru a označí ji za dlouhou jednu 
stopu, i když taková není; neboť omyl není součástí předpokladů.

Nejlépe se však každá otázka prozkoumá tímto způsobem -  to
tiž že se neodloučené má za odloučené, jak to právě činí aritmetik 
a geometr. Neboť člověk jakožto člověk je jednou nedělitelnou věcí;
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a aritmetik jej pokládá za jednu nedělitelnou věc a potom zvažuje, 
zda nějaká vlastnost náleží člověku jakožto nedělitelnému. Geome
tr jej však nepojímá ani jakožto člověka, ani jakožto nedělitelné, 
nýbrž jakožto těleso. Neboť je zřejmé, že vlastnosti, které by mu 
příslušely, i kdyby nebyl nedělitelný, mu mohou náležet bez ohledu 
na tyto vlastnosti. A proto geometři hovoří správně -  mluví o jsou
cích věcech a jejich předměty skutečně existují...“31

Cílem argumentu je ukázat proti Platónovi, že lze připustit prav
divost matematických věd, aniž by bylo třeba uznat existenci ide
álních předmětů. Aristotelés upozorňuje na naši schopnost abs
trahovat určité vlastnosti fyzického tělesa a pojímat je odděleně 
od jiných vlastností tohoto tělesa. Lze například pojímat fyzic
ké předměty pouze jakožto proměnlivá tělesa, odděleně od všech 
jejich ostatních zvláštních vlastností. U Zénónova šípu, který se 
objevuje v Aristotelově výkladu možnosti pohybu z jednoho mís
ta v prostoru do jiného, nehraje žádnou zvláštní roli, že je to šíp. 
Aristotelés by mohl podrobněji uvažovat o jeho bytí šípem, pokud 
by řekněme byl v lukostřelecké dílně a snažil se navrhnout lepší 
šíp. Avšak v tomto případě se Aristotelés snažil pouze vysvětlit 
možnost fyzického předmětu měnit svoji polohu. Na šíp pohlížel 
nikoli jakožto na šíp, nýbrž jakožto na fyzické těleso.

Aristotelés chce, jak se zdá, tvrdit, že o skutečnosti lze uvažo
vat z různých hledisek. Máme-li fyzický předmět jako třeba člo
věka, koně, stůl nebo planetu, jsme s to zvažovat určité jeho vlast
nosti odděleně. Předpokládejme, že jako těžítko užíváte na vašem 
stole bronzový rovnostranný trojúhelník. Můžeme se rozhodnout 
uvažovat o tomto těžítku výhradně jakožto o trojúhelníku. Od- 
hlížíme od faktu, že je vyroben z bronzu, dokonce i od toho, že 
všechny jeho strany jsou shodné délky, a uvažujeme pouze o tom, 
co je pravdivé o tomto předmětu, nakolik je trojúhelníkem. Ačkoli 
je pravda, že

31 Aristotelés, Met. XIII,3,1077b21-1078a31 (zdůraznění J. L.). (Užívám 
spojky jakožto namísto latinského qua, které používá oxfordský překlad. Výraz 
á7ió5si£i<;, apodeixis, překládám běžnějším výrazem „důkaz“, a nikoli „vyká
zání").
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tento trojúhelník je bronzový, 

není pravda, že

tento trojúhelník uvažovaný jakožto trojúhelník je bronzový.

Neboť ačkoli je trojúhelník bronzový, jeho bronzovost nevyplývá 
z faktu, že jde o trojúhelník. Není dokonce ani pravda, že

tento trojúhelník uvažovaný jakožto trojúhelník je rovnostranný.

Ačkoli je trojúhelník rovnostranný, není rovnostranným proto, že 
je trojúhelníkem; neboť by stejně dobře mohl být trojúhelníkem 
různostranným nebo rovnoramenným. Přesto je pravda, že

tento trojúhelník uvažovaný jako trojúhelník má vnitřní úhly rovné 
dvěma pravým.

To, že tento předmět má vnitřní úhly rovné dvěma úhlům pravým, 
přímo vyplývá z toho, že je to trojúhelník. Eukleidův důkaz, že 
všechny trojúhelníky mají vnitřní úhly rovné dvěma úhlům pra
vým, spočívá jedině na faktu, že trojúhelník je trojúhelníkem.32

Zobecníme-li, můžeme říci, že Aristotelés zavádí operátor ja 
kožto, jenž pracuje následujícím způsobem. Nechť b je fyzickým  
předmětem a nechť b-jakožto-F označuje, že b je uvažováno ja
kožto F. Potom vlastnost P je pravdivá o b-jakožto-F, tehdy a jen 
tehdy, pokud b je F a jeho vlastnost P vyplývá nutně z toho, že je 
F.33 Tedy užívat operátor jakožto znamená zahalit se závojem ne
vědění -  připouštíme pouze znalost toho, že b je F, a poté pouze 
na základě tohoto vědění určujeme, jaké další vlastnosti mu musí 
náležet.34 Aristotelés se například domníval, že nebeská tělesa

32 Viz Eukleidés, Elem. 1,32.
33 Lze užít následujícího symbolizujícího zápisu: P(b-jakožto-F), jenž zna

mená, že vlastnost P platí pro b-jakožto-F. Symbolu = užíváme s významem 
„tehdy a jen tehdy“ a symbol V znamená „nutně vyplývá*4. Potom P(b-jakožto- 
■F) = P(b) & ((F(x) V P(x)).

34 Uvažujeme-li b jakožto F, pak každý predikát, který není bytostný pro 
jeho bytí F, je uvažován jako vedlejší, a to ačkoli může být bytostný pro b ja
kožto danou podstatu. To je důvod, proč v definici P(b-jakožto-F) na pravé
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musí být složena ze zvláštní látky odlišné a božštější než země, 
vzduch, oheň či voda; domníval se rovněž, že nebeská tělesa musí 
být nezničitelná.35 Když však uvažujeme nebeské těleso jako Slun
ce pouze jakožto kouli, pak všechny vlastnosti, které nevyplývají 
z toho, že je koulí (to, že je složena z určité látky, její nezničitelnost 
atd.), jsou z této perspektivy vedlejší. Užitím predikátového filtru 
na předmět, jenž ztělesňuje příslušnou geometrickou vlastnost, od
loučíme všechny predikáty, které se týkají materiálního složení 
předmětu. Geometr je tudíž schopen zkoumat vnímatelné materi
ální předměty -  vždyť to je vše, co zkoumá - ,  avšak nezkoumá je 
jakožto vnímatelné nebo jakožto materiální.

Až dosud Aristotelés tvrdil, že při studiu geometrie je nutné 
zkoumat nikoli platónské, nýbrž pouze fyzické objekty, ačkoli ne
závisle na jejich zvláštním fyzickém vyjádření. Druhý hlavní krok 
jeho postupu začíná jeho tvrzením, že pokud má někdo postulovat 
a zkoumat předměty oddělené od nahodilých vlastností, nebude 
tím sveden k nepravdivým výrokům.36 Proč je tomu tak? Uvažuj
me například předpoklad existence předmětu c takového, že

Pro všechny vlastnosti P platí, že P platí o c, pokud a jedině pokud
P platí o c-jakožto-trojúhelníku.

To znamená, že předpokládáme existenci předmětu, jehož jediný
mi vlastnostmi jsou ty, které jsou logickým důsledkem toho, že je 
trojúhelníkem. Jde o předpoklad geometrického objektu, trojúhel
níku, jenž je oddělen od jakéhokoli materiálního vyjádření. Před
pokládejme nyní, že máme dokázat, že c má vnitřní úhly rovné 
dvěma úhlům pravým, což lze symbolicky vyjádřit jako „2R(c)“. 
Jelikož podle hypotézy je zabezpečeno, že jedinými vlastnostmi c 
jsou logické důsledky toho, že jde o trojúhelník, můžeme z

2R(c)

straně ekvivalence má být (F(x) b P(x)), a ne F(b) b P(b). Neboť může platit 
F(b) b P(b) díky tomu, co je b, nikoli díky tomu, co jsou F a P.

35 Aristotelés, De caelo, 1,2, 10.
36 Argument začíná na místě Met. XIII,3,1078a 17, jež jsme citovali výše.
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vyvozovat, že

Pro všechny předměty x platí, že pokud je x trojúhelníkem, pak
2R(x).

Pak můžeme soudit 

2R(b)

pro jakýkoli trojúhelník b.
Důvod, proč nebudeme svedeni mluvit nepravdivě v důsledku 

fiktivní představy, že existují oddělené předměty, spočívá podle 
Aristotela v tom, že „nepravda není součástí premis“.37 Analogii 
nám poskytuje případ, kdy nakreslíme čáru (na tabuli nebo do pís
ku) a řekneme „Nechť je úsečka AB dlouhá jednu stopu“. Aristote- 
lés správně rozpoznal, že úsečku kreslíme z heuristických důvodů, 
a nikoli jako část důkazu. V jakém smyslu je to analogické?

Výše uvedený důkaz předpokládal, že existuje oddělený ge
ometrický objekt c, avšak ve skutečnosti není z hlediska důka
zu žádný rozdíl mezi c a jakýmkoli skutečným trojúhelníkovým 
předmětem b uvažovaným jako trojúhelník. Vlastnosti, u nichž lze 
dokázat, že náleží c, jsou přesně ty, u nichž lze dokázat, že náleží 
c-jakožto-trojúhelníku. A je snadné ukázat z definice operátoru 
jakožto, že jsou totožné s vlastnostmi, u nichž lze dokázat, že pla
tí o b-jakožto-trojúhelníku, bez ohledu na to, jaké b zvolíme, jen 
je-li trojúhelníkem. Z heuristických důvodů se můžeme spokojit 
s fiktivní představou, že c je odděleným trojúhelníkem, a niko
li nějakým b uvažovaným jako trojúhelník. Fiktivní představa je 
neškodná, protože pro důkaz je lhostejné, zda c je skutečně oddě
leným trojúhelníkem, neboje pouze b takto uvažovaným. V tomto 
smyslu nevstupuje nepravdivost do premis.

Významem, který má zavedení oddělených předmětů pro po
rozumění, si je Aristotelés jist. Domnívá se, že čím více prediká
tů jsme schopni odfiltrovat, tím přesnější a jednodušší bude naše

37 Tamt., XIII,3,1078a20-21.
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vědění.38 Naše vědění je jednodušší, protože jsme byli s to odfil
trovat vedlejší informace. Pokud jsme totiž dokázali, že

1) 2R(c),

pak víme, že můžeme usúzovat: jakýkoli jednotlivý trojúhelník 
má vnitřní úhly rovné dvěma úhlům pravým. Pokud jsme naproti 
tomu dokázali pouze to, že

2) z b-jakožto-bronzový-trojúhelník vyplývá 2R(b),

potom je-li dán voskový, různostranný trojúhelník d, nemůžeme 
na základě tvrzení 2) usuzovat, že

3) 2R(d).

Není totiž jasné, na jakých vlastnostech důkaz tvrzení 2) závisí. 
Avšak tvrzení 3) je zjevným důsledkem tvrzení 1) a faktu, že d je 
trojúhelník.

Zavedení oddělených geometrických předmětů nám umožní 
získat obecnější vědění. Prostřednictvím tohoto obecného vědě
ní pak lze najít vysvětlení, proč něco platí. Pomocí abstrakce lze 
totiž nahlédnout, že úplné vysvětlení toho, proč má trojúhelník 
vlastnost 2R, spočívá v tom, že jde o trojúhelník, a nikoli v tom, 
že je, řekněme, bronzový či rovnostranný.39 V omezeném smyslu 
však abstraktní důkaz nutný není. Pro jakýkoli zvláštní fyzický 
trojúhelník d lze totiž dokázat, že má vnitřní úhly rovné dvěma 
úhlům pravým, aniž bychom to nejprve dokázali pro c. To, že 
tuto vlastnost má d, můžeme dokázat přímo. Důkaz, že fyzický 
předmět má geometrickou vlastnost, vedoucí přes důkaz, že tuto 
vlastnost má čistě geometrický objekt, je užitečnou, avšak nikoli 
nezbytnou oklikou. Pokud však chceme vědět, proč předmět tuto 
vlastnost má, má abstraktní důkaz ústřední význam.

Nejlepším způsobem, jak studovat geometrii, je tudíž tyto geo
metrické vlastnosti předmětů oddělit a postulovat předměty, které 
mají pouze je. Ačkoli jde o fikci, je to fikce spíše užitečná než

38 Tamt., XIII,3,1078a9-13.
39 Srv. Aristotelés, Anal. post. 1,5.
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škodlivá. Geometři totiž nakonec v zásadě hovoří o existujících 
věcech a o vlastnostech, které reálně mají.40

Tato interpretace Aristotelovy filosofie geometrie stojí na před
pokladu, že podle Aristotela fyzické předměty opravdu ztělesňují 
geometrické vlastnosti. To se může zdát na první pohled zvlášt
ní, neboť obecně platí za samozřejmé, že předměty v přirozeném 
světě neztělesňují matematické vlastnosti dokonale -  fyzická koule 
není skutečně kulatá, rovná hrana není skutečně rovná. Avšak sa
mozřejmé to zdaleka není. A existují silné doklady o Aristotelově 
přesvědčení, že fyzické předměty ztělesňují matematické vlastnos
ti dokonale. Místa z Fyziky (11,2) a Metafyziky (XIII,3), jež jsme již 
probírali, opakovaně zdůrazňují, že geometr zkoumá fyzické před
měty, avšak nikoli jakožto fyzické předměty. Není tu ani zmínky 
o tom, že by fyzické předměty neměly geometrické vlastnosti, 
ačkoli bychom jistě očekávali, že by to Aristotelés, pokud by o tom 
byl přesvědčen, zmínil. Dále, v celém aristotelském korpusu jsou 
rozesety odkazy na bronzové koule a bronzové trojúhelníky, a ni
kde není naznačeno, že by tyto předměty nebyly opravdu kulaté 
či trojúhelníkové.41 42

Jistěže existuje jedno nebo dvě místa, na nichž Aristotelés to, 
že fyzické předměty ztělesňují geometrické vlastnosti, zdánlivě 
popírá. Avšak zdání klame. Uvažme například následující pasáž 
z Metafyziky (III,2):

„A ani hvězdářství se nemůže zabývat smyslovými veličinami 
a nebem nad námi. Neboť ani viditelné čáry nejsou takové, jak 
o nich hovoří geometr (ježto nic smyslového není takto přímé nebo 
oblé; neboť obruč se nedotýká pravítka v jednom bodě, nýbrž tak, 
jak prohlásil Prótagoras, vyvraceje učení geometrů), ani pohy
by a složité oběhy nebe nejsou podobné těm, o nichž pojednává 
hvězdářství, ani geometrické body nemají tutéž povahu jako sku
tečné hvězdy/4 42

40 Aristotelés, Met. XIII,3,1078a21-22, 28-29.
Viz tamt., VII,8,1033a28-b 10; VII, 10,1035a25-b3; VII, 11,1036a3 l-b2; 

De an. I,l,403al0-16.
42 Aristotelés, Met. III,2,997b34-998a6 (zvýraznění J. L.).
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Číst Aristotela je někdy ošidné. Může se zdát, že v některé pasáži 
něco jasně tvrdí, avšak zohledníme-li širší kontext, do něhož pasáž 
spadá, vidíme, že nic takového netvrdí. Toto je jeden z takových 
případů. Druhá kapitola III. knihy Metafyziky je katalogem filoso
fických obtíží (árcopíai, aporiaí) předkládaných z různých hledi
sek. Žádné z nich nemáme rozumět jako předvedení Aristotelova 
uváženého pohledu na dané téma. Jde spíše o seznam obtíží, při je
jichž zodpovídání Aristotelés zformuluje své filosofické stanovis
ko. Bezprostředně před citovanou pasáží Aristotelés předkládá 
obtíž, jíž musí čelit platonici: přesvědčení o matematických před
mětech podobných idejím zahrnuje řadu těžkostí.43 Citovaná pasáž 
může být tudíž chápána tak, že jde o předpokládanou odpověď 
platonika: „Ano, názor o zvláštních matematických předmětech 
je problematický, avšak jejich opuštění rovněž zahrnuje obtíže.“ 
Na tomto místě hovoří předpokládaný platonik, a nikoli Aristo
telés. Aristotelés tudíž nepřijímá Prótagorův názor; předkládá jej 
jako jeden z rohů dilematu, které musí být vyřešeno. Aristotelem 
navrhované řešení jsme již viděli -  jde o řešení, které zahrnuje 
tvrzení, podle něhož některé fyzické předměty mají geometrické 
vlastnosti dokonale.44

Můžeme se otázat: Je tedy Aristotelés nucen tvrdit, že obruč- 
-jakožto-kruh se dotýká rovné hrany v jednom bodě? Jednoduchá 
odpověď na tuto otázku zní: ano, dotýká; tato odpověď přitom 
není tak podivná, jak se může na první pohled zdát. Prótagorova 
námitka se zdá být přijatelná, protože obruče, jež obvykle vídáme, 
nejsou dokonale kulaté, a proto se zjevně nedotýkají rovné hrany 
v jednom bodě -  a už vůbec ne povrchu, na němž skutečně leží 
a který není dokonale rovný. Avšak Aristotelés není nikterak nu
cen tvrdit, že ve světě jsou nějaké dokonale kulaté obruče. Musí 
říci pouze to, že 1) nakolik je obruč kruhem, bude se dotýkat rovné 
hrany v jediném bodě; 2) existují nějaké fyzické předměty, které

43 Tamt., III,2,997b 12-34.
44 S druhou pasáží, v níž Aristotelés zdánlivě popírá, že by fyzické před

měty ztělesňovaly geometrické vlastnosti (Met. XI, 1,1059b 10-12), lze na
ložit stejným způsobem. Viz J. Lear, Aristotle’s Philosophy o f Mathematics, 
str. 178-179.
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jsou kulaté (a takové kulaté předměty nemusí být obruče). Tvrzení 
1) je pravdivé -  nakolik se obruč nedotýká rovné hrany v jediném 
bodě, natolik není kulatá. A jistě existují doklady, že Aristotelés 
souhlasil s tvrzením 2). Aristotelés se domníval, že hvězdy jsou 
koule a že se pohybují na kruhových oběžných drahách.45 Ale lze 
rovněž doložit, že podle Aristotela dokonce i v sublunárním světě 
mohou fyzické předměty dokonale ztělesňovat geometrické před
měty. Mnohokráte například odkazuje na schopnost řemeslníka 
vytvořit bronzovou kouli, a nikde přitom nenacházíme zmínku 
o tom, že tato koule není opravdu kulatá.

Prostor pro skepsi však zůstává. I kdybychom připustili, že 
například dokonalé koule ve fyzickém světě existují, musí pro
to existovat dokonalá fyzická vyjádření každého obrazce, který 
geometr sestrojí? Skeptik může namítnout, že Aristotelés by se 
určitě neměl zavazovat k tvrzení, že existují například dokona
le trojúhelníkové bronzové obrazce. A dokonce -  může skeptik 
pokračovat -  i kdyby dokonale trojúhelníkové fyzické předměty 
existovaly, neexistují fyzická uskutečnění složitějších obrazců, jež 
geometr sestrojuje při dokazování nějakého tvrzení. Je myslím 
jasné, jak by Aristotelés odpověděl. Na konci deváté kapitoly IX. 
knihy Metafyziky uvádí:

„Uskutečněním také odhalujeme geometrické konstrukce; lidé 
je odhalují dělením zadaných obrazců. Kdyby byly již rozděle
ny, vztahy by byly zřejmé; takto však jsou dělení přítomna pouze 
v mohoucnosti. Proč se součet úhlů trojúhelníka rovná dvěma pra
vým? Poněvadž se úhly kolem jednoho bodu rovnají dvěma pra
vým. Kdyby pak rovnoběžka k jedné straně trojúhelníka byla již 
nakreslena, tvrzení by bylo zřejmé komukoli, jakmile by obrazec 
uviděl... A tak je zřejmé, že vztahy jsoucí v mohoucnosti jsou 
odhalovány tím, že se uskuteční (důvod je v tom, že myšlení je 
skutečností)/*46

45 Aristotelés, De caelo, II, 11, 8.
46 Aristotelés, Met. IX,9,1051a21-31
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Geometr je podle Aristotela schopen provést geometrickou 
konstrukci v myšlenkách -  činnost myšlení uskutečňuje kon
strukce, které předtím, než k myšlení došlo, existovaly pouze 
v mohoucnosti.

Zpřetrhal tedy Aristotelés pouto mezi čistou matematikou a fy
zickým světem? Nahlíží geometr rozumově čisté matematické 
předměty, které nijak nejsou abstrakcemi fyzického světa? Ne
domnívám se. K zachování spojitosti mezi geometrií a fyzickým  
světem musí Aristotelés pouze trvat na tom, že abstrakcemi fyzic
kého světa jsou prvky geometrické konstrukce. Ne každá možná 
geometrická konstrukce musí být ztělesněna fyzicky. V eukleidov
ské geometrii se konstruuje z úseček, kruhů a koulí. Již jsme si 
dokládali Aristotelovo přesvědčení, že existují dokonale kruhové 
fyzické předměty. Doklad toho, že podle Aristotela existují fy
zické předměty o dokonale rovných hranách, nacházíme ve spise 
O duši:

„Jestliže tedy duše působí nebo je předmětem působení nějakým 
způsobem, který je jí vlastní, pak by bylo možné, aby existovala 
odděleně; nemá-li však vůbec nic vlastního, její oddělená existence 
je nemožná. V tomto případě by to bylo jako s tím, co je přímé, jež 
má mnoho vlastností vyplývajících z přímosti, například dotýkat 
se bronzové koule v jediném bodě, ačkoli přímost odloučená od ji
ných složek přímé věci se nemůže takto dotýkat; nemůže být takto 
vůbec odloučena, ježto je vždy na nějakém tělese/*47

To, co se podle Aristotela dotýká bronzové koule v jediném bodě, 
je fyzická rovná hrana, protože jakmile úsečku abstrahujeme, ne
může se fyzického předmětu dotýkat vůbec.48 Jelikož geometrický 
trojúhelník může být sestrojen v myšlenkách z rovných úseček, 
Aristotelés nemusí tvrdit, že určitý bronzový obrazec je doko
nale trojúhelníkový. Pokud by byl -  a za předpokladu, že podle

47 Aristotelés, De an. 1,1,-403a 10-16.
48 Tamt., 111,7,43lb l5—17; III,8,432a3-6. Všimněme si také zprávy Sexta 

Empeirika: „Aristotelés však prohlašoval, že geometrická délka bez šířky není 
neuchopitelná: „Neboť ve skutečnosti uchopujeme délku nějaké zdi, aniž by
chom přitom vnímali její šířku...“ (Adv. Mathem. IV,412).
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Aristotela může existovat rovná hrana, nemá důvod, aby popí
ral, že může existovat fyzický trojúhelník - ,  pak na něj můžeme 
uplatnit operátor jakožto a postupovat k důkazu vět týkajících se 
jej jakožto trojúhelníku. Pokud by tento obrazec dokonale trojú
helníkový nebyl, pak vlastnosti, u nichž bylo ukázáno, že platí 
o trojúhelníku, budou o tomto obrazci platit více či méně, podle 
toho, nakolik se přibližuje k bytí dokonalého trojúhelníku. Pak 
můžeme oslabit naše tvrzení, že tento předmět jakožto trojúhelník 
má vnitřní úhly rovné dvěma úhlům pravým, a říci pouze, že má 
takovéto úhly, nakolik je trojúhelníkem.

Důležité je, že je zachována přímá spojitost mezi pěstováním 
geometrie a fyzickým světem. I v případě, kdy geometr sestrojuje 
myšlenkově nějaký obrazec, a to takový, k jehož fyzickému vy
jádření možná nikdy nedošlo, tento obrazec je sestrojen z prvků, 
které jsou abstrahovány přímo z fyzického světa. Jinak zůstane 
záhadou, jak by geometrie měla být podle Aristotela uplatnitelná 
ve fyzickém světě. Je ovšem pravda, že u Aristotela nacházíme 
tajemnou poznámku, že matematické předměty mají „rozumově 
poznatelnou látku“ -  a mohli bychom pojmout podezření, že jde 
o speciální látku, z níž je utvořena oddělená oblast čistě matema
tických předmětů.49 Toto podezření není, jak se domnívám, na 
místě. Aristotelés se snaží pouze vystihnout povahu matematické
ho myšlení -  když někdo provádí geometrický důkaz, zdá se, jako 
by měl na mysli určitý jednotlivý předmět. Jako kdyby si k důka
zu nějakého obecného tvrzení o trojúhelnících vybral jednotlivý 
trojúhelník, na němž konstrukci provádí.50 Nezdá se, že by měl 
někdo v mysli pouze řekněme formu trojúhelníkovitosti -  odkaz 
na rozumově poznatelnou látku má vysvětlit fakt, že uvažujeme 
o jednotlivém předmětu.

49 K tomuto odkazu na rozumově poznatelnou látku viz Aristotelés, Met. 
VII,1 l,1036a2-12, 1036b32-1037a5; VIII,6,1045a33-35. Viz též tamt., 
XI, 1,1059b 14-16; XI,3,1061a26-30.

50 Srv. Eukleidés, Elem. 1,32, a interpolaci po III,3. Viz též Aristotelés, 
Anal. post. II,ll,942a24-35; Met. IX,9,1051a26; T. L. Heath, Mathematics in 
Aristotle, str. 31-39, 71-74, 216-217.
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Oddělenou oblast čistě matematických předmětů však Aristo
telés nezavedl. Protože k tomu, aby se předmět, který neexistuje 
ve fyzickém světě, stal předmětem myšlení, není nutné postulovat 
jeho existenci. Stačí vysvětlit, jak přemýšlíme o věcech, které ve 
světě existují. Je pravda, že nějakou kouli můžeme jak vnímat, tak 
o ní přemýšlet. Můžeme o ní navíc přemýšlet s odhlédnutím od 
skutečnosti, že je tvořena například bronzem. Můžeme dokonce 
v duchu zkonstruovat obrazec, který jsme možná nikdy neviděli. 
Avšak dokonce ani v tomto případě nečiníme nic než myšlenko
vou konstrukci obrazce z prvků, které jsou přímým výsledkem 
abstrakce z fyzického světa. Můžeme se tázat, zda odtud podle 
uvedeného výkladu vyplývá, že obvyklé vnímatelné předměty 
mají rozumově poznatelnou látku. Odpověď zní, že mají rozu
mově poznatelnou látku, nakolik mohou být předměty myšlení, 
a nikoli vnímání. To znamená, že rozumově poznatelnou látku má 
předmět, o němž přemýšlíme. Doklad pro to lze nalézt v Aristote
lově tvrzení, že rozumově poznatelná látka je ta, „jež je přítomna 
v smyslových věcech nikoli jakožto smyslových, tj. v předmětech 
matematiky".51

*

Aristotelova filosofie aritmetiky se od jeho filosofie geometrie 
podstatně odlišuje, ačkoli Aristotelés sám k tomuto rozdílu není 
příliš citlivý. V antickém Řecku dominovala matematice geomet
rie, a není proto divu, že Aristotelova filosofie matematiky musela 
být převážně filosofií geometrie.

Hlavní překážkou, která Aristotelovi bránila předložit zdařilý 
výklad aritmetiky, je to, že číslo není vlastností nějakého předmě
tu.52 Něco může být současně jednou knihou, dvěma příběhy, tři
ceti stranami a miliardou molekul. Přiřazení čísla od nás nejprve 
vyžaduje podřadit předmět nějakému pojmu. Číslo proto nelze le
gitimně považovat za jednu z mnoha různých vlastností předmětu,

51 Aristotelés, Met. VII,10,1036all-12.
52 Viz G. Frege, The Foundations o f Arithmetic.
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které od něj mohou být v myšlení odděleny. Lze si ale všimnout, 
že Aristotelés se s tímto problémem potýkal:

„Nejlépe se však každá otázka prozkoumá tímto způsobem -  totiž 
že se neodloučené má za odloučené, jak to právě činí aritmetik 
a geometr. Neboť člověk jakožto člověk je jednou nedělitelnou věcí; 
a aritmetik jej pokládá za jednu nedělitelnou věc a potom zvažuje, 
zda nějaká vlastnost náleží člověku jakožto nedělitelnému. Geome
tr jej však nepojímá ani jakožto člověka, ani jakožto nedělitelné, 
nýbrž jakožto těleso. Neboť je zřejmé, že vlastnosti, které by mu 
příslušely, i kdyby nebyl nedělitelný, mu mohou náležet bez ohledu 
na tyto vlastnosti"53

Aristotelovo stanovisko je, jak se domnívám, že členové přiro
zených druhů si s sebou nesou nějaký pojem jakožto nejpřiro
zenější formu svého označení. Člověk je v první řadě člověkem. 
Když tedy považujeme člověka za člověka, neabstrahujeme jednu 
z mnoha vlastností, které člověk může mít, od ostatních; spíše vy
čleňujeme jednotku pro počítání.54 Jinde Aristotelés připouští, že 
počet ovcí, lidí a psů může být shodný, ačkoli se lidé, ovce a psi 
od sebe liší.55 Důvod je ten, že je nám jednotlivý člověk (nebo 
ovce či pes) dán jakožto jednotka, a počítání každé skupiny dává 
stejný výsledek. Aritmetik postuluje člověka jako nedělitelného, 
protože jej postuluje jakožto jednotku, a jakožto jednotka je člověk 
pojímán jako nejnižší počet lidí.56

Aristotelés tudíž užívá výrazu „jakožto" pro dva různé účely. 
V geometrii jej užívá k určení, která vlastnost fyzického předmětu 
má být abstrahována od ostatních a od látky. V aritmetice jej užívá 
k určení jednotky počítání. Je jasné, jak uvedené dva způsoby užití 
mohou splývat. Oba mohou být volně vyjádřeny jako „uvažovat 
x z hlediska jeho bytí P". V jednom případě můžeme uvažovat

53 Aristotelés, Met. XIII,3,1078a22-28.
54 Ve fregeovských termínech: podřazujeme předmět pod pojem prvního 

stupně.
55 Srv. např. Aristotelés, Phys. IV,12,220b8-12, 223bl-12, 224a2-15.
56 Srv. tamt., IV,12,220a27-32; Met. XIV,5,1092b 19.
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bronzovou kouli z hlediska jejího bytí koulí; v druhém případě 
můžeme uvažovat Sokrata z hlediska jeho bytí člověkem. V obou 
případech lze samozřejmě říci, že „abstrahujeme“ -  v prvním 
případě abstrahujeme od faktu, že koule je bronzová; v druhém 
případě abstrahujeme od faktu, že jeden člověk má mnoho údů, 
tupý nos atd. Směšování těchto dvou způsobů užití však může být 
zavádějící. V prvním případě totiž zdůrazňujeme jednu z mnoha 
vlastností předmětu a v myšlení ji oddělujeme. V druhém případě 
zdůrazňujeme předmět sám, a to pod jeho nejpřirozenějším popi
sem, a určujeme jej jakožto jednotku pro počítání. Pokud se někdo 
domnívá, že abstrakce je, přísně vzato, oddělení nějaké vlastnosti 
předmětu, pak v případě aritmetiky o vůbec žádnou abstrakci ne
jde. Pro Aristotela by bylo mnohem obtížnější tyto způsoby užití 
ztotožnit, pokud by při výkladu aritmetiky instinktivně nepřešel 
k pojmům přirozených druhů. Předpokládejme totiž, že by po nás 
chtěl, abychom uvažovali o kouli jakožto kouli. Na základě tohoto 
vyjádření by nebylo možné nijak poznat, zda máme kouli pojímat 
jako jednotku při počítání koulí, anebo zda uvažovat o aspektu 
kulovosti koule abstrahovaném od jejích jiných vlastností.

*

Aristotelova filosofie matematiky má samozřejmě svoje omezení, 
ale za povšimnutí stojí to, že dokonce i ze současného hlediska si 
podržuje určité silné stránky. Omezení jsou zřejmá. V aritmetice 
nám poskytuje pouze prostředek k volbě jednotky počítání. A od 
jeho doby se rozvinuly celé oblasti abstraktního matematického 
myšlení, jimž se on sám nevěnoval.

Avšak jednou ze silných stránek Aristotelova výkladu je vel
ká snaha o to vysvětlit matematickou pravdu způsobem, který je 
v souladu s naším chápáním toho, jak matematické pravdy po
znáváme.57 Jedním z důvodů, proč postulovat oddělený svět ma
tematických předmětů, tak jak to učinil Platón, je to, že nám 
to poskytne něco, k čemu se mohou naše matematická tvrzení 
vztahovat. Naše matematická tvrzení považujeme za pravdivá,

57 Platón, Měno, 73e-87c; Resp. 507e-527d. Srv. P. Benacerraf, Mathe- 
matical Truth.
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protože pravdivě popisují tyto předměty. Pak vyvstává otázka: 
Jak o těchto tajemných předmětech víme? Tato otázka není nikdy 
uspokojivě zodpovězena. Aristotelés se naopak snaží ukázat, jak 
lze o geometrii a aritmetice uvažovat jako o pravdivých, přestože 
je existence oddělených matematických předmětů, trojúhelníků 
a čísel, fikcí.58 Aristotelés považoval geometrii za pravdivou na 
základě toho, že existují jasné cesty vedoucí od fyzického světa 
k (fiktivnímu) světu geometrických předmětů (a zpět). Je možné, 
že neexistují čistě geometrické objekty, avšak jsou užitečnou fik
cí, protože jsou abstrakcí z vlastností fyzického světa. Pokud, jak 
jsme viděli, chce někdo dokázat, že jednotlivý bronzový rovno- 
stranný trojúhelník b má součet vnitřních úhlů roven dvěma pra
vým, může „přejít44 do oblasti čistě geometrických předmětů a do
kázat tvrzení o trojúhelníku c. Vlastnost 2R byla o trojúhelníku c 
dokázána způsobem, z něhož je zřejmé, že bude platit o jakémkoli 
trojúhelníku, takže je pak možné se „vrátit44 do fyzického světa 
a uzavřít, že b má vlastnost 2R. Avšak přechod nebyl přísně vzato 
nutný -  bylo možné dokázat přímo o bronzovém trojúhelníku b, 
že součet jeho vnitřních úhlů je rovný dvěma úhlům pravým. Dů
vod, proč je „přecházení44 cenné, však leží v tom, že tím můžeme 
dokázat obecné tvrzení, jež lze užít na všechny trojúhelníky, místo 
abychom dokazovali, že určitá vlastnost prostě platí o jednotlivém 
trojúhelníku.

Aristotelés tedy, jak se zdá, navrhuje, že aby matematika byla 
jak pravdivá, tak poznatelná, musí existovat most mezi fyzickým  
světem a (fiktivním) světem matematických předmětů. Jako most 
mezi bronzovými a geometrickými trojúhelníky užívá operátor 
jakožto. To podle Aristotela zajistí matematice aplikovatelnost. 
Aby byla matematika aplikovatelná na svět, musí totiž kopírovat

58 Označme výrazem „platonik44 stanovisko ve filosofii matematiky, které 
zastával Platón a jeho následovníci v Akadémii. Výrazu „platonista44 užívejme 
k popisu toho, kdo se domnívá, že matematické výroky jsou pravdivé díky 
existenci abstraktních předmětů, jež jsou mimo prostor a čas. Nazvěme ko
nečně „matematickým realistou44 toho, kdo se domnívá, že lze matematická 
tvrzení určit jako pravdivá nebo nepravdivá nezávisle na našem vědění o nich. 
Pak můžeme říci, že Aristotelés brání určitou formu matematického realismu, 
a zároveň popírá teze jak platoniků, tak platonistů.
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strukturní rysy, jež (alespoň v nějaké přibližné míře) ve fyzickém 
světě nacházíme. Navíc musí existovat most, jímž můžeme přejít 
od strukturních rysů světa k jejich matematickým obdobám a poté 
se navrátit k fyzickému světu.59 Most nám umožňuje pojímat ma
tematiku jako pravdivou i bez existence zvláštního světa matema
tických předmětů, o nichž matematika údajně pojednává.

Druhá velká výhoda Aristotelova pojetí se týká nikoli mate
matiky jako takové, ale zkoumání obecné struktury skutečnosti. 
Aristotelova filosofie matematiky odhaluje, že existuje způsob, jak 
tento svět pojmout abstraktně. Krása našeho abstraktního myšlení 
o trojúhelnících nás nenutí uvažovat o nich jako o nějaké jinosvět- 
ské říši trojúhelníků. Jak Aristotelés uvádí, matematika zkoumá 
fyzický svět, ale nikoli jakožto fyzický. To však otevírá pojmo
vou možnost existence jiných forem abstraktního myšlení o světě. 
Vždyť sám fakt určité čistoty a krásy abstraktního myšlení ještě 
nutně neznamená, že se týká jiného světa. Myšlení může čerpat 
svou čistotu nikoli z toho, že se týká čistého světa, ale z toho, že 
se vztahuje k tomuto světu odhlédnuto od jeho nečistoty. Jakmi
le si Aristotelés uvědomil, jak se může abstraktní myšlení týkat 
tohoto světa, musela před ním vyvstat otázka: Jaká je nejvyšší 
míra abstrakce, s níž lze o světě přemýšlet? Odpověď nabízí jeho 
metafyzika.

59 Příkladem mostu, jejž uvádí Hartrey Field, je Hilbertova věta o repre
zentaci pro eukleidovskou geometrii (viz H. Field, Science Without Numbers, 
kap. 3; D. Hilbert, Foundations o f Geometry). Důkaz věty o reprezentaci uka
zuje, že vezmeme-li jakýkoli model Hilbertových geometrických axiómů, bude 
existovat funkce mezi body prostoru a reálnými čísly, která splňuje podmínky 
pro strukturu vzdálenosti. Za těchto předpokladů lze ukázat, že standardní eu
kleidovská tvrzení jsou ekvivalentní tvrzením o vztazích mezi reálnými čísly. 
Chápeme-li tedy modely prostoru jako abstrakce, má přechod od fyzického 
světa ke světu matematickému dva stupně. První je ten Aristotelův, kdy pře
cházíme od fyzického světa k eukleidovskému modelu prostoru; ve druhém 
stupni přecházíme od eukleidovského modelu k modelu eukleidovského pro
storu v reálných číslech. Homomorfní funkce tak představují druhý oblouk 
přemostění, zatímco aristotelská abstrakce představuje první. Anebo bychom 
mohli vzít jako model pro axiómy jednoduše fyzický svět (za předpokladu, že 
axiómy ve fyzické světě platí), a pak stačí pro přemostění homomorfní funkce.
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6.3 Metafyzika -  zkoumání jsoucna 
jakožto  jsoucna60

Člověk je ve svém zkoumání s to abstrahovat od určitých rysů 
skutečnosti, aby tak mohl hlouběji uvažovat o jiných. Právě jsme 
viděli, že když matematik uvažuje o trojúhelníku jakožto trojúhel
níku, abstrahuje přitom od faktu, že je vyroben z bronzu, a bere 
v úvahu pouze vlastnosti, jež má díky tomu, že je trojúhelníkem. 
Aristotelés pochopil, že v tomto postupu abstrakce lze pokračo
vat, což vposled vede k velmi abstraktnímu zkoumání skutečnosti. 
„Existuje věda,“ říká, „která zkoumá jsoucno jakožto jsoucno.“61 
Výraz jsoucno jakožto jsoucno se může zdát zvláštní, ale to, co má 
Aristotelés na mysli, je, že člověk je s to provádět zkoumání obec
né struktury skutečnosti. Spíše než zaměřit se výhradně na jednot
livý aspekt skutečnosti -  řekněme na nebe či živé organismy, jak 
to činí hvězdářské a biologické vědy -  může člověk rovněž abstra
hovat od všech jednotlivých vlastností, jež činí věci tím, čím jsou, 
a uvažovat o nich pouze jakožto o jsoucích. To znamená, že člověk 
je schopen zkoumat skutečnost jako takovou. Touha rozumět žene 
člověka od prvních průzkumů jeho bezprostředního okolí, přes 
zkoumání vysvětlení, proč je svět takový, jaký je, až k uvědomě
ní, že lze překročit vysvětlování toho či onoho jevu a začít zkou
mat obecnou strukturu skutečnosti. Aristotelés objevil, že může 
existovat zkoumání skutečnosti jako takové -  vyjadřuje to tak, že 
existuje jedna věda zkoumající jsoucno jakožto jsoucno.

Skutečnost má v Aristotelových očích určitou uspořádanou 
strukturu. Ačkoli o tom, že věci jsou, hovoříme mnoha způsoby, 
všechny odkazují k jedinému východisku: podstatě.62 Modernímu 
čtenáři se jistě může nejprve zdát zvláštní, že Aristotelés nazývá 
podstatu „východiskem44 nebo „principem44. 63 Nejsou východiskem 
spíše určité premisy nebo myšlenky než části skutečnosti? Avšak

60 Vhodná četba: Aristotelés, Met. IV, 1-3.
61 Tamt., IV,l,1003a21.
62 Tamt., IV,2,1003b5-19; viz též tamt., VII, 1.
63 Oba výrazy představují možný překlad řeckého slova ápxn, arché.
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v této fázi našeho zkoumání již není třeba činit mezi řádem naše
ho myšlení a řádem skutečnosti významný rozdíl. Proto může být 
určitá část skutečnosti, podstata, sama považována za východis
ko. Některé věci jsou podstatami, jiné věci jsou vlastnostmi pod
stat, procesy týkajícími se podstat atd. Veškerá skutečnost je buď 
podstatou, anebo je na podstatě nějak závislá nebo k ní vztažená. 
Zkoumání skutečnosti jako takové je tudíž zkoumáním podstaty. 
Toto zkoumání Aristotelés nazývá první filosofií.64 Pozdější vy
kladači nazvali toto zkoumání „metafyzikou“, čímž naznačovali, 
že jde o zkoumání přicházející po (|iexá, meta) zkoumání přírody 
(fyzice).65

Domnívám se, že existuje filosoficky důležitý smysl, v jakém 
metafyzika následuje po fyzice. Až doposud jsme vůči předmětu 
našeho zkoumání udržovali odstup. Zkoumání přírody odhalilo, 
že svět je tu proto, aby byl poznán; zkoumání lidské duše odhalilo, 
že člověk je tu proto, aby poznával. Člověk a svět jako by tu byli 
pro sebe. Avšak nyní, kdy člověk dospěl k porozumění obecné 
struktury skutečnosti, již nemusíme činit žádný příkrý rozdíl mezi 
„subjektivní44 myslí zkoumající svět a „objektivním44 světem vydá
vajícím svou pravdu. Nyní totiž řád našeho vědění a řád skuteč
nosti splývají -  pro badatele v metafyzice není již žádného předělu 
mezi tím, co je nejznámější pro nás, a tím, co je nejznámější. Svět 
sestává z bytností a věnujeme-li se metafyzice, je naše myšlení 
rovněž takové -  vždyť svět a mysl sestávají z právě týchž bytnos
tí. Dospěli jsme do bodu, kdy již lze rozumět tomu, že rozumění 
samo není pouze částí skutečnosti, ale hraje konstitutivní roli v její 
celkové struktuře. Zároveň vidíme, že naše zkoumání světa je sou
časně zkoumáním nás samých. Bytnosti, jež tam objevujeme, jsou 
totiž bytnostmi, jimiž se stáváme. Právě sem nás vede naše touha

64 Aristotelés, Met. IV,2,1004a2-4.
65 Existuje rovněž vyprávění, že Metafyzika se takto jmenuje jednoduše 

proto, že ji nějaký knihovník zařadil v katalogu a v polici za Fyziku. „Věci 
následující po Fyzice“ by pak nesly tento název jen proto, že následují po 
Fyzice. Nevěřím tomuto vyprávění; anebo je přinejmenším třeba doplnit, že 
pokud knihovník zařadil Metafyziku po Fyzice, pak tak učinil proto, že byl 
velmi chytrým knihovníkem a vedly jej k tomu hlubší důvody.
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rozumět. Protiklad mezi bytostnou strukturou skutečnosti a tím, 
co je bytostně lidské, se začíná rozplývat. Metafyzické zkoumá
ní se tudíž může týkat současně jak člověka, tak světa, protože 
na tomto stupni zkoumání existuje vnitřní shoda mezi tím, co je 
bytostné pro člověka, a tím, co se bytostně týká světa. Navíc za
čínáme chápat, jak se člověk při svém úsilí o porozumění stává 
něčím víc než jen člověkem. Tato transcendence strhuje člověka 
více než ta, již podstupuje, když se stává politickým živočichem. 
V mravním způsobu života překračuje jednotlivec (nedostatek) 
uspořádání tužeb, jež jsou mu od přirozenosti dány. Jeho touhy se 
stanou uspořádanými způsobem, který podporuje zdařilý lidský 
život ve společenství. Ale při zkoumání obecné struktury skuteč
nosti člověk „lidskou“ perspektivu překračuje úplně.

6.4 Nejjistější princip bytí66
Znát základní principy skutečnosti je vlastním úkolem filosofa:

„... tomu, jehož předmětem je jsoucno, přísluší, aby dovedl uvést 
nejjistější principy všech věcí. A to je filosof; a nejjistější princip 
ze všech je ten, v němž se nelze mýlit; neboť takový princip musí 
být jak nejznámější (všichni se totiž klamou v tom, co neznají), 
tak nepodmíněný. Vždyť princip, jejž musí mít každý, kdo ví něco 
o jsoucnu, není předpokladem; a princip, jejž musí znát každý, 
kdo něco zná, musí mít každý již tehdy, když přistupuje k dílčímu 
zkoumání. Takový počátek tedy, jak patrno, je ze všech nejjistější; 
o jaký princip jde, uveďme nyní: tatáž vlastnost nemůže zároveň 
náležet a nenáležet témuž podmětu v témže ohledu; musíme před
pokládat, abychom unikli dialektickým námitkám, jakákoli další 
určení, jež je možno ještě připojit. To je tedy nejjistější princip 
ze všech, neboť odpovídá výše podanému vymezení. Není totiž 
možné, aby byl někdo přesvědčen, že totéž je i není, jak prý podle 
některých tvrdí Hérakleitos; člověk totiž nemusí být přesvědčen

66 Vhodná četba: Aristotelés, Met. IV,3-7. Část argumentace v této části 
je přejata z 6. kapitoly mé knihy Aristotle and Logical Theory. Nicméně můj 
pohled na problematiku se od toho, který je vyjádřen v uvedené kapitole, vý
znamně proměnil.
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o tom, co říká. Není-li možno, aby témuž podmětu zároveň nále
žely protichůdné vlastnosti (také zde musíme předpokládat obvyklá 
upřesnění), a jestliže přesvědčení, která jsou ve sporu, jsou proti
chůdná, je zjevně nemožno, aby týž člověk byl v tentýž okamžik 
přesvědčen, že táž věc je i není; neboť kdo by se takového omy
lu dopustil, měl by v jednom okamžiku protichůdná přesvědčení. 
Proto každý, kdo provádí důkaz, jej převádí na toto jakožto na 
poslední domněnku; neboť to je přirozeným počátkem, dokonce 
pro všechny ostatní axiómy.4467

Nejjistějším principem je to, že určitá vlastnost nemůže zároveň 
jak náležet, tak nenáležet určitému podmětu v témže ohledu. Ten
to princip je obecně znám jako princip sporu. Ačkoli Aristotelés 
uvádí, že tento princip je ze všech nejjistější, nemá tím na mysli 
to, co bychom nazvali kartesiánskou jistotou -  tedy že pouhým 
promýšlením tohoto principu rozpoznáváme jeho pravdivost. Tak 
například Hérakleitos mohl upřímně tvrdit, že princip sporu je 
neplatný. Existují dvě podmínky, jež musí princip splňovat, má-li 
být nejjistější ze všech. Za prvé musí být nemožné se v něm mý
lit.67 68 Za druhé kdokoli, kdo něčemu rozumí, rozumí také tomuto 
principu.69 Na první pohled se může zdát, že tyto podmínky přece 
jen vyžadují kartesiánskou jistotu; avšak toto zdání je zavádějí
cí. Aristotelés se domnívá, že princip sporu uvedené podmínky 
splňuje; může-li tedy Hérakleitos vůbec upřímně tvrdit, že prin
cip sporu neplatí, pak jeho tvrzení nemůže být omylem o tomto 
principu. Nemůže ani ukazovat, že Hérakleitos principu nerozu
mí. Vždyť Hérakleitos zjevně rozumí mnoha věcem, a tudíž musí 
rozumět nejjistějšímu z principů. Proto mýlit se ve věci tohoto 
principu nebo neschopnost mu porozumět musí být něco jiného 
než upřímné tvrzení o jeho neplatnosti. Avšak jak může Aristote
lés říci, že Hérakleitos je přesvědčen o platnosti principu sporu,

67 Aristotelés, Met. IV,3,1005b8-34 (užívám,jakožto44 namísto latinského 
qua a „důkazu44 namísto „dokazování44).

68 Tamt., IV,3,1005b 12.
69 Tamt., IV,3,1005bl6.
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že mu rozumí, že se ohledně něho nemůže mýlit, pokud upřímně 
tvrdí, že je neplatný?

Zdá se, že Aristotelés má na mysli přesvědčení v hlubším smys
lu, než jen že si činitel myslí, že je o něčem přesvědčen. Héraklei- 
tos si pouze myslí, že je přesvědčen o neplatnosti principu sporu; 
Aristotelovi jde o to ukázat, že se Hérakleitos mýlí ohledně svých 
vlastních přesvědčení. Tím, že popírá princip sporu, Hérakleitos 
ukazuje, že nezná obsah své vlastní mysli. Tato myšlenka by nás 
již neměla zarážet. Nezdrženlivý člověk se domnívá, že ví, co je 
pro něj nejlepší, například ubránit se pokušení, avšak jeho jednání 
ukazuje, že nemá to vědění, o němž si myslí, že je má. Hérakleitos 
má naopak vědění, o němž si myslí, že je nemá. Ve skutečnosti 
ví, že princip sporu platí, ačkoli si myslí, že je přesvědčen o jeho 
neplatnosti. Avšak co je to za pojem přesvědčení a vědění, při 
němž někdo může být přesvědčen o něčem, o čem upřímně tvrdí, 
že to není pravda? Toto pojetí přesvědčení odhalíme tak, že pro
zkoumáme Aristotelův argument pro to, že každý musí uznávat 
princip sporu. Jeho strategie totiž nespočívá ve snaze přesvědčit 
někoho, kdo není přesvědčen o principu sporu, aby změnil názor. 
Nikdo takový, kdo by měl být přinucen změnit své přesvědčení, 
totiž neexistuje. Záměrem Aristotelovy argumentace je ukázat, že 
my všichni -  dokonce i ti z nás, kdo to popírají -  ve skutečnos
ti princip sporu uznáváme.

Zprvu se může zdát, že Aristotelův argument se pohybuje 
v kruhu. Aristotelés totiž tvrdí, že přesvědčení, že určitá vlast
nost náleží podmětu, je samo vlastností, jež platí o osobě, která 
je o tom přesvědčena. Přesvědčení jsou vlastnostmi těch, kdo je 
mají. A jak Aristotelés tvrdí, protikladné mínění, tj. mínění, že 
daná vlastnost podmětu nenáleží, je sama protichůdnou vlastností 
mínícího. Pokud by tedy měl být Hérakleitos skutečně přesvědčen, 
že táž vlastnost danému podmětu jak přísluší, tak nepřísluší, pak 
by byly protichůdné vlastnosti pravdivé o něm. A jelikož proti
chůdné vlastnosti o daném podmětu platit nemohou, Hérakleitos 
ve skutečnosti nemůže být přesvědčen, že je princip sporu ne
platný. To si alespoň myslí Aristotelés. Avšak předpokládejme, 
že Hérakleitos má pravdu. Předpokládejme, že táž vlastnost může 
zároveň jak příslušet, tak nepříslušet nějakému podmětu. Pak by
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nebyl důvod myslet si, že protivné vlastnosti nemohou zároveň 
platit o něm -  nebyl by tedy důvod předpokládat, že nemůže být 
přesvědčen o neplatnosti princip sporu. Proto se zdá, že Aristo
telův argument, podle něhož každý musí uznávat princip sporu, 
spočívá na pravdivosti tohoto principu samého.

O obvinění z důkazu kruhem je zpravidla obtížné rozhodnout. 
Obvykle svého oponenta takto obviníme, pokud si myslíme, že 
dotyčný ve svém argumentu předpokládal právě to, co měl zdů
vodnit. A přesto se obvinění z oponentova hlediska zdá obvykle 
nepodložené -  zaměřené proti nějakému základnímu (jemu) zjev- 
nému principu, jejž již není možné zdůvodnit. To, co jeden pova
žuje za důkaz kruhem, považuje druhý za zjevnou pravdu.

V případě Aristotelova argumentu je, jak se domnívám, situace 
následující. Pokud je princip sporu pravdivý, pak se Aristotelés 
kruhového důkazu nedopouští; pokud není, pak ano. Nezapomeň
me, že Aristotelés se nesnaží princip sporu dokázat; snaží se uká
zat, že jde o nejjistější z principů. Činí tak poukazem na to, že 
o něm musí být přesvědčen každý, bez ohledu na to, co si myslí, 
že míní. Aristotelův argument může užívat principu sporu, a právě 
to je jádrem Aristotelovy strategie, a žádným kruhovým důkazem. 
Vždyť Aristotelés nezkoumá pouze základní strukturu skutečnos
ti, ale snaží se rovněž ukázat, že jsme takovéhoto zkoumání schop
ni. Aristotelův argument nastoluje mezi myšlením a skutečností 
nezbytný soulad. Ačkoli je princip sporu základním principem 
vymezujícím strukturu skutečnosti, vymezuje v souladu s tím také 
způsob, jak lze o struktuře skutečnosti přemýšlet. Avšak jaká je 
povaha tohoto souladu? Můžeme se tázat: Určuje princip sporu, 
jak máme myslet, abychom mysleli skutečnost, proto, že je základ
ním principem skutečnosti? Anebo je tomu spíše tak, že je princi
pem poznatelnosti, ovládajícím veškeré myšlení, jemuž svět, má-li 
být pochopen, musí odpovídat? V této fázi již musí být zřejmé, že 
jde o falešnou dichotomii. Jeden z klíčových vhledů, které vyvsta
ly ze zkoumání logiky, byla možnost struktury, která je zároveň 
řádem skutečnosti a řádem myšlení. Jak uvidíme, myšlení dokonce 
představuje skutečnost na jejím nej vyšším stupni.70

70 Viz oddíl 6.7 níže.
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Avšak pokud princip sporu myšlení i skutečnost takto proniká, 
musíme z něj nejspíš při každém jeho zdůvodnění současně nevy
hnutelně vycházet. Aristotelés šije toho, že princip sporu ve svém 
argumentu používá, bezpochyby vědom: „Stanovili jsme nyní, že 
je nemožné, aby cokoli zároveň bylo i nebylo, a tímto jsme doká
zali, že toto je nejjistějším principem ze všech.“71 Pokud nicméně 
princip neplatí, pak Aristotelovi důkaz kruhem vyčítat lze. Tvr
zení, že nikdo nemůže být zároveň přesvědčen, že nějaká vlast
nost podmětu patří i nepatří, totiž závisí na tom, že princip sporu 
platí s ohledem na takového člověka. Pokud princip sporu obecně 
platný není, může se stát, že se nevztahuje na takto přesvědče
ného člověka, takže může být klidně přesvědčen, že protikladné 
vlastnosti o podmětu platí. Předpokládat, že kruhovost argumen
tu nezáleží na struktuře argumentu samého, nýbrž na pravdivosti 
tvrzení v tomto argumentu vyřčených, je zvláštní. Máme sklon se 
domnívat, že kruhový důkaz je chybou argumentu, nikoli pravdy. 
Avšak to je právě důvod, proč je o kruhovosti důkazu obtížné 
rozhodnout a proč je obvinění oponenta z kruhového důkazu čas
to nespravedlivé. Může to být tak, že jsme dosud nepochopili, co 
oponent uznává za základní pravdu. Aristotelés šije jist, že princip 
sporu je základním principem skutečnosti, a tudíž že jeho argu
ment, podle něhož jej každý musí uznat, není důkazem kruhem.

Je zde nicméně problém přesvědčivosti. Protivník může být 
v pokušení obvinit Aristotela z kruhového důkazu proto, že se mu 
Aristotelova argumentace, alespoň jak byla dosud představena, 
nebude zdát přesvědčivá. I kdyby měl Aristotelés pravdu v tom, 
že jeho protivník si pouze myslí, že je přesvědčen o neplatnosti 
principu sporu, z protivníkova (mylného) hlediska se bude zdát, 
že si Aristotelés jednoduše pomáhá k jeho pravdivosti. Nemá však 
být dobrý argument také přesvědčivý? Nemá přesvědčovat ty, kdo 
ještě nejsou přesvědčeni? Protivník může připustit, že pokud prin
cip platí, pak je nejjistějším ze všech principů a musí být nemožné 
v něj nevěřit. Avšak může také platnost principu popřít a považo
vat svoje údajné přesvědčení o jeho neplatnosti za doklad toho, 
že princip sporu nejjistějším ze všech principů být nemůže. Proto

71 Aristotelés, Met. IV,4,1006a3-4.
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i když se Aristotelés kruhového důkazu nedopustil, je zde vážný 
problém s tím, jak bude schopen někoho o jistotě principu sporu 
přesvědčit.

S tvrzením, že dobrý argument má být přesvědčivý, je třeba na
kládat opatrně. Dobrý argument být přesvědčivý má, avšak z toho 
nikterak nevyplývá, že má přesvědčit ty, kdo ještě přesvědčeni 
nejsou. Uvažme například Aristotelův argument pro to, že mravný 
způsob života je dobrým lidským životem. Tento argument je, jak 
jsme viděli, určen pouze těm, kdo již mravně žijí, a Aristotelés 
předpokládá, že tento argument bude ve významném slova smyslu 
nepřístupný špatnému člověku. To není chyba argumentu; je to 
fakt omezené přístupnosti pravdy. Říše rozumnosti je ovšem širší 
než mravnost -  zahrnuje nás všechny. Avšak přestože je princip 
sporu závazný pro všechny rozumové bytosti, neznamená to, že 
všechny rozumové bytosti to umí docenit. Ale jakožto rozumové 
bytosti bychom zase měli být schopni docenit rozumnost našeho 
myšlení. Cílem Aristotelova argumentu proto není pouze učinit 
platnost principu sporu pro nás zřejmou; cílem je přivést nás do 
stavu, v němž jsme schopni uznat, že sám argument pro princip 
sporu je dobrým argumentem.

Aristotelés si uvědomuje, že je třeba určité dialektické obrat
nosti. Uznává, že přímý důkaz by byl chybnou strategií:

„Někteří sice žádají důkaz také pro to [tj. pro princip sporu], avšak 
to činí pro nedostatek vzdělání, neboť je to jenom ukázka nedostat
ku vzdělání, nezná-li se, pro jaké věci je třeba hledat důkaz a pro 
jaké nikoli. Je přece nemožné, aby byl důkaz pro naprosto všechno, 
pak bychom postupovali donekonečna, takže bychom stále žádný 
důkaz neměli. Jsou-li však věci, pro něž důkaz žádat nelze, pak 
tito lidé nejsou schopni uvést, jaký princip považují za ještě méně 
dokazatelný než tento.

Jakmile však náš protivník alespoň něco tvrdí, můžeme dokonce 
negativně dokázat, že tento názor je nemožný; a pokud nic netvrdí, 
je směšné pouštět se do úvah s někým, kdo o ničem nepřemýšlí 
a přemýšlet odmítá. Neboť takový člověk se jako takový nezdá být 
o nic lepší než pouhá rostlina. Negativní důkaz přitom odlišuji od 
vlastního důkazu, protože při důkazu lze považovat dokazujícího
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za toho, kdo předpokládá to, oč jde, zatímco pokud je za předpo
klad zodpovědný někdo jiný, pak jde o negativní, nikoli vlastní 
důkaz. Východiskem každé takové argumentace není požadavek, 
aby náš protivník řekl, že něco je nebo není (protože to by bylo 
oprávněné považovat za předpoklad toho, co se má dokazovat), 
nýbrž pouze že říká něco, co pro něj i pro druhého dává nějaký 
smysl; to je totiž nutné, má-li opravdu něco říkat.“72

Důkaz má svoje omezení. Vlastní povahou důkazu je to, že umož
ňuje získat vědění o závěru na základě znalosti premis. Problém 
však nespočívá v tom dokázat princip sporu z ještě základnějších 
principů -  vždyť ještě základnější principy neexistují - ,  nýbrž 
v tom odpovědět někomu, kdo -  jak se zdá -  tento princip popírá. 
Negativní důkaz, neboli důkaz vyvrácením, je Aristotelovou ne
přímou strategií k založení jistoty principu sporu. Negativní dů
kaz je určen k tomu, aby ukázal, že možnost vůbec něco říci, tedy 
i to, že princip sporu neplatí, závisí na přesvědčení o platnosti 
tohoto principu. Chce-li někdo popírat princip sporu, musí činit 
právě toto: tvrdit, že princip je neplatný. Podle Aristotela nemá 
žádný smysl pokoušet se přít s někým, kdo nic neříká -  vždyť 
nakolik nic neříká, není o nic lepší než rostlina.73 A Aristotelés 
se s rostlinou nepře. Pře se s tím, kdo může předložit srozumitel
ný, byť mylný argument pro neplatnosti principu sporu. Protivník 
principu, ačkoli se rozumu zříká, rozum poslouchá.74 Je schopen 
rozumným způsobem předkládat důvody proti principu sporu 
a možnost takového argumentu závisí na dodržování principu 
sporu.

Člověk tudíž projevuje svoje přesvědčení o platnosti principu 
sporu ani ne tak tím, co říká, jako spíš tím, že něco říká. Jeho 
přesvědčení o platnosti principu se projevuje tím, že jak hovoří, 
tak jedná srozumitelným způsobem. To je důvod, proč musí být 
o principu sporu přesvědčen každý. Protože je totiž každá řeč 
a každé jednání projevem tohoto přesvědčení, nebyl by „člověk“,

72 Tamt., IV,4,1006a5-22
73 Tamt., IV,4,1006al5.

Tamt., IV,4,1006a26.74

286



6.4 Nejjistější princip bytí

pokud by o principu sporu nebyl přesvědčen, s to mluvit ani jed
nat. Avšak bytost, jež nemá schopnost ani mluvit, ani jednat, 
nemá nárok být osobou. A proto takového „člověka44 budeme 
právem považovat za o nic lepšího než rostlinu. Princip sporu je 
pak nejjistější v tom smyslu, že je naprosto neotřesitelný: sama 
možnost řeči, myšlení a jednání závisí na tom, že uznáváme jeho 
platnost.

Má-li člověk něco říci -  i kdyby jen to, že princip sporu ne
platí - ,  musí říci něco, co bude mít nějaký smysl jak pro něj, tak 
pro ostatní.75 Co znamená říci něco, co má nějaký smysl? Podle 
Aristotela člověk ve výroku něco tvrdí nebo popírá o nějakém 
podmětu.76 Mluvčí proto musí být s to podmět, o němž se něco 
tvrdí nebo popírá, vyzdvihnout a odkázat k němu. Vždyť v tvrzení 
lze o něčem něco tvrdit pouze tehdy, pokud termínem podmětu 
rozlišíme podmět, o němž něco tvrdíme. Obecně se domnívám, že 
to, co výraz znamená, odpovídá jak  tomu, k čemu (pokud vůbec) 
výraz odkazuje, tak k jeho smyslu.77 Důležitou součástí toho, že 
někdo říká něco smysluplného, je to, že podmět, o němž se chys
tá něco tvrdit nebo popírat, rozezná a odkáže k němu.78 Jelikož 
všechny výroky jsou tvrzením nebo popíráním o nějakém podmě
tu, je zjevně nutné, aby mluvčí, má-li něco říci, podmět rozlišil či 
odkázal k němu.

Podmětem typicky aristotelského výroku je podstata. Nicméně 
označit podstatu neznamená pouze k ní odkázat, nýbrž odkázat

75 Tamt., IV,4,1006a21-22.
76 Srv. Aristotelés, De interpr. 17a25 nn.; viz též 16b26, 33, 17a8.
77 Je samozřejmě třeba se vyhnout tomu, abychom Aristotelovi připisovali 

sofistikovaná sémantická rozlišení, jež činíme teprve odnedávna. Jeho pojem 
označování něčeho by moderního filosofa snažícího se označování pevně spojit 
buď s pojmem významu, anebo odkazu, alespoň jak se jim obvykle rozumí, 
zarmoutila. Nedostatek přesnosti nicméně nezpochybňuje názor, že pro termín 
podmětu znamená označování částečně odkaz.

78 Jak Aristotelés uvádí v Kategoriích (5,3b 10-13), „Zdá se, že každá 
podstata označuje nějaké ,toto něco4. U prvních podstat je nesporně pravdivé, 
že každá z nich označuje nějaké ,toto něco4; neboť věc, jež se vyjevuje, je 
nedělitelná a co do počtu jedna.44
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k tomu, čím je, totiž k její bytnosti.79 Jak později uvidíme, Aris- 
totelés nakonec tvrdí, že první podstata je se svojí bytností totož
ná.80 Odkazovat k podstatě tedy jednoduše znamená odkazovat 
k bytnosti. Ale již nyní to nesmíme chápat tak, že by termín 
podstaty nějakou podstatu rozlišil náhodou -  tak jako „neopeřený 
dvojnožec“ může nahodile rozlišit člověka; termín podstaty rozli
šuje podstatu za základě toho, co podstata je. Například „člověk44 
rozlišuje člověka právě na základě toho, čím je: „Jestliže člověk 
označuje jednu věc, budiž jí dvojnohý živočich. Slovy označovat 
jednu věc míním toto: jestliže je  toto člověk, pak pokud je  něco 
člověkem, bude toto tím, co je  být člověkem “81 Jestliže termín 
podmětu označuje jednu věc, bude odkazovat k něčemu, co je 
jak podstatou, tak bytností. Předpokládejme, že spojení „dvoj
nohý živočich44 určuje bytnost člověka, a uvažme následující 
tvrzení:

Člověk je dvojnohý živočich.

Podle Aristotelovy teorie platí, že jestliže výraz „člověk44 ozna
čuje jednu věc, pak odkazuje jak k podstatě člověka, tak k tomu, 
co člověk je -  k jeho bytnosti. Jestliže však výraz „člověk44 ozna
čuje jednu věc, pak podstata a bytnost člověka nemohou být dvě
ma odlišnými věcmi, k nimž výraz odkazuje. Podstata člověka 
a bytnost člověka musí být totožné. Výše uvedené tvrzení je tudíž 
správné -  jde přece o tvrzení totožnosti. Dvojnohý živočich není

79 Viz Aristotelés, Anal post. I,22,83a24-35.
80 Viz Aristotelés, Met. VII,6; a oddíl 6.6 níže.
81 Aristotelés, Met. IV,4,1006a28-34 (oxfordský překlad zde uvádí výraz 

„znamená", kdežto já volím „označuje" [pro ar|paívío, sémainó]. Oxfordský 
překlad má výhodu větší čitelnosti. Jeho nevýhodou je, že výraz „označovat" 
je podle Aristotela umělým výrazem, jenž nabyl technického významu. Není 
důvod, proč by význam výrazu měl rozlišovat bytnost. A říci, že výraz má 
jeden význam, nenaznačuje zřejmě nic více, než že je jednoznačný. Jak navíc 
uvidíme, oxfordský překlad nebude s to se držet jednotného překladu. Je proto 
snad lepší užít mírně umělého výrazu „označovat", a dát tím najevo, že mu 
Aristotelés přisuzuje speciální význam).
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vlastností, jež by byla pravdivě vypovídána o člověku, nýbrž je 
tím, co člověk jest. 82 83

Aristotelés odlišuje označovat jednu věc od být vypovídán
0 jednom podmětu:

„Není možné, aby bytí člověkem označovalo právě nebytí člově
kem, jestliže výraz ,člověk4 lze nejen vypovídat o jednom podmě
tu, ale rovněž označuje jednu věc (neboť neztotožňujeme výraz 
,označovat jednu věc4 a ,být vypovídán o jednom podmětu4, protože 
jinak by i výrazy ,hudební4, ,bílý4 a ,muž4 označovaly jednu věc, 
takže by všechny věci splynuly vjedno; neboť by všechny byly sou- 
značné). A pro tutéž věc není možné být a nebýt, jedině ve smyslu 
dvojznačnosti, tak jako někoho, koho my nazýváme ,člověkem4, 
mohou jiní nazývat ,ne-člověkem4; ale otázkou není, zda tatáž věc 
může zároveň být a nebýt člověkem co do jména, nýbrž zda může 
taková být opravdu.4483

1 kdyby výrazy „člověk44, „bledý44 a „hudební44 bylo možno vypo
vídat o jediném podmětu, tyto výrazy by neoznačovaly jednu věc. 
Pouze termíny podstat jako např. „člověk44 mohou označovat jednu 
věc -  neboť rozlišují něco, co je zároveň podstatou i bytností.

Aristotelés říká, že pokud by výrazy „člověk44, „hudební44 
a „bílý44 označovaly jednu věc, „všechno by splynulo vjedno, pro
tože by všechno bylo souznačné44. 84 Podle Aristotela nejsou sou- 
značná slova, nýbrž věci. Dvě věci jsou souznačné, pokud nesdílejí 
pouze společné jméno, nýbrž rovněž „logos podstaty44, jež jménu 
odpovídá.85 86 A opět platí, že logos podstaty nemusí být chápán jako 
něco čistě verbálního:86 logos může být řád či uspořádání, jímž je 
bytnost. Tvrzení, podle něhož dvojnohý živočich je logem člověka,

82 Viz A. Code, Aristotle: Essence and Accident. Autor rozlišuje vypovídání 
vlastností, jež věc má, od výpovědí, které vyjadřují, co věc jest.

83 Aristotelés, Met. IV,4,1006b 13-22.
84 Tamt., IV,4,1006bl7-18.
85 Aristotelés, Cat. Ia7.
86 Viz J. L. Ackrill, Aristotle š Categories and De Interpretatione, str. 71- 

91.
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neříká, že lingvistický výraz „člověk“ znamená dvojnohý živočich. 
Říká spíše, že být dvojnohým živočichem je to, co znamená být 
člověkem. Podobně pokud dvojnohý živočich je tím, co označuje 
výraz „člověk44, neznamená to, že spojení „dvojnohý živočich44 po
dává slovní definici toho, co znamená výraz „člověk44. 87 88 Pokud by 
výrazy „člověk44, „bílý44 a „hudební44 označovaly jednu věc, pak by 
sdílely jeden logos. Aristotelés tvrdí, že vše by bylo jedním, pro
tože souznačným -  to znamená, že jestliže by věci sdílely nikoli 
pouze jméno, nýbrž také logos, byly by bytostně tímtéž:

„Má-li se tedy pravdivě o něčem říci, že je to člověk, musí jít 
o dvojnohého živočicha; neboť to znamenal výraz „člověk44; je-li to 
však nutné, pak není možné, aby tatáž věc dvojnohým živočichem 
nebyla; neboť to znamená výraz „být nutně44 -  totiž že není možno, 
aby věc nebyla. Není tedy možné, aby bylo zároveň pravdou tvrdit, 
že tatáž věc je člověkem a není člověkem.4488

Jelikož řečtina postrádá neurčitý člen, může být tento argument 
proveden na dvou úrovních. Za prvé lze potlačit neurčitost a před
pokládat, že argument se vztahuje na podstatu člověka. Jelikož člo
věk označuje dvojnohého živočicha, je nutné, aby cokoli, o čem lze 
mluvit jako o člověku, bylo dvojnohým živočichem. Neboť výraz 
„člověk44 označuje jeho bytnost: a tato bytnost je právě tím, čím 
člověk je. Člověk nemůže přestat mít svoji bytnost a přitom zůstat 
člověkem. Za druhé lze doplnit neurčitý člen a výkladu rozumět 
tak, že se vztahuje k nějakému jednotlivému člověku, Sokrato
vi. Pokud je pravda, když o Sokratovi řekneme, že je člověkem, 
pak je nutné, aby byl dvojnohým živočichem. Neboť jelikož výraz 
„člověk44 označuje dvojnohého živočicha, být znamená pro Sokrata 
být dvojnohým živočichem. Vždyť pokud je něčím, pak je tímto. 
Avšak jestliže nelze říci, že není dvojnohým živočichem, pak nelze 
říci ani to, že není člověkem.

87 Pro odlišnou interpretaci viz R. M. Dancy, Sense and Contradiction: 
A Study in Aristotle, zvi. str. 46. Dancy se domnívá, že to, co slovo označuje, 
je jeho smysl, a to jej podněcuje ke kritice, jež podle mne není ospravedlněná.

88 Aristotelés, Met. IV,4,1006b28-34.
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Aristotelův argument je přesvědčivý pouze pro toho, kdo při
jímá jeho pojetí podstaty a bytnosti. Aristotelés si toho je zřejmě 
vědom, neboť obviňuje ty, kdo popírají princip sporu, z toho, že 
ničí podstatu.

„Vůbec pak ti, kdo takto argumentují, odstraňují podstatu a byt
nost. Musí totiž tvrdit, že všechny vlastnosti jsou nahodilé a že nic 
takového jako bytnost člověka nebo živočicha není. Kdyby totiž 
bylo něco takového jako být bytostně člověkem, nemohlo by to 
být bytím ne-člověka či nebytím člověka (a ty jsou přece jeho po
přením); protože to má označovat jednu věc, a to podstatu něčeho. 
A označovat podstatu nějaké věci znamená, že bytnost této věci 
není ničím jiným.“89 *

Jestliže „ne-člověk“ lze říci právě o téže věci, o níž lze říci „ělo- 
věk“, pak nebude možná podstata, neboť pak nebude nic, co by 
bylo právě tím, co je být člověkem. To se z Aristotelova hledis
ka rovná zničení možnosti rozpravy, protože již nebude existovat 
podmět, o němž lze něco tvrdit nebo popírat:

„Vypovídá-li se však všechno mimochodem, nebude nic prvního, 
o čem by se vypovídalo, jestliže mimochodem vždy zahrnuje vý
pověď o nějakém podmětu/490

Avšak nahodilé vlastnosti jsou vlastnostmi podstaty. Bílá věc 
může být hudební a hudební věc může být bílá, avšak je tomu 
tak proto, že jde v obojím případě o vlastnosti člověka.91 Jsou-li 
nahodilé vlastnosti vždy vlastnostmi nějakého podmětu, pak je 
přetrvávající podmět nutný pro jakékoli výroky vůbec. Jakákoli 
argumentace, která ničí podstatu, pak musí být podle Aristotela 
nesprávná:

89 Tamt., IV,4,1007a20-27. (Zatímco oxfordský překlad na tomto místě 
uvádí,pojmenovávat podstatu nějaké věci**, já nadále používám výrazu „ozna- 
čovať*. Překladatel zde byl nucen uznat referenční ohled „označování**, a musel 
tudíž užít dvou anglických výrazů, „znamenat** a „pojměnovávat“ k překladu 
jednoho řeckého slovesa or|paívco, sémainó.)

99 Tamt., IV,4,1007a33-bl.
9i Tamt., IV,4,1007b2-17.
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„I v tomto případě musí být tedy něco, co označuje podstatu. 
A bylo ukázáno, že je-li tomu tak, pak nemohou být protiklady 
vypovídány zároveň.“92

Opravdový protivník principu sporu je oloupen o možnost vůbec 
něco říkat. Jelikož říkat něco podle Aristotelova chápání jazyka 
znamená něco tvrdit nebo popírat o nějakém podmětu. A pokud 
se snažíme říci o nějakém podmětu, že je jak člověkem, tak ne- 
-člověkem, pak se nám nepodařilo učinit dva výroky. Nepodařilo 
se nám učinit ani jeden:

„Z toho by vyplývalo, že vseje pak pravdivé a vseje omyl a že náš 
protivník by sám uznal, že se mýlí. A zároveň by naše rozmluva 
s ním zjevně nebyla vůbec o ničem -  vždyť nic netvrdí. Nepraví 
totiž ani ,ano‘, ani ,ne‘, nýbrž jak ,ano‘, tak ,ne‘; a potom by opět 
obojí popíral a tvrdil ,ani ano, ani ne‘.“93

Toto je poslední důvod, proč protivník principu sporu nemůže tvr
dit nic. Protivník (pokud je důsledný) musí připustit nejen to, že 
to, co říká, je pravdivé, nýbrž také, že to, co říká, je mylné. To je, 
jak se zdá, vzor všech důkazů vyvrácením -  protivník je nucen 
tvrdit, že to, co tvrdí, je nepravdivé.

Proč by se tím však měl protivník znepokojovat? To, že vše, 
co říká, je nepravdivé, nevylučuje možnost, že vše, co říká, je 
rovněž pravdivé, a právě o tom je také neochvějně přesvědčen. 
Měl by vlastně spokojeně připustit, že vše, co říká, je nepravdi
vé -  samozřejmě je to nepravdivé - ,  a měl by nás také vyplísnit 
za to, že nevidíme, že je to nepravdivé (a pravdivé). Podobně to je 
s Aristotelovým argumentem, podle něhož není možné, aby táž 
věc byla i nebyla člověkem.94 Proč by protivník nemohl souhlasit, 
že to není možné, ale zároveň uzavřít, že to možné je? Proč by měl 
protivník oponovat jakémukoli závěru, jejž učiníme? Neměl by 
přijmout veškeré závěry, které přijímáme my, a stěžovat si pouze,

92 Tamt., IV,4,1007b 16-18. (Opět užívám překladu „označovat44 tam, kde 
oxfordský překlad uvádí „pojmenovávat44.)

93 Tamt., IV,4,1008a28-33.
94 Tamt., IV,4,1006b28; viz výše.
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že jsme nerozpoznali všechny platné závěry? (A samozřejmě by 
měl také říci, že jsme je rozpoznali!) Vždyť proč by tento protiv
ník nemohl přijmout celou Aristotelovu argumentaci a stěžovat si 
pouze na to, že Aristotelés nerozpoznal druhou část věci? Mohl 
by dokonce obvinit Aristotela z důkazu kruhem, protože jeho ar
gument se ukazuje být námitkou vůči jeho pozici, pouze pokud 
jsme již přijali princip sporu.

Nicméně záměr Aristotelova důkazu je hlubší než být jen pou
hým pokusem přimět takového úskočného protivníka k přiznání 
chyby. Jeho argument není určen v první řadě „protivníkovi" prin
cipu sporu, ať už je jím kdokoli; je určen čtenáři. Důkaz prostřed
nictvím vyvracení je vystavěn tak, aby odhalil pro nás, že Aris
totelův protivník zastává rozporný postoj. Na první pohled by se 
mohlo zdát, že odhalení rozporného postoje bude protivník prin
cipu sporu těžko vnímat jako újmu. Avšak Aristotelés se nesnaží 
přesvědčit jeho: argument je tu pro nás, nikoli pro něj. Aristotelés 
se domnívá, že není nikoho, kdo by princip sporu neuznával. Proto 
je třeba zvolit takovou strategii, která je určena k tomu, abychom 
pochopili rozporný postoj, v němž se Aristotelův protivník ocitá.

Toho nelze dosáhnout pouze tím, že uzná svůj omyl. Zatímco 
on to uzná, my jsme stále ještě nerozpoznali rozporuplnost jeho 
postoje. Důkaz prostřednictvím vyvracení je určen k tomu, aby 
nám ukázal, že je-li protivník schopen vůbec něco tvrdit -  i pokud 
to, co je schopen tvrdit, je, že se staví proti principu sporu - ,  pak 
jeho činnost tvrzení a vyvozování, jeho obecné chování, musí být 
s principem sporu v souladu. A když je někdo natolik zmatený, 
aby tvrdil, že tento princip neuznává, pak jeho obecné chování je 
mnohem lepším vodítkem k jeho přesvědčením než to, co tvrdí. 
To, že by se vydal do Megary namísto toho, aby zůstal tam, kde 
je, pokud by uvážil, že by se tam měl vydat, to, že bude konat 
jednu věc spíše než druhou, rozhodujícím způsobem ukazuje, že 
není odpůrcem uvedeného principu, za něhož se považuje.95 Po
kud by skutečným odpůrcem byl, pak by si sice nemyslel, že mu 
Aristotelův argument působí nějakou újmu, avšak nemyslel by si 
ani nic jiného -  byl by rostlinou. Ani v takovémto případě bychom

95 Tamt., IV,4,1008b 12-27.
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jej nemohli oprávněně nazývat „skutečným protivníkem" princi
pu sporu, neboť bychom mu nemohli připisovat vůbec žádné do
mněnky. Odpůrce principu sporu se snaží rozumně zdůvodnit, že 
bychom tento princip neměli uznávat. Aristotelovi jde o to ukázat, 
že pro takovou rozumnou rozmluvu neexistuje žádný pojmový 
prostor. Aristotelovu argumentaci nelze nijak použít k přesvěd
čování oponenta, aby „princip sporu uznal", ať už se tím myslí 
cokoli, ale sama jeho schopnost argumentovat ukazuje, že údajný 
odpůrce pravým odpůrcem není, ačkoli se nám to tak mohlo zdát. 
Odpůrce může spokojeně připustit, že vše, co říká, je nepravdivé, 
a nám se to může po určitou dobu zdát zábavné a odvážné, ale po 
důkazu vyvrácením bychom to za nějak hluboce zajímavé pova
žovat neměli.

Vážnější výhradou vůči Aristotelovu důkazu vyvrácením je to, 
že závisí na jeho teorii podstaty a bytnosti. Není to velkou slabinou 
jeho argumentu? Je totiž nejvýš pravděpodobné, že odpůrce tvr
dící, že neuznává princip sporu, nebude uznávat ani Aristotelovu 
teorii podstaty a bytnosti. Odpůrce může rovněž zpochybňovat 
Aristotelovu filosofii jazyka. Aristotelés tvrdí, že odpůrce principu 
sporu musí odstranit podstatu, takže nemůže existovat nic, k čemu 
by se jeho tvrzení vztahovala. Avšak to, že nějaký odpůrce nemů
že říci cokoli, plyne až z předpokladu, že správný výklad užívání 
jazyka je ten předložený Aristotelem -  totiž že něco říci znamená 
tvrdit nebo popírat něco o podmětu. Vždyť sám způsob, kterým 
Aristotelés definuje spor a formuluje námitku proti principu spo
ru, předpokládá ontologii věcí, o nichž náš jazyk hovoří. Ve sporu 
„musí popření popírat touž věc, kterou tvrzení tvrdí, a to o téže 
věci...".96 Podobně není Aristotelem uvažovaný odpůrce princi
pu sporu někým, kdo zcela opouští ontologii podstat a vlastností, 
nýbrž spíše někým, kdo tvrdí opak daného principu, totiž že je 
možné, aby táž věc náležela i nenáležela podmětu současně a ve 
stejném ohledu.97 Avšak proč by důmyslnější odpůrce nemohl zce
la odmítnout tento pohled na svět a teorii jazyka? Nemohl by se

96 Aristotelés, De interpr. 7,17b38.
97 Aristotelés, Met. IV,3,1005b23.
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domnívat, že -  jelikož princip sporu je nepravdivý -  Aristotelův 
argument pouze ukazuje nutnost vzdát se obrazu světa sestávají
cího z podstat a vlastností? Pravdivost vět by pak byla dána způ
sobem, který by se neopíral o existenci podstaty.

Pod dojmem této výhrady se nám může zdát divné, proč Aristo- 
telés neformuloval abstraktnější argument, který by byl nezávislý 
na jeho teorii podstaty. Takový argument měl samozřejmě bezpro
středně po ruce. V podrobném provedení jeho důkazu vyvrácením 
je totiž přítomen platný postřeh, jenž překračuje jak jeho teorii 
podstaty, tak jeho filosofii jazyka. Každé tvrzení vkládá do světa 
rozdělení -  tvrdit, že něčemu nějak je, znamená vyloučit jiné mož
nosti. Právě k tomuto vyloučení při nepřítomnosti principu sporu 
nemůže dojít, a to ani když jej uvážíme v jeho nejobecnější formě:

pro žádné tvrzení S neplatí jak S, tak ne-S

Nelze tvrdit S a pak hned pokračovat tvrzením ne-S. Druhé tvrze
ní může být úspěšně učiněno až po odvolání toho prvního. Tento 
argument nezávisí na žádné teorii podstaty nebo na teorii vnitřní 
struktury či sémantiky výroků. Je to naprosto obecný poznatek 
týkající se tvrzení a popírání výroků. Proč se tedy Aristotelés ne
soustředil na takovýto obecný argument, chtěl-li učinit svůj důkaz 
co možná nejsilnějším?

Pokud to působí jako pádná námitka, pak jen proto, že jsme 
ztratili ze zřetele Aristotelův projekt. Aristotelovým cílem není 
ani princip sporu dokázat, ani přesvědčit odpůrce principu, aby 
změnil svoje smýšlení -  podle Aristotela žádný takový odpůrce 
neexistuje. Aristotelés se snaží ukázat, jak struktura skutečnos
ti vymezuje strukturu našeho myšlení. Sám fakt, že svět sestává 
z podstat a vlastností, nás nutí myslet, mluvit a jednat určitým 
způsobem. Ve světě sestávajícím z podstat musí být kdokoli, kdo 
myslí, zastáncem principu sporu. Jelikož struktura našeho myš
lení odráží, ba vyjadřuje strukturu skutečnosti, jsme jako myslí
cí bytosti schopni provádět velmi obecná zkoumání skutečnosti. 
Jelikož základem skutečnosti je podstata, jsme jako myslící by
tosti schopni provádět obecné zkoumání podstaty. To znamená, 
že jsme schopni stát se filosofy zabývajícími se metafyzickým  
zkoumáním.
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Dalším krokem Aristotelova postupu je ukázat, že podstata je 
totožná s bytností. Je-li totiž podstata totožná s bytností, pak zkou
mání podstaty nemůže být studiem nějakého předmětu odlišného 
od zkoumání samého. Jak jsme totiž viděli, když mysl zkoumá 
bytnost, stává se právě tou bytností, kterou nahlíží. Pouze po
kud ukáže, že podstata je bytností, zdaří se Aristotelovi konečně 
ustavit metafyziku jako zkoumání, v němž zkoumající a předmět 
zkoumání spadají vjedno. To je jedním z hlavních úkolů ústřed
ních knih Aristotelovy Metafyziky.

6.5 Co je podstata98
Jsme bytostmi schopnými provádět zkoumání obecné struktury 
skutečnosti, k čemuž nás pohání touha rozumět. Toto zkoumání 
jsme však neprovedli a naši touhu neuspokojili, dokud nevíme, 
co je podstata. Podstata je totiž tím, co je základní, na čem zá
visí skutečnost jiných věcí. Avšak můžeme vědět, že podstata je 
základní, aniž bychom věděli, co je. Lze vědět, že podstata je nej
skutečnějším typem věci, který existuje, a přesto stále zkoumat, 
co tato skutečná věc je. V takové situaci se nacházel Aristotelés. 
Nikdy nezpochybňoval, že skutečnost má uspořádanou strukturu, 
že vše, co je, je buď podstatou, nebo na podstatě ve svém bytí ně
jak závisí. Avšak jeho myšlení ohledně toho, co si zasluhuje být 
považováno za podstatu, se během jeho života vyvíjelo. Představa, 
že Aristotelés svůj názor změnil, je velmi nedávná. Až do 20. sto
letí badatelé předpokládali, že Aristotelova filosofie tvoří sourodý 
celek; a zjevné rozpory musely být tudíž výkladem odstraněny. 
Problém je v tom, že určité výroky, jež Aristotelés o podstatě uvá
dí, se skutečně zdají být v rozporu s jinými. Jednou možností je 
samozřejmě to, že Aristotelés prostě udělal chybu a odporoval si. 
Je tu však fascinující domněnka, vyslovená teprve nedávno, totiž 
že zdánlivé nesrovnalosti v Aristotelových výrocích lze vidět jako 
vyvíjející se myšlení někoho, kdo svůj názor mění, tak jak se jeho 
zkoumání prohloubuje a zraje. Podle této domněnky pak máme 
opustit předpoklad, že Aristotelovy spisy týkající se podstaty se

98 Vhodná četba: Aristotelés, Cat. \ De interpr. 7.
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mezi sebou zcela shodují. Hlavní myšlenkou nicméně není prostě 
přijmout rozpory a protimluvy, nýbrž nalézt významnější soulad 
tak, že v těchto rozporech objevíme vyvíjející se myšlení zrajícího 
myslitele.

Otázka se pak promění: Jak máme vývoj Aristotelova myšlení 
vystopovat? Nej slavnější pokus zodpovědět tuto otázku užívá ná
sledující vůdčí myšlenku: Aristotelés byl jako mladík pod silným 
vlivem Platóna; když stárnul, stále jasněji viděl problémy spojené 
s Platónovou metafyzikou a rozvinul svůj vlastní, specificky aris- 
totelský pohled." Podle tohoto návrhu jsou aristotelské texty, jež 
jsou svým pohledem platónštější, datovány jako dřívější oproti 
těm, které jsou platónské méně. Jednou z obtíží tohoto návrhu 
je, že otázka, co je „platónské44, je sama věcí diskuse; není proto 
vůbec jasné, kdy je Aristotelés více či méně platónský. Jiná obtíž 
vězí v tom, že situace může být přesně opačná: totiž že Aristotelés 
započal jako mladý muž, jehož hlavní snahou bylo se od Platóna 
distancovat a pokud možno co nejvíce odlišit, a až když dospěl 
a vyzrál, uvědomil si hlubší pravdy Platónovy metafyziky. V tako
vém případě, při nějakém chápání toho, co je „platónské44, musí být 
dílo, které je méně platónské, datováno jako dřívější než to, které 
je platónštější. Mám pro tento návrh jisté pochopení a předložím 
takový výklad Aristotelova zkoumání podstaty, který je s ním 
v souladu. Čtenář by měl mít nicméně na paměti, že to je pouze 
jeden z možných výkladů vývoje Aristotelova myšlení a že existují 
i jiné.99 100 Lze to ostatně očekávat, když sama myšlenka, že Aristo
telovo myšlení se v čase vyvíjelo, je tak nedávná. Je velmi snadné 
se domnívat, že aristotelské bádání je činnost, která se odehrává 
takřka mimo čas a od antiky více méně beze změny. Proto je tak

99 Klasickým textem je W. Jaeger, Aristotle. Brilantní kritika jeho hlavní 
teze viz G. E. L. Owen, The Platonism o f Aristotle.

100 Výklad, který zde předkládám, byl hluboce ovlivněn dvěma průkopnic
kými články Alana Codea: On the Origins o f some Aristotelian Theses about 
Predication; a Aristotle: Essence and Accident. Viz též J. A. Driscoll, EIAH 
in Aristotle s Earlier and Later Theories o f Substance. Alternativní výklad viz 
např. M. Frede, Individuen bei Aristoteles; R. Albritton, Forms o f Particular 
Substances in Aristotle s Metaphysics.
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vzrušující si uvědomit, že sama myšlenka, že Aristotelés změnil 
názor, je tak nedávná. Výsledkem je to, že Aristotelovo zralé pojetí 
podstaty je v současnosti předmětem velmi prudké diskuse mezi 
učenci. Čtenář by měl mít rovněž na paměti, že ačkoli se Aristo
telés, jak jej zde budu vykládat, stane v jistém ohledu platónštější, 
v jiných ohledech zůstává po celý svůj život neochvějně protipla- 
tónský. Je zde však vážná obtíž, jak máme Aristotelovu debatu 
s Platónem pojmout. Máme na Aristotela pohlížet jako na někoho, 
kdo předkládá fundamentální kritiku platonismu, protichůdný svě
tový názor? Nebo je spíše někým, kdo pracuje v rámci Platónova 
obecného badatelského projektu, kdo sice kritizuje a nabízí různá 
vylepšení, avšak zachovává celkový přístup a strategii? Jsem na
kloněn myšlence, že Aristotelés celkový Platónův rozvrh zacho
val: stejně jako Platón se domníval, že svět je v zásadě dobrým 
místem, že je teleologicky uspořádán a že je přístupný lidskému 
filosofickému zkoumání. Jejich spor se odehrával v mezích otázek 
o přesné struktuře teleologického pohledu na svět.

Ve svém výzkumu výroků se Aristotelés zaměřil na jeden 
zvláštní typ vypovídání, v němž se bytnost vypovídá o podstatě. 
Předpokládejme, že bytností člověka je rozumový živočich. Pak 
výpověď typu

Člověk je rozumový živočich

nevypovídá pouze určitou vlastnost o určitém podmětu, nýbrž 
nám také sděluje, co to je být člověkem. Můžeme to nazvat by
tostným vypovídáním, takovým, v němž je dána bytnost podmětu. 
Jde o jeden z typů vypovídání, o němž Aristotelés uvádí, že je 
pravdivý na základě sebe sama (icaG’ aůxó, kath ’ hautó) .101 Nejde 
o takové vypovídání, při němž je o nezávisle existujícím podmětu 
vypovídána nějaká vlastnost; vypovídání spíše pomáhá vyjádřit, 
co podmět sám je. V nebytostném vypovídání se o podmětu vy
povídá nějaká obyčejná vlastnost. Například věta

Sókratés je bledý

101 K dalším typům výpovědí kath ' hauto viz Aristotelés, Anal. post. 
I,4,73a34-b4; I,6,74b6-10.
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je pravdivá jen v případě, kdy má Sókratés právě bledou kůži. 
Ale i když snad Sókratés bledou kůži má, není to v žádném pří
padě součást jeho bytnosti. Bledá kůže nepomáhá ustavit to, čím 
Sókratés je. Aristotelés to nazývá nahodilým vypovídáním (Kaxá 
aopPePr|KÓ<;, kata symbebékos).

Existují nejen dva různé typy vypovídání, ale rovněž dvě různé 
úrovně, na nichž k vypovídání může dojít, totiž jednak na úrovni 
skutečnosti a jednak na úrovni myšlení či jazyka. Důvodem, proč 
jazyková výpověď jako například

Člověk je rozumový živočich

je pravdivá, spočívá v tom, že určité vypovídání existuje ve sku
tečnosti. Slovo „člověk" udává druh člověk, výraz „rozumový ži
vočich" udává bytnost člověka, a tato bytnost, rozumový živočich, 
se bytostně vypovídá o člověku. Obecně platí, že definice podstaty 
jak stanovuje její bytnost, tak j i  označuje. Avšak již jsme viděli, 
že termín podstaty, jako například „člověk", rovněž označuje, co 
je to být člověkem, tj. bytnost člověka. Z toho vyplývá, že vý
raz „člověk" a výraz „rozumový živočich" označují jednu a touž 
věc.102 Můžeme pak říci, že člověk je veskrze definovatelnou en
titou. Definice člověka totiž určuje bytnost, avšak to je přesně to, 
co výraz „člověk" označuje. Ve výpovědi „Člověk je rozumovým 
živočichem" je to, co označuje termín podmětu „člověk", totožné 
s tím, co označuje přísudek „rozumový živočich". To ovšem mu
síme odlišit od bytostného vypovídání typu

Sókratés je rozumový živočich.

Jméno „Sókratés" totiž označuje jednotlivého Sokrata, a pokud je 
„rozumový živočich" definicí člověka, označuje to bytnost člově
ka, rozumového živočicha. Tato věta není pravdivá kvůli tomu, že 
jeho podmět a přísudek označují tutéž věc, nýbrž protože je výra
zem bytostného vypovídání, které existuje ve skutečnosti. Bytnost

102 Ačkoli to, co výraz „člověk“ označuje, je s tím, co označuje spojení „ro
zumový živočich44, totožné, nevyplývá z toho, že výpověď „Člověk je rozumo
vým živočichem44 má formu tvrzení totožnosti „Člověk = rozumový živočich44. 
Může to být obvyklé vypovídání, v němž jsou subjekt a predikát totožné.
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člověka, rozumový živočich, je bytostně vypovídána o jednotlivém 
Sokratovi -  být rozumovým živočichem je právě to, čím Sókratés 
je .103 Sókratés není totožný se svojí bytností, avšak jeho bytnost 
je tím, čím nejopravdověji je. Můžeme tudíž říci, že Sokratova 
bytnost, rozumový živočich, je tím, čím Sókratés nejopravdověji 
je, avšak není to vše, čím je. Jak jsme právě viděli, k bytostnému 
vypovídání můžeme přidat rovněž nahodilé výpovědi o Sokrato
vi, např. „Sókratés je bledý“. Tato jazyková výpověď je pravdivá, 
protože určitý predikační vztah existuje ve skutečnosti. Obecnina 
bledost, jež je vypovídána o mnoha různých věcech -  o Alkibiado- 
vi, Kalliovi atd. - ,  je vypovídána rovněž o Sokratovi.104 Vypovídá 
se o něm pravdivě, avšak není součástí jeho bytnosti. Definice však 
stanovuje bytnost. Takže o Sokratovi platí víc věcí, než je stanove
no v definici vyjadřující jeho bytnost. Sókratés, na rozdíl od druhu 
člověk, není veskrze definovatelnou entitou.105

Aristotelés se liší od Platóna svým názorem, že určité části při
rozeného světa ztělesňují bytnosti. Platón se domníval, že žádná 
část přirozeného světa nemůže být nositelem bytostného vypo
vídání. 106 Že je Sókratés člověk, je možná pravda, avšak Sókra
tés, stejně jako žádný jiný jednotlivý člověk, nenaplňuje to, co 
znamená být člověkem.107 Platón postuloval oddělený svět idejí

103 Aristotelés užívá výrazu, který má právě tento význam: ónep zó ... éoxív 
(hoper to ... estin). Viz Aristotelés, Cat. 3b6; Met. VII,4,1030a3; srv. Anal. 
post. 73b8-9, 83b9, 89a35, 83a28-30.

104 Aristotelés, De interpret. 1. (Pro jednoduchost nechávám stranou roz
lišení prováděné v Kategoriích mezi něčím, co lze vypovídat o, a něčím, co 
je přítomno v podmětu. Zájemce odkazujeme na Aristotelés, Cat. 2.)

105 To je důvod, proč když podávám příklad nahodilého vypovídání, musím 
se uchýlit k nějaké jednotlivině, k Sokratovi, a nemohu již dál používat jako 
podmět člověka. Jelikož člověk je veskrze definovatelný, veškeré výpovědi, 
jež o něm platí, jsou bytostnými výpověďmi.

106 Přinejmenším Platón, jak mu Aristotelés rozuměl, se tak domníval; viz 
Platón, Phd. 74.

107 Formuluji zde platónský závěr aristotelskou terminologií. Dovoluji si 
to proto, že nám zde jde především o porozumění Aristotelovi a tomu, jak se 
lišil od Platóna.
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a bytostné vypovídání omezil na ně. Podle Platóna lze pouze o on- 
tologicky oddělené ideji, o člověku o sobě, říci, že je člověkem 
na základě sebe sama. Lze říci, že jednotlivec jako Sókratés je 
člověkem, avšak podle Platóna je tomu pouze proto, že se nachá
zí v nějakém vztahu (účasti, nápodoby) k člověku o sobě. Podle 
Platóna jsou pouze veskrze definovatelné entity nositeli bytostné
ho vypovídání. Aristotelés s tím nesouhlasí. Podle něj mají věci 
v přirozeném světě bytnosti, a lze o nich tedy činit bytostné výpo
vědi. Sókratés je člověkem ne proto, že by stál v nějakém vztahu 
k oddělené platónské ideji, nýbrž protože nějakou bytnost sám má. 
Pokud být rozumovým živočichem je bytností člověka, pak musí 
být pravdivé nejen tvrzení „Člověk je rozumovým živočichem44, 
nýbrž rovněž „Sókratés je rozumovým živočichem44. Tato výpověď 
stanovuje, co Sókratés bytostně je. Aristotelův nesouhlas s Pla
tónem ve věci ztělesněných bytností a bytostného vypovídání je 
jedním z těch, který si udrží po celou svou životní dráhu, a tento 
nesouhlas má hluboké důsledky na jeho názor ohledně cesty, jíž se 
má lidské porozumění ubírat. Protože pokud jsou bytnosti v při
rozeném světě, dostáváme se za tento svět tak, že do něj hlouběji 
pronikneme.

V Kategoriích, jež považuji za rané dílo, jsou prvními pod
statami jednotliví lidé, zvířata, rostliny atd. „První podstatou44 
neboli „podstatou v prvotním smyslu44 Aristotelés chce označit 
paradigmatický případ podstaty. Různé druhy věcí mohou být, 
volně řečeno, nazývány „podstatami44, avšak pokud se zabýváme 
filosofickým zkoumáním toho, co je podstata v prvotním smyslu, 
pak se snažíme zodpovědět otázky: Co je nej skutečnější? Co je 
ontologicky základní? Co je tím, na čem skutečnost ostatních věcí 
závisí? Hlavním důvodem pro tuto ranou volbu první podstaty je 
to, že jednotlivý člověk, zvíře nebo rostlina jsou podmětem vlast
ností, jež lze o nich vypovídat, ale ony samy nelze vypovídat o ni
čem dalším.108 Vypovídání (nebytostné) lze považovat za výraz 
vztahu závislosti. Obecnina bledost může existovat, ale jedině jako 
to, co lze vypovídat o zakládajícím podmětu. Obecnina tudíž ne
může být ontologicky základní. Bledost musí existovat jako barva

108 Aristotelés, Cat. 5,2all-14.
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jednotlivce, jakým je Sókratés, avšak jelikož Sokrata o ničem dal
ším vypovídat nelze, není ve svém bytí na ničem dalším závislý. 
Tudíž jednotlivec jako Sókratés je považován za něco ontologicky 
základního.

Protože jedinec, jakým je Sókratés, je jednotlivá věc s bytností, 
je něčím určitým. Aristotelés jej označuje jako „toto něco44 (xó5e 
t i , tode ti). Někteří překladatelé dokonce překládají tode ti jako 
„jednotlivina44 či „jedinec44, spíše než aby používali umělé spojení 
„toto něco44, avšak domnívám se, že tyto překlady se míjejí tím, 
co má Aristotelés na mysli. Aristotelés užívá výrazu „toto něco44 
jako zástupný znak pro určitou, ontologicky základní věc. Proto 
může trvat na tom, že první podstata musí být nějaké „toto něco44, 
ještě než vůbec ví, co první podstata je. Je proto důležité nepřed
pokládat Aristotelovu odpověď na otázku, co je podstata, dříve, 
než začne podstatu zkoumat. Překlad výrazu tode ti jako „jednot
livina44 přesně takový předpoklad činí. Namísto takového překladu 
bychom měli chápat Kategorie jako pokus zodpovědět otázku „Co 
je ontologicky základní?44 nabídkou jednotlivin jakožto prvotních 
substancí. Jeho úvaha, chceme-li ji krátce shrnout, je následují
cí: za prvé, první podstata je podmětem vypovídání, ale sama se 
o ničem dalším nevypovídá; za druhé, jednotlivina je něčím, co 
se ze své vlastní podstaty nevypovídá o ničem dalším.109 Jelikož 
jednotliviny jsou samy podmětem vypovídání, vyplývá z toho, že 
být první podstatou znamená prostě být jednotlivinou.

Když však Aristotelés sepisoval Kategorie, neměl ještě vypra
cované pojmy, které by mu dovolily pojímat jednotlivinu, jakou 
je Sókratés, jakožto složeninu formy a látky. Věděl, že Sókra- 
tés má bytnost, avšak dosud nepřišel s myšlenkou, že bytnost je 
formálním ohledem Sokrata, zatímco jeho tělo je látkou. Nikde 
v Kategoriích se žádná první podstata nestává předmětem ana
lýzy v pojmech formy a látky. Aristotelés totiž dosud nevypra
coval technický pojem látky, k němuž dospěl teprve tehdy, kdy 
chtěl vysvětlit možnost změny.110 Jakmile však pojem látky měl,

109 Aristotelés, De interpr. 7.
i io Pojem je zaveden, aby usnadnil vysvětlení trvalosti toho či onoho v prů

běhu změny. Nej obtížnějším případem je samozřejmě substanciální změna,
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mohl přeformulovat svůj pojem formy. Raná myšlenka formy byla, 
abych tak řekl, poměrně nezformulovaná -  šlo o myšlenku tvaru 
nebo struktury něčeho. Jakmile však Aristotelés vypracoval pojem 
látky, mohl pojmout formu jako její protějšek. Pak byl schopen 
pojímat jednotlivé živočichy a rostliny jako složeninu těla, jež je 
v mohoucnosti živé (látky), a duše (formy či první skutečnosti těla, 
jež je v mohoucnosti živé). Všimněme si, jak se pojem formy pro
měnil - j i ž  není jen tvarem něčeho, ale stala se principem života. 
To však muselo znovu otevřít otázku, co má být považováno za 
první podstatu. Je-li totiž jedinec jako Sókratés složeninou formy 
a látky, pak se neubráníme následující otázce: Není Sókratés pro
to, aby byl tím, čím je, závislý na své formě nebo látce? Pokud je 
odpověď na tuto otázku kladná, pak nelze Sokrata již považovat 
za první podstatu.

Navíc vzniká nepříjemný dojem, jako by Aristotelův rozvinutý 
pojem látky odpovídal první podstatě, jak je definována v Katego
riích. Protože látka je podmětem vlastností a sama se nevypovídá 
o ničem dalším. Látka být podstatou přesto nemůže, protože není 
něčím určitým ani poznatelným, ani ontologicky nezávislým. Jak 
to formuluje Aristotelés, látka není „toto něco“. Nechce tím říci, 
že látka není ničím jednotlivým, nýbrž že látka není ontologicky 
určitá, nezávislá entita. Proto jakmile Aristotelés rozvinul vzájem
ně si odpovídající pojmy formy a látky, musela být celá otázka, co 
je první podstatou, znovu promyšlena.

Toto nové promyšlení je úkolem VII. knihy Metafyziky. Tato 
kniha představuje Aristotelovo zralé pojetí podstaty, nicméně po
rozumět tomu, co zde říká, je neobyčejně obtížné. Jako obvyk
le nejde o dokončené dílo, nýbrž neupravené poznámky; v tomto

protože při ní není žádný trvající podmět změny (viz Aristotelés, Phys. 1,7; 
De gener. et corr.). Avšak ve skutečnosti, jak se zdá, vyžaduje látku veškerá 
fyzická změna. Když například řemeslník tvaruje kus zlata do koule, chtělo by 
se říci, že v onom kusu byla přesně tatáž žlutá, která je nyní v kouli. (Chceme 
tedy říci nejen to, že v kusu a v kouli je přesně tentýž odstín žluté, ale že v nich 
nacházíme přesně tutéž instanci vlastnosti.) Avšak jelikož žlutá je vlastnost, 
pak k tomu, aby vlastnost přetrvala změnu, zdá se být nutné, aby bylo něco, 
co rovněž změnu přetrvá a čehož vlastností může být. Tímto něčím je látka. 
(Viz B. CTShaughnessy, The Will, II, str. 172-174).
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případě jde ovšem o poznámky nezvykle hutné a neproniknutelné. 
To má několik důvodů. Za prvé, na začátku VII. knihy Metafyziky 
již Aristotelés ve zkoumání podstaty značně pokročil, ve zkoumá
ní velmi komplikovaném, jež jej s přestávkami zaměstnávalo po 
většinu jeho dospělého života. A toto dosavadní zkoumání prostě 
předpokládá. Pokud na základě těchto poznámek přednášel, před
pokládal, že jeho publikum již podrobně zná úskalí Platónových 
a jeho vlastních výzkumů ve věci podstaty. Možná že nejnepro
niknutelnější jsou ty pasáže, v nichž se Aristotelés ocitá v zápalu 
diskuse s platónským odpůrcem, ačkoli není zcela zřejmé, jakou 
platónskou nauku zrovna napadá. Každý posluchač Aristotelových 
přednášek byl samozřejmě s největší pravděpodobností dobře obe
známen se subtilními obsahy soudobých debat o podstatě, a proto 
byly úvody do problematiky zbytečné. Ale tehdy běžné debaty 
jsou nyní natolik vzdálené, že ještě dnes, kdy čtete tuto knihu, 
se nejlepší aristotelští učenci naší generace pokoušejí přijít na to, 
čeho se tyto debaty týkaly. Za druhé, zkoumání je prováděno v na
tolik abstraktních pojmech, že často není jasné, na jaké úrovni 
obecnosti Aristotelés hovoří. Někdy je například velmi obtížné 
zrekonstruovat, ať už z užitých řeckých výrazů nebo z obsahu 
argumentu, zda Aristotelés hovoří o jednotlivém člověku, druhu 
člověk, anebo o formě druhu člověk. Jelikož je vážnou otázkou, 
zdaje některá z těchto entit první podstatou, je navýsost důležité 
určit, o které Aristotelés hovoří. Konečně (pro ty, kdo VII. knihu 
Metafyziky čtou v překladu) je zde politováníhodný fakt, že nejdo
stupnější překlady nevzaly vážně myšlenku, že Aristotelés ve věci 
toho, co je třeba pokládat za první podstatu, změnil názor.111 Jeli
kož jednotliví živočichové a rostliny jsou zjevně prvními podsta
tami Kategorií, překlady někdy vnucují Metafyzice čtení, v němž 
tyto věci prvními podstatami zůstávají.

Jelikož je VII. kniha Metafyziky tak obtížná, panují velmi od
lišné názory na to, co v ní Aristotelés tvrdí. Konečný výklad bude, 
v tom jsem si jist, mít rozsah malé encyklopedie. Odtud je pa
trné, proč nehodlám předkládat žádné alternativní interpretace;

111 Výjimkou je M. Furth, Aristotle, Metaphysics Books Zeta, Eta, Theta, 
lota. (Jeho interpretace se nicméně liší od té, kterou zde předkládáme.)
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dokonce ani nezamýšlím předložit výklad všech obtížných pasá
ží. Píšu pro toho, kdo čte VII. knihu Metafyziky poprvé, podruhé 
nebo potřetí. Čtenář by neměl očekávat, že porozumí všemu, co 
se tam říká. Cílem následující části je poskytnout čtenáři základní 
orientaci, aby si učinil představu o ústředních problémech, argu
mentech a závěrech Aristotelova zralého zkoumání podstaty.

6.6 Turistický průvodce po M etafyzice VII112
Aristotelovo přemyšlení o světě je prodchnuto dvěma myšlenka
mi. První z nich zní, že svět je vposled poznatelný. Podle druhé 
tvoří skutečnost určitou hierarchii: v základu stojí podstata, jež je 
ontologicky nezávislá a na ní závisí skutečnost všeho ostatního. 
Aristotelés si klade v VII. knize Metafyziky za cíl nalézt vhod
ného uchazeče na roli podstaty, který by odpovídal oběma těmto 
přesvědčením. Aristotelovými slovy, podstata musí být jak „toto 
něco“, tak „co to je“. 113 Představa, že něco je jakési „co to je“, spo
čívá v tom, že něco je veskrze definovatelnou, a tudíž poznatelnou 
entitou. Představa, že něco je jakési „toto něco“, spočívá v tom, že 
něco je ontologicky základní, určitou věcí. Pouze jestliže může být 
něco jak „co to je“, tak „toto něco“, je zajištěna poznatelnost a on- 
tologická neodvoditelnost podstaty. Nebyl-li by Aristotelés s to 
ukázat, že co je ontologicky základní, je také poznatelné, byla by 
ohrožena poznatelnost světa.

112 Vhodná četba: Aristotelés, Met. VII. Nemějte, prosím, pocit, že prohlídka 
je povinná. Jde o velmi technickou část Metafyziky, a přestože se pokusím 
představit ústřední myšlenky co nejjasněji a nejjednodušeji, rozprava nemůže 
nebýt poněkud technická, nemá-li se zároveň přestat týkat VII. knihy Meta
fyziky. Ti, kdo se nechtějí propracovávat všemi argumenty, si mohou přečíst 
první a poslední odstavec této části a poté přeskočit k části následující, která 
představuje Aristotelovo pojetí boha.

113 Aristotelés, Met. VII, 1,1028al 1—18. Na ústřední význam těchto dvou 
požadavků pro postup VII. knihy Metafyziky upozornil G. E. L. Owen ve svém 
spise Particular and General. Owen bohužel předpokládá, že „toto něco“ musí 
být jednotlivina; proto, jak se domnívám, nemůže uchopit skutečnou strukturu 
Aristotelova zdůvodnění.
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Když Aristotelés začínal své zkoumání v Metafyzice VII, po- 
znatelnost světa se opravdu ohrožena zdála. Ve III. knize, kde 
seřadil obtíže, s nimiž se musí potýkat filosofický badatel, se totiž 
Aristotelés táže, zdaje podstata jednotlivá, nebo obecná.114 Zdá se, 
jako kdyby odpověď musela znít: ani jedno, ani druhé. Pokud je to
tiž podstata jednotlivá, nebude poznatelná. Jednotlivec jako Sókra- 
tés není, jak jsme viděli, veskrze definovatelnou entitou; a nakolik 
není definovatelný, není ani poznatelný.115 Avšak je nepřijatelné, 
aby podstata byla nepoznatelná. Pokud by byla podstata naopak 
obecná, byla by poznatelná, avšak nebyla by schopna samostatné 
existence. Protože obecné je vypovídáno o množství jednotlivin, 
a tudíž se zdá ve své existenci záviset na jednotlivinách.116 Avšak 
podstata má být ontologicky nezávislá. Zdá se proto, jako kdyby 
podstata mohla být buď poznatelná, nebo ontologicky základní, 
avšak nikoli obojí zároveň. To je však neudržitelné.

Aristotelés toto dilema vyřešil, aniž by však přitom jako prv
ní podstatu upřednostňoval jednotlivé nebo obecné. V VII. knize 
Metafyziky si uvědomil, že volba mezi jednotlivým a obecným 
není vyčerpávající. Odhalil, že existuje způsob bytí „tímto něčím“, 
který není ani jednotlivý, ani obecný.117 Právě z toho důvodu je 
klíčové vyhnout se předpokladu, že „toto něco“ je jednotlivina. 
Aristotelés objevil, že forma či bytnost každého druhu je „toto 
něco“, aniž by byla buď jednotlivinou, či obecninou.118 Brzy uvi
díme, proč není ani jedním. Nejprve bychom si ale měli ujasnit, 
co forma druhuje. Jakmile Aristotelés objevil, že jednotlivec jako 
Sókratés má být pojímán jako složenina formy a látky, zbýval již

Aristotelés, Met. III,6,1003a5-17; srv. XIII,9-10. Viz A. Code, TheApo- 
rematic Approach to Primary Being in Metaphysics Z. Podrobněji se problému 
věnuji v práci J. Lear, Active Epistémé.

115 Srv. Aristotelés, Anal. post. 1,8, 31, 33.
116 Viz Aristotelés, De interpr. 1.
117 Viz J. Owens, The Doctrine o f Being in the Aristotelian Metaphysics, 

kap. 13.
118 Za myšlenku, že druhová forma se ukazuje jako první podstata, vděčím 

práci A. Code, Aristotle: Essence and Accident, ačkoli Code nesouhlasí s dal
ším tvrzením, že druhová forma není ani individuální, ani obecná.
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jen krůček k uvědomění, že druh člověk lze chápat jako obecninu, 
jež sama má formální a látkový aspekt. Druh člověk může být po
jímán jako lidská duše vtělená do toho a toho typu masa a kostí. 
Lidská duše je tudíž formou druhu člověk. 119

Pro každý druh existuje jedna taková forma. Vy a já se odlišu
jeme látkou, ale jsme totožní co do formy: každý z nás je lidskou 
duší vtělenou do té či oné látky.120 Jde o velmi odlišnou představu 
duše, než je ta, na niž jsme pod vlivem dvou tisíc let křesťanství 
zvyklí. Přísně řečeno, existuje pouze jedna duše oživující početně 
odlišná lidská těla. Aristotelés přitom může, pokud chce, hovořit 
o vaší nebo o mé duši. Může například tvrdit, že principem mého 
života je moje, nikoli vaše duše.121 Avšak to je pouze úsporný způ
sob, jak říci, že jde o lidskou duši vtělenou v tomto mase a kostech, 
jež je principem mého života.

Pokud existuje způsob, jak může být forma druhu nějakým 
„tímto něčím“, pak může být považována za ontologicky základ
ní. Například lidská duše je formou druhu člověk, a může tak být 
považována za jednu ze základních věcí, které existují. Každá for
ma druhuje věčná, a Aristotelés se domnívá, že každý jednotlivý 
organismus se uskutečňováním své formy podílí, nejlépe, jak je 
s to, na něčem ontologicky základním a božském.122 Zároveň je

119 Povšimněme si, že Aristotelés užívá téhož slova (eí8o<;, eidos) jak pro 
„druh“, tak pro „formu“. Proto v pasážích, v nichž Aristotelés na první pohled 
hovoří o druhu člověk, se může při bližším pohledu ukázat, že se týkají formy 
druhu člověk.

120 Aristotelés, Met. VII,8,1034a5-8. (Rád bych zmínil alternativní inter
pretaci, podle níž má každý jednotlivec vlastní formu, jež je pro něj charak
teristická. Výklad viz M. Frede -  G. Patzig, Aristoteles, Metaphysik Z.)

121 Mohlo by se zprvu zdát, že pátá kapitola XII. knihy Metafyziky, v níž 
Aristotelés uvádí, že příčinou jsou spíše jednotlivci než obecniny, může před
stavovat potíž pro předloženou interpretaci. Nicméně druhová forma není obec- 
ninou, a proto protiklad kladený v této pasáži se nikterak nedotýká mého 
tvrzení. Domnívám se, že bychom této pasáži měli rozumět v pojmech staré 
ontologie Kategorií, jež proti sobě staví jednotlivé a obecné a přednost dává 
jednotlivému. Ta se však jednoduše neuplatňuje v novém rámci rozvinutém 
Aristotelem v Metafyzice VII.

122 Viz Aristotelés, De an. 11,4,415a26-b7, což je pasáž citovaná výše v od-
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však forma či bytnost každého druhu také definovatelná, a tudíž 
zcela poznatelná. Forma druhu tedy vyhovuje oběma podmínkám 
kladeným na první podstatu -  základnosti a poznatelnosti a hi- 
erarchičnost i poznatelnost skutečnosti tak může být zabezpečena.

Jak Aristotelés k tomuto náhledu dospěl? Klade soubor pozitiv
ních i negativních požadavků, které úspěšný uchazeč o roli první 
podstaty musí splňovat. A ukazuje se, že všechny požadavky spl
ňuje jen forma. Často se uvádí, že VII. kniha Metafyziky je apore- 
matická -  jestli je to pravda nebo ne, závisí na tom, jak rozumíme 
výrazu „aporematický“. Často se tím míní, že Aristotelés klade 
na podstatu protichůdné nároky, které nemůže nic splňovat, a tu
díž je VII. kniha Metafyziky nedokončená, nevyřešená a rozporná. 
Domnívám se, že tomu tak není. Požadavky kladené na podsta
tu se mohou zprvu zdát rozporné, ale to není tím, že by skuteč
ně rozporné byly, nýbrž protože jsou vytyčeny tak těsně, že jimi 
může projít jen jeden uchazeč o titul první podstaty, totiž forma. 
V Aristotelově smyslu nicméně dílo aporematické je. Aristotelés 
předkládá soubor problémů (árcopíai, aporiai) a požadavků, které 
se podstaty týkají, začíná úctyhodnými domněnkami svými i cizí
mi, a pak se snaží vypořádat s předloženými problémy.123 124 Sedmá 
kniha Metafyziky je jednoduše vypořádáváním oněch problémů.

Jednou z úctyhodných domněnek, u nichž Aristotelés začíná, 
je ta, podle níž podstatou je to, co stojí jako základ pod nejrůz
nějšími vlastnostmi (xó ťmoKeípevov, to hypokeimenori).124 Jde sa
mozřejmě o myšlenku, která Aristotela kdysi přitahovala. Když 
psal Kategorie, považoval jednotlivinu, jakou je Sókratés, za první 
podstatu, protože byla podmětem vlastností, a přitom sama ne
byla vypovídána o ničem jiném. Když však má nyní Aristote
lés pojem látky, stává se staré kritérium první podstaty, užívané 
v Kategoriích, nejasné. Nejasné je zejména to, zda látka je či není 
první podstatou. Pokud je totiž první podstata tím, co stojí jako zá

díle 4.1. Božský aspekt této činnosti musíme ještě odhalit.
123 Viz např. Aristotelés, Met. VII,3,1029a33-bl2; viz též A. Code, The 

Aporematic Approach to Primary Being in Metaphysics Z.
124 Aristotelés, Met. VII,3; viz zvi. 1028b36-1029al.
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klad a podklad různých vlastností nějaké věci, pak pokud v mysli 
„odlupujeme“ různé vlastnosti věci, zůstane nám nakonec látka.125 126 
To je ona stará myšlenka podstaty jakožto posledního podkladu 
vlastností, přizpůsobená světu, který zahrnuje látku. Látka je po
sledním podkladem vlastností.

Problém s takto pojatou látkou je ten, že vypadá jako cosi 
o sobě neurčitého a nepoznatelného: „Látkou míním to, co o sobě 
není ani jednotlivou věcí, ani určitým množstvím, ani ji nelze 
připsat žádné další kategorii, jimiž určujeme jsoucno/4126 Z toho 
nevyplývá, že látka nemá žádné vlastnosti; vyplývá odtud pouze 
to, že látka o sobě nemá žádné vlastnosti. Neexistují žádné vlast
nosti, jež by látka měla na základě toho, že je tím, čím je. Není 
sama ze sebe určitou věcí -  je pouhým nositelem vlastností. Toto 
je pojetí podkladu, jež se nyní Aristotelés snaží odmítnout jako 
uchazeče o roli první podstaty. Činí to tak, že na podstatu vznáší 
dva požadavky.127

1) Podstata musí být „toto něco44 (xó8e n , tode ti), tj. určitou věcí.
2) Podstata musí být oddělená (xcopiaxóv, chóristovi), tj. ontologic-
ky nezávislá.

Látka ani není s to existovat o sobě, ani není určitou věcí, a tudíž 
nemůže být podstatou.

Aristotelés se pak jakoby zbrkle vrhá ke svému závěru. Říká 
totiž, že ze tří uchazečů o roli podstaty -  formy, látky a složeniny 
z formy a látky -  můžeme vyloučit jak látku, tak složeninu.128 
Látka již byla probrána. A co se týče složeniny, ta je ontologicky 
pozdější vůči své formě a látce. Avšak Aristotelés již na začátku 
VII. knihy zdůrazňoval, že

125 Tamt., VII,3,1029a 10-26.
126 Tamt., VII,3,1029a20-21 (zdůraznění J. L.).
127 Tamt., VII,3,1029a27-28; srv. VII,l,1028a33-34. Číslování je do jisté 

míry libovolné. Pokud chceme, můžeme považovat 1) a 2) za tvořící jediné 
omezení, s tím, že bod 2) podává vysvětlení toho, co je obsaženo v tvrzení 1).

128 Tamt., VII,3,1029a29-32.
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3) Podstata je přednostní v každém smyslu: v logu, v poznání
i v čase.129

Složenina, jakou je Sókratés, závisí na své formě, aby byla tím, 
čím je, a proto musí být paradigmatická první podstata z Kategorií 
odmítnuta.

Zdá se tedy, jako by Aristotelés již dospěl k závěru, že novou 
první podstatou musí být forma. To jsme ale teprve na začátku VII. 
knihy. Opravdu, na několika málo prvních řádcích první kapitoly 
Aristotelés říká: „To, co prvotně jest, je ,co to je‘, které označuje 
podstatu věci.“ 130 „Co to je“ nám sděluje formu či bytnost věci. Co 
pak tedy Aristotelés dělá ve zbytku VII. knihy? Ukazuje nám, jak 
může být forma první podstatou. Probírá tedy ostatní požadavky, 
jež musí forma splňovat, pokud má být hodna titulu první pod
stata. Ukazuje, že jiní uchazeči o roli podstaty jako například rod 
(namísto druhu) nebo platónská idea nejsou přijatelní. A ukazuje, 
jak může být forma jak ontologicky základní, tak poznatelná. Řeší 
problém, zda podstata je jednotlivá nebo obecná, tím, že rozvine 
pojetí základní poznatelné podstaty, která není ani zvláštní, ani 
obecná. Vlastně nám, svým studentům, vypráví o hledání pojmu 
postaty. Takovým hledáním si musí projít každý sám, pokud chce 
sám pro sebe objevit, proč se jako první podstata ukazuje forma 
či bytnost druhu.

Aristotelovi je zřejmé, že podstata má nějaký vztah k bytnosti, 
a je úkolem 4.-6. kapitoly dobrat se nakonec toho, jaký tento vztah 
je. V kapitolách 4 -5  Aristotelés omezuje jak definici, tak bytnost

129 Tamt., VII,l,1028a31-b2. Podstata je přednostní co do logu v tom 
smyslu, že 1) v řádu skutečnosti jsou ostatní věci svojí existencí závislé na 
podstatě, avšak podstata není závislá na ničem dalším; proto 2) když podá
váme výklad či definici jiných věcí, musíme vposled zmínit jejich závislost na 
podstatě, a tudíž zahrnout logos podstaty. Podstata je prvotní v poznání v tom 
smyslu, že pokud naše poznání odpovídá řádu skutečnosti -  tedy pokud to, co 
je nejznámější pro nás, je nejznámější -, pak bude podstata poznána jako to, 
co je prvotní ve skutečnosti. Srv. Aristotelés, Anal. post. 1,2; Met. IV, 11; Cat. 
12.

130 xó tí écm, to ti esti; Aristotelés, Met. VII, 1,1028a 13-15.
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na podstatu.131 Důvodem je mu to, že pouze o podstatě lze říci, že 
je něčím na základě sebe sama. O jiných věcech lze říci, co jsou, 
pouze na základě jejich vztahu k podstatě -  neboť ostatní věci 
závisejí svojí existencí na podstatě. Avšak bytnost něčeho je to, 
co tato věc je na základě sebe sama.132 Jelikož pouze podstata je 
tím, čím je, na základě sebe sama, bytnost musí být omezena na 
podstatu. Definice je přitom vymezením, které určuje bytnost -  
bytnost je ontologickým korelátem určité definice.133 Proto může 
Aristotelés stanovit, že, přísně řečeno:

4) Jedině podstata je definovatelná.134

A přestože Aristotelés může uzavřít, že „definice a bytnost ná
leží v prvním a prostém smyslu podstatám44, 135 dosud není jasné, 
jaký je mezi podstatou a bytností vztah. Je tomu tak, že pouze 
první podstaty mají bytnost, anebo že pouze první podstaty jsou 
bytnostmi?

V 6. kapitole Aristotelés tvrdí:

5) Každá první podstata je totožná se svou bytností.

Je dobré si uvědomit, že jde o podmínku, kterou bychom u pod
staty nyní již měli očekávat. Aristotelés již totiž tvrdil, že podstata 
je definovatelná (podmínka 4) -  to je podmínka zajišťující úplnou 
poznatelnost podstaty. Definice nějaké věci totiž udává bytnost, 
a bytnost je tím, co mysl uchopuje. Jednotlivina jako Sókratés 
přitom má nějakou bytnost, avšak není definovatelná -  jak jsme 
již viděli, existují vlastnosti, které mu pravdivě náležejí, ale nejsou 
částí jeho bytnosti. A je složeninou formy a látky, avšak jeho látka

131 Tamt., VII,4,1030a28-31, b4-6; VII,5,1031al-2, 11-14. Již v této rané 
fázi Aristotelés říká, že pouze druhy nějakého rodu budou mít bytnost, protože 
pouze ony jsou prvotní a nezahrnují vypovídání jedné věci o druhé (tamt., 
VII,4,1030al0-14). Zdůvodnění tohoto tvrzení však teprve přijde.

132 Tamt., VII,4,1029b 14.
133 Tamt., VII,4,1030a6-7; VII,5,103lal 1-12; viz též Top. 1,5.
134 Aristotelés, Met. VII,5,1031al-2.
135 Tamt., VII,4,1030b4-6.
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není součástí jeho formy nebo bytnosti. Zdá se proto, že aby něco 
bylo definovatelnou entitou, je nutné, aby to bylo totožné s tím, 
co jeho definice označuje. Jelikož definice označuje bytnost věci, 
zdálo by se, že je-li první podstata definovatelná, musí být totožná 
se svojí bytností.

Aristotelovo vlastní zdůvodnění nabývá podoby složité sady 
vzájemně propojených argumentů zaměřených proti platónským 
idejím.136 Pro jednoduchost vybírám pouze jednu ústřední myš
lenku, jež pro naše účely dostačuje. Předpokládejme, pro účely 
vyvrácení, že první podstata X je od své vlastní bytnosti odlišná. 
Z toho pak vyplývá, že X samo je nepoznatelné -  neboť mysl 
se chápe bytností. Mysl může uchopit bytnost podstaty X, avšak 
jelikož tato bytnost je od X odlišná, mysl tímto aktem neuchopí 
X. Pak však X nesplňuje jednu z fundamentálních podmínek kla
dených na podstatu, totiž být poznatelná. Pokud je tedy X první 
podstatou, musí být svojí bytností. Aristotelés uzavírá, že „každá 
věc, jež je prvotní a o níž říkáme, že je tím, čím je, díky sobě 
samé, je totožná se svou bytností44. 137

To si vynucuje dramatickou revizi Aristotelova pojetí podstaty. 
Neboť ačkoli Sókratés má bytnost, není se svou bytností totožný -  
je určitou bytností vtělenou v určité látce. Konkrétní jednotlivec, 
jakým je Sókratés, paradigmatický případ první podstaty z Kate
gorií, nemůže být nadále za první podstatu považován. Aristotelés 
se obecně domnívá, že

6) Žádná materiální jednotlivina není první podstatou.138

Jde o naprostý obrat oproti stanovisku, jež Aristotelés zastával, 
když sepisoval Kategorie. Po vypracování pojmu látky a jemu od
povídajícího pojmu formy nemůže být materiální jednotlivina jako 
Sókratés nadále bez dalšího považována za základní podmět, jenž 
je nositelem vlastností. Sókratés je sám složeninou formy a lát
ky, a tudíž je, jak se zdá, ontologicky druhořadý vůči své formě

136 Tamt., VII,6,1031a28-b22.
137 Tamt., VII,6,1032a4-6; srv. VII,6,1031b 18-20.
138 Srv. tamt., VII, 11,1037b3-7.
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a látce. Sama myšlenka, že podmět jako podklad je kritériem první 
podstaty, je navíc zpochybněna myšlenkou látky. V jistém smyslu 
je totiž látka jakožto podmět nositelem vlastností, a přesto, jak 
jsme viděli, postrádá ontologickou nezávislost a určitost. A ko
nečně, myšlenka, že materiální jednotlivina jako Sókratés může 
být pojímána jako určitá forma vtělená v určité látce, pozvedá 
možnost, že svět je v zásadě poznatelný, na novou úroveň. Formy 
a bytnosti jsou totiž poznatelné, takže pokud se ukáže, že forma 
je první podstatou, pak získává myšlenka, že světu lze porozumět, 
nový význam. To, co je ontologicky nejzákladnější, a to, co je nej- 
poznatelnější, bude spadat vjedno.

Kapitoly 7 až 9 jsou věnovány věcem, jež v přirozeném světě 
vznikají, a to jak přirozeným organismům, tak výtvorům umění. 
Každá věc vzniká tím, že určitá forma je uskutečňována v určité 
látce. Forma sama není ani tvořena, ani ničena. V případě přiroze
ného plození předává rodič mužského pohlaví svoji formu svému 
potomku. Tak má každý člen druhu tutéž formu či bytnost.139

„A máme-li celek, takovou a takovou formu v tomto mase a v těch
to kostech, je to Kallias či Sókratés; liší se na základě své látky 
(neboť taje různá), ale jsou stejní formou../*140

Výrobky rovněž závisejí na předem existující formě a látce. Umě
lec má formu ve svojí duši, a to je činným principem a výcho
zím bodem jeho tvoření.141 Tato forma je naprosto nelátkovou 
podstatou:

„Působením umění vznikají věci, jejichž forma je v duši. (Formou 
myslím bytnost každé věci a její první podstatu) ... Z toho tedy 
vyplývá, že v jistém smyslu ze zdraví vzniká zdraví a dům z domu, 
to, co má látku, z toho, co je  bez látky -  neboť lékařské a stavitelské 
umění jsou formou zdraví a domu; a bytnost nazývám podstatou 
bez látky.“ 142

139 Tamt., VII,7,1032a24-25.
ho Tamt., VII,8,1034a5-8.
141 Tamt., VII,7,1032a32-bl, 21-23.
142 Tamt., VII,7,1032a33-bl4 (zdůraznění J. L.).
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Tvorba spočívá v realizaci formy v látce.143 Řemeslník má formu 
dům ve své duši, a je tudíž s to vložit tuto formu do vhodné látky. 
Jak forma, tak látka existují před tvořením. V jistém smyslu lze 
samozřejmě vytvořit látku. Například stavitel může vytvářet cihly 
ze slámy a bláta a později je použít ke stavbě domu. Aristotelés 
chce říci, že i vytváření cihel má být chápáno jako vkládání určité 
formy do předchůdně existující látky (bláto a sláma). Vytvořené 
cihly mohou nyní sloužit jako předchůdně existující látka dalšího 
tvoření. Tvoření tudíž závisí na té či oné předem existující látce. 
Forma však není tvořena nikdy.144

Termín „dům“ je tudíž dvojznačný. Může odkazovat ke zce
la nelátkové formě ve stavitelově duši nebo ke složenině formy 
a látky, v níž bydlíme. Aristotelés tvrdí, že forma ve stavitelově 
duši není sama jednotlivinou. Platónská idea -  dům o sobě -  není 
k vysvětlení, jak vznikají všechny materiální domy existující ve 
světě, potřeba.145 Formu ve stavitelově duši Aristotelés nazývá 
„takové“. 146 Jelikož není realizována v žádné látce, nemá forma 
ve stavitelově duši vůbec žádnou jednotlivost. Představuje stavi
telovu schopnost vložit tuto formu do vhodné látky. Když stavitel 
takovouto formu vloží do určitých cihel a dřeva, výsledný jednot
livý dům nazývá Aristotelés „tímto takovým“. 147 Složenina formy 
a látky získává svoje jméno od formy dům. 148 Když tedy někdo 
řekne: „Toto je dům“, může jít o výpověď formy -  to znamená, že 
může říkat: tento jednotlivý dům má formu domu. Anebo může 
vypovídat obecnou složeninu formy a látky, tj. vypovídat obecni- 
nu, jež platí o podmětu na základě toho, že podmět je složeninou. 
Lze říci, že tento dům je případem formy domu realizované v ur
čitém typu látky.

143 Viz tamt., VII,8.
144 Tamt., VII,8,1033b5-7, 16-17, 9,1034b 10-19.
145 Tamt., VII,8,1033b 19-29.
146 xoíov8e, toionde, tamt., VII,8,1033b22.
147 xó6e xoíov8s, tode toionde, tamt., VII,8,1033b23-24.
148 Tamt., VII,8,1033bl7-18.
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Některé výrazy však jednoznačně odkazují k formě realizované 
v určité látce. „Člověk" například označuje složeninu lidské formy 
realizovanou v mase a kostech.149 Podle Kategorií je člověk druhou 
podstatou, druhem, k němuž první podstata jako Sókratés náleží. 
Jakmile si však Aristotelés uvědomil, že Sókratés je složeninou 
formy a látky, podoba vypovídání se změnila. Sám druh může být 
nyní nahlížen jako to, co má formální a látkový aspekt: lidskou 
duši vtělenou v těle a kostech. Říkáme-li „Sókratés je člověk", 
pak Sokratovi připisujeme obecninu označující jak jeho formu, 
tak látku. Aristotelés nyní říká, že člověk je „obecnou složeninou" 
Člověk je obecninou v tom smyslu, že se vypovídá o jednotlivém 
člověku -  o Sokratovi, Platónovi atd. Člověk je složeninou v tom 
smyslu, že označuje jak lidskou formu, tak látku -  označuje lid
skou duši vtělenou do masa a kostí. Avšak pokud je nyní člověk 
obecnou složeninou, bytnost člověka již nelze považovat za totož
nou s člověkem. Zde je Aristotelés znovu donucen změnit názor. 
Bytností člověka je lidská duše, formální aspekt obecné složeniny 
člověk.

To však otevírá otázku, zda má definice člověka zahrnovat zře
tel na maso a kosti, v nichž je lidská duše vtělena. Na jednu stranu 
je obtížné si představit, že lze podat popis člověka, a přitom ne
zmínit jeho zvláštní látku; na druhou stranu by definice měla sta
novovat bytnost či formu, a látka není součástí formy. Vypořádat 
se s tímto dilematem je úkolem 10.—11. kapitoly VII. knihy. Lze 
podat popis člověka, který bude zahrnovat jak jeho formu, tak jeho 
látku, avšak Aristotelés trvá na tom, že přísná definice se nebude 
vztahovat na člověka, nýbrž na lidskou duši, formu člověka. V de
finici nebude jeho látka nikterak zmíněna. Je samozřejmě obtížné 
představit si lidskou duši jinak než jako vyjádřenu v určitém typu 
látky, v mase a kostech, avšak podle Aristotela není pouhý fakt, 
že si něco neumíme představit, filosoficky významný:

„Definice se týká obecnin a formy.150 Dokud tedy není zřejmo, kte
ré části mají látkovou přirozenost a které nemají, nebude zřejmý ani

149 Tamt., VII, 10,1035b27-30.
150 Tamt., VII,10,1035b34-1036al.
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logos věci. V případě věcí, u nichž vidíme, že se vyskytují v dru
hově rozdílných látkách -  jako kruh, jenž může existovat v bron
zu, kameni či dřevě - ,  je asi zřejmé, že tyto materiály, bronz nebo 
kámen, nejsou částí bytnosti kruhu, poněvadž bytnost se nachází 
mimo ně. U věcí, které mimo existovat wevidíme, sice nic nebrání, 
aby tomu bylo stejně, jako např. kdyby se všechny kruhy, které kdy 
byly viděny, vyskytovaly v bronzu -  neboť bronz by přesto nebyl 
částí formy; ale je těžké oddělení myšlenkově provést. Například 
forma člověka se vždycky nachází v mase, v kostech a v podobných 
částech. Jsou to tedy také části formy a logul Nejsou, nýbrž jsou 
látkou; avšak jelikož člověk se nenachází v žádných jiných látkách, 
nedaří se nám oddělení uskutečnit/4151

Protože kruh může být realizován v různých typech látky, je snad
né si uvědomit, že látka nebude zmíněna v žádné části definice 
kruhu. Ve skutečnosti lze termínu „kruh“ užít k označení zcela 
nelátkové formy kruhu, která je totožná se svou bytností:

„Pouze části formy jsou částmi logu a logos se týká obecného; ne
boť být kruhem je totéž co kruh a být duší totéž co duše. Pokud však 
jde o konkrétní věci, například tento kruh, tj. jeden z jednotlivých 
kruhů ... pro ty žádná definice není.“ 151 152 153

Situace je tedy následující.153 Lidskou duši, kruh nebo dům lze 
definovat, neboť to vše jsou nelátkové formy. Definice stanoví byt
nost, jež je totožná s formou. Lidská dušeje totožná s tím, co je  to 
být lidskou duší; kruh je totožný s tím, co je to být kruhem. Nelze 
definovat člověka, universální složeninu formy a látky, ani nelze 
definovat jednotlivého člověka, pouze nakolik lze definovat jeho

151 Tamt., VII, 11,1036a28-b3 (zdůraznění J. L.). (Výraz Aóyoq, logos, pone
chávám nepřeložen; oxfordský překlad uvádí „formule") Zdá se mi zvláštní, že 
zde Aristotelés nevyužívá svoji myšlenku, že látka je něčím relativním -  totiž 
že maso a kosti jsou samy složeninou formy a látky. Aristotelés by pak mohl 
připustit, že definice lidské duše ve skutečnosti zahrnuje formální aspekt masa 
a kosti. Viz oddíl 2.4 výše.

152 Aristotelés, Met. VII,10,1035b34-1036a5 (zdůraznění J. L.). (Výraz 
X6yoq, logos, ponechávám nepřeložen; oxfordský překlad uvádí „formule".)

153 Viz tamt., VII, 11,1037a21-b7.
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první podstatu, jíž je lidská duše. První podstata je nemateriální 
a totožná se svojí bytností. Proto je pouze první podstata defino
vatelná; pouze ona je  tím, co definice stanovuje.

Týká-li se však definice pouze formy, ubrání se Aristotelés jen 
obtížně tomu, aby sám sobě neodporoval. V 13. kapitole VII. knihy 
Metafyziky totiž tvrdí, že

7) Žádná podstata není obecninou.

Obecnina je to, co se vypovídá o mnoha věcech.154 Aristotelés 
již trval na tom, že definice se týká formy a obecného,155 avšak 
pouze podstata je definovatelná.156 Jak je možné, že 1) žádná pod
stata není obecninou, avšak 2) pouze podstata je definovatelná a 3) 
definice se týká obecného?157 Není-li žádná podstata obecninou, 
jak může forma vystupovat jako první podstata? Pro odpověď na 
tuto otázku je třeba se obrátit ke kontextu, v němž se tvrzení, že 
žádná podstata není obecninou, nachází. Chci ukázat, že pokud 
prozkoumáme kontext, zdánlivý rozpor zmizí.

Jeden z hlavních objevů VII. knihy Metafyziky spočívá v tom, 
že forma nějakého druhu může být pochopena jako „toto něco“ 
(xó5e t i , tode ti) .158 Jakmile Aristotelés toto objevil, mohl pokročit 
a říci, že podstata není obecninou, neboť obecninou míní něco, 
co se od „tohoto něčeho“ významně liší. S vývojem jeho poje
tí „tohoto něčeho“ lze očekávat odpovídající vývoj v jeho pojetí 
obecniny. Pokud totiž jednoduše předpokládáme, že „toto něco“ 
je nějaká jednotlivina, nebudeme schopni postup Aristotelova 
myšlení sledovat. Protože to Aristotelés nikdy nedefinoval, nemá
me nikde jasně vyjádřeno, co být „toto něco“ znamená. Nicméně 
Aristotelovy příklady toho, co lze považovat za „toto něco“, se

154 Srv. tamt., VII, 13,1038b 11-12; De interpr. 17a38^t0.
155 Aristotelés, Met. VII,ll,1036a28, 10,1035b34-1036al.
156 Viz požadavek 4) výše a srv. Aristotelés, Met. VII,5,1031al-2.
157 Viz J. H. Lesher, Aristotle on Form, Substance and Universals: A Di- 

lemma.
158 K Aristotelovu odvolávání se na formu jako „toto něco“ viz Met. V,8, 

1017b21—26; VIII, 1,1042a28-31; srv. VII,12,1037b27.
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proměňují v závislosti na vývoji jeho myšlení. V Kategoriích je 
paradigmatem „tohoto něčeho“ jednotlivina jako Sókratés. To, jak 
jsme viděli, způsobilo rozšíření přesvědčení, že „toto něco“ musí 
být jednotlivina. Pro to, že „toto něco44 znamená „jednotlivé44, však 
neexistuje žádný jazykový doklad.159 Výraz „toto44 opravdu slouží 
k tomu, aby rozlišilo nějaké „něco44; avšak to, zda se tím rozlišuje 
nějaká jednotlivina, nebo ne, bude záviset na tom, co toto „něco44 
vyjadřuje. Vezměme například spojení „tento živočich44 -  můžeme 
je užít na návštěvě zoologické zahrady k rozlišení jednotlivého lva; 
Platonik jej může užít k odkazu na ideu, člověka o sobě; nebo jej 
můžeme užít k odkazu na druh člověk; anebo je lze užít k odkazu 
na (aristotelskou) formu druhu člověk. Sama fráze neposkytuje 
žádné vodítko k tomu, jak je použita. To, co její pomocí rozlišuje
me, závisi na kontextu jejího užití.

Ačkoli Aristotelés tento pojem nikdy nedefinuje, být „tímto ně
čím44 se obvykle spojuje se dvěma dalšími metafyzickými před
stavami: s ontologickou nezávislostí (xcopioxóq, chóristos) a s urči
tostí (ópio|iévo<;, horismenos) .160 V jádře Aristotelovy metafyziky 
stojí přesvědčení, že podstata musí být jak nezávislá, tak určitá. 
Avšak co znamená být nezávislý a určitý? Předpokládejme, že 
Aristotelés přijal následující výzkumnou strategii. Zkoumání pod
staty má být prováděno na krajním stupni abstrakce. Aristotelés se 
domnívá, že podstata musí být tak či onak nezávislá a určitá, avšak 
i samy pojmy nezávislosti a určitosti jsou předmětem zkoumání. 
Můžeme objevit, co to znamená být nezávislý současně s objeve
ním toho, co se ukáže být první podstatou. Aristotelés by potom

159 V 7. kapitole IX. knihy Metafyziky Aristotelés uvádí, že forma neboli 
„ toto něco “ se vypovídá o látce (1049a34-bl). Toto „toto něco** tudíž rozhodně 
nemůže být jednotlivinou.

160 Viz Aristotelés, Met. VII,l,1028al2, 25-28, 3,1029a28-30, 13,1039al, 
14, 1039a30-32; VIII,l,1042a29, b3; IX,7,1049a35; XII,3,1070a35; 
XIII, 10,1087a 15-18; V,8,1017b23-26. Srv. VII,4,1030a5-6; XI,2,1060bl; 
Cat. 5,3bl0; Anal. post. I,4,73b7. {Chóristos je často překládáno doslovně 
jako „oddělený** či „oddělitelný**. Problém spočívá v tom, že není jasné, co 
„oddělený** znamená. Domnívám se, že spojení „ontologicky nezávislý** je jak 
srozumitelné, tak uchopuje ústřední myšlenku obsaženou v tvrzení, že podstata 
je chóristos.)
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potřeboval abstraktní výraz, jenž by vyjádřil ontologickou nezá
vislost a určitost podstaty, ale ponechal by neurčeno, v čem tato 
nezávislost a určitost spočívá. Holé „toto něco“ (ať už je to cokoli) 
hraje tuto roli znamenitě. Právě taková byla, jak se domnívám, 
Aristotelova strategie; avšak předpokládáme-li, že „toto něco“ je 
nějaká jednotlivina, pak nám to brání, abychom tuto strategii vů
bec považovali pro Aristotela za možnou.

Stejně tak bychom nemohli ocenit Aristotelovo řešení toho, co 
považoval za zásadní problém formulovaný v Metafyzice. 161 Jak 
jsme již viděli, Aristotelés předestřel dilema, podle něhož podstata 
zdánlivě nemohla být ani jednotlivá, ani obecná. Pokud by podsta
ty byly jednotlivé, pak by nebyly poznatelné, poněvadž vědění se 
týká toho, co je obecné. To je nepřijatelné, protože podstaty musí 
být poznatelné. Pokud je však podstata obecná (a tudíž poznatel- 
ná), není schopna samostatné existence. To je rovněž nepřijatelné, 
protože podstata musí být schopna samostatné existence. Pokud 
bychom za těchto okolností považovali „toto něco“ za jednotlivinu, 
pak by nebylo jasné, jak může Aristotelés rozřešit tuto hádanku 
úspěšně. Bude se nám přirozeně zdát, že se zmítá mezi legitim
ním nárokem jednotlivého a legitimním nárokem obecného být 
podstatou.162

Tak bychom se minuli s geniálním Aristotelovým řešením. 
Aristotelés nezůstává v zajetí tohoto dilematu. Neřeší je však ani 
tak, že by titul první podstaty přiznal buď jednotlivému (a tudíž 
by pominul legitimní složku nároku nejednotlivého být podstatou), 
nebo obecnému (a tudíž by pominul legitimní složku nároku neo
becného). Místo toho objevil, že „toto něco“ může být způsobem, 
který není ani jednotlivý, ani obecný. Aristotelés odhaluje v pů
vodně zdánlivě vyčerpávajícím dilematu skulinu.

K pochopení, proč se jako „toto něco“ ukázala forma druhu, je 
třeba se podívat na argumentaci 12. kapitoly. Zde se Aristotelés 
vrací k hádance, jež jej trápila dříve -  můžeme-li pro podstatu

161 Viz Aristotelés, Met. XIII, 10,1087a 13, a soubor problémů předložený 
ve III. knize.

162 Tak vyznívá analýza G. E. L. Owena v jeho práci Particular and Ge
neral.
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podat definici, proč by podstata měla tvořit jednotu? Je-li např. 
definicí (formy) člověka „dvojnohý živočich44, proč je člověk jedno, 
a ne mnohé, totiž dvojnohé a živočich? 163 Obtiž spočívá v tom, že 
definice je postupná, zatímco „podstata je určitou jednotou a ozna
čuje Joto něco‘“. 163 164 Aristotelova odpověď, řečeno v obryse, zní, 
že o formě nesmíme uvažovat jako o složenině dvou předchozích 
prvků, totiž dvojnohosti a živočicha. Rod živočich neexistuje ne
závisle na formě druhu, musíme o něm uvažovat na způsob látky, 
jíž forma druhu poskytuje formu.165 Ačkoli definice je postupná, 
nestanovuje prvky, které by tajuplně vytvářely určitou jednotu. 
Definice začínající ve své formulaci rodem a procházející v pří
slušném pořadí druhovými rozdíly, by tedy neměla být chápána 
jako posun od skutečnějšího k závislejšímu -  ve skutečnosti je 
tomu naopak. Posledním druhovým rozdílem bude forma druhu 
a podstata.166 Ta bude zahrnovat všechny druhové rozdíly vyššího 
stupně a také rod, v tom smyslu, že to všechno jsou obecniny, jež 
lze o formě vypovídat, ale nejsou to prvky, z nichž by se forma 
skládala. Tím dal Aristotelés obsah myšlence, že forma druhu je 
atomární formou -  na jednu stranu není složena z předchozích 
prvků, na druhou stranu je sama posledním druhovým rozdílem, 
takže sama již nemůže být diferencemi dále dělena.167

Můžeme to chápat tak, že Aristotelés užívá stejný typ argu
mentu, jaký podal v Kategoriích, pouze o oktávu výše. Sokrata 
již nelze považovat za první podstatu, protože je závislý na své 
formě, lidské duši. Avšak posuneme-li argument o oktávu výše 
a s lidskou duší nakládáme jako se základem, lze aristotelský ar
gument použít znovu. Rod živočicha může existovat, ale ve svojí 
existenci závisí na různých druhových formách, jejichž je rodem.

163 Aristotelés, Met. VII,12,1037b8-14.
164 Tamt., VII, 12,1037b27.
165 Tamt., VII,12,1038a5-9.
166 Tamt., VII,12,1038al9-20, 25-26, 28-30.
167 Viz tamt., VII,8,1034a5-8; povšimněme si, že toto místo podporuje 

stanovisko, že tatáž nedělitelná forma může být formou různých jednotlivců. 
Kallias a Sókratés mají tutéž nedělitelnou formu, avšak liší se látkou.
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V takovém případě se však forma druhu ve všech ohledech 
osvědčí jako „toto něco“. Je za prvé opravdovou jednotou, a pro
to k ní lze odkazovat jako k „tomuto44. Za druhé je ontologicky 
nezávislá v následujícím smyslu: pohybujeme-li se buď ve smě
ru k obecnějšímu, nebo ve směru k jednotlivému, pohybujeme se 
k entitám, které jsou na ní závislé. Jednotlivá složenina formy 
a látky je ve své skutečnosti závislá na formě.168 A když postupu
jeme vzhůru po stupnici druhových rozdílů, dospíváme ke stále 
obecnějším obecninám, jež nemají nezávislou existenci, nýbrž jsou 
samy závislé na formě druhu, o níž se vypovídají. Konečně je for
ma druhu určitá. Ve fyzickém světě je tou nejurčitější věcí, která 
existuje. Opět platí, že když postupujeme směrem k jednotlivému 
nebo směrem k obecnému, dospíváme buď k látce, anebo k tomu, 
co je jako látka v tom smyslu, že je to méně určité. Forma druhu 
je tedy „toto něco44.

Přestože je však forma druhu „tímto něčím44, není nijak jednot
livá. Libovolní dva lidé mají tutéž formu. Klíčovou vlastností jed
notliviny je její jednotlivost. Právě jednotlivost jednotliviny je tím, 
co naprosto nelze uchopit definicí, jak tvrdí Aristotelés v 15. ka
pitole VII. knihy. Nejobtížnějším případem jsou pro Aristotela 
jedinečné, věčné a nezanikající předměty.169 Aristotelés říká, že 
v případě jedinečného, věčného předmětu, jakým je Slunce nebo 
Měsíc, je velmi obtížné si uvědomit, že není definovatelný. Myš
lenka je patrně následující: v případě jedinečného a věčného před
mětu lze v principu určit soubor podmínek, jež splňuje jedině on. 
Jelikož je předmět v relevantních ohledech neměnný, bude tyto 
podmínky splňovat vždy. Proč tedy není toto definicí?

Aristotelés tuto otázku zodpovídá geniálním myšlenkovým ex
perimentem. Předpokládejme, že „obíhat kolem Země44 je kandi
dátem na definici Slunce. Aristotelés nás žádá, abychom uvážili 
dvě nereálná podmínková tvrzení:

I v případě, že by se Slunce na své dráze zastavilo, bylo by stále
Sluncem.

168 Srv. tamt., VII,3,1029a27-32, ll,1037a27-30; srv. VII,17,1041b6-9.
169 Tamt., VII,15,1040a8-b2
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Kdyby nějaké jiné těleso začalo obíhat kolem Země, přesto by ne
bylo Sluncem.

Aristotelés prohlašuje, že obě tato tvrzení jsou pravdivá. Důvod 
pravdivosti prvního podmíněného tvrzení je v tom, že „Slun- 
ce“ označuje určitou podstatu a tato podstata je jednotlivinou.170 
Označování přinejmenším částečně spočívá v odkazování. A Aris
totelés tvrdí, že jméno podstaty jako „Slunce“ není zkráceným 
nebo skrytým popisem. Odkazuje přímo k jednotlivé podstatě, 
Slunci, a to nezávisle na jakýchkoli popisných podmínkách, které 
snad Slunce splňuje. Proto popis „obíhá Zemi“ nemůže být defi
nicí Slunce, neboť nemůže přesně stanovit, co je to být Sluncem. 
Nemůže vysvětlit, proč by Slunce, i kdyby právě tuto podmínku 
nesplňovalo, bylo stále Sluncem. Druhé podmíněné tvrzení je rov
něž pravdivé, neboť pokud by nějaký jiný předmět měl začít obíhat 
Zemi, nestal by se tím Sluncem. Slunce je jednotlivé a jednotlivost 
jednotliviny nelze uchopit logem, který by případně mohly splnit 
jiné předměty.

Povšimněme si, že předpoklady obou podmínečných tvrzení 
popisují situace, které nejsou pouze nereálné, ale které jsou podle 
Aristotela nemožné. Pro Aristotela je totiž, jak uvidíme, pohyb 
nebe sám výrazem vztahu světa k bohu.171 Podle něj je nemožné, 
že by se někdy zastavil. Jde čistě o myšlenkový experiment -  to, co 
vyjadřují podmínky, nemůže nikdy nastat, ale lze o tom uvažovat. 
A uvažujeme-li o nich, uvědomíme si, že ačkoli jsme schopni určit 
podmínku, již bude konkrétní předmět po celou věčnost splňovat, 
a ačkoli je dokonce nemožné, aby ji tento předmět nesplňoval, 
přesto tato podmínka nemůže být definicí jednotliviny.

Forma druhu je naproti tomu definovatelná. Schází jí jednot
livost jednotliviny, je však přesto „tímto něčím“. Avšak pokud 
existuje způsob, jak být „tímto něčím“ a nebýt jednotlivý, pak mu
síme očekávat změnu v tom, co lze považovat za charakteristickou 
obecninu. Obecnina, tvrdí Aristotelés, je to, co přirozeně náleží

™ Tamt, VII, 15,1040a32-32, bl.
171 Viz Aristotelés, Phys. VII; Met. XII,7-9; De caelo, 1,10. Tuto otázku 

probereme v oddíle 6.7 níže.
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mnoha věcem.172 Pojem obecniny je tudíž tak mlhavý a dvojznač
ný, jak mlhavé a dvojznačné jsou „věci“, k nimž obecnina náleží.173 
Například v Kategoriích lze obecninu zvíře vypovědět jak o druhu 
člověk, tak o jednotlivých lidech.174 Proto „věci“, o nichž lze vy
povídat živočich, by zahrnovaly druhy člověk, kůň, žralok, stejně 
jako jednotlivé lidi, koně a žraloky. Mlhavost definice obecniny je 
výhodou, neboť Aristotelés s ní může zachytit celou škálu vztahů 
vypovídání.

Nemůže být nicméně pochyb, že existuje paradigmatický vztah 
vypovídání, totiž ten, v němž je obecné vypovídáno o „tomto ně- 
čem“. V tomto případě je obecnina více než jindy vypovídána 
o pravém podmětu. V rámci Kategorií byl jednotlivý člověk nebo 
kůň označen za první podstatu a „toto něco“. 175 Paradigmatickou 
obecninou v rámci ontologie Kategorií je tudíž ta, jež se vypoví
dá o mnoha jednotlivinách. Avšak ve svém zralém metafyzickém 
pojetí Aristotelés poznal, že forma druhu může být rovněž pova
žována za „toto něco“. 176 Paradigmatickým vztahem vypovídání je 
ten, v němž se obecnina vypovídá o „tomto něčem“. Ale jelikož se 
v pozdějších kapitolách VII. knihy Metafyziky objevuje jako „toto 
něco“ forma druhu, musíme očekávat, že obecnina tam probíraná

172 Tamt., VII, 13,1038bl 1—12. Srv. Aristotelés, De interpr. 7,17a38-40.
173 Tento fakt je zastíněn definicí podanou v díle O vyjadřování, která vy

mezuje jednotlivinu -  domnívám se, že zavádějícím způsobem -  v pojmech 
obecniny. V této definici podává Aristotelés negativní vymezení jednotliviny. 
Obecninou je to, co se přirozeně vypovídá o mnoha věcech; jednotlivina je to, 
co se tak nevypovídá {De interpr. 17a39-40). Dichotomie mezi jednotlivým 
a obecným je zde správná; avšak potíž s jakýmkoli negativním vymezením 
je to, že je vyčerpávající pouze za cenu negativity. Máme-li pak nějaké pozi
tivní pojetí jednotliviny, je zde nebezpečí, že pozitivní pojetí se nebude krýt 
s vymezením negativním. Může se stát, že některé ne-obecniny nebudou sdílet 
pozitivní charakteristiky jednotliviny.

174 Aristotelés, Cat. 3,1b 10-15.
175 Tamt., 5,3b 10-18.
176 Aristotelés tudíž neopouští názor, že jednotlivina jako Sókratés může 

být považována za „toto něco“ (viz Met. VIII,l,1042a25-31; srv. De an. 
II, 1,412a8—9); forma jakožto „toto něco“ jej však nyní zajímá nejvíce.
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je rod. Tak jako se „toto něco“ posune o oktávu výš, musí se po
sunout rovněž obecné.

Vytrhneme-li 13. kapitolu VII. knihy z kontextu, bude vyznívat 
jako Aristotelova obhajoba teze, že jednotliviny musí být podsta
tami. Tvrdí totiž, že podstatou nemůže být žádná obecnina. A jeli
kož na jiném místě tvrdí, že jednotliviny nejsou definovatelné, ale 
podstata je, nezbude nám než usoudit, že VII. kníhaje nepřesvěd
čivá. Ale 13. kapitola následuje poté, co bylo ve 12. kapitole před
vedeno, že forma je „toto něco“, a obecné je výslovně kladeno do 
protikladu vůči „toto něco“, nikoli vůči jednotlivině.177 Aristotelés 
také klade proti sobě bytnost a obecné -  v kontextu 13. kapitoly 
není bytnost obecninou.178

Nauka, že obecné je podstatou, navíc není pouze abstraktní 
naukou zkoumanou pro ni samu; jde o nauku, jež má svoje přívr
žence. 179 Měli bychom být tedy schopni detailněji rekonstruovat, 
o jakou nauku jde. Aristotelés míří na typ platonika, který se do
mnívá, že pohybujeme-li se po škále obecnosti směrem vzhůru, 
směřujeme k tomu, co je stále skutečnější.180 Rod je pro něj sku
tečnější než druh a forma člověk je v jeho chápání složena z rodu 
živočich a z druhového rozdílu dvojnohý. 181 Je nápadné, že 13. ka
pitola zkoumá pozici opačnou té, jež se objevila v kapitole 12. Tam 
Aristotelés tvrdil, že pokud provádíme náležité dělení od rodu dolů 
přes druhové rozdíly, pak podstatu nalezneme na nejnižší úrovni 
dělení. Kapitola 13 zkoumá tvrzení, že chceme-li nalézt podsta
tu, je třeba postupovat po škále směrem vzhůru. Pokud je přitom 
Aristotelovým protivníkem takovýto platonik, pak nic z toho, co 
Aristotelés v Metafyzice říká, nezpochybňuje tvrzení, podle něhož

177 Aristotelés, Met. VII,13,1039al-2.
178 Tamt., VII,13,1038b3.
179 Tamt., VII,13,1038b7-8.
18° To je Aristotelův hlavní protivník v 13.-17. kapitole. Hraje však 

rovněž významnou úlohu v problémech předložených v III. knize -  viz 
III, 1,995b27—31, 996a4-ll, 3,998a21-25, b3-8, 4,999a24-b4, 999b24- 
-lOOOal; srv. VIII,l,1042al3-16.

i8i Tamt., VII, 13,1038b 16—18, 1038b33-1039al9, 14,1039a24-bl5, 
15,1040a 16-25, 17,1041bl 1-17, 25-33; VIII,6,1045al4-22.
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6.6 Turistický průvodce po Metafyzice VII

je forma druhu první podstatou. Ve 12. kapitole již totiž ukázal, že 
forma druhuje „tímto něčím“. A všimněme si, že v úvodnich řád
cích 13. kapitoly je obecné, jež má být prozkoumáno, odlišeno od 
bytnosti. V této kapitole Aristotelés pouze napadá tvrzení, že pa- 
radigmatické obecné -  to, které se vypovídá o „tomto něčem“ -  je 
podstatou. Forma druhu není obecninou -  není to rod - ,  je „tímto 
něčím“. 182

Když tedy Aristotelés tvrdí, že 

7) Žádná podstata není obecninou 

myslí tím ve skutečnosti to, že 

7*) Žádná podstata není rodem.

182 Argumentační struktura 13. kapitoly je krajně obtížná. Zájemce o její 
prozkoumání odkazujeme na M. Bumyeat, Notes on Book Z ofAristotle s Me- 
taphysics; M. J. Woods, Problems in Metaphysic Z, Chapter 13; J. A. Driscoll, 
EIAH in Aristotle s Earlier and Later Theories o f Substance. Musím se omezit 
na dva stručné poukazy. Za prvé je oxfordský překlad místa 1038b 10-11 za
vádějící. Uvádí: „Protože první podstata je typem podstaty, který je zvláštní 
pro jednotlivinu, která nenáleží ničemu dalšímu; obecné je však společné." 
Doslovný překlad řeckého originálu je: „podstatou každého je to, co je kaž
dému zvláštní, které nenáleží jinému, avšak obecné je společné.“ Když tedy za 
prvé opomineme kontext argumentace a za druhé předpokládáme, že výrazem 
„každý“ musí Aristotelés mínit konkrétní jednotlivinu, bude zdánlivě říkat, že 
každá jednotlivina musí mít svoji vlastní formu. Avšak Aristotelův způsob užití 
výrazu „každý" je systematicky dvojznačný a závisí na kontextu užití. Aristo
telés jej pravidelně užívá k popisu věcí, které nejsou jednotlivé. Jsou dokonce 
případy, kdy jím jasně popisuje druh (srv. Anal. post. II, 13,97b28—31; De part. 
anim. I,4,644a28-33, b6-7; za tyto odkazy vděčím práci J. Cooper, Reason 
andHuman Good in Aristotle, str. 29). Nej specifičtějším předmětem, který se 
ve 12. kapitole objevuje, je forma druhu; a bezpochyby platí, že forma druhu 
je zvláštní pro druh, jehož je podstatou, a že nenáleží jinému. Obecná forma 
rodu živočich je naopak společná (1038bl 1) -  vypovídá se o člověku, lvu atd. 
Za druhé, nepředpokládejme, že Aristotelés v celé kapitole mluví jen sám za 
sebe. Od místa 1038b 16-30 nechává zaznít platónskou námitku, na niž musí 
odpovědět. Podrobněji je to probíráno ve výše uvedených dílech a já sám to 
dále rozebírám v práci J. Lear, Active Epistémé.
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Odpovídajícím způsobem může Aristotelés zmírnit svůj dřívější 
požadavek, podle něhož se definice týká obecného. Na tomto po
žadavku je důležité to, že definice nesmí být jednotlivá -  jak jsme 
viděli, definice nemůže uchopit jednotlivost jednotliviny. Ale je
likož Aristotelés nyní objevil, jak lze být „tímto něčím“, a přitom 
naprosto nejednotlivé, může připustit, že lze mít definici „tohoto 
něčeho“. Zdání protimluvu se s konečnou platností rozplývá.183

Sedmá kniha Metafyziky uzavírá, že forma je podstatou. 
V 17. kapitole Aristotelés tvrdí, že pokud pátráme po tom, proč je 
nějaká věc taková, jaká je, ve skutečnosti zkoumáme její bytnost či 
formu.184 Avšak to, co vysvětluje, proč je nějaká věc taková, jaká 
je, je její podstata, prvotní příčina jejího bytí.185 Když navíc zpět
ně přehlédneme argumenty VII. knihy, vidíme, že forma splňuje 
všechny požadavky, které byly vzneseny.

Jediným omezením, které působí problémy, je

2) Podstata musí být oddělená, tj. ontologicky nezávislá.

Lze se ptát, jak může být forma schopna nezávislé existence. 
Aristotelés jistě nechce na tento požadavek rezignovat, protože na 
konci VII. knihy uvádí, že jeho zkoumání by mělo podat jasnou 
představu „o oné podstatě existující odděleně od všech podstat 
smyslových“. 186 Je nějaký způsob, jak může podstata existovat od
děleně od látky, jejíž je formou? Jediný způsob, jejž jsme viděli, je,

183 Nezávisle na zdůvodnění podaném v 13. kapitole VII. knihy Metafyziky 
existuje ještě další důvod pro odmítnutí teze, že forma druhuje obecná. Myš
lenka obecniny se týká toho, co lze vypovídat o množství věcí (Aristotelés, 
De interpr. 7). Avšak před vypovídáním formy neexistuje žádná mnohost věcí. 
Pouze na základě toho, že již máme formy, tvoří Sókratés, Kallias atd. mnohost 
věcí. Druhovou formu nelze vypovídat o množství věcí, nýbrž o látce, která, 
jakmile se vypoví forma, tvoří mnohost věcí (viz A. Code, Aristotle: Essence 
and Accident; Aristotelés, Met. VII,16,1040b5-9, 1 l,1037a6—10).

Tamt., VII, 17,1041 a20-22, b3 -ll.
185 Tamt., VII,17,1041b27-28.
lg6 Tamt., VII,17,1041a8-9. Aristotelés zde užívá participia perfekta k e - 

XOpiapévri (kechorismeně), takže je jasné, že zde nehovoří pouze o podstatě, 
která je oddělitelná, nýbrž o podstatě, jež je oddělena.
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6. 7 Místo mysli vně přírody

že forma je nahlížena myslí. Mysl je totiž nehmotná, a když nazírá 
formu, je  tou formou, již nazírá. Avšak forma nemůže zaplatit tuto 
nezávislost na látce tím, že se stane závislou na našem rozhodnutí 
ji nahlížet. Aby podstata byla schopna nezávislé existence, nesmí 
záviset na mysli, která ji bude nahlížet; musí být myslí, která činně 
rozumově nahlíží.

To, co tato mysl myslí, musí být forma na nejvyšším stupni 
skutečnosti, první podstata, jež je totožná se svojí bytností. Avšak 
to ještě k zajištění nezávislosti první podstaty nestačí. Tato mysl 
sama musí být totožná se svojí bytností; sama musí být formou na 
nejvyšším stupni skutečnosti.187 V Aristotelově světě tedy existuje 
vnitřní požadavek na existenci mysli, jež je  formou na nejvyšším 
stupni skutečnosti. Taková mysl musí existovat, má-li být Aristo
telova teorie podstaty vposled konsistentní. A tato mysl nemůže 
být (subjektivní) schopností učit se a přemýšlet o (objektivním) 
světě. Má-li být podstata aktivně nazírající myslí, nemůže mít mo- 
houcnost myslet cokoli. Její bytnost musí spočívat cele v činnosti 
myšlení. Činné porozumění nemůže být pouhou částí skutečnos
ti; musí hrát v obecné struktuře skutečnosti ustavující roli. Zde 
„subjektivní" (mysl, jejíž bytností je činné myšlení) spadá vjed- 
no s „objektivním" (formy, které, jsouce myšleny, ustavují samo 
myšlení, jež je myslí). Myšlení a myšlené, vědění a věděné musí 
spadat vjedno. Jak k tomu může dojít? Má-li být podstata opravdu 
ontologicky nezávislou, zdá se, že musí být myslí činně nazírající 
podstatu. Avšak jak může takováto mysl existovat?

6.7 Místo mysli vně přírody188
Aristotelův obraz světa vyžaduje mysl, jež činně myslí první pod
statu. Taková mysl by byla onou první podstatou, kterou myslí. 
A byla by první podstatou na nejvyšším stupni skutečnosti. Pokud 
by tato mysl existovala věčně, zajistila by tím věčnou existenci 
první podstaty. Pokud by vše ve fyzickém světě nějak záviselo na

187 Takže by to rovněž odpovídalo požadavku z Met IX,8, že skutečnost 
má vždy přednost před mohoucností.

188 Vhodná četba: Aristotelés, Met. XII,6-10.
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této mysli, nastolilo by to nadřazenost a ontologickou nezávislost 
první podstaty.

Aristotelés již dříve tvrdil, že pohyb či změna musí být věčné.189 
Jelikož, jak byl přesvědčen, vyžaduje každá změna od sebe odliš
nou příčinu, dovozoval, že musí existovat věčná příčina změny, jež 
se sama nemění. Nekonečný sled příčin podléhajících zániku by 
byl neuspokojivý, neboť podle Aristotelova mínění je možné, aby 
všechny zanikly, a pak by žádná další změna neexistovala.190 To 
je podle něj nemyslitelné. Aristotelés si ve skutečnosti myslel, že 
věčný pohyb, o němž dokázal, že musí existovat, lze na nebi vidět. 
Právě proto, že svět je poznatelný, můžeme očekávat, že smyslová 
zkušenost dosvědčí to, co předepisuje rozum, a že rozum vysvětlí 
to, s čím se setkáváme ve zkušenosti:

„Je tedy pak něco, co je ustavičně pohybováno v neustávajícím 
pohybu, což je pohyb kruhový; a to je  zřejmé nejen teoreticky, ale 
rovněž fakticky. A tak první nebe musí být věčné. Proto je také 
něco, co je pohybuje. A protože to, co je pohybováno a pohybuje, 
je prostřední, existuje jakýsi hybatel, který pohybuje, aniž by byl 
pohybován, a který je věčný, je podstatou a skutečností. A takto 
pohybuje předmět touhy a předmět myšlení -  pohybují, aniž by byly 
pohybovány. První předměty touhy a myšlení jsou totožné. Neboť 
zdánlivé dobro je předmětem žádosti, a skutečné dobro je prvním 
předmětem chtění...“ 191

Touha poskytuje prostředky, kterými může něco způsobit pohyb, 
aniž by se to samo pohybovalo. Předmět touhy se k tomu, aby 
v tom, kdo po něm touží, způsobil pohyb, nemusí sám pohybovat. 
Avšak jak může být vztahem světa k bohu touha?

Jedna rozšířená odpověď zní, že bůh pohybuje pouze „první 
nebe“, čímž způsobuje otáčení Slunce, hvězd a planet kolem Země. 
Tato nebeská tělesa jsou považována za živé bytosti, takže jsou

189 Aristotelés, Phys. VIII, 1-2; srv. Met. XII,6.
190 Tamt., XII,6,1071b5-6. Viz oddíly 3.3-3.4 výše o nositelích změny.
191 Aristotelés, Met. XII,7,1072a21-28 (zvýranění J. L.).
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patrně schopna cítit lásku a touhu po bohu.192 Pohyb nebe pak 
poskytuje pohyb zbytku přirozeného světa. Standardní odpověď 
je snad v tom, co říká, pravdivá, avšak zdá se být velmi chudá na 
to, aby byla celou pravdou. Za prvé není vysvětleno, co je na bohu 
pro hvězdy tak obzvlášť láskyhodného. Za druhé je vztah boha ke 
světu neuvěřitelně odtažitý. Je to, jako by bůh měl zvláštní vztah 
pouze ke hvězdám a hvězdy by měly více či méně mechanický 
vztah ke zbytku světa. To se nezdá pravděpodobné, neboť Aris- 
totelés se domnívá, že bůh je příčinou toho, že svět jako celek je 
dobře uspořádán:

„Je třeba zkoumat, jakým ze dvou způsobů přirozenost světa obsa
huje dobro či nejvyšší dobro, zda jako něco odloučeného a o sobě, 
či jako řád částí. Pravděpodobně oběma způsoby jako vojsko. Ne
boť tu dobro je jak v řádu, tak ve vojevůdci, a v tomto především; 
neboť vojevůdce nezávisí na řádu, nýbrž řád na něm. A vše je ně
jak uspořádáno dohromady, ale ne vše stejně -  jak ryby, tak ptáci 
a rostliny; a svět není takový, že by jedna věc neměla co do činění 
s druhou, nýbrž jsou spojeny. Neboť všechny věci jsou uspořá
dány vzhledem k jednomu cíli ... a všechny mají podíl na dobru 
celku.“ 193

Svět je dobrým místem. Lze to vidět v jeho uspořádanosti, soula
du, přístupnosti pro rozum. Bůh je přitom za to, že svět tvoří dobře 
uspořádaný celek, nějak zodpovědný. Lze sotva předpokládat, že 
tato zodpovědnost je vyčerpána tím, že rozhýbe hvězdy. Aristo
telův bůh přitom není vojevůdcem dávajícím povely -  přímo do 
světa nezasahuje, ani jej v žádném smyslu netvoří. Nevytváří látku 
či formu a ani nezasahuje nijak tak, abychom jej mohli činit zod
povědným za to, že se látka a forma spojuje. Není ani božským 
inženýrem. Nemá žádné záměry a cíle -  takže teleologické uspo
řádání, které nacházíme ve světě, nemůže být výrazem božského 
záměru. Svět nicméně zjevuje rozumový řád, za nějž je bůh zod
povědný, ačkoli svět nenavrhl a ačkoli svět neuskutečňuje božské

192 Aristotelés, De caelo, 285a29, 292a20, bl.
193 Aristotelés, Met. XII,10,1075all-25.
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záměry. Bůh je cílovou příčinou -  řád na něm závisí. Řád tohoto 
dobře uspořádaného světa musí mít k bohu nějaký vztah, má-li být 
bůh za něj nějak zodpovědný.

Řád světa je tak třeba pojmout jako odpověď bohu. Ačkoli bůh 
do světa nezasahuje, svět může být vyložen jako výraz touhy po 
bohu. A tento výraz touhy má být pochopen v obecném rámci 
Aristotelova pojetí světa. Rád bych učinil jeden návrh. Přepoklá
dejme, že bůh činně promýšlí první podstaty existující ve světě. 
Předpokládejme dále, že jeho myšlení tvoří dobře uspořádaný ce
lek. Pak můžeme nahlížet celek světa jako něco na bohu závislého; 
uskutečňování formy v přirozeném světě totiž závisí na předcho
zí existenci formy na nejvyšším stupni skutečnosti. Avšak forma 
první podstaty na nejvyšším stupni skutečnosti je jednoduše bůh. 
A touha, již bůh rozněcuje, není ničím jiným než touhou každého 
organismu po uskutečnění své formy. Každý přirozený organismus 
má v sobě touhu činit věci nezbytné k uskutečnění a udržení své 
formy. Tato touha je součástí samé formy či přirozenosti organis
mu -  forma je v organismu silou k uskutečnění a udržení formy. 
Touha každého jednotlivého organismu udržet život a rozmnožit se 
je zodpovědná za věčnost druhu. Jednotlivý organismus se může 
pomocí rozmnožování účastnit na jediném jemu přístupném typu 
(božské) nesmrtelnosti -  na nesmrtelnosti druhu.194 Z hlediska 
fyzika či biologa se rozvíjející se přirozený organismus nesnaží 
o nic jiného než o uskutečnění své formy. Avšak z hlediska meta
fyzického můžeme vidět, že ve snaze uskutečnit svoji formu činí 
organismus vše pro to, aby se stal poznatelným. Činí tedy to nej
lepší možné, aby napodobil boží myšlení -  a tudíž aby napodobil 
boha samého. Boží myšlení neodráží strukturu světa -  řád světa 
jakožto celku je pokusem o fyzické uskutečnění božího myšlení.

Toto je návrh. Má nicméně opravdu povahu chybějícího ka
ménku ve skládačce. Můžeme jím totiž, aniž bychom k tomu užili 
cokoli jiného než základní principy Aristotelova pojetí světa -  for
mu, mysl, uskutečnění na vyšším stupni, podstatu - ,  smysluplně 
vyložit vztah boha ke světu. A kromě faktu, že svět jakožto celek

194 Aristotelés, De an. 11,4,415a26-b7.
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na bohu závisí, existuje ještě jiný doklad na podporu uvedeného 
návrhu. Boží myšlení je do určité míry podobné našemu:

„Tedy na takovém principu závisí nebe a přírodní svět. A jeho ži
vot je  jako to nejlepší, čeho se nám dostává, i když jen nakrátko. 
Neboť je  v tomto stavu stále (což je  pro nás nemožné), ježto jeho 
skutečnost je také slastí. (A proto bdění, vnímání a myšlení jsou 
nejvýše libé a teprve s odkazem na ně je libé doufání a vzpomí
nání.) A myšlení o sobě je zaměřeno na to, co je o sobě nejlepší, 
a myšlení v nejplnějším smyslu na to, co je nejlepší v neplnějším 
smyslu. A mysl uchopuje myšlením sebe samu, protože má podíl 
v přirozenosti předmětu myšlení; stává se totiž předmětem myšlení 
tím, že se svého předmětu dotýká a myslí ho, takže mysl a předmět 
myšlení jsou totéž. To, co je totiž schopno přijímat předmět myš
lení, tj. podstatu, je mysl. A mysl je činná, když tento předmět má. 
Proto je božským prvkem, jejž, jak se zdá, mysl obsahuje, spíše tato 
činnost než ona schopnost, a činné nazírání je tím nej slastnějším 
a nejlepším. Jestliže tedy bůh je stále v onom dobrém stavu, v ja
kém jsme někdy my, vzbuzuje to náš údiv; je-li však v ještě lepším 
stavuje to ještě podivuhodnější. A bůh je v lepším stavu. A patří 
mu také život, neboť činnost mysli je životem a bůh je touto čin
ností; a bytostnou boží skutečností je nejlepší a věčný život. Proto 
říkáme, že bůh je živou bytostí, věčnou a nejlepší, takže bohu pří
sluší takový život a nepřetržité a věčné trvání, neboť tím bůh j e “195 196

Bůh je principem nebe a přírody -  Aristotelés jej nazývá způso
bem života.196 A jde o způsob života, který je „jako ten nejlep
ší, který zažíváme", ačkoli vlivem naší přirozenosti jej zažíváme 
pouze po omezenou dobu. Tento způsob života, k němuž máme

195 Aristotelés, Met. VII,7,1072b 13-30 (zvýraznění J. L.). (Oxfordský pře
klad uvádí „myšlenka44 jak pro v ó t | g k ; ,  noésis -  již překládám jako „myšlení44, 
abych zdůraznil její povahu činnosti - , tak pro voůq, nús -  což předkládám 
jako „mysl44, viz oddíl 4.3 výše. Podobně překládám évépyeia, energeia, jako 
„činnost44, abych tak zdůraznil činnou povahu myšlení a boží činnosti, i když 
oxfordský překlad „skutečnost44 je rovněž správný. Jediným slovem energeia 
je naznačeno, že bůh je jak činností, tak skutečností.)

196 diaycoyrj (diagógé), Met. XII,7,1072b 14.
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občasný přístup, je zjevně životem nazírání, jejž Aristotelés po
pisuje na konci Etiky Nikomachovy197 -  život, při němž člověk 
nazírá bytnosti či první podstatu. To by nám mělo poskytnout 
vhled do principu nebe a přírody. Naše porozumění božskému to
tiž není omezeno na to, co lze odhalit přísnou argumentací, ja
koby „zvnějšku" Něco z našeho života, ta část, kterou trávíme 
rozumovým nazíráním, je božská. Náš smysl pro božské by tedy 
měl být podpořen tím, že v sobě rozpoznáme způsob života, který 
občas žijeme. Když činně rozumově nahlížíme, stává se naše mysl 
totožnou s předměty myšlení.198 To, co nahlížíme, jsou bytnosti, 
jež nacházíme vtěleny v přirozených organismech, takže se naše 
mysl stane totožnou s bytnostmi, které nazíráme. Takže mysl na
hlížející bytnost je sama právě touto bytností. Je touto bytností na 
nejvyšším stupni činnosti.

O této činnosti Aristotelés uvádí, že je slastí či že je nejslast
nější. Všichni jsme již zakusili slast, jež doprovází filosofickou 
činnost.199 Podle Aristotela není tato slast dodatečným půvabem 
doprovázejícím myšlení jako nějaký okouzlující společník; slast 
je niternou vlastností myšlení samého. Tato činnost spočívající 
v myšlení doprovázeném slastí je bytnost na nejvyšším stupni sku
tečnosti. Aristotelés uvádí, že to, co je nejvíce žádoucí, a to, co je 
nejpoznatelnější, je totéž.200 Silná touha po přežití, po zachování 
života, rozkvětu a rozmnožování, jež je vlastní všem přirozeným 
organismům, je z jiného hlediska úsilím o to stát se poznatelným. 
Tuto odlišnou perspektivu však není schopen pochopit žádný jiný 
organismus než člověk. Žába může mít účast na žabím životě, 
a tím vyjadřovat jeho poznatelnost, avšak nemůže nikdy poro
zumět tomu, co je to být žábou. Proto slast, jež doprovází zdar 
žabího života, a tím vyjevuje jeho poznatelnost, je slastí, již žába 
pociťuje při uspokojování své touhy žít a rozmnožovat se. Rovněž

197 Aristotelés, Eth. Nic. X,7.
198 Viz oddíl 4.3 výše.
199 Odvahu k tomuto tvrzení mi dodává to, že jste v této knize dospěli až 

sem!
200 Aristotelés, Met. XII,7,1172a26-27.
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člověku je život a rozmnožování zdrojem slasti, avšak na rozdíl od 
jiných živočichů není člověk bytostí, která pouze usiluje o to, aby 
se stala poznatelnou; může dospět k pochopení poznatelného řádu, 
jenž se ve světě zjevuje. Člověk není jen poznatelný, je rovněž 
schopný poznávat. Proto slast, jakou mu přináší poznatelné, není 
pouze slastí, jež doprovází život a rozmnožování (tedy projevy 
poznatelnosti); jde o slast, která je spojena s uspokojováním touhy 
rozumět. To je slast činného myšlení, jež je slastí veskrze vyššího 
stupně než slast spojená s rozmnožováním. A to lze očekávat, pro
tože mysl rozumově nahlížející formuje formou na vyšším stupni 
skutečnosti, než na jakém existuje jako vtělený živočich. Jak myš
lení, tak rozmnožování jsou výrazem formy, ačkoli na odlišném 
stupni skutečnosti. Uspokojovat touhu po rozumění přitom patří 
k přirozenosti člověka. Člověk, jenž dospívá k porozumění světa, 
uskutečňuje svoji vlastní bytnost. A v naplnění své přirozenosti 
dospívá k tomu, že napodobuje boha v mnohem hlubším smyslu, 
než jaký je přístupný ostatním živočichům. Člověk je totiž schopen 
zabývat se právě touž činností jako bůh, totiž rozumovým nahlíže
ním. Dospíváme-li k porozumění světu, připodobňujeme se bohu, 
stáváme se božskými.

Boží činností je myšlení, činnost, jíž se můžeme věnovat. Boží 
způsob života je, jak se zdá, takový, že bůh myšlením uchopuje 
první podstatu. Samozřejmě že při tomto uchopování první pod
staty první podstatou je. Jelikož jeho život je jako náš nejlepší ži
vot, zdá se, že bůh myslí první podstaty, které myslíme i my. Toto 
jsou bytnosti či formy, jež jsou vtěleny v přirozeném světě. Zdá se 
tedy, že vztah boha k bytnostem či formám ztělesněným ve světě 
je stejný jako vztah vyššího stupně činnosti formy -  totiž činného 
rozumového nahlížení -  ke svému vtělenému protějšku na nižším 
stupni.

Zdá se však nejprve, že proti tomuto návrhu stojí několik pře
kážek. Aristotelés charakterizuje činnost boha jako „myšlení myš- 
lení“. Tvrdí rovněž, že bůh je myslí, která myslí sebe samu. Avšak 
pokud bůh myšlením uchopuje podstaty, které jsou (na nižším  
stupni činnosti) ve fyzickém světě, jak může být jeho myšlení 
myšlením myšlení? Proč není charakterizován jako ten, kdo mys
lí svět, spíše než sebe sama? K odpovědi na tyto otázky je třeba
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přihlédnout ke kontextu, v němž jsou položeny. Aristotelés před
kládá určité problémy, jimž čelí jakákoli charakteristika božské
ho. Předkládá dilema.201 Co myslí božská mysl? Pokud na jednu 
stranu bůh nemyslí nic, není o nic lepší než někdo, kdo spí. Pokud 
na druhé straně něco činně myslí, pak se zdá, že nejvyšší mysl je 
závislá na předmětu myšlení. Jak jsme totiž viděli, získává bůh 
svoje postavení pouze na základě své činnosti, myšlení. Ale jak je 
to s předmětem myšlení? Pokud je horší než bůh, nesnižuje se pak 
bůh tím, že o něm přemýšlí? Avšak pokud je lepší než bůh... Aris
totelés nadnáší otázku, zda tím nejlepším je činnost, nebo předmět 
myšlení. Na první pohled se zdá, že odpověď musí znít: ani jedno. 
Nejlepší nemůže být ani pouhá činnost myšlení, protože myšlení 
se může týkat špatného předmětu. Ani nemůže být nejlepší něco, 
co je pouze předmětem myšlení, bez ohledu na to, jak je to dobré. 
Protože potom by myšlení bylo pouhou mohoucností porozumět 
tomuto dobrému předmětu a jakožto mohoucnost by nemohlo být 
plně božské.

Avšak Aristotelés otázku zodpovídá tak, že nejlepší je jak čin
nost, tak předmět myšlení. Jak je jeho zvykem, odpovídá na dile
ma tím, že v něm nalézá skulinu:

„Mysl tedy nutně myslí sebe samu (protože je nej dokonalejší 
z věcí) a její myšlení je myšlením myšlení. Avšak zjevně vědění, 
vnímání, mínění a přemýšlení mají vždy předmětem něco jiného, 
sebe samé jenom mimochodem. Dále, je-li něco jiného myslit a být 
myšlen, ve vztahu k čemu z toho mysli přísluší dobro? Není pře
ce totéž být činně myšlením a být činně myšleným. Odpovídáme, 
že v některých případech je vědění předmětem. U tvořivých věd 
(odezíráme-li od látky) je  předmětem podstata ve smyslu bytnos
ti, u věd teoretických logos anebo činné myšlení. Ježto tedy mysl 
a předmět myšlení nejsou různé u věcí, které nemají látku, budou 
totéž, tj. myšlení bude spadat vjedno s předmětem myšlení.“202

201 Tamt., XII,9,1074b 15-35.
202 Tamt., XII,9,1074b33-1075a5. (Když Aristotelés říká, že být činem 

myšlení a být předmětem myšlení není totéž, má na mysli, že se liší to, jak 
bychom je vysvětlovali. Protože ve skutečnosti, jak jsme viděli, je Aristotelés
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Aristotelovo řešení se vyhýbá dilematu, ale činí ještě něco jiného? 
V čem spočívá boží myšlení samo? Jde o naprosto vyprázdněné 
pojetí, pouhé řešení hádanky? Pokud tomu tak je, jak se mohl 
Aristotelés domnívat, že bůh je nehybným hybatelem světa? Ane
bo jde i v tomto případě o vyprázdněné pojetí? Je Aristotelův ne
hybný hybatel pouze odpovědí na potřebu přerušit nekonečný sled 
pohybovaných hybatelů? Použil jedno vyprázdněné pojetí k „vy- 
řešení“ dvou různých problémů? Odpověď musí být „nikoli44 -  je 
nepředstavitelné, že by Aristotelés měl připustit, aby pouhé řeše
ní dialektické hádanky hrálo roli jednoho ze základů celého jeho 
metafyzického postoje. Ve skutečnosti před sebou máme obsahově 
bohaté pojetí vztahu boha ke světu. Úkolem pak je ukázat, jak lze 
do tohoto pojetí vetkat představu boha myslícího sebe sama.

Když Aristotelés popisuje boží aktivitu, výrazně to připomíná 
jeho vysvětlení toho, jak je mysl myslitelná.203 Mysl je myslitel
ná právě tak, jak je myslitelný jakýkoli předmět, protože myšlení 
spočívá v tom, že se mysl stává předmětem myšlení. To je vše, co 
mysl je, když myslí. Mysl je tudíž při veškerém myšlení myslitel
ná -  vždyť mysl je myšlenka. Rozumění a předmět porozumění 
jsou totiž totožné. Lze předpokládat, že zde leží přinejmenším 
východisko pro analýzu toho, co to pro boha znamená myslet sebe 
sama -  v činném myšlení je božská mysl a její předmět jedno 
a totéž. Avšak to ještě není úplná analýza toho, co znamená, že 
bůh myslí sebe sama. Jedním problémem, který Aristotela trápí, 
totiž je, že postavení boha může být povýšeno či sníženo tím, co 
myslí. Tento problém nemůže být jednoduše smeten tím, že ať 
už bůh myslí cokoli (jakkoli odporného), myslí pouze sebe sama. 
Abychom porozuměli, co pro boha znamená myslet sebe sama, 
musíme proto vzít v úvahu, čím se boží myšlení liší od našeho.

Jsou tu přinejmenším dva důležité rozdíly. Za prvé, boží čin
nost je věčná, nehybná a nedotčená tím, co je ve světě poznatelné

přesvědčen, že pokud jim plně rozumíme, jsou činnost myšlení a předmět myš
lení tímž. Opět zde užívám jako překlad vou<;, nús, „mysP\ a ne „schopnost 
mysleť*.)

203 Tamt., XII,9,1074b33-35, 7,1072bl9; srv. De an. III,4,429b22^30a7. 
Viz oddíl 4.3 výše.
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(ačkoli se k tomu nějak vztahuje), zatímco naše myšlení je občas
né a dotčené. Naše mysl je vnímavá vůči formám vtěleným ve 
světě.204 Bůh naopak rozumově poznatelnými bytnostmi ve světě 
pohnut není. V tomto smyslu přesahuje boží činnost svět a není 
jím dotčena. Avšak z toho nevyplývá, že by jeho činnost neměla 
ke světu žádný vztah. Činnost boha je nehybná, nedotčená a oddě
lená od vnímatelných věcí. Nicméně jeho věčná činnost je vyšším  
stupněm skutečnosti, jejíž odpovídající nižší stupeň se stále ještě 
nalézá v bytnostech přítomných v látce. Zatímco tedy naše myš
lení rozumově poznatelných bytností a boží myšlení těchto byt
ností stojí v podobném vztahu ke vtěleným bytnostem -  oba typy 
myšlení představují vyšší stupeň skutečnosti formy vůči nižšímu 
stupni vtělené skutečnosti - ,  vysvětlení tohoto vztahu se v obou 
případech liší. Na rozdíl od boha musíme putovat světem a stýkat 
se s bytnostmi, jež zde nalézáme, máme-li být vůbec kdy s to 
je rozumově nahlížet. Naše schopnost nahlížet bytnosti se odvíjí 
od naší zkušenosti.205 Aristotelés naši pozornost zaměřuje právě 
na tento fakt, když říká, že naše mysl je vnímavá pro rozumově 
poznatelné formy, a užívá metaforu destičky, na níž dosud nebylo 
nic nakresleno.206 Aristotelés chce říci, že lidé, na rozdíl od boha, 
mohou k činnému myšlení dospět jedině v odpovědi světu.

Tato asymetrie dovoluje obraz boha myslícího sebe sama do
plnit. Naše činné myšlení je jediným uskutečněním dvou různých 
mohoucností: naší schopnosti myslet a mohoucnosti tělesné byt
nosti. Bůh naopak k tomu, aby dospěl do svého činného stavu, 
žádné vzájemné působení s ničím vnějším nepotřebuje. Jelikož 
i v jeho případě je podmět a předmět myšlení totožný, nic nebrání 
tomu říci, že myslí sebe sama. Jeho činnost lze navíc charakterizo
vat jako myšlení myšlení spíše než myšlení bytností ve světě. Jeli
kož naše myšlení, ač je obecně stejného druhu jako myšlení boha, 
závisí na styku se světem, bylo by zavádějící charakterizovat je

204 Aristotelés, De an. III,4,429al5, a29-b9, 23; srv. Met. XII,7,1072a30.
205 Viz Aristotelés, Anal. post. 1,8; 11,19; De an. III,7,432a7 nn.
206 Tamt., III,4,429al5-16, 429b31^l30a2; srv. 111,7,43la28-29; Met. 

XII,7,1072b22.
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jako myšlení myšlení. Přemýšlíme o vtělených bytnostech prvních 
podstat, jež nalézáme ve světě. Nicméně co činí naše přemýšlení 
přemýšlením o něčem, nespočívá v kvalitě myšlení, nýbrž je to 
rysem způsobu, jak myšlení povstává. Ačkoli myšlení boha může 
být nejvyšším stupněm skutečnosti první podstaty existující (na 
nižším stupni skutečnosti) jako ztělesněná ve světě, není o tělesné 
podstatě. Boží činností je myšlení. Jelikož je podmět a předmět 
myšlení totožný, předmětem myšlení boha je myšlení. Boží činnost 
lze tudíž oprávněně charakterizovat jako myšlení myšlení.

Ačkoli se myšlení boha tímto způsobem opravdu od našeho 
liší, jeho myšlení je přesto „takovým způsobem života, jakým 
je ten nejlepší, jaký zažíváme" A v omezeném smyslu slova lze 
říci, že pokud dospějeme k porozumění a nazírání světa, myslíme 
sebe sama. Jsme totiž od přirozenosti těmi, kdo světu systematic
ky rozumí, rozumovými živočichy. Co to znamená být někým, 
kdo systematicky rozumí, však nemůžeme vědět, dokud nevíme, 
v čem plný výkon schopnosti rozumět spočívá. Právě činným po
rozuměním světu dospíváme k porozumění sobě samým. Nikdy 
bychom sami sobě nemohli porozumět tak, že bychom svůj du
chovní pohled prostě obrátili dovnitř. Pouze porozuměním a ro
zumovým nahlížením bytností, jež nacházíme ve světě, můžeme 
dospět k porozumění tomu, kdo jsme.

Mohlo by se tedy zdát, že touha po rozumění nás vede směrem 
k činnosti myšlení, které je zároveň porozuměním světu, porozu
měním nám samým a porozuměním bohu. Jak dospíváme k poro
zumění světu, stává se naše mysl bytnostmi ve světě ztělesněnými. 
V této činnosti si rovněž uvědomujeme, že naší bytností je rozu
mět, a dospíváme tak k porozumění své vlastní bytnosti. Porozu
mění světu s sebou vzápětí přináší porozumění sobě. Světu jsme 
samozřejmě plně neporozuměli, dokud jsme nepochopili, že je ve 
významném ohledu jakousi odpovědí bohu. Nevíme-li nic o vzta
hu světa k bohu, nevíme, proč je svět takový, jaký je. Pokud však 
k tomu, abychom si plně uvědomili, co to znamená být někým, 
kdo systematicky rozumí světu, musíme porozumět světu, zdá se, 
že musíme rozumět bohu a jeho vztahu ke světu ještě dříve, než 
můžeme plně porozumět sobě samým. Tím, že dospíváme k po
rozumění bohu, a tudíž světu, a tudíž sobě samým, naplňujeme
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jednak svoji vlastní bytnost, jednak napodobujeme boha. Naše 
porozumění znovu zpřítomňuje právě tu činnost, které rozumí
me. To je důvod, proč musíme paradoxně naši vlastní přirozenost 
transcendovat, abychom ji uskutečnili. Dokud totiž nereproduku- 
jeme boží myšlení, a tím se nestáváme svou vlastní činností bohu 
podobní, nemůžeme bohu ani světu porozumět. Tato reprodukce 
je podmínkou toho, abychom naplnili svoji roli těch, kdo věcem  
systematicky rozumí: abychom se stali plně lidmi, musíme se stát 
podobnými bohu.

Dospívá-li však člověk k porozumění sobě samému právě čin
ností rozumění světu a vztahu boha k němu, pak je myšlenka člo
věka myslícího sebe sama stejně bohatá jako svět, jemuž rozumí. 
Bůh přitom nijak nepotřebuje styk s bytnostmi, jež se nacházejí 
ve světě; jeho myšlení nemuselo být nikdy zprostředkováno vzá
jemným vztahem s odděleným předmětem; avšak pokud je jeho 
myšlení nějak podobné myšlení našemu, pak by v myšlení bytností 
ztělesněných ve světě myslel sebe sama. Pojetí boha myslícího 
sebe sama nemusí být prázdné.

Druhý významný rozdíl mezi božím a naším myšlením spočívá 
v jednotě a nedělitelnosti boží mysli.207 Vše, co nemá látku, je ne
dělitelné (áSiaípsxoq, adiairetos). Každá bytnost druhého stupně je 
nedělitelná v tom smyslu, že je myšlena jako jednota.208 Bůh sám 
je podstatou bez látky, z čehož plyne, že jak on, tak jeho myšlení 
je nedělitelné. Vyplývá odtud hrozba, že se rozpadne navrhovaný 
vztah mezi božím myšlením a bytnostmi ve světě? Pokud je to
tiž každá činnost vyššího stupně, jejímž předmětem je nahlížení 
bytnosti, nedělitelná, zdá se, že pokud by bůh myslel bytnosti, 
jejichž protějšky nižší úrovně se nacházejí ztělesněné ve světě, 
musel by myslet mnoho různých nedělitelných myšlenek. Zdá se 
však, že právě proto, že myslí sebe sama, není jeho myšlení slo
ženinou a nemění se, jak by tomu bylo tehdy, kdyby měl myslet 
různé části nějakého celku. Mohlo by se zdát, že jsme tlačeni zpět 
k pojetí boha, který prostě myslí sebe sama. Avšak zdání klame,

207 Tamt., XII,9,1075a5-ll.
208 Viz tamt., XI,10,1051b26 nn.; De an. III,6.
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neboť nedělitelnost nějaké myšlenky nesmíme pojímat jako něco, 
co záleží pouze na nedělitelnosti předmětu myšlení. Jelikož činně 
myslící mysl je totožná se svým předmětem, je nedělitelnost za
příčiněna stejně tak myšlením jako jeho předmětem.

Aristotelés uvádí, že výraz „nedělitelný44 je dvojznačný. Může 
se vztahovat jak k tomu, co je nedělitelné v mohoucnosti, tak 
k tomu, co je nedělitelné skutečně.209 To, co pro něco znamená 
být skutečně nedělitelný, znamená pro mysl uchopovat to myš
lením jako celek. Mysl může například skutečně pojímat délku 
jakožto celek, a je to právě díky tomuto činnému myšlení, že je 
délka „skutečně nedělitelná44. Čas tohoto činného myšlení je rov
něž nedělitelný -  čas je totiž mírou změny, již mysl uplatňuje tak, 
že vyznačuje postupná odlišení. Zde se však mysl zabývá jediným 
myšlením -  tj. její myšlení je prosto změny nebo následnosti, takže 
čas je odpovídajícím způsobem nedělitelný. Samozřejmě že pokud 
bychom chtěli, mohli bychom nejprve uvažovat o jednom úseku 
délky, pak o dalším. Pak bychom v myšlení délku rozdělili a myš
lením by byl rozdělen také čas.

Toto pojetí skutečné nedělitelnosti velmi dráždilo ty interpre
ty, kteří nedovedli pochopit, jak může být délka za jakýchkoli 
okolností nazývána skutečně nedělitelnou. Délka je přece konec
konců Aristotelovým vzorem něčeho dělitelného. Padl dokonce 
návrh překládat řecký výraz jako „skutečně nerozdělené44 spíše než 
„skutečně nedělitelné44.210 Uvažujeme-li délku jakožto celek, pak 
je skutečně nerozdělená, přestože je dělitelná. Tento návrh, ačkoli 
Aristotelovo vysvětlení zmírňuje, musí být odmítnut, protože ne
bere dostatečně v úvahu, že Aristotelés pojednává o činném myš
lení.211 Samozřejmě že délka, uvažujeme-li o ní jako o nějakém 
celku, nebyla rozdělena, takže je ve zjevném smyslu „skutečně 
nerozdělená44. Avšak Aristotelés měl na mysli více než jen toto.

209 Aristotelés, De an. III,6,430b6-20.
210 D. W. Hamlyn, Aristotle s De Anima, Books II, III, str. 143. Ačkoli je vý

raz „nerozdělený" jako překlad řeckého výrazu přijatelný, není v souladu s tím, 
jak Aristotelés tohoto výrazu obvykle užívá. Srv. např. Phys. III,5,204a9-13, 
24-28; De an. III,2,426b23^27al6; srv. Met. XIII,9,1075a7.

211 Aristotelés, Met. IX,9,1051a29-30.
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V průběhu činného myšlení vystupuje skutečnost, která neexisto
vala před či po myšlení. Je to tato skutečnost, totiž délka myšlená 
jako celek (a nikoli délka rozkládající se na zemi), co Aristotelés 
nazývá „skutečně nedělitelným". Toto činné myšlení je skutečně 
nedělitelné, nikoli pouze nerozdělené -  co by ho vůbec mohlo 
rozdělit? Je to délka nakreslená na zemi, jež je v mohoucnosti ne
dělitelná i dělitelná.212

O věcech lze podle Aristotela uvažovat z různých hledisek. Na
příklad délku lze považovat za jedinou délku nebo za dvě délky. 
Nicméně při činném uvažování o každé z těchto dvou možností 
vznikají dvě odlišné skutečnosti druhého stupně, z nichž jedna 
je skutečně nedělitelná -  tj. činná jednota -  a druhá je skutečně 
rozdělená. Délku lze pojímat jak jako jednu, tak jako mnohou. 
Avšak pojímáme-li ji činně jako jednu, existuje jediná nedělitelná 
skutečnost druhého stupně, zatímco pojímáme-li ji jako mnohost, 
existuje množství skutečností druhého stupně, z nichž každá je 
skutečně nedělitelná.

Bůh, jak jsme viděli, je podstatou bez látky. Vše, co je bez lát
ky, je nedělitelné, a jelikož bůh je věčnou skutečností, je skutečně 
nedělitelným. Jelikož myslí sebe sama, je předmět jeho myšlení

212 Antičtí i moderní komentátoři navrhovali, že větu „nedělitelné je ... 
v mohoucnosti a ve skutečnosti*4 je třeba vyložit jako „to, co není v mo
houcnosti dělitelné44 a „to, co není ve skutečnosti dělitelné44, přičemž „v mo
houcnosti44 a „ve skutečnosti44 se vztahuje k „dělitelné44 a nikoli „neděli
telné44 (430b6-7). (Viz Themistios, 110,5 H., 202,22 Sp.; Simplikios, 251,14; 
W. D. Ross, Aristotle, De Anima, str. 301; avšak srv. Filoponos, 549,5-7. 
Srv. též R. R. D. Hicks, Aristotle, De Anima, str. 516-517; ačkoli srv. také 
jeho vlastní překlad na str. 137. Jediná Aristotelova věta, kterou Hicks cituje 
na údajnou podporu tohoto typu výkladu, Met. XII,8,1073a23, tento výklad 
nepodporuje.) Je-li délka nakreslená na zemi v mohoucnosti nedělitelná, zdá 
se zvláštní, že podle Aristotela ji můžeme nazývat „nedělitelnou44 (430b6-7). 
Dojem zvláštnosti vyplývá, jak se domnívám, z toho, že v celé řadě případů 
to, co je v mohoucnosti F, není F. Tento dojem zmizí, uvědomíme-li si, že 
existují některé případy, kdy to, co je v mohoucnosti F, může být nazýváno 
F. Jak jsme již viděli, „zvuk44, „barva44 a „zápach44 může odkazovat jak k mo
houcnosti, tak ke skutečnosti. Obecně vzato k tomuto jevu asi dochází tehdy, 
když je skutečnost aktivní myšlenkové uchopování něčeho, co je, pokud není 
uchopováno, mohoucnosti.
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skutečně nedělitelný. Z toho nevyplývá, že by jeho myšlení nemělo 
žádný vztah ke světu ani že by jeho nazírání sebe sama bylo prázd
né. Zůstává totiž otevřena možnost, že bůh myslí svět (a v něm vtě
lené bytnosti) jakožto celek. Toto myšlení by se lišilo od bytností, 
jež nalézáme ve světě, tak jako se skutečnosti vyššího stupně liší 
od svého protějšku na nižším stupni. Lze říci, že bytnosti nižšího 
stupně jsou jak v mohoucnosti dělitelné, tak v mohoucnosti nedě
litelné. Je možné myslet tuto bytnost a poté myslet jinou bytnost -  
bytnosti, které se nacházejí ve světě, pak budou skutečně rozdě
lené. Naproti tomu myšlení boha je skutečně nedělitelné. Nemyslí 
nejprve tu a poté onu bytnost. Myslí bytnosti ve světě jako celek. 
Proto se bůh, jenž je totožný se svým myšlením, nenachází ve 
světě. Jeho myšlení se navíc liší od činnosti druhého stupně, která 
představuje naše nahlížení toho či onoho aspektu světa. A je tudíž 
přinejmenším možné, aby se naše nazírání týkalo složenin, aby 
k němu docházelo v čase, a aby pro něj přesto platilo, že jak my, 
tak bůh nazíráme tytéž bytnosti -  v jednom případě jako rozdě
lené, v druhém případě jako nedělitelné. Aristotelova představa 
boha, jenž myslí sebe sama, bude pak stejně bohatá jako představa 
nazírání světa jako celku.

Domnívám se, že Aristotelés se při vysvětlování božího vztahu 
ke světu chápe této možnosti. Upozorňuje na problém lidské nebo 
jakékoli mysli, která myšlením uchopuje složeniny v určitém ča
sovém intervalu: „[mysl] nenalézá dobro v té či oné části, nýbrž to 
nejlepší je  v určitém celku a je něčím odlišným.“213 Avšak pokud je 
to nejlepší v určitém celku, pak také myšlení boha musí tvořit urči
tý celek. Řád celku přírody závisí, jak jsme viděli, právě na jeho 
myšlení: „Neboť tu dobro je jak v řádu, tak ve vojevůdci, a více 
v něm; vždyť on nezávisí na řádu, ale řád závisí na něm “214 Svět 
má řád, a proto o něm lze přemýšlet jako o celku. Boží myšlení je 
myšlením tohoto celku, avšak bůh v podivném slova smyslu vůbec 
nepřemýšlí o světě. Jeho myšlení je na světě nezávislé; přesto však

213 Aristotelés, Met. XII,9,1075a7-9 (překlad a zvýraznění J. L.).
214 Tamt., XII,10,1075al4-15.
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svět nabývá řádu, jejž má, právě díky jeho myšlení. V tom spočívá 
vysvětlení, proč je svět dobrý.

Pokud tento výklad božího vztahu ke světu odpovídá Aristo
telovým názorům, pak musí být revidováno obvyklé pojetí dějin 
filosofie. Obvykle se má za to, že filosofové před Kantem tíhli 
k tomu pojímat mysl jako zrcadlo přírody.215 Avšak Aristotelés, 
jak se zdá, „zrcadlovou teorii44 mysli nezastával. Opačný dojem 
vzniká, pokud dílčí aspekt vztahu mysli ke světu chápeme izolo
vaně -  totiž ten aspekt, že člověk se vyvíjí od nevědění k moud
rosti. Člověk se rodí v nevědomosti, avšak je bytostí schopnou 
nabývat zkušenosti stykem se světem. Prostřednictvím opakované 
zkušenosti a vzdělání přijímá jeho mysl formy, s nimiž se člověk 
ve světě setkal. Nicméně toto je hledisko vývoje člověka, nikoli 
hledisko vztahu mysli ke světu.

Hledisko se změní, uvažujeme-li fyziku nazírání. Bytnost ně
jakého fyzického předmětu vyjadřuje to, čím tento předmět nej
opravdověji je - j e  podstatou a skutečností tohoto předmětu. Avšak 
z hlediska mysli je tento předmět nejopravdověji mohoucností být 
pochopen. A k uskutečňování této mohoucností dochází v mysli -  
toto uskutečňování vlastně myslí je. Každá mohoucnost v Aristo
telově světě závisí na předchozí skutečnosti.216 Tou nemůže být 
jednoduše bytnost vtělená v předchůdně existujícím přirozeném 
předmětu, neboť bytnost jako taková zůstává mohoucností, jež 
má být pochopena. Předchozí skutečností musí být bůh nebo čin
ná mysl, jež je bytností na nejvyšším stupni skutečnosti. Je tu
díž správnější říci, že podle Aristotela se příroda snaží napodobit 
mysl, než že mysl se snaží zrcadlit přírodu.

Kant popisuje svůj „kopernikánský obrať4 ve filosofii jako 
posun od předpokladu, že „veškeré naše poznání se musí řídit 
předměty44, k předpokladu, že „předměty se musejí řídit naším 
poznáním44.217 Obtíž tohoto popisuje v tom, že dovoluje čtenáři 
předpokládat, že Kantův vlastní příspěvek spočívá v navrženém

215 Viz např. R. Rorty, Philosophy and the Mirror o f Nátuře.
216 Aristotelés, Met. IX,8, zejm. 1050a30-b8.
217 I. Kant, Kritika čistého rozumu, B XVI.
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směru vztahu závislosti spíše než v charakterice mysli, jíž se před
měty řídí. Jak Aristotelés, tak Kant jsou přesvědčeni, že předměty 
se musí řídit poznáním spíše než naopak. Avšak pro Kanta z toho 
vyplývá, že řízené předměty poznání musí být „jevy“ -  empirické 
poznání je možné pouze tehdy, je-li částečně, avšak podstatným 
způsobem utvářeno lidskou myslí. Předměty se tudíž musí řídit 
především naším poznáním. Tento „subjektivní44 příspěvek nás 
podle Kanta nezbavuje nároku na objektivní empirické poznání, 
nýbrž poskytuje podmínky jeho možnosti. Můžeme říci, že Kant 
humanizuje poznání -  mít poznání očividně neznamená vidět svět 
tak jako bůh.218 „Zkreslení44 způsobené lidskou myslí nás, jak se 
Kant domnívá, nezbavuje možnosti poznání, nýbrž poskytuje nám 
jeho podmínky. Kantova originalita nespočívá v předpokladu, 
podle něhož se předměty musí řídit myslí, ale v jeho vykreslení 
mysli, jíž se předměty řídí.

Naproti tomu podle Aristotela se předměty nemusí řídit naším 
poznáním proto, že musí odpovídat lidské mysli, ale protože se 
musí řídit bohem či činnou myslí. Aristotelés je tudíž, lze říci, ob
jektivním idealistou. Je idealistou v tom smyslu, že řád fyzického 
světa vposled závisí na mysli. Avšak v tomto idealismu není ani 
stopa po subjektivitě. Předměty musí odpovídat poznání, avšak 
to ani v nejmenším neukazuje, že by vznikaly nějakým naším 
přičiněním. Aristotelés se od Kanta neliší v otázce, zda se musí 
předměty řídit myslí, nýbrž v určení mysli, jíž odpovídají. Jelikož 
podle Aristotela není na mysli, jíž se předměty řídí, nic specificky 
lidského, není žádný důvod říkat, že bytnosti, jež nazíráme, jsou 
pouhé jevy.

Dějiny filosofie lze zhruba řečeno vidět dvěma způsoby -  buď 
se vyznačují zlomy, nebo souvislostmi. Nejobvyklejší je pohled 
prostřednictvím zlomů. Například Descartův důraz na jednotlivé 
já a na to, co může poznat, a jeho radikální zkoumání skepticismu 
vedlo k vynálezu subjektivního idealismu. Po Descartovi musí 
filosofické zkoumání začít u já a jeho zkušenosti a odtud se pro
pracovat dál. Na základě tohoto rozvrhu se v 17. století vynořuje

218 Viz H. E. Allison, Kanťs Transcendental Humanismy Kants Transcen- 
dental Idealism.
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řada problémů, jimž se předchozí filosofové prostě nevěnovali.219 
Pak je pochybné, zda řešení dávno mrtvých problémů přinášená 
dřívějšími filosofy mohou být smysluplně uplatněna na novou pro
blematiku. Existuje však i jiný rozvrh. Filosofii lze vidět tak, že se 
v průběhu celých svých dějin zabývá otázkou, jak se mysl vztahuje 
ke skutečnosti či (snad ekvivalentní otázkou) jak a kde narýsovat 
hranici mezi subjekty a objekty. To jsou jistě základní otázky pro 
Platóna i Aristotela a jsou zřejmě i ústředními problémy Kantovy 
první Kritiky. Vždyť jednou z ústředních myšlenek Kantova trans- 
cendentálního idealismu je přerýsovat hranici mezi subjektivním 
a objektivním tak, že to, co je z empirického hlediska objektivní 
podmínkou zkušenosti, je z transcendentálního hlediska subjek
tivní podmínkou mysli, jíž se musí jevy řídit. Ve skutečnosti pře
klenuje rozdělení mezi antickou a moderní filosofií i otázka, jak 
se pojmy vztahují na předměty, která odráží problém, jak se mysl 
vztahuje ke skutečnosti, jenž fascinoval Platóna a Aristotela. Me- 
tafyzika podle Kanta upadla, protože se omezila na „tápání mezi 
pouhými pojmy“. Metafyzika může podle něj postoupit vpřed pou
ze tehdy, jestliže se odpoutá od planého zkoumání vztahů mezi 
pojmy a znovu začne zkoumat vztah pojmů k předmětům.220 Nyní 
by již mělo být zřejmé, že vztah subjektivní mysli k objektivnímu 
světu je jednou z ústředních otázek Aristotelovy filosofie. Zdá se 
tedy, že zájem o vztah mysli ke světu překonává údajnou propast 
mezi antickou a moderní filosofií. Ve světle tohoto čtení dějin filo
sofie zůstává kartesiánský a humeovský skepticismus problémem 
pro Kanta, je však podružný ve vztahu k tradičním metafyzickým 
problémům, jakými jsou vztah mysli ke skutečnosti, hranice mezi 
subjektivním a objektivním nebo vztah pojmů k předmětům. Ani 
problém radikálního skepticismu netvoří do sebe uzavřenou pro
blematiku. Objevuje se jako relativně nedávný rozruch v širším 
pojmovém rámci, jenž prochází celou západní filosofií.

V tomto ohledu snad stojí za to poznamenat, že jednou z ústřed
ních odpovědí na Kantovu filosofii byl pokus přemístit mysl, jíž se

219 M. F. Bumyeat, Idealism in Greek Philosophy: What Descartes Saw 
and Berkeley Missed.

220 I. Kant, Kritika čistého rozumu, B XV.
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předměty řídí. Hegel se pokusil umístit mysl do ideje či absolut
na; pozdní Wittgenstein se pokusil umístit ji do činností a zvyků 
společenstvi, které nazýval životni forma. Oba tvrdili, že neexis
tuje žádné legitimní nadřazené stanovisko, z něhož by mohlo být 
poznání odsouzeno jako pouhý jev, jako výsledek systematické
ho, lidského zkreslování. Ačkoli sdíleli Kantovo přesvědčení, že 
předměty se musí řídit našimi pojmy, ani jeden z nich si nemyslil, 
že by přijatelným kandidátem na to být tou myslí, kterou se věci 
řídí, byla jednotlivá lidská mysl. Můj postoj je samozřejmě ten, že 
určení mysli, jíž se věci řídí, zůstává vážným filosofickým problé
mem. A je to problém, vůči němuž byl Aristotelés, samozřejmě 
v odlišné podobě, vnímavý.

6.8 Místo člověka vně přírody221
Tato kniha začínala velmi paradoxním pojetím člověka, jenž je 
přírodou puzen překročit svoji přirozenost. Vraťme se ještě na 
chvíli k onomu sledu myšlenek, které jsou sice přesvědčivé, ale 
které se při prvním nastínění zdály být tak bizarní.222 Na začát
ku Metafyziky Aristotelés říká, že porozumění prvním principům 
a příčinám je božské.223 Nehovoří přitom metaforicky. Bůh sám je 
prvním principem a příčinou, takže když dospíváme k porozumění 
prvním principům, dospíváme k porozumění bohu. Naše přirozená 
touha rozumět nás žene vpřed, dokud porozumění nedosáhneme. 
Toto porozumění by pro boha bylo sebeporozuměním. Nyní již 
dokonce chápeme, že toto sebeporozumění je  bůh. Již také chá
peme, že toto porozumění j e v  slabším smyslu sebeporozuměnim 
i pro nás. Začínáme si totiž rozumět jako ti, kdo rozumí světu 
skrze svoji činnost učení a rozumění. Začínáme si všímat a po
znávat, že něco z božího způsobu činnosti je také v naší vlastní 
činnosti porozumění světu a principům a příčinám, jež určují jeho

221 Vhodná četba: Aristotelés, Eth. Nic. X,7-9.
222 Viz kap. 1 výše.
223 Aristotelés, Met. I,2,982b28-983all.
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poznatelnou strukturu. To je důvod, proč je toto porozumění, ač 
jde přitom o naše porozumění, v jistém smyslu božské.

V první kapitole jsem zmínil dva pozoruhodné důsledky tvr
zení, že porozumění prvním principům a příčinám je božské. Za 
prvé, protože bůh je principem všech věcí a je utvářen porozu
měním sobě samému, vyplývá odtud, že samo toto porozumění 
je příčinou či principem všech věcí. Proto porozumění prvním 
principům -  filosofie -  není porozuměním něčemu, co existuje 
nezávisle na tomto porozumění. Porozumění je samo principem či 
silou ve světě. Nyní vidíme, jak je to možné. Filosofické porozu
mění světu je porozuměním první podstatě -  porozuměním tomu, 
co svět v nejzákladnějším smyslu jest. Právě toto porozumění však 
je  první podstatou na nejvyšším stupni skutečnosti. Zde filosofické 
porozumění, božské porozumění a první podstata splývají. Forma 
neboli bytnost je základní hybnou silou ve světě, a rozumí-li mysl 
světu, stává se touto hybnou silou. Filosofická činnost je pak jed
nou ze základních sil ve vesmíru. To je samozřejmě poněkud za
vádějící způsob, jak vyjádřit hlubokou pravdu o Aristotelově světě. 
„Filosofická činnost“ je označením, jež dáváme formě teprve zpět
ně. Forma působila jakožto základní síla dlouho předtím, než se 
lidé vůbec seskupili do společenství, v nichž vznikla třída mající 
volný čas -  tedy třída, jejíž členové byli s to uspokojit svou touhu 
porozumět.

Za druhé, naplní-li člověk zcela svou touhu rozumět, dospěje-li 
k porozumění principům a příčinám světa, nenabývá porozumění 
oddělenému předmětu, který je, jak se ukazuje, božským. Porozu
mění samo je božské. Jelikož výrazy „lidská duše nazírající for- 
mu“, „forma“, „první podstata^ a „bůh myslící sebe sama“ mohou 
různým způsobem popisovat tutéž věc, totiž formu na nejvyšším 
stupni uskutečnění, není lidské porozumění pouze porozuměním 
božskému, nýbrž samo je  božské. Právě zde se ocitáme tváří v tvář 
paradoxnímu pojetí člověka puzeného svou přirozeností svoji při
rozenost opustit. Pro naplňování své touhy porozumět musí člo
věk překročit svoji vlastní přirozenost přesně v ten moment, kdy 
ji konečně uskuteční. Avšak pokud Aristotelův výklad ukazuje, 
že člověk musí překonat to, co je být člověkem, a to právě proto,
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aby se plně člověkem stal, neznamená to, že člověk musí vposled 
opustit sebe sama?

Máme-li porozumět tomuto paradoxu, musíme, jak se domní
vám, pochopit paradox jiný, totiž ten, že -  podle zralého Aristo
tela - j e  člověk v podstatné míře odcizen své vlastní přirozenosti. 
Toto tvrzení musí na první pohled vypadat nesmyslně. Přirozenost 
či forma člověka je tím, čím člověk nejbytostněji je. Říci, že je 
odcizen své vlastní přirozenosti, nedává žádný smysl -  je to to
též jako říci, že je odcizen sobě samému. Tak by nám to alespoň 
mohlo připadat. Uvažme však cesty zkoumání, po nichž Aristo
tela jeho touha po porozumění vedla. V průběhu svých výzkumů 
objevil Aristotelés možnost základního metafyzického zkoumání 
první podstaty. Toto zkoumání vedlo k objevu týkajícímu se člo
věka -  totiž že může sám sebe pojímat dvojím způsobem. Může se 
chápat jako složenina látky a formy -  lidská duše se uskutečňuje 
v mase a kostech. Anebo může chápat sebe sama v pojmech své 
podstaty, toho, čím je nejopravdověji, tj. lidské duše. „Člověk44 
je pojem, který Aristotelés vyhradil pro označení oné složeniny. 
V tomto smyslu je výraz „člověk“ podobný výrazu „tuponososť4, 
který označuje formu, jak je uskutečněna v určité látce.224 Není 
podobný výrazu „vydutost44, jenž označuje formu o sobě, tj. formu, 
jež může být uskutečněna v různých typech látky.

Člověk jako složenina formy a látky je výtvorem fyzického svě
ta. Je přirozeně politickým živočichem a dobrý život je pro něj živo
tem mravní ctnosti. Politický život je činný zdařilý život uprostřed 
společenství, jež je přirozeným lidským prostředím. Nazývejme 
pohled na člověka zapojeného v činném životě v politickém spole
čenství „pouze lidskou perspektivou44. Jakmile Aristotelés objevil, 
že forma člověka je tím, čím člověk nejopravdověji je, chyběl jen 
krůček k objevu, že člověku je dostupná více než jen lidská perspek
tiva. Když člověk dosáhne nejhlubšího sebeporozumění, uvědomí

224 Ve starořečtině je tento příklad názornější, protože pro „tuponososť4 
a „tupost44 má tento jazyk dva odlišné výrazy, z nichž první se užívá výhradně 
o nose. Proto Aristotelés může říci „tuponosost je tupost na nose44 (eoxi yáp tó 
aipóv KOiXórriq év piví, esti gar to simon koilotés en rhini, Met. VII,5,1030b30), 
aniž by to na čtenáře působilo jako tautologie. -  Pozn. překl.
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si, že je ve velmi významném smyslu nelidským. Je lidskou duší; 
a lidská duše na nej vyšším stupni činnosti, tj. činná mysl, nemá 
vůbec žádné materiální vyjádření. Jakmile však člověk pojímá sebe 
sama jako někoho, kdo je ve významném smyslu nelidský, otevírá 
se možnost radikálně odlišné formy života:

„Je-li štěstí činností v souladu s ctností, rozumí se, že musí být 
v souladu s ctností nej vyšší; a tou bude ctnost věci, jež je  v nás nej
lepší. Ať je to mysl nebo něco jiného, co je tímto prvkem, o němž 
myslíme, že je naším přirozeným vládcem a vůdcem a že myslí 
věci krásné a božské, ať je to již samo božské anebo je to pouze 
nejbožštější prvek v nás, činnost této věci v souladu s její vlastní 
ctností bude dokonalým štěstím. Již jsme řekli, že tato činnost je 
nazí ravá.“225

Člověk je tvorem, který přemosťuje propast mezi božským a při
rozeným světem. Jako zvíře je člověk výtvorem přirozeného světa; 
jako mysl je naprosto nehmotnou schopností zabývat se božskou 
činností. Můžeme si pak myslet, že podle Aristotela neexistuje 
jediný způsob života, v němž se obě stránky lidské povahy har
monicky prolínají. Člověk je nutně tažen protichůdnými smě
ry -  směrem k politickému životu ve společnosti a směrem k ne
společenskému životu nazírání. Není to tak docela pravda. Život 
mravní ctnosti, popisovaný ve větší části Etiky Nikomachovy, má 
být harmonický. Není přece vposled životem určeným pouze pro 
maso a kosti, ale pro lidskou duši, jež je v nich vtělena. Problém 
člověka podle Aristotela nespočívá v nemožnosti žít harmonický 
život, ale v možnosti určitého typu neharmonického života nato
lik hodnotného, že kvůli němu stojí za to se všech myšlenek na 
harmonii vzdát.226

Proto ačkoli člověk podle Aristotela není zbaven možnos
ti žít harmonický život vhodný pro člověka, přesto stojí před

225 Aristotelés, Eth. Nic. X,7,l 177al2—18. (Výraz ápení, areté, překládám 
jako „ctnost44, a nějako „výtečnosť4, voo<;, nús, překládám jako „mysl“, a ni
koli jako „intelekt44.)

226 To, že nazíravý způsob života je alternativou k mravnímu způsobu, je 
zmíněno rovněž v Politice (VII,2).
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fundamentální volbou. Většina lidstva se samozřejmě s touto vol
bou nemusí nikdy vyrovnávat -  ať už vinou hmotné nouze či vi
nou nedostatku vrozených schopností je většina lidí z možnosti žít 
nazíravý život vyloučena. Pouze nemnozí, kteří mají jak hmotné 
prostředky, tak duchovní schopnosti k vedení nazíravého způsobu 
života, si budou nuceni vybrat. Jejich vrozená touha porozumět 
je totiž povede dál a dál, dokud nestanou tváří v tvář sporu mezi 
fundamentálně odlišnými možnostmi, jak život prožít. Aristote- 
lés nám ovšem nabízí následující útěchu: nejde o volbu tragickou. 
Jsme-li skutečně s to volit, pak nemůže být pochyb o tom, že si 
máme zvolit život nazíravý. Nebude žádný důvod pro lítost či vý
čitky, že jsme opustili mravní způsob života.

Aristotelés vynáší nazíravý způsob života nade všechny ostat
ní. Čteme-li jeho chvalořeč, je těžké se zbavit myšlenky, že jím  
vychvalovaný způsob života je poněkud nepěkný. Nazíravý způ
sob života je za prvé nej soběstačnějším ze všech. Na začátku Eti
ky Nikomachovy je soběstačnost označena za politickou ctnost.227 
Jako taková se projevuje ve vztahu člověka k jeho rodině, přátelům 
a spoluobčanům. Soběstačným je ten člověk, který má jak hmotné 
prostředky, tak charakterové schopnosti, aby mohl žít uprostřed 
svých spoluobčanů uměřeně, velkoryse a spravedlivě. V tomto po
jetí lze žít soběstačný život pouze v rámci politického společen
ství -  a Aristotelés ho opravdu staví do protikladu k osamělému 
životu, v němž, jak se domnívá, nemůže člověk prospívat.228 Když 
však dospívá ke chvále nazíravého života, objevuje se forma sobě
stačnosti, která mravní způsob života překonává. Uměřený člověk, 
člověk spravedlivý a člověk statečný závisejí na společenském pro
středí, v němž uskutečňují své ctnostné činy, „avšak filosof může 
nazírat, dokonce i když je  sá ir i\229 Na konci Etiky není již soběs
tačnost politickou, nýbrž metafyzickou ctností. Je to vposled boží 
činnost, jež nám ukazuje, v čem soběstačnost spočívá, a člověk má 
příležitost účastnit se toho, co lze nazvat metafyzickým zdarem.

227 Aristotelés, Eth. Nic. I,7,1097b7-22.
228 Tamt., I,8,1099b3-6. Viz oddíl 5.6 výše.
229 Aristotelés, Eth. Nic. X,7,1177a32-33.
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Božská soběstačnost -  tj. naprostá totožnost myšlení a předmětu 
v nej vyšším uskutečnění formy -  je vzorem metafyzického zdaru. 
Protože člověk je od přirozenosti myslící bytostí, protože od přiro
zenosti touží porozumět, touží vposled pouze lidskou perspektivu 
opustit. Samozřejmě vyvstává vážná otázka, nakolik může být 
člověk v takovém projektu úspěšný. Bez ohledu na to, jak vzne
šené jsou jeho myšlenky, zůstává totiž člověk složenou bytostí, 
která nemůže rozdíl mezi subjektivní myslí schopnou porozumění 
a objektivním světem schopným být pochopen nikdy plně pře
kročit. Přesto však člověk zůstává tím, kdo dosahuje toho typu 
porozumění sobě samému, které je jako to boží. V jeho nazírání 
jsou totiž myslící mysl a předmět myšlení totožné. Člověk, jako 
ten, kdo činně rozumí, nepotřebuje nic mimo sebe. Metafyzicky 
se mu daří.

Druhý způsob, jímž Aristotelés vychvaluje nazíravý způsob ži
vota, je tvrzení, že nazírání nic nevytváří a nemá žádnou hodnotu 
mimo sebe.230 Statečné jednání může napomoci uskutečnit dobrý 
život, a může být tudíž dobré o sobě, ale má rovněž další cíl -  na
příklad bránit athénský stát. Nazírání nemá jiný cíl mimo sebe. 
V tomto smyslu napodobuje boží život, jenž nic nevytváří.

Za třetí Aristotelés vyzdvihuje, že nazíravý způsob života je 
životem volného času.231 Mravně ctnostný člověk bude často za
městnán požadavky, jež na něj klade jeho společenská existence. 
Státník a generál budou čerpat slast z požadavků politického ži
vota, a mohou dosáhnout vznešenosti a velikosti, avšak jejich ži
vot bude do jisté míry náročný a ustaraný. Zrození filosofie bylo 
podle Aristotela dějinnou událostí, jež nastala teprve poté, co 
společenství nabylo takového uspořádání, že mohlo zabezpečit 
nezbytnosti života a osvobodit třídu pánů k tomu, aby se mohli 
věnovat volnočasovým činnostem.232 Nazíravý způsob života je 
volbou přístupnou pouze členům třídy pánů, již mají volný čas. 
Ačkoli se ten, kdo se zabývá nazíráním, zříká svých závazků vůči

230 Tamt., X,7,1177bl-26.
231 Viz znovu tamt., X,7,l 177b4-26.
232 Aristotelés, Met. 1,1,98lbl3-25, 2,982b20-24. Viz kap. I výše.
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společnosti, bude na ní přesto záviset v tom ohledu, že mu tato 
společnost poskytuje hmotné výhody, jež nespolečenský nazíra- 
vý život umožňují. Hrubě řečeno je nazíravý život příživnický. 
Smířlivěji lze řici, že nazíravý způsob života přece jen je nějak 
lidsky prospěšný. Je-li totiž mysl tím nejlepším v nás, pak nazíra
jící člověk žijící životem mysli je prospěšný lidstvu jako příklad 
lidské formy v nejvyšším uskutečnění, jako případ vlády toho 
nejlepšího v nás.

Zanedbání veškerých zájmů o naše bližní nicméně asi nevy- 
hlíží jako nejpřitažlivější způsob života, jaký může člověk vést. 
Ačkoli však nazíravý způsob života vypadá opravdu nepěkně, na
bízí mnohem větší poučení než jen to, že se Aristotelovy hodnoty 
nápadně liší od našich vlastních. Naziravý způsob života vypadá 
nepěkně, protože na něj pohlížíme z mravního a pouze lidského 
hlediska. Nazíravý způsob života je svou povahou nemravný. Aris
totelovi jde však o to, že určití lidé mohou mít ohromný důvod žít 
nemravný život. Důvod leží v tom, že člověk je zčásti božský -  
a pokud je s to žít božský život, pak vůbec nemůže být pochyb 
o tom, že jej také žít má:

„Takový [nazíravý] život by však byl pro člověka příliš vysokým; 
neboť člověk by tak nežil jakožto člověk, nýbrž nakolik je v něm 
přítomno něco božského; a oč toto vyniká nad naši složenou při
rozenost, o tolik také ta činnost nad tu, která je výkonem jiného 
druhu ctnosti. Je-li mysl božská, pak, ve srovnání s člověkem, 
je božský také život podle mysli ve srovnání s lidským životem. 
Avšak nemusíme následovat ty, kdo nám radili, abychom jakožto 
lidé smýšleli o lidských věcech a jako smrtelníci o věcech smr
telných, nýbrž se musíme, nakolik můžeme, stát nesmrtelnými 
a napínat každý nerv k tomu, abychom žili ve shodě s tím, co je 
v nás nejlepší; neboť i když je to svými rozměry nepatrné, silou 
a hodnotou to vše převyšuje. Ba zdá se, že toto je pro každého 
jeho pravé já, ježto je to jeho vládnoucí a lepší část. Bylo by tedy 
zvláštní, kdyby si člověk zvolil žít ne svým vlastním životem, 
nýbrž životem něčeho jiného. A co jsme řekli dříve, bude platit 
i nyní; nejlepší a nej příjemnější je pro každou věc to, co je jí při
rozeně vlastní; pro člověka to tedy je život podle mysli, poněvadž
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mysl spíše než cokoli jiného jest člověk. A tak tento život je i ten 
nej šťastnější/4 233

Možná že my moderní lidé nejsme tak přitahováni k nazíravému 
způsobu života jako Aristotelés. Jistě však spolu s Aristotelem 
uznáme, že odlišné rysy lidské přirozenosti nemusí všechny po
hodlně zapadat do mravní oblasti. Jako moderní lidé máme sklon 
věřit, že velkého umělce mohou tvůrčí požadavky vést k zane
dbávání odpovědnosti za rodinu, přátele či společnost.233 234 Lze si 
představit nějakého novějšího Aristotela, který tvrdí, že božským 
prvkem v člověku je jeho tvořivost. Umělec, podobně jako bůh, je 
tvůrcem, takže pokud si můžeme volit mezi uměleckým a mrav
ným životem, máme si zvolit ten umělecký.

Aristotelés ztotožňuje člověka s jeho myslí. Člověk je nejprve 
ztotožněn se svou podstatou či formou a poté s nejvyšším či vůd
čím prvkem své podstaty. Tím je nelátková schopnost nazírat for
my bez látky. To, čím člověk nejopravdověji je, není v Aristote
lových očích ničím osobním či zvláštním. Když nazírá bytnosti 
a vede život filosofa, nechává jedinečná zákoutí své osobnosti stra
nou. Jeho nazírání bude dokonale obecné a neosobní. Samozřejmě 
musí mít konkrétní historii, aby mohl dospět do stadia, v němž 
může bytnosti nazírat. Kráčí světem svou jedinečnou cestou, na 
níž se setkává s bytnostmi vtělenými do přirozených předmětů 
a výrobků. Prostřednictvím své zkušenosti a studia nabývá jeho 
mysl forem vtělených ve světě. Filosofova mysl tudíž dospívá 
k tomu, že odráží svět (a v něm přítomné formy). Člověk je podle 
Aristotela nejvíce sebou samým, když je nejméně sebou samým -  
tj. tehdy, kdy se stává světem (alespoň co do formy). Toutéž čin
ností rovněž napodobuje boha. Bůh je totiž činným myšlením/ 
bytím forem. Člověk je nejopravdověji božskou, duševní činností.

Ačkoli tedy nazírající člověk zanedbává společenské závazky 
vůči svým bližním, na jeho volbě není nic sobeckého, protože

233 Aristotelés, Eth. Nic. X,7,1177b26-l 178a8. (Opět překládám vouq, nús, 
jako „mysl44, a nikoli jako „intelekt44.)

234 Viz B. Williams, Persons, Character and Morality; Moral Luck; Ethics 
and the Limits o f Philosophy, kap. 3.
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nazírající člověk zanedbává všechno své, v čem by mohl být so
becký. V jednom smyslu nazírající člověk samozřejmě volí nejlepší 
život pro sebe. Avšak nesobeckost této volby se ukáže, zeptáme-li 
se, jakého druhu sebe-porozumění nazírající člověk nabývá. Jistě 
nejde o porozumění jednotlivé osobnosti. Je nanejvýš porozumě
ním nejlepší věci v něm, mysli, s níž se nazírající člověk ztotožnil 
a dovolil, aby se stala jeho životem. Avšak mysli lze, jak jsme vidě
li, porozumět pouze z její činnosti. Pouze ze zkoumání světa a ze 
snahy mu porozumět lze dospět k porozumění tomu, co je mysl. 
Takovéto zkoumání a porozumění, úplné naplnění touhy rozumět, 
vposled ustavuje nejvyšší formu sebeporozumění. To znamená, že 
jakmile jsme pronikli dost hluboko do poznatelné struktury světa, 
dospěli jsme k porozumění bohu -  anebo, což je totéž, božímu po
rozumění. Avšak božské porozumění prostě je  rozumovým zákla
dem světa. A tak objevujeme, že to, co jsme (při našem zkoumání 
světa) mysleli, prostě je  mysl. V tomto bodě naše myšlení napo
dobuje a reprodukuje boží myšlení. V tomto reprodukování člověk 
dospívá k porozumění světu a k porozumění bohu, avšak dospívá 
rovněž k porozumění sobě samému. Pouze v tomto znovuzpřítom- 
nění totiž člověk naplňuje svoji nejvyšší přirozenost, a tudíž pouze 
tehdy dospívá k tomu, že si uvědomí, co je v něm nejvyšší -  mysl, 
jež je božská. Tato forma „sebeporozumění44 je tím, po čem touha 
rozumět vposled touží. Člověk dospívá k úplnému pochopení toho, 
co obnáší být předurčen k systematickému porozumění světu, kte
rý je sám předurčen k tomu, aby byl pochopen.

Myšlenka zvouzpřítomnění božího myšlení se může zdát abs
traktní a obtížně uchopitelná. Pomoci snad může následující ana
logie. V této knize byl po celou dobu předmětem studia Aristo
telův svět. Vůči Aristotelovu světu, tj. vůči systému jeho názorů 
a hledisek, jsme vlastně zaujímali stanovisko podobné tomu, které 
zaujímal Aristotelés vůči světu jako celku. Pokud tato kniha byla 
úspěšná, nezůstali jsme vůči Aristotelovu světu v intelektuálním 
odstupu -  k porozumění jeho světu jsme dospěli tím, že jsme zá
polili právě s těmi problémy a myšlenkami, s nimiž zápolil i Aris
totelés. Proto je naše porozumění Aristotelovi do jisté míry znovu- 
zpřítomněním jeho myšlení. Neexistuje tudíž žádný příkrý roz
díl mezi subjektem/myslí, jež zamýšlí porozumět (Aristotelovi),
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a předmětem (Aristotelem), jemuž má být porozuměno. V porozu
mění Aristotelovi spadá subjekt a objekt zkoumání vjedno. Aris- 
totelés se domníval, že právě ten vztah, který panuje mezi naším 
zkoumáním a Aristotelovým vlastním myšlením, platí mezi myš
lením a předmětem myšlení obecně. Když přemýšlíme o světě, je 
naše myšlení reprodukcí forem vtělených ve světě. Přemýšlíme-li 
o bohu, naše myšlení je (třeba jen částečným) znovuzpřítomněním 
božího myšlení. Podle Aristotela je svět i bůh předurčen k tomu, 
abychom jim rozuměli, stejně jako je pro nás tím, komu máme 
porozumět, Aristotelés. V obou případech dochází k porozumě
ní prostřednictvím znovupřítomnění. Avšak pokud k porozumění 
sobě samému dochází prostřednictvím myšlenkového znovuzpří- 
tomnění forem, které se nacházejí ve světě, je nutné očekávat, že 
„sebe“-porozumění bude hluboce neosobní záležitostí.

Člověk je s to vyjádřit svoji osobnost a charakter v mravním 
životě. A je schopen žít zdařilý, šťastný život v aréně mravnosti. 
Proti nazíravému životu je však mravní způsob života druhým nej
lepším.235 Z hlediska mravnosti vyhlíží nazíravý život nemravně; 
z hlediska nazírání se mravný život jeví lidským, příliš lidským: 
„Mravní ctnosti musí náležet naší složené přirozenosti; a ctnos
ti naší složené přirozenosti jsou lidské; takový je proto i život 
a štěstí, jež jim odpovídá. Ctnost mysli je věcí odloučenou.4*236 
Mravní ctnosti se zaměřují na fakt, že člověk je tělesnou bytostí 
žijící se svými bližními v přirozeném světě. Toto může být lid
ským údělem, a přesto je v jiném smyslu nazíravý způsob života 
„nejlidštějším“, jaký existuje. Co je pak ale na mravním životě 
„příliš lidské‘\  když pokud to překročíme, přivede nás nazíravý 
život k nejvyššímu uskutečnění lidského? Odpověď zní, že existují 
ctnosti, které náležejí k naší složené přirozenosti, a že z „pouze 
lidské perspektivy44 vypadá život naplněný těmito ctnostmi jako 
nejlepší život, jaký člověk může vést. Avšak filosof zjišťuje, že 
„pouze lidská perspektiva44 je pouze lidská. Zjišťuje, že existují

235 Aristotelés, Eth. Nic. X,8,1178a9-24.
236 Tamt., X,8,1178al9-22. (Překládám t|0 ikt| ápexrj, éthiké areté, jako 

„mravní ctnost", a ne jako „morální výtečnosť*, a vonq, nús, jako „mysl", 
a nikoli jako „intelekt".)
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metafyzické ctnosti, výtečnosti, takříkajíc z hlediska universa. 
A zjišťuje, že člověk je jediným tvorem na zemi, jehož život nabí
zí příležitost k metafyzickému zdaru. Zkoumáním světa nachází 
člověk své nejvyšší místo tím, že zaujme místo mysli. Tím, že 
si uvědomí, co je v něm nejlepší, překračuje člověk svoji vlastní 
přirozenost -  již nevede život, jenž je nejlepší pro člověka; vede 
prostě život, který je nejlepší.

Je důležité uvědomit si, že nazíravý způsob života neopouští 
svět úplně. Jakkoli se člověku daří žít nazíravým způsobem ži
vota, nepřestává proto být tělesnou bytostí. Hmotné potřeby jsou 
pro rozjímavého člověka nedůležité nikoli proto, že by je již ne
pociťoval, nýbrž protože pokud má to štěstí, že může žít nazíravý 
způsob života, pak se mu o tyto potřeby někdo postará. Nazíravý 
život je však zapleten do svého pozemského bytí v ještě hlubším 
smyslu. To, že člověk zkoumá přírodu, totiž samo napomáhá na
zíravý způsob života ustavit. Vyjití do světa -  ať už jde o rybníky, 
v nichž žijí žáby, nebo o obce, v nichž žijí lidé -  a jeho studium ne
lze tudíž ničím jiným nahradit. Lidské bytosti, na rozdíl od boha, 
totiž musí první podstaty objevit, mají-li je nazírat. A tento objev 
může být uskutečněn jedině pomocí činného prozkoumávání svě
ta. Nazírající člověk musí užívat svých paží a rukou, stejně jako 
své vjemové výbavy a mysli. To, z čeho nazíravý způsob života 
vposled sestává, totiž myšlení prvních podstat, je samozřejmě pro
váděno tou částí člověka, která žádné látkové vyjádření nemá. Být 
myslící bytostí je však to, čím člověk nejopravdověji jest. Nyní 
můžeme pochopit, v jakém ohledu člověk překračuje lidské a stává 
se božským, a v jakém ohledu musí zůstat člověkem a ztotožně
ní s bohem dosáhnout nemůže. Lidské činné nazírání je božské, 
avšak člověk sám, i když vede nazíravý způsob života, se může 
stát pouze podobným bohu. Boží způsob života není totiž ničím 
jiným než myšlením. Nazírající člověk se může pouze přiblížit to
muto způsobu života, protože dokonce i při nahlížení zůstává tě
lesnou bytostí. Nahlíživý způsob života může být pouze podobný 
bohu, ne s ním totožný.

Často se uvádí, že Aristotelova filosofie je nedokončená, že 
zůstává rozpolcená mezi dvěma ideály, mravním a nazíravým 
způsobem života. Tak tomu není. Pro moderního čtenáře je velmi
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obtížné vzít vážně Aristotelovo tvrzení, že člověk má v sobě bož
ský prvek. Pokud člověka považujeme za onoho pozemského, tě
lesného živočicha, jehož tak dobře známe, je obtížné se zbavit 
myšlenky, že větší část Etiky Nikomachovy nabízí jeden z nejvel
kolepějších popisů způsobu života přiměřeného takovému člově
ku, jaký kdy byl podán. Z tohoto hlediska pak vyhlíží závěr Etiky 
jako nepropracovaný dodatek, snad (jak doufáme) volně připoje
ný nějakým nejapným vydavatelem. Tím přehlížíme dva aspekty 
Aristotelova myšlení, jimž se moderní čtenáři obvykle vyhýbají: 
jeho metafyziku a jeho theologii. Problémem není to, že by Aristo- 
telés otázku, jak máme žít, nerozpracoval. Spočívá v tom, že jeho 
metafyzická analýza člověka jako složeniny formy a látky mu jej 
umožňuje pojímat jako radikálně rozděleného. Člověk je složeni
nou, a přesto je nej opravdověji nejvyšším prvkem své formy.

Přirozená touha člověka porozumět jej pohání vpřed životem 
zkoumání a zkušenosti, až k momentu, kdy si je schopen uvědo
mit, kým opravdu je. Je to tato přirozená touha, jež jej pohání 
k překročení vlastní přirozenosti. A přesto i v tomto božském ži
votě zůstává stopa lidskosti -  může být žit pouze po krátký čas. 
Smrt dostihne i filosofa. Dokud však trvá, je život mysli podobný 
bohu. Aristotelés byl nepochybně přesvědčen, že takový život žil.
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Zvýrazněné stránky označují místa, kde je  termín probírán podrobně.

aritmetika: viz matematika

božský řemeslník, 31-32, 56 
bůh, 20-21, 160, 328-356; viz též 

božský řemeslník 
bytnost, 42-44, 49, 60, 117-118, 

138, 141-144, 147, 152-154, 
161, 173, 239-240, 258-259, 
279, 288, 290-291, 296, 298, 
299-302, 310-317, 324-327, 
332-333,336-337,341-343; viz 
též forma; podstata

cílová příčina, 50, 60, 330; viz též 
božský řemeslník; forma 

ctnost, ctnostný, 177, 180-184, 
187-188, 189-200 , 203, 208, 
209-210, 212-220, 233-235, 
347-348, 351, 354; viz též cha
rakter; štěstí

čas, 91-114
činnost: viz pohyb; skutečnost; 

změna

duše, 21, 80, 92, 94-95, 100, 113, 
115-120, 139-142, 147-151, 
155-166, 185-190, 225, 271, 
307, 347-348; viz též mysl; tělo

filosofie, 16-22, 67, 71-72, 80, 
197-198, 204-205, 229, 238, 
279-280, 295, 343-346, 349, 
350, 354; viz též rozumění; ro
zumové nahlížení 

forma druhu, 306-308, 313, 
318-325

forma, formální příčina, 29-37, 
47-65, 75-78, 115-137, 139, 
140-164, 188, 241-242, 247, 
272, 302-304, 308-327, 329, 
330, 333, 346-347; viz též byt
nost; látka

geometrie: viz matematika

charakter, 189-197, 201, 213-218; 
viz též ctnost; zvyk

jednotlivec: viz jednotlivina 
jednotlivina, 14-15, 301-302, 310, 

311-315,317-324; viz též obec
né; podstata

konvence: viz zákon

látka, látková příčina, 29-42,49-65, 
75-78,89-90,115-120,130-134, 
137, 143, 147-154, 158-163,
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272-273,306-309,311-313; viz 
též forma; mohoucnost 

logika, 237-260,283

matematika, 143, 260-277 
mohoucnost, 30, 32, 36-37,43-50, 

55, 74—87, 90-91, 99-100, 115,
122-137, 139-142, 144-162, 
270-271, 327, 334, 336, 340, 
342; viz též forma; skutečnost 

mysl, 135-136,137-164, 327-345; 
viz též rozumění; rozumové 
nahlížení

náhoda, 51-52; viz též samovolnost 
nekonečný, nekonečno, 81-100 
nezdrženlivost, 200-212; viz též 

ctnost; charakter; zvyk 
nutnost, 52-55, 58-61

občan: viz politika; stát 
obecné, obecnina, 14-15, 301, 306, 

310, 314-326; viz též forma; 
jednotlivina; podstata 

otroctví, 218-236; viz též politika; 
volný čas

podstata, 38-40, 75, 90, 116-118, 
278-279, 287-292, 296-327 , 
328, 330, 327-338, 352, 355 

pohlavní rozmnožování: viz vznik 
pohyb, 99-114
politika, politický, 225-236, 347, 

348-350
poznání: viz rozumění 
praktická moudrost, 197-200; viz 

též ctnost; charakter 
praktický rozum: viz praktická 

moudrost; rozum; rozvažování

princip dostatečného důvodu, 73, 77 
princip sporu, 280-296 
prospívání, rozvoj, zdar; viz štěstí 
příčina: viz forma; cílová příčina;

látka; účinná příčina; změna 
přirozenost, 28-69

rozum, rozumovost, rozumnost, 18, 
59-63, 66-67, 152, 166, 178, 
179-180, 187-188, 195, 203, 
214, 225-226, 239, 253, 285, 
328-329; viz též mysl; praktická 
moudrost; princip dostatečného 
důvodu

rozumění, porozumění 13-27 , 
40-42 , 72-73, 80-81, 90-91,
123-125, 137-141, 143, 145, 
146-158, 163-164, 197-198, 
207-208, 229, 237, 258-260, 
278-280, 301, 327, 332-333, 
337-338, 345-350; viz též mysl; 
praktická moudrost; rozumové 
nahlížení; sebeporozumění; tou
ha rozumět; učení 

rozumové nahlížení, 116,124,137- 
164,197-199,271,327-356; viz 
též mysl, rozumění 

rozvažování, 57, 59-60, 164-175, 
189-191, 197-200, 206-207, 
214-218; viz též rozum 

růst: viz vznik

sebe-porozumění 20-22, 139, 154, 
157, 173,213, 352-354 

schopnost: viz mohoucnost 
skepticismus, 71,112-113,219-223 
skutečnost, uskutečňovat 29-33,36, 

44-51, 54-57, 73-87, 115-118, 
121-137, 138-141, 145-163,
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271, 326-327, 330-342, 346; viz 
též mohoucnost

slast, 186, 192-195, 331-333, 350 
smyslová zkušenost: viz zkušenost 
soběstačnost, 228, 349 
svoboda, 173-175,212-218; viz též 

otroctví
sylogismus, 238, 247-258

štěstí, 179-184, 185-189 , 203, 
228-229, 232-235, 237, 348, 
354—355; viz též ctnost

tělo, vtělený, ztělesněný 32-35, 
115-119, 144, 154-156, 225, 
226, viz též duše; látka 

telos: viz konečná příčina 
touha rozumět, 13-27, 72, 80, 90, 

138, 156, 184, 198-199, 237, 
240, 278-280, 296, 333, 337, 
345-346, 349, 353, 356 

touha, 164-175,180-184,188-193, 
213-217, 328-330; viz též touha 
rozumět

účel: viz konečná příčina 
učení 46-49, 124-125, 163-164, 

208-209, 327, 345; viz též

rozumění; sebe-porozumění; 
zvyk

účinná příčina, 44, 49, 55, 59 
umění, výtvor, 29-30,33,42,48-49, 

57-59, 80, 118, 149, 160-161, 
195-197, 313-314, 352, viz též 
božský řemeslník

vášně: viz nezdrženlivost; ctnost 
virtus dormitiva, 37-38; viz též 

forma; mohoucnost 
vnímání: viz zkušenost 
volný čas, 14, 80, 235 
výtečnost, výtečný: viz ctnost 
vznik přirozených věcí, 36, 49, 

55-56,58,74,119; viz též změna

zákon, 227, 229-230, 234 
zkušenost, 14-15,69,112,120-137, 

138, 205-206, 328, 342 
změna, 28-40, 46-49, 70-114,

124-126, 132, 302-303, 339 
zvyk, uvykání, 190-192, 194, 210, 

213-214,229; viz též ctnost; cha
rakter

žádost: viz touha

366



Ediční poznámka
Při překládání citátů z Aristotelových děl jsme se řídili výklado
vou intencí autora a přidržovali se jeho vlastních, příp. jím upra
vených existujících anglických překladů. Přihlíželi jsme přitom 
k řeckému originálu a k moderním českým překladům A. Kříže 
(Kategorie, Praha 1958; O vyjadřování, Praha 1959; První ana
lytiky, Praha 1961; Druhé analytiky, Praha 1962; O sofistických 
důkazech, Praha 1978; O částech živočichů, 1,1, in: Fyzika, Praha 
1996; O duši, Praha 19963; Metafyzika, Praha 20083; Politika, Pra
ha 20093; Fyzika, Praha 20102; ifó&a Nikomachova, Praha 20134), 
M. Mráze {Politika /, Praha 1999), F. Karfíka {Metafyzika A, Praha 
2015), J. Hejlka (Kategorie, Praha 2016, v tisku) a rovněž k připra
vovanému překladu Etiky Nikomachovy od J. Rytíře a M. Havrdy. 
Řecké termíny uvádíme pro usnadnění četby těm, kdo neovládají 
starořečtinu, jak v originálním znění, tak v přepisu do latinky. Pra
vidla přepisu, stejně jako bibliografické odkazy, se řídí zvyklostmi 
nakladatelství OIKOYMENH.

Překladatel děkuje Janu Kunešovi za podnět k přeložení tohoto 
titulu a redaktoru Štěpánu Holubovi za neúnavnou práci a mno
hé návrhy na zdokonalení zejména poslední kapitoly. Hlavní dík 
pak patří Vandě a Martinu Buranským, jejichž zájem o Aristotela 
a o klasickou řeckou filosofii podnítil naši snahu vybrat a přeložit 
knihu, která by představila Aristotelovo myšlení v celku, a mohla 
tak sloužit studentům a jiným zájemcům o antické myšlení jako -  
v češtině dosud chybějící -  filosofický úvod do Aristotela. Manže
lům Buranským jsme tak zavázáni za podnět k započetí překladu 
a za jeho velkorysou finanční podporu. Překlad je věnován památ
ce Aleše Havlíčka.
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EDICE OIKÚMENÉ 
Svazek 154



J o n a t h a n  L e a r

(* 1948)

je  profesorem filosofie na universitě 
v Chicagu. Studoval v Yale a Cambrid
ge, kde také později přednášel. V cen
tru jeho zájmu jsou  dějiny filosofie, 
dějiny logiky a filosofické koncepce 
lidské duše od antiky po současnost, 

včetně přesahů do psychoanalýzy.

Předkládaný svazek je  filosofickým 
úvodem do Aristotelova myšlení. Jeho 
autor si volí stejné východisko jako 
sám Aristotelés, který v první větě Me- 
tafyziky tvrdí, že všechny lidské bytosti 
touží svojí přirozeností po rozumění. 
Avšak co pro nás znamená, že jsm e 
vedeni touto touhou? Co znamená, že 
nějaký tvor má svoji přirozenost? Co 
je naše, lidská, přirozenost? Jaký musí 
být svět, aby byl poznatelný rozumem, 
a jací musím e být my, máme-li být 
schopni světu porozumět? Při zkou
mání těchto otázek nás autor provází 
ústředními pasážemi Aristotelovy Fy
ziky , Metajyziky, Etiky, Politiky, jeho 
biologických a logických spisů. Kni
ha je  psána jasným stylem, jím ž chce 
autor přimět čtenáře k aktivní účasti. 
Může se stát podnětným úvodem pro 
všechny studenty filosofie a pro širo
ký okruh zájemců o Aristotela, tohoto 
giganta západních duchovních dějin.


