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Slovo úvodem

Předkládaný již sedmý sborník prací Katedry fi losofi e FF UP v Olomouci navazuje na čísla 
předchozí, která před leckdy znásilňující jednotou preferovala rozmanitost forem i obsahu. 
Ani tentokrát nebylo v silách ani úmyslu redakce zcela sjednotit úpravu všech textů. Mimo 
jiné proto, že někteří autoři trvali na vlastním oblíbeném bibliografi ckém aparátu. Věřím, že 
intelektuální požitek z četby nebude touto tolerancí nijak umenšen.

V prvním oddíle jsou seřazeny rozmanité příspěvky kmenových pracovníků a doktorandů 
katedry. Dominují zde texty z okruhu Kabinetu pro studium dějin fi lozofi e středověku a rene-
zance na jedné straně a logické školy prof. Jana Štěpána na straně druhé.

Druhou část tvoří studie některých členů pracovní „Skupiny pro výzkum mysli“ a jejich 
přátel. Tato neformální skupina složená z doktorů, doktorandů a absolventů katedry se tvořila 
kolem semináře „Metody výzkumu mysli“ vedeného na Katedře fi losofi e v akademickém roce 
2004/2005 a defi nitivně se etablovala o rok později, kdy její členové a jejich hosté pod hlavič-
kou Jednoty fi losofi cké začali prezentovat výsledky své práce.

Ve třetí části publikují své příspěvky badatelé, kteří byli tak či onak spjati s prací katedry 
v roce 2006. Za zmínku stojí sdělení jediného nefi losofa sborníku MUDr. Jakuba Vetešníka, 
který v rámci svých odborných zájmů objevil, že první olomoucká anestezie byla podána 
s největší pravděpodobností právě v areálu dnešní Filosofi cké fakulty (tehdejší všeobecná 
olomoucká nemocnice) na Křížkovského 10, v oné milované lokalitě, kterou Katedra fi losofi e 
po téměř osmnácti letech působení zde musí s nostalgií opustit.

Za nedocenitelnou pomoc při redakčním zpracovávání textů děkuji Mgr. Pavle Vohánkové.

Marek Petrů
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Friedrich Schleiermacher a počátek fi lozofi cké hermeneutiky 

Martin Ďurďovič
(Univerzita Palackého, Olomouc)

Summary: 

In this article I deal with the question of the origin of philosophical hermeneutics, which 
I pursue in the writings of Friederich Schleiermacher. In the fi rst part of the article I give 
an account of the concept of traditional hermeneutics and I show its bond to the problem of 
exegesis that was already known in antiquity and in the Middle Ages. Subsequently, I contrast 
this traditional view with the conception of hermeneutics elaborated by Schleiermacher, which 
then becomes the real topic of my investigations. In the second part of the article I analyse 
Schleiermachers’s general theory of understanding, its main concepts and methodical norms. 
Here I discuss in detail Schleiermacher’s hermeneutical notion of dialogue, his conception 
of grammatical and technical-psychological side of the process of understanding as well as 
his interpretation of the principle of hermeneutical circle. In this part I also relate Schleier-
macher’s theory to the later development of philosophical hermeneutics and I point out some 
issues that have been subject to critique.

Ačkoli si hermeneutika vydobyla své pevné místo jako nosná alternativa v plejádě 
fi lozofi ckých směrů 20. století, její kořeny sahají z historického hlediska hluboko do 
minulosti. Tím se liší od celé řady novějších fi lozofi ckých pozic, které naopak důtklivě 
zdůrazňují historickou originalitu vlastního přístupu a jeho diskontinuitu vůči předchozí 
tradici, ba někdy přímo pozvedají nárok na uskutečnění revolučního obratu v pojímání 
fi lozofi e. Tato skutečnost může být podle okolností považována stejně tak za přednost 
jako i za jistý přitěžující konzervativní element v srdci hermeneutiky. Každopádně z ní 
vyplývá, že když se z perspektivy jeho geneze díváme na hermeneutické myšlení, jsme 
nevyhnutelně postaveni před úkol odlišit některé rysy, jimiž se tradiční hermeneutika 
odlišuje od současné hermeneutiky fi lozofi cké. To je téma, kterým bych se chtěl zabývat 
v předkládaném příspěvku. Obrátím se přitom k jednomu konkrétnímu autorovi a poku-
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sím se vysledovat, jak v jeho díle dochází k odkrytí fi lozofi cké roviny hermeneutického 
fenoménu.

Od svých počátků vyrůstá hermeneutické myšlení ze zkušenosti narušeného porozu-
mění. Ta je poprvé výslovně refl ektována ne později než v klasickém Řecku, kdy za pro-
měněného stavu kultury a vědění stále ještě v úctě držený homérský mýtus ztrácí svůj 
bezprostředně srozumitelný smysl a objevuje se otázka, co přesně je jím míněno. Obtíž 
však nespočívala pouze v tom, že by bylo třeba nově objasnit význam některých slov. Přes-
tože si dílo dosud uchovávalo svůj centrální kulturní význam, problematickým začal být 
shledáván samotný věcný obsah mýtu, v němž byly příběhy bohů líčeny způsobem příliš 
poznamenaným nedůstojnými aspekty lidského života. Právě v okamžiku, kdy už mýtu 
dále není možno rozumět přímo, kdy k nám přestává promlouvat s původní samozřejmos-
tí, otevírá se při jeho chápání prostor pro interpretaci. Úkol objasnit, jakým způsobem 
lze rozumět určitým písemným sdělením, jejichž doslovný smysl se odcizil, si nyní žádá 
rozvinutí jisté širší interpretační strategie. Ještě uvnitř řeckého světa nacházíme náběhy 
na vypracování takové strategie na půdě stoické fi lozofi e, která se při výkladu mytických 
příběhů bude řídit principy alegoreze. Ve světle stoického učení o univerzálním logu 
prostupujícím přírodu jsou antičtí bohové a jejich skutky nahlíženi jako zosobnění živel-
ných přírodních sil, jež působí v mytických událostech. Rozvoj interpretačních postupů, 
podněcovaný zkušeností narušeného rozumění, je nicméně spojen teprve s křesťanským 
myšlením a s výkladem pro něj ústředního náboženského textu, Bible. Biblická exegeze 
musela řešit nejen otázku koherentního výkladu vztahu mezi starozákonní a novozákonní 
zvěstí, nýbrž i poměr vyvíjející se katolické dogmatiky k originálnímu znění textu a v ne-
poslední řadě odrážela rovněž konfesijní diferenciaci uvnitř křesťanství. Bylo zapotřebí 
se za pomoci výkladu stále znovu vypořádávat s těmi pasážemi Bible, které mohly být 
chápány v rozporu s dobovým pojetím křesťanské víry. Právě zde se vlastně po celý stře-
dověk nacházelo živné podhoubí hermeneutického myšlení.

Vše nasvědčuje tomu, že při objasňování smyslu označení „hermeneutika“ se dosud 
vyplatí vycházet z řecké etymologie tohoto slova, která v zárodku naznačuje to nejdůle-
žitější, co jím ještě dnes míníme. Latinský název „hermeneutica“ byl sice jako novotvar 
zaveden teprve v první polovině 17. století. Vytvořen byl však převodem původního řec-
kého έρμηνευτική a opírá se tak o trojčlenný význam slovesa έρμηνεύειν, které podle 
kontextu mohlo znamenat jednak „vy-jadřovat“ (vypovídat, mluvit), jednak „vy-kládat“ 
(interpretovat, objasňovat), avšak také „pře-kládat“ (tlumočit). Z logiky věci lze rozpoznat, 
že i přes rozlišení těchto tří významů zde před sebou máme vlastně diferencovaný popis 
určitého dvousměrného pohybu duchovní aktivity. Zatímco jednou v něm jde o přivedení 
smyslu k vnějšímu výrazu v nějaké výpovědi, tedy ve snaze po vyjádření myšlenky jakoby 
o pohyb směrem ven, po druhé se naopak jedná o aktivitu zpřístupnění smyslu, který již 
byl do nějakého písemného či ústního sdělení uložen - cílem je nyní získání porozumění 
sdělovanému za pomoci interpretace. Zdá se, že v případě překladu dochází vlastně také 
k takovémuto obrácení procesu mluvení a vyjadřování, během něhož usilujeme dostat 
se zpět k tomu, co mělo být určitými slovy řečeno. Druhý pohyb lze proto považovat za 
konstitutivní stejně tak pro překlad znaků či významuplných zvuků z jednoho jazyka 
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do druhého, tedy pro jev, jímž byla vymezena třetí rovina řeckého slovesa έρμηνεύειν.1 
Překlad je zvláštním případem interpretace.

Odkaz k řeckým kořenům označení „hermeneutika“ poskytuje první přiblížení k her-
meneutickému fenoménu, v němž vůdčí roli vždy nějak hraje aktivita zprostředkování 
smyslu. Navzdory tomu je však třeba poznamenat, že vzhledem k původní významové šíři 
řeckého slovesa έρμηνεύειν se zájem hermeneutické disciplíny během následujícího vývoje 
dlouho polarizoval jistým způsobem jednostranně. Zaměřovala se totiž v převažující míře 
nikoli na proces jazykového vyjadřování myšlenek, nýbrž na otázky spojené s postupem 
interpretace, při němž jde o odhalení smyslu písemně podaných sdělení především ná-
boženského rázu. I tady ovšem s příchodem novověku dochází k důležitým posunům. 
Už renesanční humanismus a vzrůstající zájem o studium řeckých a latinských klasiků 
způsobily, že to, co bylo hodno čtení, se nadále neomezovalo jen na svatou knihu Písma. 
To se spolu se zostřením smyslu pro empirické poznávání přírody podepsalo také na osví-
cenském chápání hermeneutiky. Jak ukázala novější bádání, hermeneutika se v této době 
dočasně proměňuje v univerzální nauku o interpretaci všech existujících znaků.2 Mezi ty 
jsou počítány nejen umělé znaky lidské, nýbrž i přirozené znaky božského tvůrce, jimiž 
je napsán text knihy přírody. Byla to nicméně opět Kantova kritika, která podkopávajíc 
objektivistické osvícenské představy o poznání uvrhla do propasti zapomnění rovněž 
ideu univerzální interpretace. Ačkoli její poslání už není dále vázáno výhradně na výklad 
náboženských textů a dostává se jí širšího uplatnění na poli fi lologického bádání, her-
meneutika se na sklonku 18. století stává znovu jen pomocnou disciplínou pro práci se 
starověkými texty. Opravdový průlom v dějinách hermeneutiky bude moci být spojován 
teprve s příspěvkem romantického myslitele Friedricha Schleiermachera.

V tomto článku je naším cílem postihnout z historického hlediska genezi současné 
fi lozofi cké hermeneutiky. Dříve, než si ukážeme, jak Schleiermacher otevírá dveře k ta-
kovémuto chápání hermeneutiky, je nicméně nezbytné blíže vymezit, v jakém smyslu lze 
vývoj předcházející hermeneutiky traktovat pod hlavičkou hermeneutika tradiční. Teoriemi 
vypracovanými v rámci tradiční hermeneutiky se sice už dále nebudeme moci podrob-
něji zabývat. Nic však nebrání tomu, abychom vytkli některé základní rysy těchto teorií, 
s jejichž pomocí je možné se ke konceptu tradiční hermeneutiky vztahovat a vnímat ně-
které její kontrasty vůči hermeneutice fi lozofi cké. Je přitom třeba připomenout, že spolu 
s fi lozofi cky akcentovaným zkoumáním hermeneutického fenoménu pochopitelně není 
problematika tradiční hermeneutiky, spjatá s otázkami kolem interpretace různých druhů 
textů, nějak překonána nebo vyvrácena. Spíše se jí jen dostává určitého základnějšího 
 1 K tomuto etymologickému rozboru viz Grondin, J. Úvod do hermeneutiky. Praha : OIKOYMENH, 1997, 

s. 36. Podrobněji k etymologickým souvislostem uvnitř slovní skupiny, na jejímž počátku stálo patrně 
řecké slovo έρμηνεύς, tlumočník, viz též von Bormann, C. heslo »Hermeneutik I.«. In Theologische Rea-
lencyklopädie. Berlin : Walter de Gruyter, 1986, s. 108–112. Komplexní popis vývoje chápání hermeneu-
tiky v antice a během křesťanského středověku obsahuje Pépin, J, Hoheisel, K. heslo »Hermeneutik«. In 
Reallexikon rür Antike und Christentum. Stuttgart : Hiersmann, 1988, s. 722–771.

 2 Srov. Girondin, J. cit. dílo, zejména 2. kapitola. Podobně též Birus, H. Zwischen den Zeiten. Friedrich 
Schleiermacher als Klassiker der neuzeitlichen Hermeneutik. In Hermeneutische Positionen. Schleierma-
cher – Dilthey – Heidegger – Gadamer. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1982, s. 15–58.
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ukotvení, s odkazem na něž ovšem může být dále samostatně rozvíjena jako hermeneutika 
teologická, právní, literární.3

První společný znak všech koncepcí tradiční hermeneutiky spočívá už v jejich před-
mětu. Tím je totiž vždy obsah písemných zpráv, jež máme v neměnné podobě textu buď 
přímo před sebou, anebo jsou nám – v případě otevřené knihy přírody, textu Stvořite-
le – dokonce dostupné i ve zkušenosti vnějšího světa, chápaného jako nesmírný horizont 
čitelných božích znaků. Patří už jaksi k údělu hermeneutiky, že nezbytnost její asistence 
byla nejsilněji pociťována právě v souvislosti s těmi texty či pasážemi textů, které k jejich 
příjemci nepromlouvají zcela jasnou řečí, kde se objevuje hermeneutický problém smyslu 
daného sdělení. Ten, komu se začínají ukazovat nejasnosti textu, přestává být pouze pasiv-
ním příjemcem bezprostředně srozumitelného smyslu. Stává se zároveň interpretem, který 
se musí učit zvládat nejednoznačnosti, na než při četbě naráží. Pro tradiční hermeneutiku 
bylo cílem takovéhoto procesu interpretace správné porozumění textu. A ještě lépe. Jejím 
cílem bylo dospět k takovému porozumění nikoli jen v tom kterém konkrétním případě, 
nýbrž kdykoli, na každém problematickém místě, jež se v textu může vyskytnout. To ovšem 
znamená, že bylo zapotřebí vytvořit určité metodické prostředky, které by při interpretaci 
mohly sloužit jako norma, s jejichž pomocí by napříště bylo možné k textům přistupovat. 
Právě tady nachází své opodstatnění tradiční pojetí hermeneutiky jakožto umění výkladu 
(„ars interpretandi“). Od pradávna byly hermeneutické úvahy vedeny snahou formulovat 
základní principy a jistá dílčí pravidla, kterými by postup interpretace mohl být co nej-
přesněji vymezen. Zároveň se však nikdy nevytratilo vědomí, že zajištění fundovaného 
porozumění textu neodpovídá jen nějaké čistě mechanické aplikaci pravidel výkladu, nýbrž 
může vycházet pouze z rozvinutí určitých přirozených vloh interpreta, jehož schopnost 
proniknout do smyslu textu si ponechává onen blíže nepostižitelný, „umělecký“ ráz. Byl to 
právě tento rys, díky němuž se hermeneutická disciplína záhy musela dostat do rozporu 
s novověkým pojetím vědy.

V čem spočívá novátorství Schleiermachera vzhledem k tradičnímu pojetí hermene-
utiky?4 Tady bude zapotřebí přikročit k podrobnějšímu výkladu.

 3 Přehledně k dějinám tradiční hermeneutiky viz již citovanou práci J. Grondina. K německé osvícenské 
hermeneutice a k utváření hermeneutiky na přechodu od osvícenství k romantice viz Szondi, P. Úvod do 
literární hermeneutiky. Brno : Host, 2003. Speciálně k dějinám, ale především k rozmanitým perspekti-
vám současné teologické hermeneutiky je k dispozici Oeming, M. Úvod do biblické hermeneutiky. Praha : 
Vyšehrad, 2001.

 4 Byla to vlastně až pozornost, která mu byla věnována pozdějším bádáním, od níž se na poli hermeneutiky 
odvíjí Schleiermacherova proslulost, on sám během svého života k této tematice veřejně nepublikoval 
téměř nic. Teprve v roce 1838, čtyři roky po smrti jejich autora, sestavuje a vydává Friedrich Lübe z ru-
kopisné pozůstalosti a ze zápisů z přednášek edici »Hermeneutika a kritika«, od níž se datuje následný 
vliv Schleiermacherovy hermeneutiky. Je to povýtce úrodná půda dobového historismu, do níž bezpro-
středně zasahuje, a odtud pak působí na celé další směřování fi lozofi cké analýzy hermeneutického feno-
ménu. Nebyl to nikdo menší nežli Wilhelm Dilthey, pro nějž se setkání se Schleiermacherovým dílem, 
tudíž v neposlední řadě právě s jeho hermeneutikou, stává celoživotním tématem. Podat ucelený výklad 
Schleiermacherovy hermeneutické koncepce nicméně není tak docela snadným úkolem. Sbírka pozná-
mek a krátkých textů, na kterou jsme při jejím studiu odkázáni, pochází z rozmezí třiceti let, během níž 
se důrazy Schleiermacherova uvažování nejednou měnily. Komentátorům proto nezbývá, než hledat mezi 
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„Dosud neexistuje hermeneutika jako umění rozumění obecně, nýbrž pouze mnohé 
speciální hermeneutiky.“5 V této větě je obsažena hlavní výtka, již Schleiermacher ad-
resuje hermeneutické teorii své doby, a vyplývá z ní také způsob, jakým bude budovat 
svoji vlastní koncepci. Byla to poměrně úzce ohraničená role, již hermeneutika měla 
plnit na počátku 19. století. Nacházela se tehdy, coby přípravná či pomocná disciplína 
klasických věd o starověku, v sousedství dvou dalších disciplín vztahujících se k práci 
s texty: kritiky a gramatiky. Zatímco úkolem kritiky bylo odstraňovat především formou 
kritických edic nejasnosti objevující se v souvislosti s poškozenými místy starých textů 
a úkolem gramatiky zase osvětlovat přesný význam určitých slov textu na základě doko-
nale zvládnuté znalosti jazyka, umění hermeneutiky se mělo uplatnit v těch případech, 
kdy si správné porozumění nějakému místu můžeme zajistit jen jeho interpretací. S tímto 
vymezením nyní Schleiermacher polemizuje. Jeho nedostatek podle něj totiž tkví v tom, 
že se zde poslání hermeneutiky vyčerpává pouze podáním dílčích pravidel výkladu, jež 
byla vytvořena na základě poznatků z konkrétní interpretační praxe. Není traktována 
jako nic víc než agregát pokynů odvozených z jednotlivých obtížných případů výkladu. 
Neuspokojivost tohoto stavu disciplíny, jakož i paralelní existence teologické a fi lologické 
hermeneutiky vedly Schleiermachera k promýšlení koncepce obecné hermeneutiky, jejíž 
náplní by bylo vypracovat všeobecně platné zákonitosti hermeneutického přístupu, které 
by byly na empirické interpretační práci nezávislé. Řečeno pozdější terminologií, odvrat 
od speciálního vymezení úkolu hermeneutiky přivedl Schleiermachera k tomu, aby se 
zabýval fenoménem rozumění jako takovým.

Důležitým krokem, který Schleiermacher podniká směrem k tomuto základnějšímu 
exponování celé problematiky, je nalezení nového počátku pro zdůvodnění svébytnosti 
hermeneutické analýzy. To se mu daří hlavně v pozdější fázi koncipování jeho hermene-
utiky. Zde Schleiermacher uskutečňuje výrazný a z hlediska dalšího vývoje hermeneutiky 
rovněž mimořádně předvídavý posun, jenž spočívá v tom, že problém rozumění, který 
byl dříve kladen pouze v souvislosti s písemně zachycenými zprávami, odvozuje už od 
zkušenosti živého mezilidského rozhovoru. Obé je podle něj toliko dvojím rozdílným 
použitím stejného umění. Nejinak než při výkladu textu, domnívá se Schleiermacher, 
také při společném rozhovoru s druhým člověkem provádíme byť i jen bezděky jisté 

jednotlivými střípky těchto úvah a pokoušet se je s přihlédnutím k mnohdy jen rozvolněnému kontextu, 
v němž se nacházejí, uvést v nějaký přehlédnutelný soulad.     
    Při studiu Schleiermacherovy hermeneutiky už dnes máme k dispozici několik zdrojů. O prohloubeněj-
ší postižení vývoje Schleiermacherova myšlení se pokusil Hans Kimmerle, který v roce 1959 vydal edici 
podstatné části jeho hermeneutických úvah, rozšířenou o do té doby nepublikované ranné poznámky 
z let 1805-1809. Viz Schleiermacher F. D. E. (edit. Kimmerle, H.) Hermeneutik. Heidelberg : Carl Winter, 
1959. I přes nový pohled této edice nevyvolal nicméně návrh datace a uspořádání textů, na němž je zalo-
žena, jednoznačně příznivou odezvu. Došlo proto později k pakovanému vydání původní edice Lübeho, 
které je dnes možno považovat za standardní. Viz Schleiermacher, F. D. E. (edit. Frank, M.) Hermeneutik 
und Kritik. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977 a následná další vydání. Nejčerstvějším zdrojem ke 
studiu Schleiermacherovy hermeneutiky je zápis dosud neznámé přednášky z let 1809/10. Viz Schleier-
machers „Allgemeine Hermeneutik“ von 1809/10. In Schleiermacher-Archiv I., 1985, s. 1269–1310. 

 5 Hermeneutik und Kritik, s. 75 (Kurzíva potlačena – M. Ď.).



16

PHILOSOPHICA VII – 2006

hermeneutické operace, abychom porozuměli, co nám říká, anebo abychom se eventuál-
ně pokusili proniknout i k oněm nevysloveným myšlenkám, jež ho vedli k tomu, že se 
o tématu rozhovoru vyjadřuje určitým způsobem.6 To platí pochopitelně obzvláště pro 
složitější rozhovory, v nichž hraje rozhodující úlohu originální názor mluvčího. Lze se 
dokonce domnívat, že vůči porozumění textu představuje takovéto dosažení porozumění 
v rozhovoru základní úroveň, odpovídající nikoli požadavkům odborného poznání, ný-
brž potřebám a zálibám společného života. Není sice možné přehlédnout, že hlavní cíle 
Schleiermacherovy koncepce obecné hermeneutiky se pohybují na odborné rovině, kde 
mu – jak ještě uvidíme – jde především o zdůraznění metodického charakteru postupu 
rozumění. I tak však představuje odhalení počátku hermeneutiky v řeči rozhovoru mi-
mořádný vklad, k němuž se hermeneutika později bude moci hlásit. Nehledě na to, že 
nárok na uplatnění interpretačních postupů se díky tomuto novému východisku mohl 
oproti úzu tradiční hermeneutiky rozšířit na oblast veškeré literatury, včetně té, jež je 
psána mateřskou řečí. Ani to dosud nebyla žádná samozřejmost. 

Obraťme se k vlastní analýze procesu rozumění. „Všechno, co lze v hermeneutice 
předpokládat, je pouze řeč („Sprache“)“, píše Schleiermacher.7 Řeč a její smysl jsou jedi-
ným předmětem rozumění, vše ostatní, čemu je možno rozumět, nám může být dáno jen 
jejím prostřednictvím. Bohužel tkví již v povaze řeči, že smysl, jenž v sobě nese, je často 
nějak zastřený či nesamozřejmý, samo její porozumění se klade jako úkol. Viděli jsme 
už na příkladu tradiční hermeneutiky, že se smysl může odcizit, že rozumění může být 
nějak narušeno. Cíl hermeneutického usilování lze potud negativně vyjádřit zhruba takto: 
v případě, že se objeví, je třeba za pomoci existujících metod výkladu zamezit vzniklému 
neporozumění. Je zvláštním projevem Schleiermacherovy přináležitosti k znejistělé ro-
mantické epoše, že se právě tuto pro hermeneutiku výchozí zkušenost neporozumění 
rozhodl univerzalizovat. Oproti „laxní praxi“ interpretace, v níž se předpokládá, že rozu-
mění je vždy nějak dáno samo sebou, totiž postavil takzvanou „praxi přísnější“, která za 
primární považuje naopak neporozumění, zatímco rozumění se tu stává něčím, „co musí 
být v každém bodě chtěno a hledáno“.8 Na rozdíl od tradiční hermeneutiky, kde neporo-
zumění vlastně představovalo výjimku spjatou hlavně s výkladem určitých temných pasáží 
textů, získává nyní místo všudypřítomné počáteční podmínky každého aktu rozumění. 
A nejen to. Přísnější praxi interpretace, s jejíž pomocí překonáváme nevyhnutelné prvotní 
neporozumění, je nadto podle Schleiermachera nezbytné chápat jako určitý metodicky 
kontrolovaný postup, který se ve svém průběhu důsledně řídí „naukou o umění rozumění“ 
(„Kunstlehre des Verstehens“). Byl to tento metodický aspekt hermeneutiky, jenž byl 
Schleiermacherem vyzdvihnut s obzvláštní naléhavostí.

Přestože již Schleiermacher postřehl široké rozpětí fenoménu rozumění, ba měl ještě 
před vyslovením pokynů k interpretaci na očích jeho přirozenou vazbu k lidskému roz-
 6 Srovnej k tomu zejména vyjádření z pozdní přednášky »Über den Begriff  der Hermeneutik«, Hermeneutik 

und Kritik (edit. M. Frank), zvl. s. 315–6.; v podobné intenci se ale Schleiermacher vyjadřuje už i dříve, 
srov. ibid., s. 82–3.

 7 Hermeneutik (edit. H. Kimmerle), s. 39.
 8 Hermeneutik und Kritik (edit. M. Frank), s. 92–3.
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hovoru, jeho pojetí hermeneutiky zůstává přinejmenším v jednom plně stát v linii starší 
hermeneutiky. Postup výkladu je pro něj prostředkem ke správnému porozumění smyslu 
řeči, který jakoby se skrýval za tím, co bylo napsáno, anebo vyřčeno. Pro objasnění toho, 
jak hermeneutický výklad probíhá, rozvrhuje nicméně Schleiermacher osobitou teorii. 
Jejím cílem je analyzovat strukturu rozumění tak, aby mohly být odhaleny rudimentární 
kroky výkladu, v jejichž souslednosti tkví úspěch každého fundovaného porozumění. 
Už v nejranějších Schleiermacherových poznámkách k hermeneutice můžeme číst tuto 
základní metodickou maximu: „nerozumím ničemu, co nemohu nahlédnout a konstruo-
vat jako nutné“.9 Proces rozumění, během nějž překonáváme výchozí neporozumění 
a postupně pronikáme do smyslu dané řeči, chápe Schleiermacher jako rekonstruování 
(„nachkonstruiren“) původně míněného obsahu řečového sdělení. Na postup výkladu, který 
nám umožňuje tohoto cíle dosáhnout, se podle něj lze dívat ze dvou základních stránek: 
první z nich nazývá stránkou gramatickou, druhou stránkou technicko-psychologickou.

Náplní gramatické interpretace je rozumět smyslu daného sdělení z totality řeči jakožto 
jistého společensky ustáleného a historicky předávaného souboru významů, vázaných 
v různém rozsahu na jednotlivá slova. Je pro ní charakteristické, že tu „všechno, co v dané 
řeči vyžaduje bližší určení, smí být určeno pouze na základě jazykové oblasti, která je 
společná autorovi a jeho původnímu publiku“.10 Každá promluva či text, chápané jako 
sdělení vyjádřené slovy určité řeči, jsou ovšem samy ještě vnitřně strukturovány – jsou slo-
ženy ze slov, vět a širších významových jednotek. Jak Schleiermacher upozorňuje, ohled 
na řeč jakožto ustálený soubor významů musí být proto v rámci gramatické interpretace 
současně doplněn také ohledem na zvláštní kontext, v němž se jednotlivý jazykový výraz 
vyskytuje: „Smysl každého jednotlivého slova v dané pasáži musí být určen podle pozice 
vůči slovům, která jej obklopují.“11 Tento postup přiměřeného postižení smyslu sdělení 
na základě znalosti gramatiky Schleiermacher rozvádí ještě do dalších dílčích, často du-
álních konceptů (kvantitativní a kvalitativní či materiální a formální rozumění, organické 
a mechanické spojení větných elementů, koncept „řečové hodnoty slova“ apod.), jejichž 
účelem je pokaždé vyznačit jisté skutečnosti, jež by interpret měl v této fázi výkladu zo-
hledňovat. Lze říci, že jeho hlavním cílem je nyní podle Schleiermachera správně určit 
gramatický význam, v němž původce sdělení míní jednotlivá slova, a vyhodnotit způsob, 
jak využívá jazykových prostředků k tvorbě vět. Zvládnutí gramatické stránky interpretace 
tak do jisté míry tvoří nutný předpoklad pro možnost přechodu k interpretaci technicko-
psychologické. Zatímco dosud nás každé sdělení zajímalo spíše na pozadí pospolitosti řeči 
jakožto dějinně se vyvíjejícího a proměňujícího souboru výrazů pro vyjadřování myšlenek, 
je teď podle Schleiermachra zapotřebí se na něj zaměřit jako na projev tvůrčí osobnosti, 
jež do používání řeči vnáší svůj jedinečný svéráz.

Už v samotném označení technicko-psychologické interpretace jasně zaznívá určitá 
podvojnost, v níž by její výkon měl spočívat. Je ovšem nutno připomenout, že toto dnes 

 9 Hermeneutik (edit. H. Kimmerle), s. 31.
 10 Hermeneutik und Kritik (edit. M Frank), s. 101.
 11 Ibid., 116. 
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zavedené označení je vlastně umělé a je výsledkem refl exe faktu, že Schleiermacher sám 
se nikdy zcela nerozhodl, zda pro postižení této stránky interpretace používat přívlastek 
„technická“ nebo „psychologická“. Ještě v posledních dochovaných poznámkách k herme-
neutice vidíme, jak se dlouze zamýšlí nad „relativním protikladem“ existujícím uvnitř této 
stránky rozumění.12 Přesto lze z věcného hlediska za neustálenou terminologií vystopovat 
určitý přesun důrazu. Zejména v pozdních pracích se Schleiermacher znatelně přiklání 
k výrazně psychologickému zarámování tohoto typu hermeneutických operací. To mělo 
následně sehrát svou roli také v recepci jeho díla.

Aniž bychom zacházeli do podrobností, zdá se, že z onoho technického hlediska 
procesu rozumění ležela Schleiermacherovi na srdci přednostně otázka budování kom-
pozice, v níž autor ve stálém zápolení s literární formou vnáší do svého díla řád, dává mu 
jednotu. Tímto způsobem si interpret sledováním pojednávaného tématu osvojuje indi-
viduální styl pisatele. Z psychologického hlediska naproti tomu dochází ke skutečnému 
završení procesu rozumění. Zaostření na osobnost literárního tvůrce nás tu vede k tomu, 
abychom řeč chápali jako „moment života“, jenž jakoby prýští z myšlení autora. Úkolem 
interpreta je v tomto okamžiku snažit se co možná nejvíce vžít („hineinversetzen“) do 
tvůrčích duchovních pochodů původce sdělení, „co nejdokonaleji znovu vytvořit („nach-
bilden“) celý vnitřní průběh komponující činnosti spisovatele“.13 Vše nasvědčuje tomu, 
že od tohoto „spíše divinativního“ (z lat. „divinare“ – uhadovat, věštit) přístupu, jehož 
prostřednictvím je vyzrálý interpret schopen pronikat do díla přinejmenším jednoho, jemu 
samotnému nejdůvěrněji známého autora, si Schleiermacher sliboval velmi mnoho.14 Za 
tímto, vzhledem k do té doby známým interpretačním postupům značně inovativním, 
psychologickým pojetím výkladu se neskrývá nic menšího, než pokus nově řešit otázku 
vlastního cíle rozumění.

Podobně jako pro tradiční hermeneutiku se také u Schleiermachera úsilí interpreta 
soustředí na porozumění pravému smyslu řečového sdělení. Podle opakovaně vyzvednu-
tého dikta Schleiermacherovy hermeneutiky je však nyní žádoucí, aby interpret dokázal 
„rozumět řečovému sdělení („Rede“) nejprve stejně dobře a pak lépe než jeho původce“. 
Jako příjemci literárního díla, odůvodňuje tento vysoký požadavek Schleiermacher, se 
oproti jeho autorovi dostáváme do částečně zvýhodněného postavení. Protože nemáme 
bezprostřední znalost toho, co je jím míněno, jsme vlastně nuceni přivést k uvědomění 
i to, co si jeho autor sám neuvědomoval.15 Naše možnosti rozvíjet porozumění jednou 
hotovému dílu už nejsou limitovány těžkostmi tvůrčího procesu, jak tomu bylo u jeho 
původce. Zatímco z gramatické stránky můžeme například bez omezení zkoumat význam, 
v němž pisatel používá různá slova, a podrobně studovat jeho způsob výstavby vět, obrátí-
me-li se ke stránce technicko-psychologické, jsme s to zdolat překážku cizí řeči i časového 
odstupu, jenž nás dělí od doby vzniku díla, a dospět až k tomu, abychom to, co autor 

 12 Viz Hermeneutik und Kritik (edit. M. Frank), s. 163 a násl. 
 13 Ibid., s. 321, podobně též 316.
14  Ibid., s. 318.
 15 Ibid., s. 94, podobně s. 104 a s. 325.
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píše, chápali jako koncentrovaný projev jeho celkového duševního života. Byť i jen jako 
nikdy v úplnosti nedosažitelný ideál před nás postup gramatické, především však tech-
nicko-psychologické interpretace staví cíl kongeniálního, ba „lepšího rozumění“ – jakési 
splynutí s autorem v původní reprodukci jím míněného smyslu díla.

Nyní je ovšem třeba zbystřit: Cílem takto probíhajícího výkladu není poznání prav-
dy o tom, o čem je v daném textu či rozhovoru řeč, nýbrž výlučně porozumění smyslu 
daného řečového sdělení jako takového, tedy vlastně toho, co jeho autorovi tanulo na 
mysli. I Schleiemacher si sice dobře uvědomoval, že tím, co pudí k řečovému vyjadřová-
ní, může být, a nejednou také je, právě snaha dát výraz nějakému poznatku, že poznání 
samo je nutně zprostředkováno řečí. Úkolem nauky o vědění, jíž nazývá dialektikou, je 
koneckonců objasnit „zásady pro umné vedení rozhovoru v oblasti čistého myšlení“, na 
jejichž základě budou moci být překonány teoretické rozpory a odhalena pravda.16 Úloha 
hermeneutiky v procesu lidského poznání je nicméně podle Schleiermachera skromnější. 
Je potud nezbytným předpokladem dialektiky, že bez jisté zběhlosti v jejím praktikování 
bychom nedokázali porozumět mínění druhého. Jakožto umění správně rozumět řeči je 
vlastně jakýmsi protipólem rétoriky, umění hovořit. Sama ovšem nemá žádnou poznávací 
funkci. Hermeneutický postup je motivován toliko otázkou, jak je to, co bylo řečeno, 
míněno, nikoli, zda je to pravda, či ne. Vypadá to, že možnou souvislost mezi herme-
neutikou a dialektikou se Schleiermacher ani nepokoušel blíže uchopit. Bude to právě 
tato slabina, která se později stane předmětem důsledné kritiky. Až se bude vypořádávat 
s dějinami hermeneutiky, proti Schleiermacherově koncepci pozvedne Gadamer námitku, 
že se rozumění snažila zmetodizovat do postupu, který by přes propast dějin umožňoval 
rekonstruovat smysl řečových zpráv jako výraz života jejich pisatele, zcela nezávisle na 
jejich možném nároku na pravdu.

Zvláště tehdy, bereme-li na zřetel další vývoj fi lozofi cké hermeneutiky, není možné 
nezmínit se nakonec při sledování řady Schleiermacherových průkopnických počinů o pří-
spěvku, jehož následný enormní vliv lze jen stěží přecenit: o myšlence hermeneutického 
kruhu. Postupným a stále konsekventnějším rozpracováváním této myšlenky bylo napříště 
určeno v podstatě celé směřování fi lozofi cké hermeneutiky, stejně tak jako proces její inte-
grace s fenomenologií. Sám Schleiermacher si sice ještě ani zdaleka plně neuvědomoval 
dosah náhledu, jenž s takovou lapidárností formuloval. Můžeme dokonce tvrdit, že se 
jeho úvahy z nezanedbatelné části pohybují ve směru, jenž logice hermeneutického kruhu 
vlastně protiřečí. Ani to ovšem nic nemění na tom, že právě on jako první tomuto kruhu 
propůjčil status skutečnosti, která nezrušitelně provází každý proces rozumění. 

Pregnantní formulace principu hermeneutického kruhu, který Schleiermacher rozvíjí 
v návaznosti na osvícenského myslitele Friedricha Asta, zní takto: „zvláštnímu může být 
rozuměno jenom z obecného, jehož je částí, a naopak“.17 Přeneseno na užší problém 
výkladu textu to znamená: rozumění je vždy vázáno na nějakou přítomnost, někde začíná 

 16 Ibid., s. 412.
 17 Ibid., s. 95. Ke vztahu mezi Astovou a Schleiermacherovou hermeneutikou viz. Szondi, P., cit. dílo., s. 

112–143.



20

PHILOSOPHICA VII – 2006

a je vždy částí širšího procesu, zároveň však předpokládá určitou všeobecnou znalost jazyka, 
daného díla či autora a i jako dílčí je skrze tuto znalost už vždy předjímavě nasměrováno 
k stále úplnějšímu porozumění smyslu celku, je neutuchajícím přechodem od obecného 
vědění k určení jednotlivého a naopak od určení jednotlivého k rozšíření obecného vě-
dění. Tuto kruhovou strukturu má podle Schleiermachara nejen gramatická interpretace 
textu, nýbrž je stejně tak vlastní i postupu technicko-psychologickému, skrze nějž v textu 
nalézáme výraz života jeho pisatele. I tady je písemné sdělení jakožto „něco jednotlivého 
činem svého původce a tvoří s jeho ostatními činy společně celek jeho života“; prohloube-
né porozumění například literárnímu textu se musí opírat o obeznámenost s celým dílem 
a životem daného spisovatele.18 V tomto pojetí je podle Schleiermachera hermeneutický 
kruh základní podmínkou rozumění. Vše, čemu můžeme rozumět, rozumíme přiměřeně 
jen na pozadí celku, v němž se vyskytuje, celek sám je nám však dostupný jen skrze své 
jednotlivé části. V souladu se svým požadavkem kongeniálního a „lepšího rozumění“ 
byl Schleiermacher přesvědčen, že v tomto kruhovém pohybu dospíváme v postupné 
aproximaci ke stále dokonalejšímu porozumění textu či literárnímu dílu. Jak v souvislosti 
s divinativním charakterem procesu rozumění, tak nyní ve vazbě na princip hermeneutic-
kého kruhu se však nutně klade otázka, nakolik by byl interpret vskutku schopen dostát 
onomu Schleiermacherem deklarovanému, přísně metodickému rázu procesu rozumění? 
I tady později se vší důrazností nastoupí Gadamerova kritika.

Schleiermacherova koncepce podstatně rozšířila chápání fenoménu rozumění a vnesla 
do jeho analýzy celou řadu nových hledisek a konceptů. Už v průběhu druhé poloviny 
19. století se nicméně před hermeneutikou otevírá další netušený horizont. Dějepisci jako 
Ludvik von Ranke či Johann Droysen se tehdy pokoušejí o metodologickou refl exi mo-
derní historiografi e a stále zřetelněji při té příležitosti nastiňují možnost jejího provázání 
s hermeneutikou. Silně pociťovaná potřeba distancovat se co možná nejvíce od Hegelovy 
spekulativní fi lozofi e dějin vede k tomu, že východisko pro obecné uchopení povahy 
empirické historiografi cké práce začíná být spatřováno právě v pojmu rozumění. Bude 
to důraz na onu psychologickou polohu procesu rozumění, jenž se v této době nakonec 
prosadí v pohledu na Schleiermacherovu hermeneutiku. Originalita mnohých náhledů 
na gramatickou stránku interpretace bude doceněna až mnohem později.19 Postavou ur-
čující nejen pro zintenzivňující se recepci Schleiermacherovy hermeneutiky, nýbrž i pro 

 18 Ibid., s. 335.
 19 Je společné oběma novějším vydáním Schleiermacherovy hermeneutiky (viz poznámka 4), že jejich edi-

toři obracejí pozornost zvláště ke gramatické stránce interpretace, která do té doby stála spíše ve stínu 
badatelského zájmu. Poněkud dále jde tímto směrem M. Frank, který Schleiermacherovy koncepty z této 
oblasti srovnává s výsledky strukturalistických lingvistických výzkumů (srov. jeho »Einleitung«) a na po-
zadí dalšího vývoje jak hermeneutiky, tak strukturalismu se snaží překonat „konfl ikt mezi strukturální 
analýzou textu a smyslu rozumějící interpretací“. Srov. k tomu jeho objemnou monografi i Das individuelle 
Allgemeine. Textstrukturierung und –interpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 
1977. 



21

PHILOSOPHICA VII – 2006

metodologickou diskusi o pojmu rozumění, se stane Wilhelm Dilthey.20 Pro něj se i sama 
dějinná skutečnost promění v text, jehož smysl může být v postupu rozumění rozluštěn.
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Mílétské texty jako svědectví fi losofi e?1
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Summary: 

It is usually assumed that the medium which the Milesians used for expressing their 
thoughts was prose. This assumption has lots of implications. Since it is supposed that the 
use of prose implies abstract thought (whereas poetry bears rather upon myths), the mere 
fact that the Milesians should have used prose seems to justify the assumption about their 
abstract reasoning. Yet, in closely looking at the evidence concerning the Milesians, which 
consists only in indirect references and summaries, it turns out that the Milesian texts were 
versifi ed. This invites us not only to rethink what they actually said and thought but also the 
usual view that the Milesians were the founders of philosophy. 

Hlavním cílem předkládané studie, která se zabývá povahou mílétských textů, je pře-
zkoumat tradiční názor, zda Míléťané, a především Anaximandros, skutečně užívali pro 
vyjadřování svých myšlenek prózu, což vzhledem k nepřímému a zlomkovitému charak-
teru našich pramenů o Míléťanech není vůbec evidentní. Ačkoli se na první pohled může 
zdát, že se jedná především o problém fi lologického charakteru, může mít jeho řešení 
i značný fi losofi cký dopad. Užívání prózy se totiž tradičně pokládá za jeden z důležitých 
znaků nového racionalistického přístupu ke světu. Zatímco mýtické chápání světa se 
(jako v případě Homéra či Hésioda) vyjevuje v hrdinských příbězích (epické) poezie, je 
racionální charakter (mílétské) fi losofi e spojován s prózou. U Míléťanů je navíc pouto 
mezi fi losofi í a prózou posilováno svůdnými implikacemi formulky mythos versus lo-
gos, v níž mythos souvisí s orální tradicí, poezií a vyprávěním, zatímco logos s kulturou 
písma, prózou a logickou argumentací.2 Proto – jak uvidíme např. u Anaximena – se 

 1 Tato studie byla realizována na základě grantu: GACR 401/04/P217.
 2 Srov. např. J.-P. Vernant, Les origines de la philosophie, in: La Grece ancienne I, Paris 1990, s. 232: „A cet 

égard, l’œuvre des Milésiens représente bien une innovation radicale. Ni chanteurs, ni poètes, ni con-
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může snadno stát, že „fakt“, že někdo užívá prózu, může být pokládán za doklad jeho 
vědeckého přístupu. 

Jestliže se nám podaří vnést více světla do povahy mílétských textů, může jednak 
lépe pochopit přechod od mýtu k logu, popř. na příkladě Míléťanů ověřit jeho implikace, 
a jednak můžeme získat i vyváženější pohled na jejich myšlení. Charakter textu totiž může 
vypovídat něco podstatného o (typu) myšlení; z hlediska celkového rámce či charakteru 
autorova myšlení je zásadní rozdíl, když je např. myšlenka, že voda je počátkem všeho, 
užita v abstraktním fi losofi ckém traktátu, praktické příručce, jak kormidlovat loď, morál-
ním pojednání o ctnostném životě či náboženském textu. A protože se nám od Míléťanů 
nedochovaly prakticky žádné přímé citace a protože i veškeré informace o jejich myšlení 
jsou velmi kusé a útržkovité, není charakter jejich textů, a tedy ani charakter jejich (spo-
lečenského intelektuálního) působení, ničím evidentním, nýbrž něčím, co je třeba teprve 
podrobit důkladnému zkoumání. 

I. Thalés

Při zkoumání charakteru Thalétova textu bude nejlepší začít rozborem relativně ob-
sáhlého referátu o Thalétově učení, jak ho podává Aristotelés v první knize Metafyziky

1. Arist (Metafyzika 983b20-27)
Thalés, který je zakladatelem této fi losofi cké tradice, považuje za princip (arché) 
vodu (což je i důvod jeho tvrzení, že země je na vodě), přičemž tuto domněnku 
vyvodil patrně z pozorování, že potrava je vlhká a že z ní vzniká teplo, které umož-
ňuje život. (Avšak to, z čeho něco vzniká, je principem všeho.) K této domněnce 
dospěl tedy jednak tímto způsobem, a jednak proto, že všechna semena jsou svou 
přirozeností vlhká, a voda je přece principem přirozenosti vlhkých věcí.3 

Již po letmém přečtení je zřejmé, že se nejedná o autentický referát či dokonce cita-
ci. Z Aristotelovy dikce je totiž patrné, že kromě prvních dvou informací (voda jakožto 
princip a země nacházející se na vodě) jsou všechny další informace pouze Aristotelovou 
spekulací (srov. Aristotelovo zdůrazňování, že se jedná o „domněnku“, kterou měl Tha-
lés „patrně“ vyvodit), resp. pokusem racionálně podložit Thalétovu volbu vody jakožto 
principu. To, že se skutečně jedná pouze o Aristotelovu spekulaci, potvrzuje navíc i fakt, 
že fyziologické úvahy o důležitosti vody pro život souvisí až s rozvojem řeckého lékařství 
v pátém století, takže snaha promítat je do předešlého století, na jehož počátku žil i Tha-
lés, by byla poněkud anachronická. Uvážíme-li dále, že i termín princip (arché) působí 
v daném kontextu, v němž chce Aristotelés zkoumat nosnost své teorie čtyř příčin, resp. 

teurs, ils s’expriment en prose, dans des textes écrits qui ne visent pas à dérouler, dans la ligne de la 
tradition, le fi l d’un récit mais à exposer, concernant certains phénomènes naturels et l’organisation du 
cosmos, une théorie explicative. De l’oral à l’écrit, du chant poétique à la prose, de la narration à l’expli-
cation, le changement de registre répond à un type d’enquête entièrement neuf; neuf par l’objet qu’elle 
désigne: la nature, phusis; neuf par la forme de pensée qui s’y manifeste et qui est toute positive.“

 3 Není-li uvedeno jinak, jsou překlady řeckých textů jsou mé vlastní.
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principů,4 velmi aristotelsky, nelze se ubránit dojmu, že asi jedinou autentickou informací 
z celého referátu je myšlenka, že země je na vodě.

Z toho, že nám Aristotelés nezanechal příliš věrohodný referát, nelze vyvozovat žádné 
dalekosáhlé závěry. Aristotelovi totiž jak známo nešlo o historickou autenticitu, nýbrž 
spíš o systematické zkoumání. Nicméně fakt, že Aristotelův žák Theofrastos, který svým 
předchůdcům zasvětil samostatný (později bohužel ztracený) spis o šestnácti knihách, 
svůj referát o Thalétovi – jak vyplývá ze Simplikiova referátu o předsókraticích, který se 
těsně opírá o Theofrastův ztracený spis5 – evidentně opsal od Aristotela, svědčí o tom, že 
Theofrastos neměl o Thalétově myšlení žádné bližší a ucelenější informace. Z Aristotelo-
vých a Theofrastových referátů můžeme vyvodit závěr, že se jejich informace o Thalétovi 
neopírají o znalost nějakého jeho uceleného textu, nýbrž pochází spíš zprostředkovaně 
z nějaké antologie či kompendia myšlenek předchozích myslitelů, jakou mohla být např. 
antologie, kterou sestavil již Hippias.6 Takovému zdroji by odpovídaly např. i další Aristote-
lovy informace o tom, že vše je plné bohů, nebo o tom, že magnet má duši (DK 11 A 22). 

Útržkovitý a nepřímý charakter zpráv, které se nám o Thalétovi dochovaly, tedy nedo-
volují říci o Thalétově stylu nic bližšího. Ačkoli nemáme žádný Thalétův autentický text 
či alespoň přímý citát, který by dovolil postavit celé zkoumání na pevnější základy, přesto 
se domnívám, že si z různých náznaků a střípků můžeme udělat alespoň rámcovou před-
stavu, jak mohl Thalétův text vypadat. V následujícím zkoumání můžeme vyjít z Diogéna 
Laertského, který sice sám o sobě představuje velmi nespolehlivý zdroj informací, který 
však proto, že se v něm kříží různé větvě (doxografi cké) tradice, představuje vhodnou 
výchozí ilustraci celého problému: 

2. diog (DK 11 A 1)
(a) Podle jedněch nezanechal žádný spis (syggramma), neboť jemu připisovaná 
Námořní astronomie je prý od Fóka ze Samu. Kallimachos ho zná jako objevitele 
Malého medvěda, neboť praví ve svých Iambech toto:

a hvězdy Vozu Malého prý stanovil,
jímž svoji dráhu řídí plavci foiničtí.

 4 Srov. Metafyzika 983b3-6: „Je totiž zřejmé, že i oni [tj. předchůdci] hovořili o nějakých principech a pří-
činách. Proto bude pro nynější užitečné, když je probereme podrobněji; buď totiž u nich nalezneme 
nějaký jiný druh příčin, anebo budeme ještě pevněji přesvědčeni o současných čtyřech.“ 

 5 Z Theofratova ztraceného spisu Přírodovědné názory (Fysikai doxai) vychází celá antická tzv. doxografi c-
ká tradice, tj. pro všechny pozdější antické autory byl tento spis hlavním zdrojem informací o předsókra-
ticích. Je pochopitelně otázkou, jak věrně se kdo tohoto textu držel. Ze srovnání různých doxografi ckých 
zdrojů se zdá, že první knihu tohoto spisu pojednávající o principech, v jejímž rámci se nacházelo i Theo-
frastovo pojednání o Thalétovi, nám nejvěrněji zachoval pozdní novoplatónský autor Simplikios (6. stol. 
po Kr.). 

 6 Srov. G. S. Kirk, J. E. Raven, The Presocratic Philosopher, Cambridge 1982, s. 94, pozn. 2: „The fragment 
of Hippias quoted by Clement, DK 86 B 6, shows that he made a collection of key passages on similar 
topics from Homer, Hesiod, Orphic writings, and Greek and other prose-sources. He was therefore the 
earliest systematic doxografer.”
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(b) Podle jiných napsal jen dva spisy: O slunovratu a O rovnodennosti, pokládaje 
ostatní zjevy za nepoznatelné. Někteří soudí, že se jako první zabýval astronomií 
a předpověděl zatmění slunce a slunovraty, jak tvrdí Eudémos v Dějinách astro-
nomie.7

Začněme Diogénovu zprávu rozebírat od konce. Ať již o obou spisech, zmiňovaných 
ve větě (b), hovořil Eudémos ve svých Dějinách astronomie nebo ne, signifi kantní je už 
zmínka samotného Eudéma jakožto zdroje informací o Thalétovi. Jak ukazuje Dicks, in-
formace, které se nám o Thalétovi zachovaly, nelze brát jako jeden celek (jak to poněkud 
nešťastně sugeruje Dielsova edice zlomků), nýbrž je třeba rozlišit dvě skupiny informací: 
ty, které spadají do doby před rokem 320 př. Kr. (tj. informace od Hérodota, Platóna 
a Aristotela), a ty, které jsou pozdějšího data.8 Toto rozlišení se zakládá na předpokladu, 
že po Aristotelovi, jehož zprávy – jak jsme ostatně sami viděli – jsou velmi útržkovité, již 
nikdo nemohl mít o Thalétovi autentické informace. 

Pro Thalétův portrét je ovšem toto rozlišení fatální, neboť informace, které nám po-
skytují Hérodotos, Platón a Aristotelés, ukazují Thaléta pouze jako praktického mudrce, 
který měl nějaký vztah k astronomii, resp. tomu, co v šestém století př. Kr. astronomie 
mohla být.9 Nenacházím zde tedy žádnou zmínku o matematice, o propracovaných as-
tronomických pozorováních či o jeho cestách do Egypta a do Babylónie. Jinými slovy, 
nenacházíme zde tedy (pro nás) běžný portrét Thaléta coby zakladatele řecké vědy, popř. 
toho, kdo pouze empirickým znalostem (orientu) dal systematický a teoretický základ.10 
A zdá se, že to byl právě matematik a astronom Eudémos, kdo ve svých (později ztrace-
ných) spisech vytvořil obraz Thaléta coby zakladatele řecké vědy. 

Pro pochopení onoho zlomu v informacích o Thalétovi, resp. celé doxografi cké tra-
dice, není bez zajímavosti se u problému Eudémova přístupu poněkud pozastavit. Čistě 
z chronologického hlediska se totiž zdá, že Eudémos jakožto blízký Aristotelův žák a The-
ofrastův přítel by měl být podobně důvěryhodným zdrojem, a jeho informace by tedy 
měly být řazeny do první skupiny informací o Thalétovi. Nicméně vzhledem k tomu, že 
jak Aristotelés, tak Theofrastos měli o Thalétovi velmi kusé informace, které pocházely 
z nějaké antologie, a nikoli ze znalosti autentického textu, není nejmenší důvod pro to, 
abychom předpokládali, že Eudémos mohl mít lepší zdroj informací. Eudémovy infor-
mace jsou tedy pouhými dedukcemi a rekonstrukcemi toho, „co Thalés ‚musel‘ vědět 

 7 Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých fi losofů, (překl. A. Kolář), Pelhřimov 1995, s. 38 
(mírně upravený překlad).

 8 D. R. Dicks, Thales, in: The Classical Quartely, 9, 1959, s. 294.
 9 K problému Thalétovy předpovědi zatmění slunce viz pozn. 19. 
 10 D. R. Dicks, Thales, s. 299: „It is when we come to the second main group of sources, i.e., writers after 

320 B.C., that Thales’ stature begins to take on heroic proportions and he appears as the fi gure so dear 
to modern historians of science and philosophy – the founder of Greek mathematics and astronomy, the 
transmitter of ancient Egyptian and Babylonian wisdom, the fi rst man to subject the empirical knowledge 
of the orient to the rigorously analytical Greek method of reasoning”. 
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z hlediska Eudémovy vlastní doby“.11 Ačkoli pro nás je něco takového zcela nepřípustné 
a nepochopitelné, Eudémos se ze svého pohledu nedopustil ničeho závažného, natož 
odsouzeníhodného: pouze pomohl poněkud nesrozumitelnou postavu dávného mudrce 
učinit pochopitelnější pro tehdejší publikum.12

Jestliže větu 2. diog. (b) můžeme relativně snadno odmítnout jako neopodstatněnou, 
pak obě informace nacházející se ve větě 2. diog. (a), že Thalés buď nic nenapsal ane-
bo napsal jakousi Námořní astronomii, jsou možné. Ačkoli by bylo pohodlné uchýlit se 
k tradičnímu názoru, že Thalés nic nenapsal, přesto se domnívám, že z informací, které 
o Thalétovi máme, je třeba připsat mu právě Námořní astronomii. Než si ovšem ukážeme 
důvody pro tuto domněnku, je třeba nejprve pojednat o tomto textu samém. Jak již vyplý-
vá z jeho názvu, Námořní astronomie nebyla teoretickým traktátem o astronomii, nýbrž 
spíš jakousi praktickou příručkou určenou pro potřeby námořní navigace podle hvězd. 
Tento text je tedy jedním z několika nám známých textů semi-technického charakteru 
ze šestého století př. Kr., mezi které patří různé astronomické příručky, připisované Hé-
siodovi (DK 4) a Kleostratovi (DK 6), a též snad „Kataploi či veršovaný popis přístavů. 
Všechny jsou patrně praktickými díly, užitečnými třeba pro zemědělský kalendář (jako 
např. Hesiodova báseň Práce a dny), ale především pro námořníky z Mílétu a jiných 
jónských měst, kteří byli tak aktivní při zakládání kolonií a v obchodní činností v šestém 
století a dokonce i dříve.“13

Pokud jde o charakter těchto textů, tak – jak je zřejmé již z toho, že některé jsou připi-
sovány Hésiodovi – všechny měly básnickou formu. Vzhledem k tomu, že se v šestém stole-
tí, zvláště pak na jeho začátku, kdy žil i Thalés, písmo teprve pomalu začínalo prosazovat 
a veškerá komunikace (tedy i uchovávání a předávání textů) měla ještě převážně orální 
charakter, „byly tyto texty kvůli snadnému memorování skládány v hexametrech.“14 Co se 
týče samotného Thaléta, pak již z toho, že žil na počátku šestého století (zatmění slunce, 
které měl předpovědět, se odehrálo v roce 585 př. Kr.), vyplývá, že pokud zanechal nějaký 
text, pak jedině básnického charakteru.15 To, že Thalétův text (pokud nějaký skutečně 

 11 Ibid. s. 307.
 12 Ibid., s. 305–306: „The evidence we have points clearly to the fact that it was Eudemus, about 250 years 

after Thales, when already the famous names of early Greek history were dim fi gures of a remote antiqui-
ty about whom little defi nite was known, who was primarily responsible for using Thales as a convenient 
peg on which to hang an account of the beginnings of Greek mathematics. Thales’ name was well known, 
there were already stories about his cleverness in Herodotus and Aristotle, and no written work of his 
remained to contradict whatever doctrine might be assigned to him; he was, in fact, an ideal choice. Once 
the connexion had been made between him and Egypt, then everything else fi tted nicely into place. There 
is nothing surprising in such a process. The distortion of historical fact in later tradition (…) could be 
demonstrated by numerous examples“.

 13 Ch. H. Kahn, Philosophy and the Written word: Some thoughts on Heraclitus and the Early Greek Uses of Prose, 
in: Language and Thought in Early Greek Philosophy (vyd. K. Robb), La Salle, Illinois 1983, s. 112.

 14 Ibid., s. 112.
 15 To, že Diogenés sám charakterizuje Námořní astronomii prostřednictvím termínu syggramma (2.diog.(a)), 

tedy termínu, kterým se běžně označovaly prozaické spisy, je vzhledem k jeho nepříliš velké spolehlivosti 
patrně pouze náhoda.
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zanechal) musel mít básnickou formu, potvrzuje i většina našich pramenů; ty jsou sice 
pozdní, avšak i tak mohou mít určitou relevanci, neboť na rozdíl od Eudémových informa-
cí o Thalétovi coby zakladateli řecké vědy se mohou opírat o nějakou starší tradici. Text 
básnického charakteru připisuje Thalétovi např. Plutarchos (srov. DK 11 B 1) a z toho, 
že za prvního autora prózy se tradičně považuje až Thalétův následovník Anaximandros, 
vyplývá, že Thalés musel (ve svém případném textu) užívat básnickou formu.

Problémem tedy není básnický charakter Thalétova textu, ale spíš jeho existence jako 
taková. Diogenés totiž uvádí (2. diog.(a)), že podle alexandrijského učence Kallimacha 
(3. stol. př. Kr.) měl Námořní astronomii napsat jakýsi Fókos ze Samu, z čehož vyplývá, 
že Thalés po sobě žádný text nezanechal. Pro většinu interpretů je fakt, že Námořní 
astronomie je (alexandrijským učencem) připisována i někomu jinému kromě Thaléta, 
dostatečným svědectvím, že od Thaléta nepochází.16 Ačkoli tato teze vypadá vcelku plau-
sibilně, přesto dva důvody její plausibilnost zpochybňují: 1) To, že v helénismu byla 
Námořní astronomie připisována někomu jinému než Thalétovi, je vcelku pochopitelné. 
Jestliže se totiž počínaje Eudémem, začal prosazovat obraz Thaléta jako zakladatele řecké 
vědy, a tedy myslitele, který se zabýval teoretickými problémy matematiky a astronomie, 
pak si lze snadno představit, že autorství Námořní astronomie bylo Thalétovi upřeno 
jednoduše proto, že nějaká básnická praktická příručka pro navigaci není hodna Thaléta 
teoretika. 2) O tom, že Thalés napsal, resp. zkomponoval Námořní astronomii referuje 
též Simplikios (DK 11 B 1), tedy velmi pozdní autor. Avšak Simplikios své informace 
o Míléťanech (a ostatních předsókraticích) čerpal – jak jsme viděli – patrně přímo ze 
ztraceného Theofrastova spisu. Zda i tato Simplikiova informace pochází od Theofrasta, 
nelze pochopitelně nijak dokázat. Nicméně na pozadí Diogénovy zprávy, resp. převlá-
dajícího helénistického obrazu Thaléta jako teoretika, je to pravděpodobné: Kdyby totiž 
Simplikios tuto zprávu nenalezl přímo u Theofrasta jakožto autority par excellance, pak 
by ji patrně vůbec neuváděl. 

Zda Thalés je opravdu autorem Námořní asronomie či zda nenapsal, resp. nezkom-
ponoval, nic, zůstane navždy otázkou. Nicméně informace, které se nám o Thalétovi 
dochovaly (tj. první skupina informací do roku 320 př. Kr.), skutečně naznačují, že Thalés 
mohl být autorem (1) praktické příručky pro (2) námořní navigaci (3) podle hvězd, a tak 
do jisté míry oslabují běžný názor, že nezanechal žádný text. 

Ad 1) Na rozdíl od pozdních doxografi ckých zpráv, které Thaléta považují za zakla-
datele řecké vědy (matematiky, geometrie a astronomie), je Thalés v nejstarších zprávách 
popisován jako muž praktické moudrosti. Hérodotos uvádí, že se Thalés angažoval v po-
litických záležitostech tehdejší Iónie (DK 11 A 4; Dějiny I, 170), a dále že disponoval 
inženýrskými dovednostmi, jak je zřejmé z příběhu, že odklonil koryto řeky (DK 11 A 6; 

 16 Srov. např. G. S. Kirk, J. E. Raven, The Presocratic Philosopher, s. 85–86: „Diogenes’ information (…), 
that the work was also ascribed to one Phokos of Samos, almost settles the matter: any astronomical work 
of archaic appearance might naturally be ascribed to Thales, but works actually by Thales would not be 
alternatively ascribed to men of comparative obscurity.“ H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokra-
tiker, Berlin 1934, s. 80: „Wenn zwei Autorennamen Thales und Phokos aus Samos den Alexandrinern 
bekannt waren, ist der zweite gewiß glaubwürdiger.“
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Dějiny I, 75). Z Aristotelovy zprávy o nákupu lisů na olivy zase vyplývá, že se vyznal 
v obchodě (DK 11 A 10). A podle Platóna to byl přímo „muž praktické moudrosti“, 
kterému lze přičíst „četné důmyslné vynálezy technické nebo některé jiné praktické čin-
nosti“ (Ústava 600a).17 Tuto praktickou stránku jeho působnosti potvrzuje i fakt, že byl 
od počátku řazen mezi sedm mudrců; „ti byli všichni muži praktického ražení, kteří hráli 
vůdčí roli v záležitostech svých obcí, a staršími Řeky byli považování za zákonodárce 
a státníky, a nikoli za hluboké myslitele a fi losofy.“18

Ad 2) Důležitost, jakou Aristotelés při své interpretaci Thaléta připisuje vodě jakožto 
principu, a Thalétova myšlenka, že země plave na vodě (srov. 1. arist), naznačují, že Thalés 
se ve svém (předpokládaném) textu mohl nějak zabývat mořem či námořnictvím. Lze si 
vskutku snadno představit, že autor nějaké praktické příručky pro mořeplavce, neopomněl 
v epické manýře oslavit mořský či vodní živel jako takový. 

Ad 3) Thalés byl od počátku dáván do souvislosti s astronomií, což vyplývá přede-
vším ze známé Hérodotovy informace, že Thalés předpověděl zatmění slunce19 (DK 11 
A 5; Dějiny I, 74). Také Platón spojuje Thaléta s astronomií; třebaže nelze brát jeho 
anekdotickou historku o Thalétově pádu do studny doslova, přesto se v ní patrně odráží 
běžné chápání Thaléta jako toho, kdo se věnoval pozorování hvězd (srov. DK 11 A 9; 
Theiatétos 174a).20 

II. Anaximandros

V případě druhého mílétského myslitele, Anaximandra, se zdá být již stav našich pra-
menů mnohem příznivější než u Thaléta. Podle mínění interpretů se nám totiž zachoval 
přímý Anaximandrův citát, který i přes svou značně básnickou dikci pochází evidentně 
z prozaického díla. Ačkoli se zdá, že v případě Anaximandra můžeme užívání prózy ve-
rifi kovat na základě přímého citátu, přesto bližší pohled poněkud problematizuje „fakt“, 
že skutečně disponujeme přímým citátem z Anaximandrova díla.

 17 Platón, Ústava (překl. F. Novotný), Praha 1996, s. 311 (mírně upravený překlad).
 18 D. R. Dicks, Thales, s. 298.
 19 K možnostem Thalétovy předpovědi srov. D. R. Dicks, Thales, s. 295: „It is perhaps just possible that he 

may have heard of the 18-cycle for lunar phenomena, and may have connected it with the solar eclipse of 
585 in such a way as to give rise to the story that he predicted it; if so, the fulfi llment of the ‘prediction’ 
was a stroke of pure luck and not science since he had no conception of geographical latitude and no 
means of knowing whether a solar eclipse would be visible in a particular locality.“ 

 20 Pro možné Thalétovy znalosti matematiky a astronomie srov. D. R. Dicks, Thales, s. 308–309: „his 
mathematical knowledge could hardly have comprised more than some empirical rules for the determina-
tion of elementary areas and volumes; his astronomical knowledge must have been similarly elementary 
(probably comprising nothing more scientifi c than the recognition of some constellation), since there 
is not slightest likelihood that he was familiar with the complicated linear methods of Babylonian as-
tronomy, and Egyptian astronomy was of a very primitive character“.
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3. simp (DK 12 A 9, resp. B 1)
(a)  Z čeho (ex hón) věci (úsi) vznikají, do toho (eis tauta) také zanikají
(b)  podle nutnosti; neboť (gar) si navzájem platí odškodné (didonai dikén) a odplatu 

(tisin) za bezpráví (adikias)
(c)  podle řádu času.
(d)  Takto vyjadřuje tyto myšlenky (auta) básničtějšími výrazy (poiétikóterois onoma-

sin). [Takto vyjadřuje tyto myšlenky poněkud básnickými výrazy.]

Tento citát je částí Simplikova referátu o Anaximandrovi. Jak dokládají paralelní referá-
ty o Anaximandrovi u Hippolita a Pseudoplutarcha, představuje Simplikiův referát patrně 
velmi těsný výpis z Theofrastova ztraceného spisu, o čemž svědčí i fakt, že Simplikios 
uvádí i tento – podle mínění většiny interpretů – přímý citát z Anaximandra. To, že se Sim-
plikios patrně velmi těsně drží Theofrastova originálu, je důležité potud, že u Theofrasta 
na rozdíl od dalších doxografů lze snad skutečně ještě předpokládat znalost původního 
Anaximandrova textu, a lze tudíž předpokládat, že z něj mohl opravdu i citovat.21 

Ačkoli se interpreti nemohou shodnout na tom, zda jsou citátem řádky (a)–(c) či zda 
skutečný citát představuje pouze řádek (b), je jeho konec zřetelně ohraničen řádkem (d), 
v němž podle většiny interpretů Theofrastos22 hodnotí charakter Anaximandrova jazyka 
jako „poněkud básnický“ (poiétikoterois). Problém je ovšem v tom, že Theofrastovo tvr-
zení není v žádném případě tak jednoznačné, jak by si většina interpretů přála. Vše totiž 
záleží na tom, jak pochopíme slovo poiétikóterois, které je komparativem od poiétikos 
(básnický). Doslova tedy obrat poiétikóterois onomasin znamená „básničtějšími výrazy 
(jmény)“23, a nikoli (jak se běžně překládá) „poněkud básnickými výrazy (jmény)“. Možné 
jsou oba výklady, nicméně čistě gramaticky je plausibilnější první výklad. Kdybychom 
však připustili první možnost (že se tedy Anaximandros vyjadřoval ještě básničtějšími 
výrazy), pak by to mělo dva zásadní důsledky: 1) Jestliže se Anaximandros sám vyjadřo-
val ještě básničtěji, než jak ho „poněkud básnicky“ parafrázuje Theofrastos, pak to, co 
Theofrastos parafrázoval, muselo mít s největší pravděpodobností básnickou formu. 2) 
To ovšem znamená (což je ještě horší), že zde Theofrastos Anaximandra necituje, nýbrž 
pouze parafrázuje. 

Proti této úvaze lze ovšem vznést oprávněnou námitku, že interpretace jednoho, byť 
jakkoli výmluvného, jazykového obratu, u kterého navíc ani není jisté, zda pochází skuteč-
ně od Theofrasta nebo až od Simplikia, nemůže rozhodovat o tom, zda se jedná o citát či 
 21 Ve skutečnosti však Theofrastos nemusel mít k dispozici, a patrně ani neměl, celý originální text, nýbrž 

svůj „citát“ z Anaximandra mohl opřít o nějaké starší výpisy či antologii, srov. pozn. 6. 
 22 Teoreticky by toto hodnocení mohlo pocházet i od Simplikia, avšak vzhledem k tomu, že Simplikios se 

v dalším pokračování svého referátu, který je již takřka jistě jeho vlastní úvahou, snaží v aristotelském 
duchu zdůvodnit Anaximandrovu volbu Neomezena jakožto principu, resp. prvku, je pravděpodobnější, 
že zmínka o Anaximandrově stylu pochází ještě od Theofrasta. 

 23 Pokud vím, jediný, kdo navrhuje tento plausibilní překlad a vposled zpochybňuje i pravost celého citátu 
je E. A. Havelock, Linguistic Task of the Presocratics, in: Language and Thought in Early Greek Philosophy 
(vyd. K. Robb), La Salle, Illinois 1983, s. 65: „If, as argued above, Theophrastus’ text unamended said 
that the original was ‘more poetic than this’, his textbook for once was right.“
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parafrázi. Proto je třeba prozkoumat samotný citát. A protože řádek (a) se mnohdy kvůli 
své aristotelské dikci považuje za parafrázi a řádek (c) zase za interpretační či vysvětlující 
doplněk k předchozímu tvrzení, stačí, když se zaměříme pouze na řádek (b), který se 
obecně považuje za jádro celého citátu. Při bližším pohledu však i autentičnost myšlenky 
(b) vzbuzuje pochybnosti. Obraty „platit odškodné“ (didonai dikén) a „bezpráví“ (adikia) 
totiž nejsou jinak v jazykovém úzu první poloviny šestého století př. Kr. doložitelné. Tento 
fakt není samozřejmě ničím novým a většina interpretů si ho je vědoma. Proto je zajímavé 
sledovat, jak se s ním vyrovnává: „Slova diké [právo] a tisis [odplata] jsou doložena již 
ve starém epickém jazyku, avšak nevyskytují se zde se slovesem didonai [dát] (…). (…) 
[T]ato konstrukce dikén (nebo tisin) didonai (…) je běžným rysem attické a jónské poezie 
a prózy pátého století: (…) Proto představuje Anaximandrův zlomek nejrannější příklad 
toho, co muselo být zcela běžným výrazem v tehdejší soudní praxi. Podobně je tomu i se 
slovem adikia [bezpráví].“24 

Taková argumentace je sice možná, nicméně se nelze ubránit dojmu, že se pohybuje 
v kruhu: Jestliže „víme“, že se jedná o citát, pak v tomto citátu můžeme pochopitelně 
spatřovat doklad „hovorové řeči v jónské oblasti šestého století.“25 Problém je však právě 
v tom, že v případě Anaximandrova zlomku nevíme, že se skutečně jedná o autentickou 
citaci, pouze se tak domníváme. (Je na čtenáři, aby posoudil, do jaké míry jsme v této 
domněnce ovlivňováni implikacemi formulky mythos versus logos, zmiňovanými v úvodu, 
o propojení fi losofi e a prózy, neboť je vskutku lákavé připsat Anaximandrovi, považo-
vanému za prvního velkého fi losofa, užívání prózy). Máme tedy dvě možnosti, jak se 
k celému problému postavit: buď můžeme předpokládat, že v případě Anaximandrova 
„citátu“ se jedná o „nejstarší známý doklad klasického athénského a jónského jazyka“,26 
anebo můžeme fakt, že se zde setkáváme s klasickou attičtinou, interpretovat tak, že se 
nejedná o citát, nýbrž o – byť jakkoli těsnou a věrnou – parafrázi. 

Uvážíme-li tedy jednak fakt, že se v „citátu“ setkáváme s jazykem, pro který máme 
doklady až v následujícím století, a jednak rámec celého „citátu“, v němž Theofrastos 
uvádí, že Anaximandros sám se vyjadřoval ještě básničtěji (3. simp.(d)), pak je velmi prav-
děpodobné, že se nejedná o citát, nýbrž o parafrázi. To nás dále opravňuje k domněnce, 
že Anaximandrův text nebyl ve skutečnosti fi losofi ckou prózou, nýbrž spíš básní.

III. Anaximenés

O charakteru textu třetího mílétského myslitele, Anaximena, nám naše zprávy ne-
dovolují říci vposled vůbec nic. Zmínku u Diogena Laerstkého o tom, že Anaximenés 
užíval „prostý a nezdobný jónský dialekt“ (lexei) (DK 13 A 1), lze sice chápat tak, že 
Anaximenův spis představoval prozaické pojednání, nicméně fakt, že se tato informace 
zachovala pouze u Diogena Laertského, pozdního a ne příliš důvěryhodného autora, její 

 24 Ch. H. Kahn, Anaximader and the Origins of Greek Cosmology, New York 1960, s. 169.
 25 Ibid., s. 168.
 26 Ibid., s. 169.
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věrohodnost značně zpochybňuje. Obě Diogenovy informace o tom, že Anaximenés psal 
jónským dialektem a že jeho spis měl prozaický charakter, mohou totiž velmi snadno 
představovat pouhé automatické dedukce: Je totiž zřejmé, že ten, kdo pocházel z Mílétu, 
psal jónským nářečím. Pokud jde o jeho styl, není těžké si představit, že Diogenes mohl 
někomu, kdo se (alespoň v očích aristotelsky ovlivněných doxografů) zabýval „vědeckými“ 
úvahami o vzduchu, resp. o jeho proměnách, automaticky připsat styl strohých vědeckých 
pojednání.27 Názor Diogena Laertského navíc mohlo ovlivnit i překrytí Anaximena poz-
dějším myslitelem Diogenem z Apollónie, jehož spekulace se též týkaly vzduchu a který 
své myšlenky skutečně vyjadřoval v próze. 

Jestliže Diogenova informace není ničím jiným než bezcennou dedukcí, pak bohužel 
ani charakter zpráv, které se nám Anaximenovi dochovaly, nedovoluje říci nic bližšího 
o stylu jeho psaní. Zlomek, který se běžně považuje za velmi blízký původnímu originá-
lu (DK 13 B 2), nelze v žádném případě považovat za přímou a autentickou citaci, ale 
pouze za (ať již jakkoli věrnou) parafrázi (což je evidentní již z toho, že tento zlomek 
není v jónštině). Avšak z parafráze, v níž nelze jednoznačně rozpoznat původní lexikální 
a syntaktickou stránku originálu, není možné činit nejmenší závěr o původním stylu (viz 
běžné srovnávání Anaximenova stylu s poněkud poetickým stylem Anaximandrovým, 
pozn. 27). 

IV. Závěr

Pokusme se nyní shrnout závěry získané z analýzy mílétských textů, resp. pramenů 
vypovídajících o těchto textech, a naznačit, co tato analýza může vypovídat o mílétském 
myšlení jako takovém. Zatímco u Thaléta máme pouze jednu informaci o jeho učení 
(že země je na vodě), zato však relativně dost informací na to, abychom si mohli učinit 
 27 Třebaže se naše závěry mohou zdát příliš skeptické a pesimistické, jejich oprávněnost dobře vynikne 

např. při srovnání s Guthrieho velmi optimistickými závěry vyvozenými z Diogenovy zprávy (W. K. C. 
Guthrie, A History of Greek Philosophy I, Cambridge 1962, s. 115): „Diogenens Laertius (II, 3) says that 
he wrote in ‘a simple and economical Ionian style’, and although he no doubt took over this verdict from 
one of his sources (1) it allows us to assume with confi dence that the philosopher’s works survived into 
the Hellenistic period. (2) As a criticism it contrasts with Theophrastus’s comment on the somewhat 
poetical language of Anaximander, (3) and the diff erence in style perhaps refl ects a more prosaic and sci-
entifi c approach on the part of Anaximenes. (4) We hear no more of the opposites conducting a warfare 
like hostile powers or ‘making reparation’ for an ‘injustice’.“ (Čísla (1)–(4) jsem doplnil pro zdůraznění 
deduktivní struktury Guthrieho interpretace.) Guthrieho deduktivní postup je ilustrativní: Z Diogéno-
vy informace, kterou bez dalšího považuje za věrohodnou, vyvodí, že Anaximenův spis byl znám ještě 
v hellénistické době (1). Tento závěr, který je sám o sobě nezdůvodněný a nezdůvodnitelný, má patrně 
dotvrdit věrohodnost Diogenovy informace. Potom, co je tato informace „dokázána“, může být srovnána 
s tím, co „víme“ o Anaximandrovi (2). Klíčový je ovšem další krok (3), kdy ze „srovnání stylů“ obou 
Míléťanů vyplyne větší vědeckost Anaximenovy nauky. Ačkoli se zde nemůže zabývat Anaximenovou 
naukou, přesto může být již ze samotného faktu, že naše zdroje o mílétském myšlení jsou nepřímé, 
zlomkovité a značně útržkovité, zřejmé, že interpretace tohoto materiálu může být velmi snadno pozna-
menána i menšími předsudky, než představuje nárok na „vědecký“ přístup. Poslední Guthrieho vývod 
(4) „we hear no more“ je ovšem vyloženě absurdní, neboť fakt, že se nám od Anaximena nedochovaly 
žádné doklady poetického jazyka, lze přičíst stejně dobře (a dokonce lépe) tomu, že to, co se nám od něj 
dochovalo je velmi útržkovité, a nikoli tomu, že to takové nemohlo původně být. 



33

PHILOSOPHICA VII – 2006

alespoň rámcovou představu o jeho životě a působení, u zbylých dvou myslitelů je tomu 
naopak. V případě Anaximandra se nám sice dochovaly zprávy o tom, že jako první zho-
tovil mapu (srov. DK 12 A 6), což naznačuje jeho zeměpisecké zájmy, avšak vzhledem 
k relativně pozdnímu zdroji nemusí být tato informace příliš věrohodná.28 O Anaximenově 
životě a působení nevíme vůbec nic (na jeho ryze vědecké zájmy se usuzuje z domnělého 
„prostého a nezdobného“ charakteru jeho spisu). Pokud jde o zprávy o jejich myšlení, má 
většina informací kosmogonicko kosmologický charakter, z čehož lze usuzovat, že i jejich 
texty pojednávaly o vzniku a struktuře vesmíru.

Protože Thalétův (případný) text Navigační astronomie byl určen pro praktické potřeby 
námořní navigace, musely být všechny „teoretické“ úvahy či poznatky (např. o tom, že 
země je na vodě, nebo – jak vyplývá ze samotného názvu – o astronomii) včleněny do 
tohoto praktického rámce. Toto zjištění je důležité potud, že Thalétův text jakožto sou-
část tehdejší semi-technické literatury rozhodně nebyl vhodným médiem pro prezentaci 
nové (fi losofi cké) vize světa snažící se převést mnohost fenomenálního světa na jediný 
princip, resp. pralátku.29 

O Anaximandrově a Anaximenově textech nemůžeme říci nic jiného, než že – jak jsme 
již naznačili – pojednávaly patrně o vzniku a struktuře vesmíru. Avšak jednak vzhledem 
k útržkovitým informacím, jež se nám o nich dochovaly a jež svědčí o tom, že podobně 
jako Thalétovo myšlení bylo i myšlení těchto dvou myslitelů známo Aristotelovi a Theo-
frastovi pouze z různých antologií a kompendií, a jednak kvůli naší neznalosti dobového 
společensko intelektuálního prostředí je jen velmi obtížné určit, do jaké míry lze tyto 
texty považovat skutečně za jakýsi inovativní zlom v dosavadní tradici, za jaký se pro svůj 
domnělý fi losofi cký přínos považují.30 Z různých náznaků (např. z toho, že Anaximandrův 
text byl patrně ve verších) se ovšem zdá, že bychom tuto inovativnost neměli příliš pře-

 28 Informace o Anaximandrově mapě (DK 12 A6) pochází od alexandrijského učence Eratosthena (3. stol. 
př. Kr.); jedná se tedy až o helénistického autora. A jak jsme viděli v případě Thaléta (srov. Eudémos 
a Kallimachos), od počátku helénismu běžně docházelo ke komolení a vytváření informací týkajících se 
Míléťanů, jejichž myšlení bylo již Aristotelovi a Theofrastovi známo patrně pouze z různých antologií 
a kompendií, a nikoli z autentických textů. Pokud jde o to, že Anaximandrovi byly připsány tyto praktické 
zeměpisecké zájmy, tak zde mohl působit opačný proces než u Thaléta. Zatímco prosazující se obraz 
Thaléta coby zakladatele (teoretické) vědy začal vytlačovat a nahrazovat jeho praktické aspekty, v pří-
padě Anaximandra, o jehož životě a působení se toho nevědělo patrně moc víc než dnes, tedy víceméně 
nic, se mohla objevit snaha tuto absenci biografi ckých informací nějak doplnit. A nebyly-li k dispozici 
žádné prameny, bylo alespoň každopádně možné tyto informace vydedukovat z jeho nauky. Informace 
o postavení a velikosti země u Anaximandra (srov. DK 12 A 10, 11, 26) mohly skutečně spolu s neur-
čitými náznaky u Hérodota o užívání gnómu (II, 109) či prvních snahách zobrazit zemi (IV, 36) vést 
k „poskytnutí“ biografi ckého údaje o Anaximandrových zeměpiseckých zájmech. 

 29 K problému hledání arché, resp. pralátky u Míléťanů srov. má studie: P. Hobza, jr., Aristotelés a Theofras-
tos jako tvůrci mílétské fi losofi e, in: Filosofi cký časopis 6, 2004 (především oddíly II.1–3.).

 30 K mílétskému hledání arché, resp. pralátky srov. předchozí pozn. Pokud jde o Anaximandrovo Neo-
mezeno či Anaximenovu „teorii fyzické změny“ zakládající se na postupných metamorfózách vzduchu 
jakožto principu, argumentoval jsem jinde, že toto nejsou autentické fi losofi cké pojmy a koncepce, nýbrž 
až pozdější aristotelsko theofrastovké projekce: P. Hobza, jr., Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské 
fi losofi e (především oddíly IV.3.–IV.4.)
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ceňovat. Spíš než o radikální inovaci vůči tradici (ve smyslu přechodu od mythu k logu) 
se jedná o další krok v hledání nového racionálnějšího přístupu ke světu, jehož počátky 
lze spatřovat již v Hésiodově theogonické vizi světa.
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Hodnota vědy v současnosti a historii
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Summary: 

In the article, the author is considering the contemporary role of science and knowledge. 
The author points out that, thanks to its achievements, science became a cult, therefore science 
could stagnate and the postmodern tendencies could cause its deconstruction. To avoid the 
“trap”, science should become a kind of “religion”, recognizing its metaphysical foundations 
and limits. Thus, the contemporary paradigmatic frame can be overcome.

1.  Úvod

Od nepaměti představovalo vědění jednu z nejvyšších hodnot pro člověka a lidský druh 
vůbec. Od nepaměti toužili lidé dosáhnout vědění a cílem tohoto snažení bylo pochopit 
svět kolem, místo člověka v tomto světě a ovládnout a řídit dění ve světě. Často se tvrdí, 
že snaha o pochopení světa kolem byla a je nejvyšší hodnotou vědy; ovšem není tomu tak, 
nejvyšší metou vědění vždy byla a je touha ovládnout dění kolem, snaha o pochopení kau-
zálních vztahů v přírodě a možnost jejich aktivního ovlivňování ku prospěchu jedince či 
celé společnosti. Jen u malé skupiny lidí bylo cílem dosáhnout vědění pro vědění samé.

2.  Vědění, poznání a věda

Poznání lze defi novat jako soubor výroků, které denotují objekty a relace mezi nimi; 
těmto výrokům můžeme přiřadit pravdivostní hodnotu. Předpokládáme, že tyto výroky 
jsou v korespondenci (ať již korespondencí rozumíme cokoliv) se skutečností. Nic, co 
nelze formulovat pomocí jazyka (a může se jednat i o jazyk formálních věd), nemůžeme 
zahrnout do poznání.

Oproti poznání má vědění má daleko širší obsah, neboť zahrnuje i takové výroky, 
u nichž nelze rozhodnout o jejich pravdivosti či stupni pravděpodobnosti. V nejširším 
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slova smyslu by do vědění mohly spadat i čistě subjektivní prožitky jedince, které nelze 
vůbec jazykově vyjádřit. 

Věda je specifi cký druh poznání, neboť zahrnuje pouze pravdivé výroky, byť jejich prav-
divost je pouze hypotetická (resp. předpokládáme u těchto výroků jejich pravdivost).

Ač lze takto rozlišit poznání, vědění a vědu, mají společnou jednu základní vlastnost, 
kterou je snaha po postižení kauzálních vazeb v realitě, neboť pouze postižení kauzálních 
vztahů nám může umožnit do kauzálních řetězců zasahovat a tím měnit jejich průběh 
s cílem dosažení určitých výsledků. Vědění a touha po vědění byly počátkem lidského 
poznání a vědy. Vědění samo o sobě bylo vždy ceněno nejvýše, ovšem postupem času, 
se ukázalo, že daleko větší hodnotu má poznání a věda, neboť ty umožňují účinněji 
ovlivňovat ony kauzální řetězce. To, co zůstalo z vědění, tedy komplement k poznání, 
se tak dostalo na okraj zájmu a dá se říci, že touto částí vědění se zabývá menší skupina 
lidí než skutečným poznáním a vědou a to hlavně proto, že pragmatické využití tohoto 
komplementu je přinejmenším problematické. 

Z historického hlediska lze počátky vědění asi ztotožnit se vznikem lidského rozumu. 
Lidé, kteří dosáhli většího vědění a tím i poznání, se postupně začali ze společnosti vydě-
lovat; začali vytvářet komunity, které byly nadřazeny skupinám s nižší úrovni vědění, neboť 
dokázali lépe rozpoznávat kauzální vztahy v přírodě a i když je nemohli přímo ovlivnit, 
tak alespoň byli schopni předpovědět možné následky určitých jevů.

Od nepaměti lidé toužili po vědění a vědění jim přinášelo vhled do skutečnosti a proto 
jej považovali za nejvyšší metu, které lze dosáhnout. Vědění jim přinášelo možnost na-
hlédnout do příčinných souvislostí skutečnosti a na základě tohoto vhledu byli schopni 
odhadnout budoucí události. Lidé, kteří měli větší vhled do skutečnosti, větší znalost 
kauzálních souvislostí, byli vždy ve společnosti uznáváni a těšili se větší vážnosti. Toto 
uznání a vážnost vedly k jejich částečné segregaci od zbytku společnosti. Stáli na pie-
destalu a mohli ovlivňovat společnost jako celek. Takto začaly vznikat první „uzavřené“ 
skupiny, které si uvědomily, že mít vědění znamená i mít moc, ať už touto mocí rozumíme 
cokoliv. Segregace a vytvoření skupin držitelů vědění vedly také k jejich „uzavření“; ten, 
kdo se chtěl stát „držitelem vědění“, musel být přijat do spolku vyvolených. Ovšem tyto 
spolky se bránily tomu, aby dosažené vědění bylo přístupné všem a to ze dvou důvodů: 
prvním důvodem byl strach ze ztráty výlučnosti a druhým strach z profanace vědění.

Historicky by snad bylo možno toto doložit např. výlučností kmenových šamanů, kteří 
si předávali své vědění pouze mezi sebou (resp. z učitele na žáka), později vznikem kasty 
kněží, jejichž postavení bylo ve společnosti dominantní a uzavřenost těchto společenství 
byla pro ně signifi kantní.

Uzavřenost těchto společenství však měla za následek, že původní skutečné vědění, či 
chceme-li vhled do skutečnosti, bylo degenerováno; ustrnulo na určitém stupni a dále se 
nerozvíjelo. Důvodem této stagnace snad bylo, že původní vědění jež přinášelo moc, ať už 
mocí rozumíme cokoliv, bylo zaměněno za moc, která byla podepřena věděním – došlo 
tedy k převrácení hodnoty vědění a moci.

Tento fakt spolu se stagnací vedl k tomu, že se jedinci, kterým šlo o vědění jako takové 
(ať již byli ve spolku vyvolených nebo mimo něj), snažili dobrat vědění alternativními 
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cestami, neboť jim nešlo o moc, ale o vědění jako takové. Tito jedinci posléze ukázali 
„novou“ cestu: rozpoznali, že daleko důležitější, resp. užitečnější je poznání, neboť to 
přináší, nejen náhled kauzálních vztahů v realitě, ale i možnost ověřování správnosti 
tohoto náhledu. Preferování této části vědění, tedy poznání, se stalo „novou“ hybnou 
silou. Ukázalo se, že možnost ověřování dosažených znalostí kauzálních vztahů v realitě 
vede v konečném důsledku k daleko většímu a přesnějšímu vhledu do skutečnosti; navíc 
sdělitelnost poznání zaručovala snazší přístup k poznání větším skupinám lidí.

Nejprve byla snaha původních držitelů vědění tyto jedince asimilovat, ale bylo to stále 
těžší, neboť tito jedinci si uvědomovali, že stagnace uzavřených společenství je dána pří-
lišnou konzervativností a tato konzervativnost vede v konečném důsledku k omezování 
jejich snah o poznání.

Degenerace společenství držitelů vědění a nový přístup jednotlivců dosahujících pozná-
ní mohly vést a pravděpodobně i vedly k celospolečenským změnám. Došlo k rozvolnění 
přísných regulí, jež svazovala spolky vyvolených držitelů vědění, a navíc společenství 
držitelů vědění byla postupně vytlačena na okraj společnosti, neboť jejich „vědění“ pře-
stalo přinášet moc ovlivňovat celospolečenské dění. Tento posun je pochopitelný, neboť 
poznání přinášelo více užitku pro společnost než vědění jako takové.

Ruku v ruce s rozvojem poznání šel i ten druh lidské činnosti, který dnes nazýváme 
vědou. Věda jako jediná oblast lidské činnosti kladla důraz na pravdivost poznání. Stejně 
jako na počátku, kdy vědění drželi pouze jednotlivci, i věda byla v rukou jednotlivců, kte-
rým šlo jen o pravdivost lidského poznání. S rozvojem vědy, která se od svého počátku 
snažila poznat kauzální vazby ve skutečnosti, přišlo i cílené ovlivňování těchto kauzálních 
vazeb, nejprve ve formě experimentů a po ověření pravdivosti tohoto poznání i k jejich 
pragmatickému využití.

Hodnota vědy rostla a stávala se stále dominantnější oblastí lidského vědění a poznání. 
Jednotlivci zabývající se vědou a poznáním si začali vyměňovat zkušenosti, neboť velice 
záhy se vědecké poznání stalo příliš rozsáhlé na to, aby jednotlivci mohli znovu objevovat 
již objevené. Díky pragmatické funkčnosti vědy významně vzrostla prestiž vědců a tím byla 
původní společenství držitelů vědění odsunuta zcela stranou. Také docházelo k častým 
konfl iktům mezi původními držiteli vědění a nově vzniklými společenstvími vědců. Věda, 
která přinášela daleko větší moc na přírodou, nakonec zvítězila.

Ovšem i zde došlo stejně jako u původních držitelů vědění ke stagnaci. Věda spolu 
se systémem teorií se stala příliš složitá na to, aby byla přístupná širší společnosti; ale na 
rozdíl od původních společenství držitelů vědění byla a dodnes je principiálně přístupná 
každému, kdo má dostatečný myšlenkový potenciál.

Došlo však i k vnitřní segregaci společenství vědců na ty, kterým jde o samotné po-
znání (což by se dnes dalo označit jako primární výzkum) bez ohledu na pragmatickou 
hodnotu takového poznání a na tu skupinu vědců, kterým jde především o pragmatické 
využití vědeckých poznatků. Rozvoj vědy přinesl i další členění uvnitř společenství vědců. 
Vědci se začali specializovat na stále užší část poznání skutečnosti a tím došlo stratifi kaci 
vědních disciplín a potažmo i ke „stratifi kaci“ společenství vědců.
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Podobně jako v dobách minulých byla tato společenství vědců tu více, tu méně pod-
porována mocenskými strukturami společnosti. Cílem této podpory vědy bylo dosažení 
prakticky využitelného poznání. Tato podpora vzrůstala s mocí, kterou věda přinášela.

Než se podíváme do současnosti můžeme konstatovat, že hodnota vědění byla vždy 
jednou z nejvyšších hodnot ve společnosti, jen se měnil v průběhu vývoje společnosti 
rozsah vědění, který se zúžil nejprve na poznání a posléze na vědu a její praktické uplat-
nění.

3.  Vědění, poznání a věda v současnosti

Současný stav, resp. současná hodnota vědění, poznání a vědy vychází z výše uvedené-
ho. Ve 20. století došlo k velkému rozmachu vědy a s tímto rozmachem došlo také k její 
institucionalizaci, což přineslo i částečnou segregaci společenství vědců od společnosti, 
i když to tak nemusí na první pohled vypadat.

Společenství vědců se vydělila od společnosti a do jisté míry i uzavřela, i když si 
zachovala zdání otevřenosti. Podobně jako v minulosti do společenství vyvolených držitelů 
vědění, tak i nyní, každý, kdo chce vstoupit do společenství vědců, musí projít určitým 
iniciačním rituálem, což je v dnešní době de facto systém vzdělávání. Tento iniciační 
proces zajistí, že uchazeč o členství se naučí pravidlům, která musí vyvolený (tedy vědec) 
respektovat. V případě porušení těchto pravidel bývá narušitel odsunut na okraj spolku 
vyvolených, popřípadě diskreditován a ze společenství vědců vyloučen.

Situace je o to komplikovanější, že samotné společenství vědců je stratifi kováno. 
Společenství vědců bývá rozvrstveno dle způsobu nahlížení na realitu a podle způsobu 
uchopení nahlíženého. Tento způsob stratifi kace kopíruje i míru praktické užitečnosti zís-
kávaných poznatků; ta skupina vědců, kteří lépe postihují skrze své teorie kauzální vazby 
a také přinášejí prostředky k jejich účinnému ovlivňování, stojí mezi vyvolenými nejvýše 
a osobují si právo rozhodovat o dění ve zbytku společenství vědců. Jako jeden příklad za 
všechny může sloužit nadřazenost přírodovědců nad vědci, jež se zabývají humanitními 
vědami, a v rámci humanitních věd nadřazenost např. sociologů nad ostatními. Velice 
dobře je to vidět na ekonomických faktorech jež ovlivňují vědeckou komunitu a vývoj 
vědy vůbec. Aplikovaný výzkum v rámci přírodních věd je zcela jistě nejlépe dotovanou 
částí vědeckého bádání, pouze drobty ze stolu, které odpadnou, jsou pak přerozděleny 
v rámci společenství vědců dle míry jejich užitečnosti té které vědní disciplíny. Samozřej-
mě, že zde panuje určitý princip solidarity, neboť i ti členové klubu vyvolených, jejichž 
bádání má takřka nulovou hodnotu, dostanou svůj díl. Vzhledem ke zbytku společnosti 
vypadá společenství vědců jako jednotná komunita a také tak vystupuje. Ovšem opak je 
pravdou. Paradoxní je, že míra užitečnosti, jíž je poměřována hodnota vědy, odsouvá na 
okraj společenství vědců i ty, kterým jde jen o skutečné poznání, tedy ty, kdo provádějí 
tzv. základní výzkum, kteří skutečně prohlubují naše poznání skutečnosti.

Společenství vědců žije svým osobitým životem, je sice závislé na zbytku společnosti, 
ale pouze ekonomicky.
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Můžeme se na hodnotu vědy podívat i z hlediska metodologického a tak rozdělit 
společenství vědců ještě jiným způsobem. Jestliže se věda zabývá pravdivým poznáním, 
pak je otázkou, jaké je postavení humanitních (společenských) věd. Společenské vědy 
sice nazýváme vědami, ale vzhledem k tomu, že většině těchto věd chybí pevný teoretický 
systém, který by umožňoval vysvětlovat zkoumané jevy, jsou tedy de facto pouhými de-
skripcemi reality. V této souvislosti bychom pak mohli považovat to, k čemu společenské 
vědy dospívají, spíše věděním než vědeckým poznáním. Z tohoto hlediska je jejich užitná 
hodnota velmi malá; jedinou výjimku snad tvoří skupina sociálních věd, neboť poskytuje 
prakticky využitelné modely společnosti, které sice nejsou postaveny na poznání kauzál-
ních vazeb, ale statistickým popisem tendencí ve vývoji společnosti.

Dobrým modelem zmíněné uzavřené komunity vědců jsou akademické obce jednot-
livých univerzit. Vzdělávání na univerzitách slouží jako iniciační procedura, skrze niž 
může jedinec vstoupit do komunity vědců a tedy do klubu vyvolených. Tak jako dochází 
ke stratifi kaci vědeckých komunit, stejně je tomu i na akademických půdách (resp. velká 
část vědecké komunity tvoří zároveň akademickou obec). Z hlediska vnější společnosti je 
každý akademický pracovník považován za člena klubu vyvolených, se všemi pozitivními 
i negativními jevy, které společenství vyvolených odjakživa provázelo. Na jedné straně, 
je to obdiv, společenská prestiž; na druhé straně je to pak závist a odmítavý postoj těch, 
kterým do klubu vyvolených nebylo dáno vstoupit.

Uvnitř univerzitní komunity se projevuje již zmíněná stratifi kace a to nejen mezi aka-
demickými pracovníky, ale již během iniciačního procesu – tedy studia na vysoké škole. 
Můžeme se zde setkat s přehlíživým postojem těch akademických pracovníků, kteří se 
zabývají přírodními vědami vůči těm, kteří se zabývají vědami humanitními. Tento postoj 
je vidět např. při rozhodování o přidělených fi nančních prostředcích, při hodnocení pří-
nosů jednotlivých odborných prací a při snaze stanovit „objektivní“ kritéria vědeckých 
prací (např. skrze tzv. citační indexy).

Hodnota vědeckého poznání je v těchto komunitách posuzována podle ekonomického 
přínosu. Arogance některých členů těchto společenství a to nejen v rámci univerzitních 
komunit, ale i v rámci vědecké komunity obecně, může vést (a taky často vede) k postupné 
stagnaci, tak jak tomu bylo dříve u společenství vědoucích. Tato stagnace je mnohdy do 
očí bijící v rámci jednotlivých výzkumných projektů a to jak na poli přírodních věd, tak na 
poli věd humanitních, kdy členové komunity místo, aby se snažili o formulování nových 
teoretických systémů či nových vhledů do skutečnosti, provádějí pouze komparativní 
a zpřesňující „výzkumy“. Jako příklad může sloužit např. fi losofi e, kde „nové práce“ jsou 
většinou pouze komparacemi dřívějších komparací; a v rámci přírodních věd např. biolo-
gie, která stagnuje takřka celé století. Netvrdím, že v rámci komparativní fi losofi e nelze 
„nazřít“ něco nového nebo že deskriptivní biologie nemá svůj význam, ale skutečně nový 
pohled přináší jen výjimečně. Tento postup je dán vlastním iniciačním procesem – studiem 
na vysoké škole a přijetím do akademické, resp. vědecké komunity. (Poznámka na okraj: 
kdy naposledy se objevil velký fi losofi cký systém, který by nebyl pouhou komparací; kdy 
naposledy se objevil teoretický systém biologie?) Přijetí statu quo vede nutně ke stagnaci. 
Přijetí do klubu vyvolených znamená minimálně společenskou prestiž a jisté zázemí, snad 
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proto je velmi těžké přijít s novým pohledem na určitý problém; a navíc nový úhel pohledu 
znamená překonat bariéry dnešní konzervativní vědy.

Uvedl jsem pouze dva příklady, ale platí to obecně ve všech vědních disciplínách. 
Nový pohled, nový úhel pohledu znamená jít „čelem proti masám“; což znamená odvrh-
nout zaběhnuté klišé svazující moderní vědeckou komunitu i za cenu toho, že dotyčný 
„rebel“ bude „upálen“ na pomyslné hranici, na niž přiloží své polínko většina členů klubu 
vyvolených. Odtržení vědeckého poznání a jeho uzavření do pracoven vědců akademiků 
přináší ještě jeden důležitý aspekt. Věda se pro zbytek společnosti stává modlou, zlatým 
teletem, které, když se mu budeme klanět, vyřeší všechny problémy jak společenské tak 
ekonomické i etické.

V dnešní společnosti, stejně jako kdysi, o rozvoji vědění v tom nejobecnějším slova 
smyslu rozhodují mocní tohoto světa, tedy politici, kteří parazitují na společnosti, ale 
bez nichž by, bohužel, společnost jako taková nemohla fungovat. A zde vidíme podstatný 
vliv na hodnotu poznání jako takovou. Politici jsou ti, jež rozhodují o fi nancování vědy, 
o fi nancování vědeckého poznání a vědění vůbec. Na případnou námitku, že velká část 
vědecké práce je sponzorována soukromými subjekty odpovídám, ano je to pravda, ale 
soukromé subjekty sponzorují především aplikovaný výzkum, nikoliv výzkum jako takový, 
a tím nutí vědce prostituovat se, neboť vědec, aby se mohl zabývat skutečným poznáním, 
musí si na svůj výzkum vydělat komerčně úspěšným výzkumem. Politici rozhodují o přidě-
lování fi nancí na iniciační proceduru a následné bádání v rámci univerzitních a potažmo 
mimouniverzitních pracovišť. Samozřejmě ve světě, v němž žijeme, a ve společnosti, 
v níž se pohybujeme, není možno jinak. Problém je následující: politici, kteří rozhodu-
jí o fi nančních dotacích, se rozhodují na základě obecného postoje vědecké komunity 
(která je determinována sponzorovaným iniciačním procesem) jako takové a především 
na základě ekonomického a mocenského přínosu, ale vědci, aby byly podporováni, musí 
tento ekonomický a mocenský přínos zajistit a tedy „radí“ mocným sponzorovat ony 
projekty s největším ekonomickým a mocenským přínosem. Jedná se o začarovaný kruh, 
z něhož asi nelze vykročit; i když možná cesta existuje, ovšem nakolik je tato cesta reálná, 
je otázkou.

4.  Kult vědy v současnosti

Věda se stala v minulém století díky svým výsledkům kultem, kultem, který nahradil 
ve velké míře náboženství, a to jak ve smyslu vědění, tak ve smyslu morální autority. 
Náboženství „vyklidilo“ svá tradiční území a přenechalo vědě monopol na vědění a také 
vyklidilo „území“ etiky (a potažmo morálky). To, že věda začala okupovat pole vědění, 
je pochopitelné, ale obsazení etického „pole“ lidského jednání je problematické, neboť si 
s ním věda neví rady. Neexistuje totiž žádný etický systém, který by byl plně zdůvodnitel-
ný a bez výhrad zakotven v lidském poznání, jež je doménou vědy. Tím, že věda začala 
okupovat i tuto doménu tradičního náboženství, se chytila do pasti, ze které není úniku, 
i když to tak z vnějšího pohledu nevypadá. 
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Věda, resp. vědci se začali chovat jako nejvyšší arbitři při rozhodování a etických as-
pektech svého jednání a nejen svého, ale o etickém jednání jednotlivých části společnosti 
a jednotlivců vůbec. A tak nastává paradoxní situace, kdy vědec, který chce rozšířit oblast 
lidského poznání, musí překračovat určité etické meze, jejichž platnost by měl např. 
s ohledem na tradici hájit a v některých případech dokonce tuto mez sám stanovil. Jako 
příklad lze uvést to, co bývá označováno jako nedotknutelnost lidského života, která byla 
součástí většiny etických kodexů lidských společenství. Na jedné straně se věda posunula 
na hranici, kdy jsme schopni klonovat buňky a celé jedince, a na druhou stranu si vědci 
sami kladou meze, kam toto klonování může zajít; klonovat ovce je možné, klonovat lidské 
jedince možné není, pracovat s lidskými kmenovými buňkami možné je a není, neboť není 
jasné, kdy souhrn kmenových buněk lze nazvat lidským jedincem a kdy ne. Jiným příkla-
dem může být oblast bádání na poli jaderné fyziky; na jedné straně ekonomické mocnosti 
tohoto světa tento výzkum rozvíjejí a podporují a na druhé straně si osobují právo upírat 
možnost stejného výzkumu národům ekonomicky slabším, resp. s odlišným kulturním 
zázemím (USA versus Írán – v poslední době). U uvedených příkladů by nebyl problém, 
kdyby existoval etický sytém, v němž by šly zdůvodnit zmíněné zákazy a omezení, která 
jsou vztahována obecně na vědění, poznání či lidské jednání, ale samotná věda takovéto 
etické systémy v minulosti zničila.

Věda v minulosti destruovala veškeré etické systémy, ale zároveň nebyla schopna je 
plně nahradit něčím jiným; resp. je nahradila „sama sebou“ a tím se stala moderním (post-
moderním) kultem, ovšem bez jakéhokoliv zakotvení. Všechny etické systémy minulosti 
měly zakotvení v určitém metafyzickém, resp. náboženském systému, který byl instancí, 
již není třeba zdůvodňovat; s rozvojem lidského poznání a touhy po odhalení kauzálních 
vztahů ve skutečnosti a tedy touhy po vysvětlení, se dospělo k tomu, že je nutné zakotvit 
v „kauzálních řetězcích“ a ve vědě i etiku, což se ovšem nepodařilo. Etika a systémy 
hodnot, na něž se odvolává věda, nemají pevný metafyzický základ a tak je možné je li-
bovolně měnit a to dle jejich užitné hodnoty. Čím větší je jejich užitná hodnota, tím musí 
být větší jejich váha v etickém systému a v případě, že etický systém je v přímém rozporu 
s užitnou hodnotou, je žádoucí a nutné etický systém změnit a to pouze z ohledem na 
právě onu užitečnost. Potřebujeme vyvinout nové jaderné zbraně? (i když stávající etický 
systém, k němuž se hlásí všechny „vyspělé“ státy, říká, že vývoj nových jaderných zbraní 
je „nehumánní“), pak je budeme vyvíjet a zdůvodníme to tím, že by náhodou mohly méně 
vyspělé militantní státy nové zbraně vyvinout dříve a my bychom se jim nemohli bránit 
(což paradoxně vede k tomu, že z „nemilitantních ochránců míru“ se stávají zcela mili-
tantní státy s diktátorským monopolem na právo rozhodovat o osudech jiných (USA). Je 
nepřípustné, aby docházelo k manipulaci s lidskými kmenovými buňkami, resp. lidskými 
embryi, ale je žádoucí, aby pokračoval výzkum, který by vedl např. k prodloužení lidského 
života, pak je tedy nutné udělit výjimky a ty výjimky se budou „udělovat“ potud, pokud 
to bude ekonomicky výhodné, resp. výhodné pro nás (kteří ustavujeme etický kodex) 
ekonomicky vyspělejší. A toto vše je možné jen díky tomu, že věda zrelativizovala své 
metafyzické zakotvení a destruovala svá vlastní etická východiska. Díky tomu se stala 
moderním kultem, možná by se dalo říci náboženstvím, ovšem s tím rozdílem, že zrela-
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tivizování jejích základů, resp. destrukce jejích základů nevede k destrukci vědy (jako by 
tomu bylo u náboženství), ale pouze k změně východisek vědy jako takové. Relativizace 
metafyzického zakotvení vědy zapříčinila, že se z „vědecké“ víry stal kult, z víry v lidské 
poznání a jeho možnosti se stala modla, která dokáže vyřešit všechny problémy a odhalí 
a vysvětlí vše, co se nachází ve skutečnosti. Skutečná víra v lidské poznání, stejně jako 
skutečná náboženská víra, si je vědoma svých mezí a je si vědoma toho, že její východiska 
jsou předmětem pouze a jen víry, ale nejsou dogmatem, což ovšem neznamená, že jsou 
relativizovatelná v postmoderním slova smyslu.

5.  Cesta tam a zase zpět

Jak jsem již nastínil výše věda se nachází v paradoxní situaci, na jedné straně je ote-
vřená a přístupná zdánlivě všem, kdož mají dostatečný intelektuální potenciál, a na straně 
druhé je konzervativní v tom smyslu, že odmítá přijmout do klubu vyvolených ty, kteří se 
vzbouří a odmítnou pravidla členství v klubu. Tím dochází ke stagnaci vědy (neboť její 
skutečný rozvoj je vždy dán překročením stanovených mezí) a oblast vědeckého poznání 
je pak stimulována pouze ekonomickými faktory a pragmatickou hodnotou dosažených 
výsledků. Jak bychom se mohli zbavit onoho paradoxu aniž by došlo k destrukci vědecké-
ho poznání? A je možné zmírnit vliv ekonomických faktorů na rozvoj vědeckého poznání? 
Dvě otázky, na něž není jednoduchá odpověď.

Zkusme odpovědět nejprve na první otázku. Věda jako taková musí být do značné 
míry konzervativní, a tedy musí mít stanovená jasná kriteria toho, co vědou ještě je, 
a toho, co vědou již není. V případě, že bychom rezignovali na tento požadavek, staly 
by se z vědeckých teorií postmoderní bláboly (při jejichž konstruování je dovoleno vše). 
Na druhé straně věda musí být otevřená a tedy přístupná formulaci nových pohledů na 
skutečnost, nových teorií, které nemusí být koherentní se stávajícími teoriemi; a vzhledem 
k tomu musí být přístupná i těm, kteří překračují pravidla, s nimiž byli seznámení během 
iniciačního procesu (tedy během svého vzdělávání).

Řešení zmíněného rozporu se může jevit ještě paradoxnější než problém samotný. 
Společenství vyvolených (tedy vědecká komunita) se musí stát společenstvím skutečně 
vyvolených, společenstvím „moudrých“ zcela v Platónově duchu, neboť jen skuteční vy-
volení (vědci) jsou dostatečně konzervativní na to, aby vědu ubránili před postmoderními 
relativizujícími koncepcemi a zabránili tak její destrukci.Na druhé straně je nutné pozmě-
nit iniciační proceduru. Pouze změna systému vzdělávání může vést k tomu, že do spolku 
vyvolených bude přijat pouze „vyvolený“. Změnou iniciační procedury mám na mysli její 
zpřísnění a nezávislost na ekonomických faktorech a také to, že iniciátory budou skutečně 
vyvolení, tedy vědci, nikoliv ti, kteří na společenství vědců pouze parazitují.

Často se též stává, že iniciátory, kteří mají za úkol naučit základům vědy uchazeče 
o vstup mezi vědeckou komunitu, nejsou vědci, ale ti, kteří se prostě „neuchytili jinde“ 
(zcela ve smyslu možná úsměvné historky, kdy otec říká svému synovi: „Synu na řemeslo 
jsi slabý, na to, abys byl vědcem jsi hloupý, nezbývá, než aby ses stal kantorem.“). Změnou 
iniciačního procesu, resp. zpřísněním vzdělávacího procesu se může dosáhnout toho, aby 
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se skutečnými vyvolenými (vědci) stali ti, kteří budou mít takový potenciál, aby jednak 
dokázali respektovat pravidla vědeckého bádání, ale na druhé straně aby dokázali vykročit 
i mimo kruh stávajících vědeckých teorií. To je ovšem možné jen za předpokladu, že ini-
ciační proces bude plně řízen skutečnými vyvolenými (skutečnými vědci), což je možné 
pouze za předpokladu, že se významně změní i fi nancování nejen procesu vzdělávání, ale 
i fi nancování vědy jako takové. Tím se dostáváme k možné odpovědi na druhou otázku.

Možnost zmírnění ekonomického vlivu na rozvoj vědeckého poznání je skutečně 
problémem těžko řešitelným. Musíme rozlišit dvě oblasti vědeckého bádání – jednak 
je to oblast aplikovaného výzkumu a jednak je to oblast základního výzkumu. V oblas-
ti aplikovaného výzkumu je odpověď nasnadě. Tento výzkum může být fi nancován ze 
soukromých zdrojů, neboť praktické aplikace tohoto výzkumu mají následně značnou 
návratnost vložených fi nančních zdrojů. Bývá zvykem, že velké fi rmy se silným ekono-
mickým zázemím mají svá vlastní výzkumná pracoviště a méně ekonomicky silné fi rmy 
sponzorují aplikovaný výzkum na univerzitních pracovištích, které následně participují 
na případném zisku z aplikovaného výzkumu (např. skrze prodej patentů, popř. podílu 
na těchto patentech). Zcela jistě je chybou, aby stát sponzoroval přímý aplikovaný vý-
zkum na univerzitních pracovištích bez dostatečného zajištění návratnosti vložených 
prostředků. Druhou oblastí je oblast základního výzkumu, která bude jen těžko doto-
vána ze soukromých zdrojů, a když, tak pouze když je velká pravděpodobnost, že tento 
základní výzkum povede k takovým objevům, které by mohly být případně aplikovatelné 
s následným ekonomickým přínosem (je to zcela pochopitelné, neboť každý investor si 
hlídá své investice). A dá se říci, že v oblasti aplikovaného výzkumu se zcela jistě uplatní 
ti, kteří sice prošli iniciační procedurou a dokáží „hrát“ podle naučených pravidel, ale 
nikdy tato pravidla nepřekročí. 

Doménou základního výzkumu by tedy měla být univerzitní pracoviště, která by byla 
z větší části sponzorována státem skrze přímé dotace. Jedině tak bude zajištěno, že zá-
kladní výzkum nebude opomíjen. Ovšem musíme si uvědomit, že i stát se musí chovat 
jako dobrý investor, a tedy musí chránit své investice, a tady se dostáváme zpět ke spole-
čenství vyvolených. Žádný úředník nemůže správně rozhodnout o správnosti investice do 
základního výzkumu a nemůže následně posoudit, zda skutečně tento výzkum probíhá, to 
mohou pouze a jen ti, kteří patří mezi vyvolené, tedy skuteční vědci. A tady se dostáváme 
na samotný začátek, jestliže se mezi vyvolenými vyskytují ti, kteří pouze prošli iniciační 
procedurou (byť úspěšně), ale nejsou skutečnými vyvolenými, jsou pouze na úrovni stát-
ních úředníků, a kteří budou rozhodovat pouze na základě ekonomických faktorů, nikoliv 
na základě posouzení toho, zda základní výzkum prováděný v té které oblasti je smyslupl-
ný či nikoli. Tito pseudovyvolení znají pouze pravidla „hry“, která jim byla vštípená skrze 
iniciační proces, a nedokáží zhodnotit, zda překročení těchto pravidel (a z historie vědy 
víme, že skutečné objevy, které vedly k rozšíření našeho poznání, byly vždy překročením 
v té době uznávaných pravidel vědecké hry), může být přínosné nebo nikoliv (samozřejmě 
i skutečný vědec se může mýlit ve směru svých bádání, ale zcela jistě úředník tento omyl 
není s to posoudit). Smutné je, že praxe je zcela odlišná. Dotační politika státu je řízena 
čistě pragmaticky se zaměřením na maximální „zisk“, i když nikdo nedokáže posoudit, 
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co může přinést (v budoucnu) maximální zisk. Veřejné univerzity (pravděpodobně všude 
ve světě, ale zcela jistě u nás) řídí úředníci, kteří, byť patří do společenství vyvolených, 
jsou ve značném (minimálně) ekonomickém vleku státních ministerských úředníků, kteří 
rozhodují o přidělovaných fi nančních prostředcích. Tito univerzitní úředníci pak zcela 
v utilitářském duchu rozhodují o přerozdělení fi nančních prostředků v rámci jednotlivých 
vědních oborů, v rámci jednotlivých výzkumných projektů a iniciačních (vzdělávacích) 
procedur. Je jevem zcela obvyklým, kdy zdůvodnění větší dotace přírodovědných oborů 
oproti humanitním je dáno jejich pragmatickou hodnotou, resp. pseudohodnotou, neboť 
základní výzkum nelze mezioborově srovnávat (oč je hodnotnější počítání nožiček u brou-
ků oproti historických výzkumům?; a přesto, že jejich hodnota je těžko srovnatelná, je 
přiděleno více fi nancí na ono počítání nožiček u brouků).

Znovu se dostáváme k výchozí tezi, je nutné změnit nejprve iniciační proces a do-
sáhnout tak toho, že ti, kdož projdou tímto iniciačním procesem, budou mít opravdu 
na to stát se členy společenství vyvolených. Dále by mělo dojít k tomu, že iniciační pro-
ceduru (tedy vzdělávání) budou řídit skuteční vyvolení, skuteční vědci a ne ti, kteří jen 
úspěšně prošli iniciační procedurou a jsou znalí pravidel „vědecké hry“. Dalším nutným 
předpokladem je, že ti, kdož jsou skutečnými vědci, budou rozhodovat o přerozdělování 
fi nančních prostředků, nikoliv akademičtí úředníci; a stejně tak by měli řídit tok fi nancí na 
univerzitní pracoviště, resp. jednotlivé univerzity vědci, nikoliv ministerští úředníci, kteří 
mnohdy ani netuší, co to skutečná věda je, neboť neznají pravidla „vědecké hry“. Univer-
zity (a de facto celý systém vzdělávání) se musí stát nezávislé na politických a částečně 
i ekonomických vlivech společnosti. Možná tato koncepce může vypadat příliš utopicky, 
ale zas tak utopická není, jde jen o změnu úhlu pohledu a změnu přístupu k samotnému 
vědeckému procesu.

6.  Hodnota vědy

Vědění, poznání a věda byly, jsou a měly by být vždy tou nejvyšší hodnotou pro člově-
ka. Hodnota vědy a lidského poznání však byla značně ponížena díky vývoji společnosti. 
Dávno jsou pryč doby, kdy jednotlivec sám o sobě mohl posunout lidské poznání za 
horizont daného paradigmatu (i když posun hranic lidského poznání bude vždy stát na 
géniu jednotlivce), a proto je nutné, aby společnost jako taková umožnila vrátit vědě její 
původní hodnotu a to způsobem již naznačeným. Věda se musí stát skutečnou vírou, 
ovšem nikoliv kultem, neboť každý kult dříve nebo později začne potlačovat skutečnou 
víru a stává se dogmatickou a mocenskou strukturou. Vědci se musí stát skutečnými vy-
volenými, moudrými, nebo sókratovsky řečeno milovníky moudrosti, kterým půjde pouze 
a jen o poznání jako takové; jen tak se upadající kult vědy v dnešním „post-moderním“ 
světě stane živou vírou, která dokáže posunout hranice lidského vědění, dokáže reformovat 
lidskou společnost. Vírou, která si bude vědoma svých mezí a svých metafyzických vý-
chodisek. Jen tímto způsobem bude možné zabránit postmoderní relativistické destrukci 
vědy na jedné straně a tomu, že se věda stane dogmatickým neživým kultem, zaměřeným 
pouze a jen na užitnou hodnotu dosažených výsledků.
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Summary: 

The aim of the paper is to present the sketch of the activities of the Byzantine thinker John 
Argyropoulos (1415 – 26th June, 1487) who was one of the important translators of the middle 
of the 15th century. Argyropoulos will be presented as an outstanding translator and educator 
in Italy who infl unced several scholars in Italy and outside of Italy. Argyropoulos wrote also 
several original commentaries on Aristotle and translated a number of his works into Latin; 
however, much of his original work remains unprinted. Argyropoulos’ teaching in Florence has 
been recognised as a “turning point” in Florentine humanism because he diverted the interest 
from the emphasis on eloquence to metaphysics. His translations, teaching and involvement in 
scholarly debates helped to transfer an aspect of his own culture to Italy. The importance of the 
research on John Argyropoulos‘ thought consists in the infl uence of his original commentaries 
on Aristotle and of his translations of a number of Aristotle‘s works into Latin.

The knowledge of the activities of the Byzantine scholar émigrés in the Latin West in 
the period of the Italian Renaissance has, in recent years, been increasing.1 Due to the 
modern scholarship on the historical signifi cance of the Byzantine intellectual infl uence 
in the Italian Renaissance we can deepen our understanding of the Byzantine cultural 
infl uences in the West. During my research on George Gemisthos Pletho and his infl uence 
on the Renaissance philosophy, which seems to be sometimes overestimated by scholars, 
I found it very imporant to start a research on other Byzantine intellectuals too, i.e. such 
fi gures as John Argyropoulos, Bessarion, Demetrius Chalcondyles, Manuel Chrysoloras, 
George of Trebizond, John Lascaris and others. 

 1 Geanakoplos, D. J., “The Career of the Byzantine Humanist Professor John Argyropoulos in Florence 
and Rome (1410-87): The Turn of Metaphysics”, in Constantinople and the West: Essays on the Late Byzan-
tine and Italian Renaissance, University of Wisconsin Press, 1989, 91–113.
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The fi fteenth-century Byzantine exiles in Italy have been seen largely in terms of 
their contribution to the revival of Greek studies during the Renaissance. This can be 
traced in part to an enthusiastic outburst by the contemporary writer Leonardo Bruni 
(c.1370–1444), who claimed that one of them, Manuel Chrysoloras (d.1415), had restored 
knowledge of classical Greek to the Italians. Edward Gibbon lists John Argyropoulos 
among such Byzantine scholars as Theodore Gaza, George of Trebizond, or Demetrius 
Chalcondyles, who restored Greek letters in Italy.2 He was an important member of the 
fi rst generation of Greek teachers in the West who helped to encourage the revival of 
classical learning. 

Although the Byzantine exile in Italy in the fi fteenth century is a wider phenomenon 
concerning not only teaching and learning, historians of philosophy are interested pri-
marily in the transmission of ideas, concepts and also translations and commentaries 
of traditional texts. Here lies the main question of the contribution of the Byzantines to 
the Italian Renaissance which occupies the attention of the historians of philosophical 
thought. Argyropoulos belongs among an important group of Byzantine émigrés whose 
contribution was dealt with in many works but I believe that Argyropoulos has still been 
disregarded and that he deserves much more attention. I think that his work, especially 
the corpus of his translations, is still neglected among scholars. Unfortunately, we have 
not, apart from Camelli‘s book on Argyropoulos, satisfactorily and completely fi nished 
the study on Argyropoulos both as a translator and a philosopher.3

John Argyropoulos was born into a noble family in Constantinople. He got in touch 
with Greek education soon as readings of classical Greek texts and composing in the same 
style were an integral part of Byzantine higher education.4 He was one of the important 
translators of the middle of the 15th century who were forced, by political circumstances, 
to leave the Byzantine Empire and who brought to their new country a greater interest 
in Aristotle’s works.5

Argyropoulos‘ fi rst visit to Italy was before 1434; in that year he was lecturing at 
Padua on the works of Aristotle. In 1439 he attended Emperor John Palaeologus at the 
Council of Florence. He was a supporter of Hellenism as he called the Byzantine Emperor 
‘Emperor of the Hellenes‘ and described the last wars of Byzantium as a struggle for the 
freedom of Hellas.6 By 1441 he was back in Constantinople, but he returned to Italy in 
1442, when he became the rector of Padua university. Cosimo Medici was one of his pa-
trons and he was a tutor to Piero, Cosimo‘s son, and to Lorenzo Medici. When Lorenzo 
assumed power in Florence, Argyropoulos became the leading member of his Platonic 

 2 Gibbon, E., The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ed. by J. B. Bury, Methuen, London, 
1926, vol. 7, 129–30.

 3 Cammelli, G., Giovanni Argiropulo, I dotti bizantini e le origini dell’Umanenismo, 3 vols. III, Vallecchi, 
Firenze, 1941, 190p.

 4 Geneakoplos, D. J., Constantinople and the West, University of Wisconsin Press, Madison, 1989, 72–87, 
91–113; Harris, J., Greek Emigres in the West, 1400–1520, Porphyrogenitus, Camberley, 1995, 122–3.

 5 Harris, J., Greek Emigres in the West, 1400–1520, Porphyrogenitus, Camberley, 1995, 122–3.
 6 Runciman, S., The Great Church in Captivity, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 120.
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Academy where he taught Politian and other humanists. In 1456 he visited France, and 
then returned to Florence. Cosimo Medici, who was deeply interested in the scholastic 
philosophical and theological issues, had a vivid discussion with Argyropoulos on philo-
sophical and theological matters concerning one of the most important questions – the 
immortality of the soul.7 The years between 1471 and 1477 and from 1481 until his death in 
1487 Argyropoulos spent in Rome, also teaching. Among his students we can mention for 
example Johannes Reuchlin, Leonardo da Vinci8, Poliziano, Donato Acciaiuoli, Alamanno 
Rinuccini, Franco Sacchetti, Bartolomeo Platina9 or Francesco Zambeccari, who worked 
on translations of Libanius and consulted his translation with Argyropoulos.10 

Argyropoulos‘ teaching in Florence (1456) has been recognised as a “turning point” in 
Florentine humanism, because he diverted the interest from the emphasis on eloquence 
to metaphysics.11 It is necessary to point out that Aristotle, in the period of humanism, 
represented a great challenge not only for rhetoric but mostly for the sphere of metaphysi-
cal thinking. Alamanno Rinuccini, Argyropoulos‘ student, described well the atmosphere 
in the new aristotelianism when he said that “as we are taught by Cicero, the eloquent man 
we seek cannot be formed without philosophy”.12 Argyropulos criticized the humanists 
(for example Leornardo Bruni) for their ignorance of philosophy, for their insistence 
that philosophy and eloquence were necessarily linked for their contempt of speculative 
philosophy.13 In one of his prefaces he maintains that philosophy is evidently a more 
serious subject than literature, and he says that “I have decided to make a more elegant 
translation of some treatises by Aristotle; for this will certainly be very welcome to Aristotle 
himself, if he is in a position to observe it. He will at last see himself appearing among the 

 7 Vespasiano, De vite, ii, 205–6.
 8 Vassileiou, F. and Saribalidou, B., “John Argyropoulos teacher of Leonardo Da Vinci”, in http://www.

philosophypathways.com/newsletter/issue117.html
 9 Davies, J., Florence and Its University During the Early Renaissance, Brill, Leiden, 1998, 92n; For Platina’s 

study under Argyropoulos, see Della Torre, A., Storia dell’accademia platonica di Firenze, Florence, 1902, 
532, 536.

 10 Miller, A. C., “Francesco Zambeccari and a Musical Friend”, Renaissance Quarterly, Vol. 25, No. 4 
(Win ter, 1972): 426; Breen, Q., “Francesco Zambeccari: His Translations and Fabricated Translations of 
Libanian Letters”, Studies in the Renaissance, Vol. 11 (1964): 61. 

 11 Geanakoplos, D. J., “The discourse of Demetrius Chalcondyles on the inauguration of Greek studies at 
the University of Padua”, Studies in the Renaissance, Vol. 21 (1974): 118–44; Seigel, J. E., “The Teaching 
of Argyropulos and the Rhetoric of the First Humanists”, in Action and Conviction in Early Modern Euro-
pe, Essays in Memory of E.H. Harbison, ed. by T. K. Rabb and J. E. Seigel, Princeton University Press, 
Princeton, 1969, 237–260. 

 12 Seigel, J. E., “The Teaching of Argyropulos and the Rhetoric of the First Humanists”, in Action and Con-
viction in Early Modern Europe, Essays in Memory of E. H. Harbison, ed. by T. K. Rabb and J. E. Seigel, 
Princeton University Press, Princeton, 1969, 252. Alamanno Rinuccini (1426–99) was a humanist who 
translated some of Plutarch’s writings and made a version of Philostratus’ Life of Apollonius of Tyana.

 13 Benedetto Accolti was infl uenced by Argyropulos‘ criticism of humanists’ negative attitude to philoso-
phy. Black, R., Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge, 
212. 
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Latin races in the form in which he wished to appear among his fellow-countrymen.”14 For 
instance, his polemics with the humanists is confi rmed through an independent evidence 
from Francesco Filelfo, who wrote to him from Milan in November 1457.15

Argyropoulos was concerned to present Aristotle‘s philosophy because he understood 
Aristotle‘s works as a summit of the Greek philosophical tradition.16 Therefore he had 
several lectures in Florence on the Nicomachean Ethics, Politics, Physics, Meteorology, 
Metaphysics and De anima.17 Due to his study in Constantinople and later in Padua, he 
brought together the cultural, philosophical and philological aspects of both Byzantium 
and Italy in the middle of the 15th century.18 He attempted to demonstrate the unity of 
Aristotle‘s philosophy.19 In Argyropoulos‘ lectures on the Nicomachean Ethics he used 
various scholastic sources such as Albertus Magnus or Walter Burley and these lectures 
are available due to his student Donato Acciaiuoli (1429–1478).20 Apart from his lectures 
on Aristotelian philosophy he allowed a small Platonic element to seep into his university 
courses and gave at least one private lecture on the Meno.21 

In his lectures on De anima (1460), Argyropoulos got engaged in the discussion about 
the nature of One intellect which was in motion continually since the middle of the 13th 
century.22 He continued in the classical discussion on the nature of the intellect that em-
ployed the minds of Albertus Magnus, Thomas Aquinas or Giles of Rome.23 In this matter, 

 14 Wilson, N.G., From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, Duckworth, London, 
1992, 87.

 15 Ibid. 87.
 16 Green, Lawrence D., “Aristotle’s Enthymeme and the Imperfect Syllogism”, in Rhetoric and Pedagogy: 

Its History, Philosophy, and Practice : Essays in Honor of James J. Murphy, ed. by W. B. Horner, Lawrence 
Erlbaum Associates, New Jersey, 1995, 35.

 17 Cammelli, G., Giovanni Argiropulo, I dotti bizantini e le origini dell’Umanenismo, 3 vols. III, Vallecchi, 
Firenze, 1941, 183–187.

 18 Field, A., The Origins of the Platonic Academy of Florence, Princeton University Press, Princeton, 1988, 
107–126.

 19 Davies, J., Florence and Its University During the Early Renaissance, Brill, Leiden, 1998, 121.
 20 Kraye, J., “The philosophy of the Italian Renaissance”, The Renaissance and Seventeenth-Century Rati-

onalism: The Renaissance and Seventeenth Century, Volume IV, ed. by G. H. R. Parkinson, Routledge, 
1993, 22. Donato Acciaiuoli revised Argyropoulos’ lectures and he prepared the commentary which was 
similar to the medieval commentaries (terminology, organization, content). Kraye, J., “Donato Acciau-
oli”, Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts: Moral and Political Philosophy, ed. by J. 
Kraye, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, 47. On Argyropoulos’ translation of Aristotle’s 
Nicomachean Ethics see Lines, David A., Aristotle’s Ethics in the Italian Renaissance (Ca. 1300-1650): The 
Universities and the Problem of Moral Education, Brill, Leiden, 2002, 44, 47, 50–51, 100–103, 214–219.

 21 Kraye, J., “The philosophy of the Italian Renaissance”, The Renaissance and Seventeenth-Century Rationa-
lism: The Renaissance and Seventeenth Century, Volume IV, ed. by G. H. R. Parkinson, Routledge, 1993, 
28.

 22 Ibid. 21.
 23 Thomas Aquinas, De unitate intellectus contra Averroistas, Commissio Leonina 43, 1976, 243–314; Super 

Sent. II, d. 17 q. 2 a. 1; Super Sent. II, d. 19 q. 1 a. 1; Black, D. L., “Consciousness and Self-Knowledge 
in Aquinas‘s Critique of Averroe‘s Psychology.”, Journal of the History of Philosophy 31 (1993): 349–385; 
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Argyropoulos strongly resembles Aquinas‘ rejection of the theory of one intellect.24 He 
refused both the opinion of Alexander of Aphrodisias that the soul was mortal and the 
Averroist doctrine of the unity of the intellect.25 There are diff erent opinions on the mat-
ter, however, for example James Hankins believes that, “[Argyropoulos]…if not a declared 
Averroist, was at least willing to mention with approval Averroes’ interpretation of Aristotle’s 
psychology”. 26 On the other hand, John Monfasani tried to prove that Argyropoulos 
became an Averroist.27 Because of these controversial opinions there should be a deeper 
examination of Argyropoulos‘ teaching. As he is a syncretic, there probably can be found 
both aspects – those that are averroistic and those that are not. 

Argyropoulos wrote also several original commentaries on Aristotle and translated 
a number of his works into Latin; however, much of his original work remains unprinted. 
His philosophical thought was preserved by Donato Acciaiuoli‘s notes28 from Argyropou-
los‘ lectures on Aristotle‘s philosophy but it seems to me that only a little eff ort has been 
made to investigate the philosophical ideas of John Argyropoulos in general.29 I think 
that apart from his translations, a detailed analysis of his contribution to philosophy is 
still waiting to be carried out. 

Black, D. L., “Imagination and Estimation: Arabic Paradigms and Western Transformations”, Topoi 19 
(2000): 59–75; Albertus Magnus, De Unitate Intellectus Contra Averroem, in Opera Omnia 17, ed. by 
A. Hufnagel, Aschendorff , Monasterium Wesff alorum, 1975, x-xiv, 1–30; Giles of Rome, Errores Philoso-
phorum, ed. by J. Koch, trans. by J. O. Reidl, Marquette University Press, Milwaukee, 1944, 22. 

 24 The main question of the disscusion concerning the issue of intellect was whether there exists only one 
and separate immortal intellect for all mankind, which operates the actions of corporeal body in the 
way that a sailor navigates his ship (Averroes). Another issue concerned the question on the medieval 
discussion on the soul as the substantial form of the individual person or whether the soul died with the 
body (Alexander of Aphrodisias, Averroes). Argyropoulos followed the Christian tradition against the 
Averroes and Alexander of Aphrodisias‘ opinions and believed thet the soul exists after the death and 
also there must be many intellects which correspond to the individual persons. Blaustein, M. A., Averroes 
on the Imagination and the Intellect, unpublished dissertation, Harvard University Cambridge, Massachu-
setts, 1984, 162–173.

 25 Averrois Cordubensis, Commentarium Magnum in Aristotelis De Anima libros, ed. by F. S. Crawford, the 
Medieval Academy of America, Cambridge, Massachusetts, 1953, 493p; Averroes and the Aristotelian Tra-
dition: Sources Constitution, and Reception of the Philosophy of Ibn Rushd (1126–1198), ed. by G. Endress, 
J. Aertsen and K. Braun, Brill, Leiden/Boston, 1999, 441p; Todisco, O., Averroè nel Dibattito Medievale: 
Verità o bonità?, FrancoAngeli, Milano, 1999, 311p.

 26 Hankins, J., Plato in the Italian Renaissance, Vol. I, 2 vols, Brill, Leiden, 1990, 275–6.
 27 Monfasani, J., “The Averroism of John Argyropoulos and His Quaestio utrum intellectus humanus sit 

perpetuus”, Villa I Tatti Studies: Essays in the Renaissance 5 (1993): 157–208.
 28 Donato Acciaiuoli’s manuscripts and his notebooks in Biblioteca Nazionale Centrale in Florence (Magl. 

V 42, 44) and Bibliotheca Ricardiana in Florence (Ricc. 120). On Donato Acciauoli see Bianchi, L., “Un 
commento “umanistico” ad Aristotele. L’Expositio super libros Ethicorum di Donato Acciaiuoli”, Rinasci-
mento: Rivista dell‘Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, ser. 2,30 (1990): 29–55. Unfortunately I have 
not seen this article, yet.

 29 Field, A., The Origins of the Platonic Academy of Florence, Princeton University Press, Princeton, 1988, 
108.
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For Argyropoulos there are three outstanding philosophers – Socrates, Plato and Aris-
totle. In a lecture given in 1460 on De anima he declared that he was not interested in Zoro-
aster and other thinkers up to the time of Anaxagoras. It is clear that for him it was Aristotle 
who was the great Master of philosophy and he reveals this opinion immediately.30

The major part of Argyropoulos’ published work consists of translations. He translated 
De Anima,31 De Caelo, the Physics,32 the Metaphysics (only books 1–12), the Nicomachean 
Ethics33 and the Organon.34 He incorporated into his interest logic (he translated most of 
Aristotle‘s works from the Organon) and he used other Byzantine and Western authors 
(such as Peter of Spain or Boethius) in his compendium on the subject. He also translated 
the Pseudo-Aristotle‘s text De Mundo (probably translated around 1471)35 and Porphyry’s 
Isagoge.36 Argyropoulos transcribed the entire Plotinus‘ Enneads,37 and among the ancient 
philosophical texts there is also one patristic text, St. Basil’s Hexaemeron.38

 30 “He and Marsilio Ficino may have agreed to diff er and remain at a distance from each other.” in Wilson, 
N. G., From Byzantium to Italy: Greek studies in the Italian Renaissance, The John Hopkins University 
Press, Baltimore, 1992, 86–90. See also Field, A.M., “John Argyropoulos and the “secret teachings” of 
Plato”, in Supplementum Festivum. Studies in Honor of Paul Oskar Kristeller, ed. by J. Hankins, J. Monfa-
sani and F. Purnell (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 49), Center for Medieval and Renais-
sance Studies Binghamton, State University of New York at Binghamton, 1987, 299–326.

 31 Aristotelis De anima libri tres, interprete Ioanne Argyropilo Byzantio, Buff et, Nicolas, Paris, 1542; Aristotelis 
De anima libri tres. Ioanne Argyropylo Byzantio interprete, Gryphius Sebastien, Lugduni, 1546; De anima 
libri tres. Ioanne Argyropylo Byzantio interprete, Payen, Thibaud, Lugduni, 1546. 

 32 Aristotelis Stagiritae peripateticorum principis Ethicorum ad Nicomachum libri decem, Ioanne Argiropylo 
Byzantio interprete, nuper recogniti & cum Donati Acciaioli Florentini viri doctissimi commentariis 
castigatissimis, nunc primum in lucem editi; In offi  cina Lucaeantonii Iuntae, Venetiis, 1535.

 33 Only the collection of ancient and Byzantine commentaries on the Nicomachean Ethics, translated into 
Latin in the thirteenth century by Robert Grosseteste, gained widespread currency. For other medi-
eval Latin versions of the ancient Greek commentators see Dod, B., “Aristoteles Latinus”, in The Cam-
bridge History of Later Medieval Philosophy, ed. by N. Kretzmann, A. Kenny and J. Pinborg, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1982, pp. 45–79, at 74–8. Kraye, J., “Renaissance Commentaries on the 
Nicomachean Ethics”, in Vocabulary of Teaching and Research between Middle Ages and Renaissance: 
Proceedings of the Colloquium, London, Warburg Institute, 11-12 March 1994, ed. by Olga Weijers, Etudes 
sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Age 8, Brepols, Turnhout, 1995, 96–117. 

 34 Kraye, J., “Philologist and philosophers”, in The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, ed. by 
Jill Kraye, Cambridge University Press, Cambridge, 20034, 142–143.

 35 Muscarella, G. F., A Latin Translation of the Pseudo-Aristotle De Mundo by Argyropoulos: Text and Analysis. 
Dissertation, Univ. of Pennsylvania, 1958, xx.

 36 Cammelli, G., Giovanni Argiropulo, I dotti bizantini e le origini dell’Umanenismo, 3 vols. III, Vallecchi, 
Firenze, 1941, 183-4.

 37 Wolters, A., “Poliziano as a Translator of Plotinus”, Renaissance Quarterly Vo. 40, No. 3 (Autumn, 1987): 
461. A copy of the Enneads now in Paris is clearly written in his hand (Paris gr. 1970).

 38 Hexameron Magni Basilii per Ioannem Argyropolum e Greco in Latinum conuersum, Impressum Romae: 
apud Iacobum Mazochium Romanae Achademiae bibliopo., 1515; Diui Basilii magni Caesariensis Epis-
copi eruditissima opera, quorum catalogum in sequenti pagella deprehendes, interpretes, Iohan. Argy-
ropilus, Georgius Trapezun. Raphael Volaterra. Ruffi  nus Presbyter; Monodia Grego. Nazian., Cologne, 
1523.
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Now, I would like to make here a few remarks concerning Argyropoulos‘ translation 
of philosophical terms. 

Speculations on psychological matters during the Italian Renaissance were strongly 
infl uenced by the conceptions of medieval authors (Averroes, Albertus Magnus, Thomas 
Aquinas, Siger of Brabant, Duns Scotus, William of Ockham, John of Jandun).39 Medieval 
psychological speculation depended on the De anima translation by William of Moerbeke 
and during the Renaissance, this translation remained the key tool in psychological is-
sues, it determined the terminological framework for the discussion. De anima did not 
incite the interest of hu manist philologists, maybe because it was considered an exclusively 
technical philosophical treatise.40 Aristotle’s De anima was translated twice during the 
15th century, the fi rst translation was made by George of Trebizond, who translated it by 
word-by-word method, but it was the second translation, the one by Argyropoulos, that 
was inspired by the humanistic ideal of Latin. According to research, however, both the 
translations failed to replace Moerbeke’s terminological apparatus.41 Argyropoulos’ version 
of De anima was accepted by many academic philosophers and it was understood as the 
new standard transla tion, but it was often added to Moerbeke’s version in Renaissance 
commentaries.42 In the course of the 16th century, however, when fi ve new Latin transla tions 
of De anima appeared, the translations of Moerbeke or Argyropoulos lost their infl uence,43 
nevertheless, Argyropoulos’ translation spread among Jesuit institutes for theological in-
struction,44 which seems to me to be a very important subject for a deeper research.45 In 
Argyropoulos the medieval schemes for reading Aristotle’s De anima remained and it was 
manifested for example in his understanding of the agent intellect.46

 39 Spruit, L., Species Intelligibilis: From Perception to Knowledge, vol. II, Brill’s studies in intellectual history 
48, Brill, Leiden, 1995, 5–6.

 40 No critical edition on De anima was published or prepared (as it was on Poetics, Rhetorics, or Nicomachean 
Ethics).

 41 Cranz, F. E., “The Renaissance reading of the De anima”, in Platon et Aristote a la Renaissance. XVIe 
Colloque international de Tours, Vrin, Paris, 1976, 360–62.

 42 Cranz, F. E., “Editions of the Latin Aristotle accompanied by the commen taries of Averroes”, in Phi-
losophy and Humanism, ed. by E.P. Mahoney, Brill, Leiden, 1976, 127–28.

 43 Park, K., and Kessler, E., “The concept of psychology”, in Cambridge History of Renaissance Phi-
losophy, ed. by Ch. Schmitt and Q. Skinner, Cambridge University Press, Cambridge 1988, 455–463, 
on p. 458, note 15.

 44 Spruit, L., Species Intelligibilis: From Perception to Knowledge, vol. II, Brill’s studies in intellectual history 
48, Brill, Leiden, 1995, 6 and ch. X and XII; Cranz, F.E., “The Renaissance reading of the De anima”, in 
Platon et Aristote a la Renaissance, XVIe Colloque international de Tours, Vrin, Paris, 1976, 364. 

 45 Francesco Suarez, for example, used Argyropoulos’ translation frequently. Francisco Suarez, A Commen-
tary on Aristotle’s Metaphysics (Index locupletissimus in Metaphysicam Aristotelis), translated by John P. 
Doyle, Milwaukee, Marquette University Press, 2004, 10.

 46 Brown, V., “Giovanni Argiropulo on the Agent Intellect: an edition of Ms. Magliabecchi V 42 (ff . 224–
228)”, Essays in Honour of Anton Charles Pegis, ed. by J. R. O’Donell, Pontifi cal Institute of Mediaeval 
Studies, Toronto, 1974, 160–175.
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In the crucial passages of De anima Argyroupoulos translated the Greek term eidos as 
“forma” instead of the traditional “species”. This translation of eidos was not generally 
accepted among scholars but we can fi nd some that used Argyropoulos’ terminology. For 
example, Johann Eck (1486–1543) in his commentary on De anima used the translation 
by Argyropoulos,47 and consequently translated eidos as “forma” instead of “species”. Eck 
probably did not find this choice of words particularly significant because he inter-
preted “forma” in terms of the traditional intelligible species.48 

 Another example of the translation of crucial terms is Argyropoulos‘ translation 
of Posterior Analytics. The fi rst version of the translations were provided by him between 
1457 and 1471. Aristotle, in his works like Posterior Analytics, used a diff erent language 
than Roman sources. The concepts of “axiom” or “syllogism” were untranslatable into 
Cicerionian Latin.49 These two words, “axiom” and “syllogism”, Argyropoulos retained 
in the scholastic form: “axiom” as dignitas (Aristoteles Latinus) and “syllogism” as the 
classical ratiocinatio.50

Later, a Neapolitan Aristotelian, Agostino Nifo, emended the version of Argyropoulos‘ 
translation of Posterior Analytics in such a way that he translated “syllogism” as syllogismos 
and “axiom” as axiom. 51

Argyropoulos‘ translational project was in some ways understood as dissapointing, 
because his translation of Aristotle’s Ethics was close to Leonardo Bruni and his transla-
tion of Posterior Analytics contained the remnants of Scholastic and classical terminol-
ogy. Argyropoulos, together with other signifi cant Byzantine scholars, such as Demetrius 
Cydones, Georgios Scholarios, George of Trebizond or Cardinal Bessarion, was a student 
of Latin Scholasticism. I believe, however, that his translational eff orts still remain un-
examined to a great extent and therefore we cannot present a statement concerning the 
un/satisfactory nature of his translations. 

Argyropoulos made it possible that in the northern Europe and Iberia the scholastic 
disscusion on Aristotle continued during the fi fteenth and early sixteenth century. In the 
early sixteenth century in Italy, his translations were adopted and improved in various 

 47 Aristoteles, Physicae Libri. VIII. Joan. Argyropilo interprete, adiectis Joan. Eckii Adnotationibus & com-
mentariis…, Augsburg: Grimm & Wirsung, 1520.

 48 Aristotelis Stagyritae Philosophi De anima Libri III. De sensu & sensato … De memoria & reminiscentia 
… De somno & vigilia … De longitudine & breuitate vitae.. / Per Argyropilum … Ex antiqua traducti-
one. Adiectis Eckij Commentarijs, Augustae Vindelicorum: Sigmund Grimm & Marx Wirsung, 1520; 
Aristotelis Stagyritae Acroases Physicae Libri. VIII / Ioan. Argyropilo Interprete, Adiectis Ioan. Eckii 
Adnotationibus & commentarijs, Augusta Vindelica: Sigmund Grimm & Marx Wirsung, 1518; Aristotelis 
Stragyrite Dialectica. Cu[m] qui[nque] vocibus Porphyrii Phenicis / Argyropilo traductore: a Joanne 
Eckio … explanatione declarata: adnotationibus … illustrata: ac scholastico exercitio explicata:, Augustae 
Vindelicorum: Johann Miller, 1517.

 49 Tuck, R., Philosophy and Government, 1572–1651, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, 14. 
 50 Ibid. 15. 
 51 Agostino Nifo wanted to make Latin technical terms as much close as possible to the original Greek. 

See more in Mahoney, E., Two Aristotelians of the Italian Renaissance: Nicoletto Vernia and Agostino Nifo, 
Variorum, Asghate, Aldershot, 2000.
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ways. In the Renaissance period, the medieval commentaries were frequently printed in 
combination with diff erent translations and it was quite common for new commentaries 
to use both old and new translations together. Also Argyropoulos’ translations appeared 
together with older translations.52 For example, his translation of De anima became the 
standard new translation used by academic philosophers and also the medieval version 
of William of Moerbeke was often accompanied by it in De anima commentaries from 
the second half of the sixteenth century.53 See Appendix 1 (his translation of De anima).
His translations were added to works of ancient, medieval and renaissance authors: Tho-
mas Aquinas, Walter Burley, Gilbert de la Porrée, Giles of Rome, Robert Grosseteste, 
Agostino Nifo, Bessarion, and others. See two examples in Appendix 2 (Argyropoulos 
and Bessarion) and Appendix 3 (Argyropoulos, Thomas Aquinas and Dominic of Flan-
dria).

From these considerations we can draw the conclusion that Argyropoulos‘ transla-
tions, teaching and involvement in scholarly debates, helped to transfer an aspect of his 
own culture to Italy. And in this way the ancient Greek philosophical tradition became 
a profound infl uence on the literature and thought of the early modern Europe.54 Argy-
ropoulos‘ translations were important as a stimulus for the intellectuals in Renaissance 
as can be shown especially by the intellectuals infl uenced by his translation of De anima. 
The importance of the research on John Argyropoulos‘ thought consists in the infl uence 
of his original commentaries on Aristotle and of his translations of a number of Aristotle’s 
works into Latin.55 John Argyropoulos, who was the only Byzantine scholar who obtained 
a doctorate in philosophy at a Latin university,56 was an important member of the Greek 
teachers in the West. He helped to encourage the revival of classical learning, but, I am 
afraid, is still not investigated enough. He became Aristotle’s most infl uencial translator in 
the fi fteenth century and he presented Aristotle to the intellectually ambitious Florentines 

 52 S. Thomae Aqvinatis in Metaphysicae Aristotelis, libros commentaria praeclarissima / cum duplici textu, an-
tiqua videlicet translatione, & Argyropolea, nuperrime summa cura & diligentia, prioribus mendis expurgatis, 
consultis videlicet exemplaribus Graecis per quendam in utraque lingua peritissimum, aedita & nunc post 
omnes alias aeditiones, in omnium usibus tradita. Addita est et tabula … velut epilogus & enumeratio omnium 
expositionum & notabilium … Thomae Aquinatis, apud Hieronymum Scotum, Venetiis, 1552.

 53 The Cambridge History of Renaissance Philosophy, ed. by C. B. Schmitt, Q.Skinner, E. Kessler, J. Kraye, 
458.

 54 Geanakoplos, D.J., Greek Scholars in Venice, Harvard University Press, Cambridge, 1962. 20–2; Wilson, 
N. G., From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, Duckworth, London, 1992, 
1–7.

 55 Field, A. M., “John Argyropoulos and the “secret teachings” of Plato”, in Supplementum Festivum. Studies 
in Honor of Paul Oskar Kristeller, ed. by James Hankins, John Monfasani and Frederick Purnell (Medie-
val and Renaissance Texts and Studies, 49), Center for Medieval and Renaissance Studies Binghamton, 
State University of New York at Binghamton, 1987, 299–326.

 56 Monfasani, J., “The Averroism of John Argyropoulos and His Quaestio utrum intellectus humanus sit 
perpetuus”, Villa I Tatti Studies: Essays in the Renaissance 5 (1993): 157–208.
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at the same time as Marsilio Ficino revealed Plato in Latin.57 By Argyropoulos’ transla-
tion of a large part of the Aristotelian corpus into Latin Aristotle opened to Italians and 
won a much wider readership.58
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Aristotelis tres de anima libri / per Joannem Argyropylume greco in latinum traducti, Venetiis: 
per Iacobum de Pentio de Leuco, 1500.
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APPENDIX 2

Contenta continetur hic Aristotelis castigassime recognitum opus metaphysicum / a cla-
rissimo principe Bessarione cardinale niceno latinitate… donatum ; cum adjecto in XII primos 
libros Argyropyli Byzanti iinterpretamento…, Parisiis : Henricii Stephani, 1515.
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APPENDIX 3

D. Thomae Aquinatis in tres libros de anima Aristotelis expositio cum duplici textus 
translatione, antiqua scilicet, &amp; Argyropyli…. accedunt ad haec acutissime quaestiones 
magistri Dominici de Flandria (“Quaestiones F. Dominici de Flandria in tres libros de anima 
Aristotelis”. “De anima Aristotelis” / antiqua translatione. “De anima Aristotelis” / Argyropylis 
translatione), Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1550.
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Summary:

The article takes into focus the theory of state in the works of the Cambridge Platonist 
Ralph Cudworth. Although the school of Cambridge Platonism did not have particular interest 
in politics, on theoretical as well as practical grounds, there are hints in their treatises especi-
ally to the teachings of Thomas Hobbes, one of the most prominent political philosophers of 
that time in England. Ralph Cudworth saw Thomas Hobbes as a propagator of the atheistic 
view of the world and materialistic view of man. Cudworth opposes Hobbes’ subordination 
of morality and liberty of conscience to the authority of the state based on power. One of the 
main arguments of Cudworth lies on the primacy of God’s Goodness over His Will and on 
natural justice. State authority and sovereigns can never go against morality. Cudworth’s ar-
gumentation is always connected with his rational ethical theory, he deals with such categories 
as justice, punishment, liberty, common good, etc. He analyzes the idea of laws and also the 
role of God as the Emperor of the universe.

Pojmem „cambridgeský platonismus“ se označuje fi lozofi cká škola, která vznikla v An-
glii ve druhé polovině 17. století. Jednalo se o myslitele, jejichž život se odvíjel v souvis-
losti s univerzitou v Cambridge; nejvýznamnějšími představiteli jsou Ralph Cudworth 
(1617–1688) a Henry More (1614–1687).1 Cambridgeský platonismus představuje v Anglii 
17. století zásadní obrat od reformace k osvícenství. Byl to nejvýraznější pokus té doby 
usmířit rozum a víru, fi lozofi i a náboženství. Tato syntéza začala oslabovat až s nástupem 

 1 Dalšími představiteli jsou Benjamin Whichcote (1609–1683), který je považován za zakladatele celého 
hnutí, Nathaniel Culverwell (1619–1651), John Norris (1657–1711), John Smith (1618–1652), Peter Ster-
ry (1613–1672), někdy se mezi ně řadí i 3rd Earl of Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper, 1671–1713).
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deismu a volnomyšlenkářství na konci století, kdy se rozum stává prostředkem kritiky 
náboženství.2

Cambridgeský platonismus se soustřeďuje na tři hlavní okruhy problémů: na jednotu 
víry a rozumu, náboženství a života, na spirituální konstituci univerza a na racionálnost, 
která stojí v protikladu k libovůli v otázkách morálky a je založena na rozumu spíše než 
na vůli a tedy má trvalou platnost.3 Politikou se představitelé cambridgeského platonismu 
příliš nezabývali, na praktické ani teoretické úrovni, tam, kde se dotýkají problematiky 
státu, většinou reagují na nějaký názor jiných myslitelů. Protože se jejich primární zájem 
týkal člověka a jeho povahy, nemohli nereagovat na učení Thomase Hobbese, kterého 
chápali jako proklamátora velkých chyb antiky, jmenovitě ateistického pohledu na uni-
verzum a materialistického pohledu na člověka. A protože se Hobbes zabýval především 
povahou politické moci, nemohl se ani Cudworth ve svém díle The True Intellectual System 
of the Universe (1678) vyhnout tomuto tématu.4 Hlavním terčem jeho protiargumentace 
je Hobbesova subordinace morálky a svobody svědomí autoritě státu založené na moci. 
Cudworthovy úvahy jdou však mnohem hlouběji k formě společnosti či k vyzdvižení spo-
lečného dobra na úkor individuálních egoistických zájmů.5

Když v roce 1651 vyšel Hobbesův Leviathan, cambridgeští platonici na něj samozřej-
mě reagovali. Hobbesův materialismus popíral existenci spirituální duše a svobody vůle 
a hlásal, že zdrojem morální povinnosti je moc a státní autorita. Hobbes tvrdil, že myšlení 
je ve skutečnosti cítění, nehmotný duch neexistuje, se smrtí těla umírá i duše.6

Ralph Cudworth viděl v Hobbesově materialistické fi lozofi i a jejích ateistických dů-
sledcích největší intelektuální hrozbu své doby. Cudworthovo dílo je tedy určitou reakcí 
na konkrétní fi lozofi cký systém a konkrétní politickou teorii. V posmrtně vydaném díle 
A Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality (vyšlo v roce 1731) odmítá subjekti-
vistickou etiku ateistů. Byla to Cudworthova snaha spojit všechny odnože křesťanství proti 
společnému nepříteli – ateismu. Jak již bylo řečeno, Ralpha Cudwortha nelze považovat 
za politického fi lozofa, proto se i jeho argumentace na toto téma opírá o problematiku, 
která mu byla mnohem bližší. Základním Cudworthovým argumentem je to, že se nelze 
spoléhat na poznání prostřednictvím smyslů. Smyslové vnímání je totiž pasivní, vzniká 

 2 Beiser, Frederick C., The Sovereignty of Reason. The defense of rationality in the early English enlighten-
ment, Princeton UP, Princeton, 1996, s. 138 a násl.

 3 Blíže viz Seth, James, English Philosophers and Schools of Philosophy, J. M. Dent & Sons, Ltd., London, 
1912, s. 83 a násl.

 4 V této práci se budu zabývat politickými názory Ralpha Cudwortha, neboť právě on se ze všech předsta-
vitelů cambridgeského platonismu věnoval této tematice relativně nejvíce, i když ani on nenapsal žádnou 
systematickou práci, která by se zabývala teorií státu a politikou.

 5 Muirhead, John H., The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The 
Macmillan Company, London/New York, 1931, s. 42.

 6 Panichas, George A., “The Greek Spirit and the Mysticism of Henry More”, The Greek Orthodox Theolo-
gical Review, Vol. 2, 1956, s. 58.
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působením částic na tělesné smysly.7 Naopak poznání je aktivní energií duše. Předmětem 
poznání je věčná pravda, a proto ani poznání nemůže probíhat způsobem, který je dočas-
ný, tedy pasivním smyslovým vnímáním, ale něčím věčným, a tím je duše. Poznáváme 
tak věčné, imateriální univerzálie, o kterých hovoří platónská fi lozofi e. Morálka se tedy 
zabývá neměnnou, věčnou povahou spravedlnosti, nikoliv něčím, co je libovolné.8 

Cudworthova teorie státu je tedy reakcí na Hobbesův individualismus. Pro Cudwortha 
bylo přirozené, že senzualistická teorie poznání jde ruku v ruce s atomistickou teorií, 
která chápe společnost jako souhrn jednotek zvnějšku spojených nějakou smlouvou. Tato 
teorie je podle Cudwortha slepá k hlubšímu propojení jednotlivých členů, tzn. ke snaze 
každého jednotlivce o dobro celku.

Cudworthův výklad teorie státu vychází ze dvou premis – z nadřazenosti dobra nad 
vůlí Boha a z přirozené spravedlnosti. Nadřazeností dobra nad libovůlí se Cudworth za-
bývá v A Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality, převážně v knize 1., kapitole 
II. Vše je determinováno svou vlastní přirozeností, nad kterou žádná vůle nemá kontrolu. 
Vůle, ať Boží nebo lidská, je jen causa effi  ciensis, její činnost je možná jen v souvislosti 
s entitami, které mají stejnou podstatu. A protože spravedlnost a nespravedlnost mají 
takovou podstatu, nemohou být libovolné.9 Do hry tedy vstupuje existence „přirozené 
spravedlnosti“.10 

Pro Hobbese nemá morálka žádnou autoritu, žádný vliv na naše chování, pokud za 
ní nestojí nějaká politická autorita. Všechny lidské vášně jsou výsledkem touhy po svém 
vlastním dobru. V přirozeném stádiu každý člověk dělá to, co je dobré pro něho a nutně 
tak dochází ke konfl iktům a válkám. Je tedy v zájmu každého člověka se těmto válkám 
vyhnout, je základním přírodním zákonem, že každý člověk by se měl snažit o mír. Tento 
zákon přírody však není morálním zákonem, pojmy dobra a zla, spravedlnosti a nesprave-
dlnosti zde nemají žádný význam. Jde jen o racionální snahu o sebezáchovu. Vede k tomu, 
aby lidé mezi sebou uzavřeli smlouvu, která omezí jejich svobodu, ale zaručí mír. Z této 
teorie však vyplývá, že neexistuje žádná morální povinnost řídit se touto smlouvou. Proto 

 7 „Sensations formally considered are certain Passions or Aff ections in the Soul fatally connected with 
some Local Motions in the Body, whereby the Soul Perceiveth something else besides those immediate 
Corporeal Motions in the Nerves, Spirits or Brain.“ Viz Hutton, Sarah, ed., Ralph Cudworth: A Treatise 
concerning Eternal and Immutable Morality with A Treatise of Freewill, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1996, s. 82. 

 8 Rogers, G. A. J., „The Other-worldly Philosophers and the Real World: the Cambridge Platonists, Theo-
logy and Politics“, in: Rogers, G. A. J., J. M. Vienne and Y. C. Zarka, eds., The Cambridge Platonists in 
Philosophical Context. Politics, Metaphysics and Religion, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Bos-
ton/London, 1997, s. 9–10.

 9 “Justice and honesty are no factitious things, made by the will and command of the more powerful to the 
weaker, but they are nature and perfection, and descend downward to us from the Deity…” Cudworth, 
Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, 
Bristol, 1995, vol. I, s. 315.

 10 Muirhead, John H., The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The 
Macmillan Company, London/New York, 1931, s. 58.
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lidé musí zvolit vladaře, který bude dodržování smlouvy vymáhat. Politická autorita je 
tedy nutná k dodržování určitých morálních pravidel.

Hobbes, díky tomu, že zažil občanskou válku, miloval mír a byl přesvědčen, že člověk 
je ve svém základu zlý. Sebeuspokojení je jediným přirozeným motivem k činnosti. Civi-
lizace je závislá na dodržování smluv, které musí člověku buď vyhovovat nebo je k nim 
přinucen. Žádný altruismus neexistuje. Morálka je jen formou egoismu. Je nutný silný 
stát, aby se předešlo chaosu a bídě, k čemuž by zajisté došlo díky střetům bezpočtu eg. 
„Spravedlnost je v zájmu silnějšího.“11

Cudworth se zabývá tvrzením Hobbese a jiných ateistických myslitelů, že náboženství 
a božskost je pro politické zřízení nepřijatelná – vládce totiž musí vládnout na základě 
strachu, který musí být největší ze všech. Lidé musí mít strach z trestu, který může uložit 
vládce, a na základě tohoto strachu se stanou poslušnými.12 Na jednu stranu jim vyhovuje 
zaštiťovat se náboženstvím a své požadavky prezentovat jako požadavky Boha,13 toto však 
není pravé náboženství.14 Někteří myslitelé dokonce uvádějí, že náboženství je výplod 

 11 Pawson, G. P. H., The Cambridge Platonists and their Place in Religious Thought, Burt Franklin Reprints, 
New York, 1974 (1926), s. 58; „And before Plato, Critias, one of the thirty tyrants of Athens, plainly 
declared religion at fi rst to have been a poli tical intrigue, in those verses of his recorded by Sextus the 
philosopher, beginning to this purpose: „That there Avas a time at fi rst, when men‘s life was disorderly 
and brutish, and the will of the stronger was the only law: after which, they consented and agreed together 
to make civil laws;“ that so the disorderly might be punished.“ Cudworth, Ralph, The True Intellectual 
System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 
566–567.

 12 “…the fraud and fi ction of law-makers and civil-sovereigns, who, the better to keep men in peace and 
subjection under them, and in a kind of religious and superstitious observation of their laws, and devo-
tion to the same, devised this notion of a God, and then possessed the minds of men with a belief of 
his existence, and an awe of him.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, 
introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 625–626.

13  “…the Atheists will superadd a third to them, from the fi ction and imposture of civil sovereigns, crafty 
law-makers, and designing politicians, who, perceiving a great advantage to be made, from the belief of 
a God and reli gion, for the better keeping of men in obedience and subjection to themselves, and in peace 
and civil society with one another (when they are persuaded, that besides the punishments appointed 
by laws, which can only take place upon open and convicted transgressors, and are often eluded and 
avoided, there are other punishments, that will be infl icted even upon the secret violators of them, both 
in this life and after death, by a divine, invisible, and irresistible hand) have thereupon dexterously laid 
hold of men‘s fear and ignorance, and cherished those seeds of religion in them (being the infi rmities 
of their nature) and further con fi rmed their belief of ghosts and spirits, miracles and prodigies, oracles 
and divinations, by tales or fables, publicly allowed and recommended…” Cudworth, Ralph, The True 
Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. 
II, s. 563–564.

 14 “Now, we deny not but that politicians may sometimes abuse religion, and make it serve for the promot-
ing of their own private interests and designs…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the 
Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 626; “…the Atheists, 
who make religion and the belief a God to proceed from the im posture of fear, do fi rst of all disguise the 
Deity, and put a monstrous, horrid, and aff rightful vizard upon it, tranforming it into such a thing as can 
only be feared and hated…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. 
by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 580.
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politiků, vytvořili ho právě proto, aby lid udržovali v poslušnosti.15 Cudworth však tento 
názor vyvrací tím, že poukazuje na univerzální obsah náboženství, na to, že jednotliví 
vládcové se spolu nemohli dohodnout na vytvoření jednotného systému náboženství. 
Náboženství je něco, co vychází z lidské přirozenosti.16 V pravém náboženství hraje vý-
znamnou roli svědomí, osobní posouzení dobra a zla, spravedlnosti a nespravedlnosti. 
Politická zřízení, zákony státu založené na strachu však tyto faktory neberou do úvahy.17 
Ateisté se podle Cudwortha snaží přesvědčit vládce, aby zavrhli náboženství úplně, a to 
z následujících důvodů: 

And now come we to the last atheistic argumentation, wherein they endeavour to 
recommend their doctrine to civil sovereigns, and to persuade them, that theism or reli-
gion is absolutely incon sistent with their interest; their reasons for which are these three 
following. First, because the civil sovereign reigns only in fear; and therefore, if there be 
any power and fear greater than the power and fear of the Leviathan, civil authority can 
signify little. Secondly, because sovereignty is in its own nature abso lutely indivisible, 
and must be either infi nite, or none at all; so that divine laws (natural and revealed) 
superior to it, circum scribing it, would consequently destroy it. Wherefore religion and 
theism must of necessity be displaced, and removed out of the way, to make room for 
the Leviathan to roll and tumble in… Thirdly and lastly, private judgment of good and 
evil, just and unjust, is also contradictious to the very being of a body politic; which 
is one artifi cial man, made up of many natural men united under one head, having 
one common reason, judgment and will, ruling over the whole. But conscience, which 
religion intro-duceth, is private judgment of good and evil, just and unjust, and therefore 

 15 “Lastly, that the ancient Atheists, as well as the modern, pretended the opinion of a God and religion to 
have been a poli tical invention, is frequently declared in the writings of the Pagans; as in this of Cicero:5 
Ii, qui dixerunt totam de diis immortalibus opinionem fi ctam esse ab hominibus sapientibus, reipublicas 
causal ut quos ratio non posset, eos ad offi  cium religio duceret; nonne omnem religionem funditus sus-
tulerunt ?” They who affi  rmed the whole opinion of the gods to have been feigned by wise men for the 
sake of the commonwealth, that so religion might engage those to their duty whom reason could not, did 
they not utterly destroy all religion? Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, 
introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 565.

16  “…that there is a natural prolepsis and anticipation of a God, in the minds of men … religion being found-
ed both upon the instincts of nature, and upon solid reason, cannot possibly be any fi ction or imposture 
of politicians…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. 
Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 625.

 17 “…it is perfectly inconsistent with the nature of a body politic, that there should be any private judgment 
of good or evil, lawful or unlawful, just or unjust allowed. But conscience (which theism and religion 
introduces) is private judgment con cerning good and evil; and therefore the allowance of it, is contradic-
tious to civil sovereignty and a commonwealth. There ought to be no other conscience (in a kingdom or 
common wealth) besides the law of the country; the allowance of pri vate conscience being, ipso facto, 
a dissolution of the body politic, and a return to the state of nature.” Cudworth, Ralph, The True Intel-
lectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. I, s. 
137–138.
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altogether inconsistent with true politics; that can admit of no private consciences, but 
only one public conscience of the law.18

Hobbes nebyl jediný, kdo hlásal absolutní politickou moc, ve Francii je jeho před-
chůdcem např. Jean Bodin a v Anglii se v jeho době rozpoutala debata o povaze politické 
moci mezi králem Jamesem I. a členy parlamentní opozice (spolu s jejich puritánský-
mi spojenci). Hobbes byl však nejvýraznější díky svému naprosto sekulárnímu přístupu 
k původu politické moci. V díle De Cive (1642) hlásal, že v každém státě musí být nějaká 
nejvyšší moc, která vyžaduje absolutní poslušnost, a to jak ve věcech spirituálních, tak 
ve věcech světských. Hobbes svojí teorií politického absolutismu chtěl nahradit politic-
kou moc středověké církve. Náboženské instituce nezavrhnul úplně, ale chápal je čistě 
utilitaristicky.19 

Ralph Cudworth (a také např. Samuel Clarke, John Balguy a Richard Price) na Hob-
besovu teorii reagoval z racionalistického hlediska. Náš rozum nás seznamuje s morálními 
povinnostmi, které jsou součástí přirozeného řádu univerza a které jsou nezávislé jak na 
božské vůli, tak na jakékoliv společenské smlouvě nebo politické autoritě.20

Cudworthova kritika Hobbesovy etické a sociální teorie je prvním systematickým 
vyvrácením Hobbesových argumentů. V True Intellectual System hovoří Cudworth o násle-
dovnících Hobbese jako o těch, kdo nejdříve pošpiní lidskou přirozenost a učiní z člověka 
zloducha a potom pokračují ve stejném stylu, když hovoří o spravedlnosti a veřejné svrcho-
vanosti, ze kterých činí nečestné a zkažené spojence strachu nebo menšího zla, člověka 
vidí jako toho, který se mu podřídí, aby se vyhnul většímu zlu, válce každého s každým, 
která by vznikla díky lidské přirozené slabomyslnosti.21 Dále Cudworth pokračuje pou-
kázáním na zásadní inkonsistenci smluvní teorie společenské spravedlnosti: 

 18 Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoem-
mes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 495–496.

19  Cragg, Gerald R., ed., The Cambridge Platonists, University Press of America, Inc., Lanham, 1968, s. 
349.

 20 Honderich, Ted, ed., The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1995, s. 
588.

 21 “…we must here briefl y unravel the atheistic ethics and politics. The foundation whereof is fi rst laid in the 
villanizing of human nature; as that, which has not so much as any the least seeds, either of politicalness 
or ethicalness at all in it; nothing of equity and philanthropy (there being no other charity or benevolence 
any where, according to them, save what resulteth from fear, imbecility, and indigency); nothing of public 
and common concern, but all private and selfi sh; appetite and utility, or the desires of sensual pleasure, 
and honour, dominion, and precellency before others, being the only measures of good in nature. So 
that there can be nothing naturally just or unjust, nothing in itself sinful or unlawful, but every man by 
nature hath jus ad omnia, “a right to every thing,” whatsoever his appetite inclineth him unto, or himself 
judgeth profi table; even to other men‘s bodies and lives. Si occidere cupis, jus habes, “if thou desirest to 
kill, thou hast then naturally a right thereunto;” that is, a liberty to kill with out any sin or injustice. For 
jus and lex, or justitia, “right” and “law,” or “justice”, in the language of these atheistic poli ticians, are 
directly contrary to one another; their right being a belluine liberty, not made, or left by justice, but such 
as is founded in a supposition of its absolute non-existence … these atheistic politicians further add, that 
though this their state of nature, which is a liberty from all justice and obligation, and a lawless, loose, or 
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Here, therefore, do our atheistic politicians plainly dance round in a circle; they fi rst 
deriving the obligation of civil laws, from that of covenants, and then that of covenants 
from the laws of nature; and lastly, the obligation both of these laws of nature, and of 
covenants themselves, again, from the law, command, and sanction of the civil sove-
reign; without which neither of them would at all oblige. And thus is it manifest, how 
vain the attempts of these politicians are, to make justice artifi cially, when there is no 
such thing naturally (which is indeed no less than to make something out of nothing); 
and by art to consociate into bodies politic those, whom nature had dissociated from 
one another; a thing as impossible as to tie knots in the wind or water; or to build up 
a stately palace or castle out of sand. Indeed the ligaments, by which these politicians 
would tie the members of their huge Leviathan, or artifi cial man together, are not so 
good as cobwebs; they being really nothing but mere will and words: for if authority 
and sovereignty be made only by will and words, then is it plain, that by will and words 
they may be unmade again at pleasure.22

Cudworth se nestavěl proti Hobbesově teorii jen kvůli důsledkům, které z ní vyplývaly, 
jeho zásadní námitky jsou obráceny proti principům, na kterých je Hobbesova teorie po-
stavena. Z Hobbesova pojetí člověka je zřejmé, že absolutismus útočí na samou podstatu 
morálky – rozlišení dobra a zla se stává neskutečným.23 Na svědomí se nebere zřetel, 
protože je neslučitelné se státní mocí. Cudworth se stavěl proti tomuto negativnímu 
pohledu na člověka jako bídníka. Bližší analýza ukazuje na odlišná fi lozofi cká východis-
ka – zatímco Hobbesovy argumenty jsou postaveny na základě psychologie a sociologie, 
Cudworthovy protiargumenty vycházejí z logiky a metafyziky.24

belluine right to every thing, be in itself absolutely the best; yet never theless by reason of men’s imbecility, 
and the equality of their strengths, and inconsistency of their appetites, it proves by acci dent the worst; 
this war with every one making men’s right or liberty to every thing indeed a right or liberty to nothing; 
they having no security of their lives, much less of the comfortable enjoyment of them … Here therefore 
these atheistic politicians, as they fi rst of all slander human nature, and make a villain of it; so do they, 
in the next place, reproach justice and civil sovereignty also, making it to be nothing but an ignoble 
and bastardly brat of fear; or else a lesser evil, submitted to merely out of necessity, for the avoiding of 
a greater evil, that of war with every one, by reason of men’s natural imbecility. So that according to this 
hypothesis, justice and civil government are plainly things not good in themselves, nor desirable (they 
being a hindrance of liberty, and nothing but shackles and fetters), but by accident only, as necessary 
evils…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, 
Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 496–497.

 22 Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoem-
mes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 501–506.

 23 “…their vice so far blinding them, as to make them think that the moral diff erences of good and evil have 
no foundation in nature, but only in law or arbitrary constitution, which law is contrary to nature, nature 
being liberty, but law restraint…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, 
introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 576.

 24 Cragg, Gerald R., ed., The Cambridge Platonists, University Press of America, Inc., Lanham, 1968, s. 
349–350.
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Na své teorii státu ukazuje Cudworth praktický význam a dosah morálky, založené 
na božském νούς.25 Jeho teorie státu je založena na Natural Justice – přirozené spravedl-
nosti.26 „God and Nature create the state.“27 „Reason establishes every throne.“28 Vůle 
je vždy směrem k dobru; autorita a povinnosti jsou založeny na absolutním, nejvyšším 
Dobru Boha, na Přirozené Spravedlnosti. Vůle Boha se řídí Jeho Dobrotou a Moudrostí.29 
Anticipaci autority a povinnosti musíme předpokládat i u rozumných bytostí, bez nich by 
totiž nemohl být vydán žádný rozkaz, který by zavazoval k nějaké povinnosti. Základem je 
svědomí a náboženská povinnost, jsou zásadní pro jakékoliv společenství nebo politické 

 25 J. H. Muirhead nazval jeho teorii nejčistším odkazem britské svobody a loajality ke státu. „To any who 
believed, as did these inheritors of the best traditions not only of Puritanism but of English liberty, that 
the authority of law and government rested in their intrinsic justice and the response to them of man’s 
reason and conscience, nothing could be more antipathetic than a theory which taught that nothing was 
good or bad in itself, and that the only right in the end was might. It was the vigour with which, as against 
this attack upon them, the principles underlying the Platonico-Christian scheme of thought were reas-
serted (unsystematically in the teaching of the whole school, with an attempt at system, however ponder-
ous and over laid with erudition, on the part of at least one member of it), at a time when it may be said 
to have been the sole witness to them, that gives philosophical signifi cance to the work of the Cam bridge 
men… remains to this day the highest expression of Christian theology in England.” Muirhead, John H., 
The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The Macmillan Company, 
London/New York, 1931, s. 28. 

 26 “…there are yet other phenomena, no less real, though not physiological, which Atheists can no way 
solve; as that of natural justice, and honesty, duty and obligation; the true foundation both of ethics 
and politics…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. 
Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 625.

 27 “Had not God and nature made a city; were there not a natural conciliation of all rational creatures, and 
subjection of them to the Deity, as their head, had not God made … superiority and subjection, with their 
respective duty and obligation, men could neither by art, or political enchantment, nor yet by force, have 
made any fi rm cities or polities.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, 
introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 511.

 28 1. Sermon Pref. “For justice and righteousness are the establishment of every throne, of all civil power, 
and authority; and if these should once forsake it, though there be lions to support it, it could not stand 
long.” Citace převzata z Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, 
Verlag Herbert Lang & Cie, Bern, 1962, s. 129, pozn. 7.

 29 “…the will of God is the will of goodness, justice, and wisdom itself omnipo tent. His will is not mere will, 
such as hath no other reason besides itself; but it is law, equity, and chancery…” Cudworth, Ralph, The 
True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, 
vol. III, s. 494.
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zřízení, bez nich nemá žádný vládce autoritu, žádné právo nemá platnost.30 Povinnost je 
ve svém důsledku vždy povinností k nejvyššímu Dobru.31

Čím abstraktnější entity, tím jsou reálnější – z této pozice Cudworth bojuje proti 
etickému relativismu Thomase Hobbese: abstraktní koncepty jako například spravedlnost 
nejenže existují, ale dokonce existují reálněji než materiální věci.32 Cudworthův Bůh je 
nejvyšší dokonalostí a i když ideu dokonalosti není lidská mysl schopna úplně pochopit, 
má o ní přeci jen nějakou představu. To lze dokázat na základě jejího opaku – nedokona-
losti, což je vlastně jen nedostatek dokonalosti. Existují viditelné stupně nedokonalosti 
a platí to i na druhé straně – musí existovat stupně dokonalosti. Z toho vyplývá, že musí 
existovat vzestupný řád zdokonalující se dokonalosti směrem k absolutní dokonalosti.33 
Cudworth používá dedukci k tomu, aby čtenáře přesvědčil, že máme určitou představu 
dokonalosti, i když absolutní dokonalost je mimo naše porozumění. Představuje nám tedy 
ontologické vysvětlení nedokonalosti jako odpadnutí od dokonalosti.34

 30 “…pacts and covenants (into which some would resolve all civil power) without this obligation in con-
science, are nothing but mere words and breath; and the laws and commands of civil sovereigns do not 
make obligation, but presuppose it, as a thing in order of nature before them, and without which they 
would be invalid. It remaincth therefore, that conscience, and religious obligation to duty, is the only ba-
sis, and essential foundation, of a polity or commonwealth: without which there could be no right or au-
thority of commanding in any sovereign, nor validity in any laws. Wherefore religious obligation cannot 
be thought to be the fi ction or imposture of civil sovereigns, unless civil sovereignty itself be accounted 
a fi ction and imposture, or a thing which hath no foundation in nature, but is either wholly artifi cial or 
violent.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, 
Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 636.

 31 Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, Verlag Herbert Lang & Cie, 
Bern, 1962, s. 129.

 32 “Moreover, nothing can be more evident than this, that mind and understanding hath a higher degree 
of entity or perfection in it, and is a greater reality in nature, than mere senseless matter or bulky exten-
sion. And consequently, the things, which belong to souls and minds, to rational and intellectual beings 
as such, must not have less, but more reality in them, than the things which belong to inani mate bodies. 
Wherefore, the diff erences of just and unjust, honest and dishonest, are greater realities in nature, than 
the diff erences of hard and soft, hot and cold, moist and dry… There is unquestionably a scale or ladder 
of nature, and degrees of perfection and entity one above another, as of life, sense, and cogitation, above 
dead, senseless, and un thinking matter; of reason and understanding above sense…” Cudworth, Ralph, 
The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 
1995, vol. III, s. 434.

 33 “Wherefore there being plainly a scale or ladder of entity, the order of things was unquestionably, in way 
of descent, from higher perfection downward to lower; it being as impossible for a greater perfection to 
be produced from a lesser, as for some thing to be caused by nothing. Neither are the steps or degrees 
of this ladder (either upward or downward) infi nite; but as the foot, bottom, or lowest round thereof is 
stupid and senseless matter, devoid of all life and understanding, so is the head, top, and summity of it 
a perfect omnipotent Being, comprehending itself, and all possibilities of things. A perfect understanding 
Being is the beginning and head of the scale of entity; from whence things gradually descend downward, 
lower and lower, till they end in senseless matter.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the 
Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 435.

 34 Hutton, Sarah, “Cudworth, Boethius and the Scale of Nature”, in: Rogers, G. A. J., J. M. Vienne and 
Y. C. Zarka, eds., The Cambridge Platonists in Philosophical Context. Politics, Metaphysics and Religion, 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1997, s. 97–98.
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Dalším spisem namířeným proti Hobbesovi byl A Treatise of Freewill (vyšlo posmrtně 
v roce 1838), ve kterém se Cudworth zabývá povahou spravedlnosti, obvinění, trestu 
apod. Cudworth opět vidí v Hobbesově představě o svobodě a nutnosti hrozbu vůči 
ospravedlnění trestu a tedy hrozbu vůči státnímu řádu a také vůči křesťanskému pojetí 
vztahu mezi Bohem a člověkem.35

Thomas Hobbes však nebyl jediným Cudworthovým terčem – Cudworth se v otázkách 
spojených se státem uchyluje také k tradičnímu sporu mezi ním a Descartem36 ohledně 
nadřazenosti vůle nad dobrem nebo dobra nad vůlí v přirozenosti Boha,37 a tedy Jeho 
nekonečnosti a svobody. Proti karteziánské nezávislosti a svobodě Boha staví na nejvyšší 
příčku Dobro, které stojí nad Moudrostí i Vůlí Boha: 

…there is also in the scale of being a nature of goodness superior to wisdom, which 
therefore measures and determines the wisdom of God, as his wisdom measures and 
determines his will … although some novelists make a contracted idea of God, con-
sisting of nothing else but will and power, yet his nature is better expressed by some in 
this mystical or enigmatical repre sentation of an infi nite circle, whose inmost centre 
is simple goodness, the radii, “rays” and expanded area, “plat” thereof, all compre-
hending and immutable wisdom, the exterior periphery or interminate circumference, 
omnipotent will or activity, by which every thing without God is brought forth into 
existence. Wherefore the will and power of God have no imperium ad intra, “command 
inwardly” either upon the wisdom and know ledge of God, or upon the ethical and moral 
disposition of his nature, which is his essential goodness; but the sphere of its activity 
is extra Deum, “without God,” where it hath an abso lute command upon the existen-

 35 Rogers, G. A. J., “The Other-worldly Philosophers and the Real World: the Cambridge Platonists, The-
ology and Politics”, in: Rogers, G. A. J., J. M. Vienne and Y. C. Zarka, eds., The Cambridge Platonists in 
Philosophical Context. Politics, Metaphysics and Religion, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Bos-
ton/London, 1997, s. 11.

 36 V otázkách etiky také Henry More byl v ostré opozici jak k Descartovi tak k Hobbesovi, kteří byli nomi-
nalisty (následovali Ockama, Dunse Scota a většinu scholastiků). Podle Descarta byla morálka závislá 
na Vůli Boha, podle Hobbese na vůli panovníka. Henry More byl etický realista. Morálka byla pro něj 
nevyhnutná. Ideje dobra a zla, které potvrzuje Rozum (avšak nestvořil je), jsou neměnné a v logickém 
řádu stojí dokonce i před Bohem. Staly se Božími myšlenkami a člověk je poznává díky participaci v Jeho 
Mysli. Descartes ve skutečnosti postavil atribut Božské Moci nad Jeho Dobrotu. Viz. Pawson, G. P. H., 
The Cambridge Platonists and their Place in Religious Thought, Burt Franklin Reprints, New York, 1974 
(1926), s. 57–58. 

 37 “That though knowledge and truth be both of them excellent things, yet he that shall conclude the chief 
good to be something which transcends them both, will not be mistaken.” Cudworth, Ralph, The True 
Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. 
I, s. 313; “…this account of God‘s both making the world, and after such a manner”; “Because he was 
good, and that which is good hath no envy in it; and therefore he both made the world, and also made 
it as well, and as like to himself as was possible.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the 
Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. I, s. 315.
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ces of things; and is always free, though not always indiff erent, since it is its greatest 
perfection to be determined by infi nite wisdom and infi nite goodness.38 

Jak však upozorňuje John Muirhead, problematické na Cudworthově teorii je to, že 
ideu Dobra nikde přesně nedefi nuje. Jeho centrální postavení Dobra na žebříčku bytí je 
však anticipací základního principu idealismu první poloviny 20. století, jak ho představují 
např. Green, Bosanquet či Bredley.39

Dějiny ukazují, že lidé mají přirozenou tendenci slučovat se v komunitách a státech.40 
Stát je celkem, a proto je nutně založen na rozumu, neboť pouze rozum má schopnost 
sloučit mnohost v jednotu. Stát vzniká proto, že jeho členové přirozeně žijí společenským 
životem a ten je základem společenského řádu. Tento život a společenský řád nelze vy-
tvořit uměle, musí vycházet z přirozenosti. A protože stát je založen na této racionálnosti 
a přirozenosti, nemůže do jeho tvorby a vlády nikdy vstoupit vnější násilí. Pro člověka 
je přirozené sjednotit se kvůli společnému cíli, který vnitřně odpovídá jeho vlastní vůli. 
A vůle člověka ze své přirozenosti směřuje k tomu, co je rozumné. Stát je tedy možné 
řídit zevnitř, nikoliv z vnějšku.41

Cudworth však také zmiňuje jednu výjimku, kdy je použití násilí nutné – pokud se 
vyskytnou iracionální tendence, které jdou proti přirozené říši schválené vlády – čili k je-
jich potlačení.42

Stát je tedy založen na společenství racionálních bytostí, jeho transcendentální základ 
spočívá v νούς. Stát je celkem, je jednotou v mnohosti. Pokud by jednotlivé části měly 
přirozenou tendenci oddělovat se a neměly přirozenou touhu být navzájem propojeny, 
nemohl by je v organické jednotě udržet žádný umělý kontrakt, žádná společenská smlou-
va. Stát založený na takové smlouvě by byl udržován jen nesmyslným násilím, které se 
nezakládá na Pravdě. Takový stát, kde vládne svévolná politická moc, by nutně musel 

 38 Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoem-
mes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 540.

 39 Muirhead, John H., The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The 
Macmillan Company, London/New York, 1931, s. 60.

 40 “Lastly, were civil sovereigns, and bodies politic, mere violent and contra-natural things, then would 
they all quickly vanish into nothing, because nature will prevail against force and violence; whereas men 
constantly every where fall into political order, and the corruption of one form of government is but the 
generation of another.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by 
G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 509.

 41 Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, Verlag Herbert Lang & Cie, 
Bern, 1962, s. 130.

 42 “…what is made by power and force only, may be unmade by power and force again. If civil sovereigns 
reign only in the fear of their own sword, then is that right of theirs so much talked of, indeed nothing else 
but might, and their authority, force; and consequently successful and prosperous rebellion, and whatso-
ever can be done by power, will be ipso facto thereby justifi ed.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual 
System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 509.
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upadnout do rebelie, neboť svévolná vláda nutně musí přistoupit k trestům, proti kterým 
se lid bouří.43 

Stát je racionální, má racionální základ a je racionálně, prakticky řízen. Stát může 
být zřízen, protože člověk, jakožto bytost rozumná, je svojí přirozeností také bytost spo-
lečenská. Jeho společenskost vyplývá z faktu, že své kořeny mají všichni lidé v jedné 
božské mysli a účastní se tak na nejvyšším Řádu a Cíli, které jsou manifestací nejvyššího 
Dobra.44

Navzdory zdánlivé nespojitosti jednotlivých členů společnosti je stát celkem, který 
může fungovat pouze jako tento celek, nemůže být rozdroben: 

There are many other such ideas of the mind, of certain totums, “wholes” made up 
of several corporeal parts, which, though sometimes locally discontinued, yet are joined 
together by scheses, “relations,” and habitudes to one another (founded in some actions 
of them, as they are cogitative beings) and by order all conspiring into one thing … as 
for example, a polity or commonwealth, called an artifi cial man, which is a company 
of many united together by consent or contract under one government, to be regulated 
by some certain laws as it were by one will for the good of the whole; where, though the 
eye may see the particular persons, (or at least their outsides) that are the respective 
members thereof, yet it can neither see the bond which unites them together, which is 
nothing but relation, nor comprehend the totum, “whole” that is made up of them, that 
is, a polity or commonwealth, according to the formal nature of it, which is an idea that 
proceeds merely from the unitive power and activity of the mind itself.45 

 43 Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, Verlag Herbert Lang & Cie, 
Bern, 1962, s. 130.

 44 “Wherefore, since it is plain that sovereignty and bodies politic can neither be merely artifi cial nor yet 
violent things, there must of necessity be some natural bond or vinculum to hold them together, such 
as may both really oblige subjects to obey the lawful commands of sovereigns, and sovereigns in com-
manding to seek the good and welfare of their subjects; whom these atheistic politicians, (by their infi nite 
and belluine right) quite discharge from any such thing. Which bond or vinculum can be no other than 
natural justice; and something of a common and public, of a cementing and conglutinating nature, in all 
rational beings; the original of both which is from the Deity. The right and authority of God himself is 
founded in justice; and of this is the civil sovereignty also a certain participation.” Cudworth, Ralph, The 
True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, 
vol. III, s. 509.

 45 Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoem-
mes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 593.
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Toto Cudworthovo „dobro celku“, které je předmětem „jednotné vůle“, tvoří ze spo-
lečenství spirituální jednotu, která – pokud její zákony a instituce vyjadřují toto dobro 
celku46 – je zdrojem autority nad všemi individuálními vůlemi.47

Cudworth pokračuje analýzou ideje „zákona“ a ukazuje, že kdykoliv máme nějaký 
zákon, ať ho vyhlásí kdokoliv, je zde předpoklad, že máme povinnost ho dodržovat. „Po-
vinnost poslouchat je starší než zákony.“48 Ve všech zákonech, ať Božích nebo lidských, 
to není vůle sama, která zavazuje, ale povaha dobra a zla, spravedlnosti a nespravedlnosti, 
které mají skutečnou existenci ve světě. Cudworth si byl vědom, že přesně toto je moment, 
který jeho odpůrci popírají, a do obhajoby zapojuje svoji teorii mysli a rozumu a jejich 
funkce při procesu poznávání. Stejně jako při poznávání může člověk díky svým racio-
nálním a intelektuálním schopnostem obsáhnout skutečnou pravdu, tak i v praktickém 
životě díky těmto schopnostem může dospět ke skutečné spravedlnosti. V části, která nám 
může připomínat Kantovu distinkci na kategorické a hypotetické imperativy, rozlišuje 
Cudworth zákony na takové, které intelektuální přirozenost uposlechne ihned, absolutně 
a vždy a bez jakékoliv podmíněnosti na nějaké volní činnosti a na takové, které přirozená 
spravedlnost nebo intelektuální přirozenost poslouchá akcidentálně nebo hypoteticky 
v závislosti na nějakém volním aktu jiné bytosti, která je opatřena zákonnou autoritou 
k tomu, aby dodržování tohoto zákona vyžadovala.49 

 46 “…the punish ment infl icted on them is intended for the good of the whole. So that this attribute of justice 
in God doth not at all clash with the attribute of goodness, it being but a branch thereof, or par ticular 
modifi cation of the same. Goodness and justice in God are always complicated together; neither his 
goodness being fondness, nor his justice cruelty…” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the 
Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 494.

 47 Muirhead, John H., The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The 
Macmillan Company, London/New York, 1931, s. 62.

 48 “The obligation to civil obedience, by the force of which all the civil laws become valid, is before those 
civil laws… Now this previous obligation to civil obedience cannot be derived (as the forementioned 
writer De Cive, and of the Leviathan supposes) from men’s private utility only; because every man being 
judge of this for himself, it would then be law ful for any subject to rebel against his sovereign prince, 
and to poison or stab him, whensoever he could reasonably persuade himself that it would tend to his 
own advantage, or that he should thereby procure the sovereignty. Were the obligation to civil obedience 
made only by men‘s private utility, it would as easily be dissolved by the same. It remaincth therefore, 
that conscience, and religious obligation to duty, is the only basis, and essential foundation, of a polity or 
commonwealth: without which there could be no right or authority of commanding in any sovereign, nor 
validity in any laws. Wherefore religious obligation cannot be thought to be the fi ction or imposture of 
civil sovereigns, unless civil sovereignty itself be accounted a fi ction and imposture, or a thing which hath 
no foundation in nature, but is either wholly artifi cial or violent.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual 
System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 636.

 49 “…the natural and eternal laws of God, or else his revealed will, things more public than the civil laws of 
any country … we deny not but that evil persons may and do sometimes make a pretence of conscience 
and religion, in order to sedition and rebellion, as the best things may be abused: but this is not the fault 
of religion, but only of the men; conscience obliging, though fi rst to obey God, yet, in subordination to 
him, the laws of civil sovereigns also. To conclude, conscience and religion oblige subjects actively to 
obey all the lawful commands of civil sovereigns, or legislative powers, though contrary to their own pri-
vate appetite, interest, and utility; but, when these same sovereign legislative powers command unlawful 
things, conscience, though it here obliges to “obey God, rather than man,” yet does it, notwithstanding, 
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Cudworth tedy rozlišuje zákony, které mají kategorickou závaznost a takové, jejichž 
závaznost je pouze hypotetická.50 Hodnoty kategorické závaznosti jsou základem hodnot 
hypotetické závaznosti. Kategorické hodnoty v sobě nesou univerzální povinnost abso-
lutní poslušnosti pro všechny racionální bytosti, vždy a všude. Cudworth neuvádí výčet 
absolutních hodnot, ale z kontextu je jasné, že se jedná o všechny modifi kace lásky, která 
je nejskutečnější v Trojici. Láska spontánně spojuje mnohost v jednotu, láskyplný život 
je tedy jediným skutečným a racionálním životem. Stejně jako je vztah mezi jednotlivými 
Osobami Trojice nejvyšší realizací rozumu – je tedy nejvyšší skutečností, je dokonalou 
láskou,51 tak i vztahy mezi jednotlivými členy společnosti by měly být založeny na této 
absolutní hodnotě.52 

Lze uvést analogii se smyslovým vnímáním - nikdy bychom si ho nemohli být vědomi 
bez přispění rozumu, a stejně tak vnější zákon by nás nikdy nemohl ovlivnit, kdybychom 
neměli nějakou vnitřní mohoucnost, která nás informuje o jeho správnosti. K poslušnosti 
nesmí vést násilí, ale vnitřní zákon, který je základem vnějších, umělých zákonů.53

Každý hypotetický zákon je náhodný a jen nepřímo vyžaduje nějakou povinnost či 
závazek. Do této kategorie patří všechny zákony státu. Mají sílu závaznosti jen pokud se 
vztahují na čisté hodnoty Přirozené Spravedlnosti. Zákony státu mohou získat kategorickou 
závaznost tím, že jsou součástí sféry občanských povinností a poslušnosti. Hypotetickým 
zákonem se nikdy nevytvářejí nové hodnoty. Jakýkoliv příkaz má sílu zákona jen pokud 
je založen na Přirozené Spravedlnosti, která je absolutní, neměnnou a věčnou normou 

oblige not to resist.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by 
G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 514.

 50 “That they in whom the sovereign legislative power of every polity is lodged, (whether single persons or 
assemblies;) they who make civil laws, and can reverse t h e m  at pleasure, though they may unquestion-
ably sin against God, in making unjust laws, yet can they not sin politically or civilly, as violators or trans-
gressors of those laws cancelled and reversed by them, they being superior to them. Nor is this all; but 
these sovereign legislative powers may be said to be absolute also in another sense, as being άνυπεύθυνοι, 
“unjudicable,” or uncensurable by any human court; because, if they were so obnoxious, then would that 
court or power which had a right to judge and censure them, be superior to them; which is contrary to 
the hypothesis.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. 
Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 512–513.

 51 “…what the nature of God is, that he is properly neither power nor knowledge, (though having the per-
fection of both in him) but love.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, 
introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. I, s. 315.

 52 Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, Verlag Herbert Lang & Cie, 
Bern, 1962, s. 131.

 53 “Neither indeed are these atheistic politicians themselves alto gether unaware hereof, that this their arti-
fi cial justice and obligation can be no fi rm vinculum of a body politic, to con-sociate those together, and 
unite them into one, who are naturally dissociated and divided from one another; they acknowledging 
that “covenants without the sword, being but words and breath, are of no strength to hold the members 
of their Leviathan, or body politic together.” Wherefore, they plainly betake themselves at length from 
art to force and power, and make their civil sovereign really to reign only in fear.” Cudworth, Ralph, The 
True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, 
vol. III, s. 507.
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chování a jediným kritériem posuzování.54 Proto je nemožné vydat nespravedlivý rozkaz 
a vyžadovat jeho závaznost, neboť závaznost je založena na Spravedlnosti.55

Hypotetický zákon v nás může vyvolat čisté hodnoty vzhledem k tomu, že očekáváme 
Přirozenou Spravedlnost. Významnou úlohu přitom sehrává svědomí.56 Rozkaz na nás 
může působit jen ve chvíli, kdy si na základě vnějšího práva sami v sobě uvědomíme čisté 
hodnoty – jejich obsah i naši ochotu uskutečnit je. Naším svědomím se z hlediska obsahu 
podílíme na Přirozené Spravedlnosti a Čistých Hodnotách, z hlediska vůle se podílíme na 
dokonalém uskutečnění spravedlnosti.57

Kategorická závaznost vyplývá ze skutečnosti, že svědomí je založeno na objektivitě 
Boha. Každý morální čin je tedy povznesen nad náhodnost do sféry absolutna. Morální 
poklesek je hříchem před absolutním Soudem Spravedlnosti. Tímto argumentem Cud-
worth odpovídá na námitku, že věčné zatracení si odporuje s náhodným hříchem. Žádný 
náhodný hřích neexistuje. Pokud by zákony nebyly v konečném důsledku založeny na 
absolutnu, vyvolávaly by pouze náhodné dobré skutky ve jménu odměny a nikoliv čisté 

 54 “Cove nants, without natural justice, are nothing but mere words and breath, (as indeed these atheistic 
politicians themselves, agreeably to their own hypothesis, call them); and therefore can they have no 
force to oblige. Wherefore, these justice-makers are them selves at last necessitated to fl y to laws of nature, 
and to pretend this to be a law of nature, that men should stand to their pacts and covenants.” Cudworth, 
Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, 
Bristol, 1995, vol. III, s. 501.

 55 “Wherefore, the fi rst original obligation is not from will, but nature. Did obligation to the things of 
natural justice, as many suppose, arise from the will and positive command of God, only by reason of 
punishments threatened, and rewards promised; the consequence of this would be, that no man was good 
and just, but only by accident, and for the sake of something else; whereas the goodness of justice or 
righteousness is intrinsical to the thing itself, and this is that which obligeth, (and not any thing foreign 
to it) it being a diff erent species of good from that of appetite and private utility, which every man may 
dispense withal… The right and authority of God himself, who is the supreme sovereign of the universe, 
is also in like manner bounded and circumscribed by justice. God‘s will is ruled by his justice, and not his 
justice ruled by his will; and therefore, God himself cannot command what is in its own nature unjust. 
And thus have we made it evident, that infi nite right and authority of doing and commanding any thing 
without exception, so that the arbitrary will of the commander should be the very rule of justice itself 
to others, and consequently might oblige to any thing, is an absolute contradiction, and a non-entity; it 
sup posing nothing to be in its own nature just or unjust; which, if there were not, there could be no obliga-
tion nor authority at all.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by 
G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 512.

 56 “True religion and con science are no such waxen things, servilely addicted to the arbitrary wills of men, 
but immorigerous, stiff , and infl exible; they respecting the Deity only, his eternal or everlasting laws, 
and his revealed will; with which whensoever human laws clash (a thing not impossible), they conclude, 
that then God ought to be obeyed, and not men.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the 
Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. II, s. 638–639.

 57 Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, Verlag Herbert Lang & Cie, 
Bern, 1962, s. 132.
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Spravedlnosti.58 Toto s/vědomí je univerzální – je jedinou silou, která nás zavede mimo 
naše osobní egoistické zájmy směrem ke skutečnému občanství.59

Nejvyšším Vládcem světa je podle Cudwortha Bůh. Král se podílí na vyšším řádu a má 
moc nad životem a smrtí. Absolutní poslušnost králi je prvotním přikázáním Spravedlnos-
ti. A protože je Spravedlnost založena na božském νούς, neexistuje ani jedna racionální 
bytost, která by byla lhostejná k Dobru.60

Musíme mít na paměti, že věčnost a neměnnost, o kterých Cudworth hovoří i v sou-
vislosti s teorií státu, neukazují nějaké konkrétní morální a právní příkazy, ale jsou pouze 
principy etiky a politiky a spočívají na racionální povaze člověka a na existenci společného 
dobra, o které usilují členové společnosti. Jeho výklad je reakcí na jiné teorie – na jedné 
straně na kartezianismus, který považuje dobro a zlo za závislé na nařízení Boží vůle, na 
straně druhé na Hobbese, který odmítá jakoukoliv jinou, vyšší vůli než lidskou, která by 
měla vliv na lidské jednání.61

Na závěr je nutno podotknout, že Cudworthova politická teorie je spíše masivním 
protestem proti svévolným zákonům a vládě v Británii než nějakou souvislou a propra-
covanou sociální etikou.62 Určitá nedoceněnost cambridgeského platonismu v dějinách 
fi lozofi e souvisí i s faktem, že tendence novověké fi lozofi e směřovala k opuštění tradiční 
metafyziky, k přesunutí zájmu na problémy epistemologické. Tento střet nového pojetí fi lo-
zofi e s metafyzikou založenou na syntéze platonismu a křesťanství vyústil v zapomenutost 
cambridgeského platonismu nejen na poli metafyziky a etiky, ale i politických teorií. 

 58 Gysi, Lydia, Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth, Verlag Herbert Lang & Cie, 
Bern, 1962, s. 134.

 59 “Nor indeed can this private judgment of men, according to their appetite and utility, the possibly oth-
erwise taken away, than by natural justice, which is a thing not of a private, but of a public and common 
nature; and by conscience, that obligeth to obey all the lawful commands of civil sovereigns, though 
contrary to men’s appetites and private interest. Wherefore conscience also is, in itself, not of a private 
and partial, but of a public and common nature; it respecting divine laws, impartial justice and equity, 
and the good of the whole, when clashing with our own selfi sh, good, and private utility. This is the only 
thing that can naturally consociate mankind together, lay a foundation for bodies politic, and take away 
that private will and judgment, according to men’s appetite and utility, which is inconsistent with the 
same; agreeably to that of Plato’s … that which is of a common and public nature, unites; but that, which 
is of a private, segregates and dissociates.” Cudworth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 
3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 513–514.

 60 “…“power of life and death,” which civil sovereigns have, was never lodged in singulars, before civil soci-
ety; and therefore could not be conferred by them. Had not God and nature made a city, were there not 
a natural conciliation of all rational creatures, and subjection of them to the Deity, as their head…” Cud-
worth, Ralph, The True Intellectual System of the Universe, 3 vols, introd. by G. A. J. Rogers, Thoemmes 
Press, Bristol, 1995, vol. III, s. 511.

 61 Muirhead, John H., The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The 
Macmillan Company, London/New York, 1931, s. 57–58.

 62 Muirhead, John H., The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, George Allen&Unwin Ltd./The 
Macmillan Company, London/New York, 1931, s. 62.
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The Theory of Sympathy and Antipathy 
in Wittenberg in the 16th century1

Tomáš Nejeschleba
(Palacky University, Olomouc)

Summary:

The term “Sympathy” and its opposite “Antipathy” are very important concepts in the 
Natural Philosophy of the 16th and the 17th Centuries and have their origin in many con-
ceptions of Sympathy in Antique Philosophy, Aristotelian, Epicurian, Stoic and Neoplatonic. 
These concepts of “Sympathy” proved to be extremly infl uential in the Renaissance. Accord-
ing to Renaissance Philosophy in general the principle of “Sympathy” is the main force in 
the Cosmos and as a doctrine can be found in many applications in Renaissance alchemy, 
magic and medicine. In the 16th century also in Wittenberg some treatises on sympathy were 
published, among others written by renowed Wittenberger thinkers and physicians, i.e. Philip 
Melanchton (1550), Caspar Peucer (1574), John of Jessen (1599). This article tries to fi nd 
place of these treatises in the plurality of Renaissance thought on sympathy and to consider 
their particularity that could consist in the specifi city of the Lutheran Natural Philosophy. 

The theory of sympathy, along with the doctrine of the unity of the universe, is usually 
viewed as a dogma of natural science from the period of Hellenism up until early modern 
times. In Greek philosophical literature the term ‚sympathy‘ was initially employed in 
connection with the original meaning of the word and was not used to formulate an es-
sential more integral theory. The actual theory of sympathy was developed by the stoics 
who made from it an integral part of physics. The stoics perceived the cosmos as a living 
organism where every change to every living thing refl ects on the whole, as everything 
infl uences everything else. This eff ect is called sympathy, which generally means a form 
of coexistence of elements in a unifi ed structure which has a dynamic character and in 
 1 This paper is based on the research done during Mellon Research Fellowship in Herzog August Biblio-

thek in Wolfenbüttel in the year 2002 and has been supported by project LN00A011 (Centre for Patristic, 
Medieval and Renaissance texts) of the Ministery of Education of the Czech Republic. 



82

PHILOSOPHICA VII – 2006

which every element exists only in mutual interaction with the rest. Sympathy is thus 
understood as a force holding the complete cosmos together and as a basic physical 
principle making up the foundation for explanation of many characteristic components 
of stoic philosophy. On the fi rst place, the stoics viewed sympathy as a means of justifying 
divination, sympathy provides a protective frame for astrology as well and fi nally only 
with an assumption of sympathy are sense perceptions able to be explained. In addition 
to astrology, the stoic’s theory of sympathy found use in ancient medicine above all and 
in many other areas of ancient science. For instance the stoic understanding of sympathy 
as a principal clashes with the pre-stoic conceptions in the work Naturalis historia by 
Pliny the Elder who comprehends sympathy, primarily, as an attracting force and places 
next to it antipathy which is a repulsing force. A systematic conception of sympathy was 
later developed also by the Neo-platonists, according to them sympathy makes possible 
an explanation of the infl uence of the stars on earthly events, via the sympathy between 
objects and organs the process of sense perceptions can be newly explained and sympathy 
is also a basic concept in magic.2 

Classical sources of doctrine on sympathy make up a basis for its development or 
merely repeated examples of sympathy in the Renaissance. The number of diff erent con-
ceptions of sympathy during classical times resulted in the fact of a defi nite confusion, 
with imprecise usage or even vagueness in the use of this term during the Renaissance. 
Theory of sympathy, which was originally understood as more of a natural philosophical 
concept, took a fundamental position in the Renaissance Platonic philosophy, such us 
by Marsilio Ficino or by Giovanni Pico della Mirandola, where it was viewed as an inner 
linkage of all things. According to them this philosophical concept of mutual attraction 
of things can be used in the art of magic3 or in healing illness, as we can see for example 

 2 Cfr. M. Kranz – P. Probst, „Sympathie“. In: Ritter, J. – Gründer, K. eds. Historisches Wörterbuch der 
Philo sophie, Band 10, Basel 1988, pp. 751–756, p. 753. According to M. Foucault, Le mots et le choses, 
Paris 1966, p. 38–40, the term sympathy ranks among the most signifi cant concepts of ancient science 
and was replaced by modern scientifi c thought in the 17th century. A basic treatise on the theory of 
sympathy in classical literature was written by T. Weidlich, “Die Sympathie in der antiken Literatur”. 
In: Programm des Karls-Gymnasiums in Stuttgart zum Schlusse des Schuljahrs 1893–94. Stuttgart 1894, 
cfr. T. Nejeschleba, „Antické zdroje renesanční nauky o sympatii“. In: Acta Universitatis Palackianae Olo-
mucensis, Philosophica V, 2002, pp. 185–196. In reference to sympathy in the stoics see: K. Reinhardt, 
Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über Poseidonios. Hildesheim – New York 1926 (Reprint 
1976); S. Sambursky, Physics of the Stoics. London 1959; M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen 
Bewegung, Göttingen 1978. The well-known interpretative quarrel should be recalled as to whether the 
formulator of the the theory of sympathy was Poseidonios of Apamea (K. Reinhardt), or whether it 
came about later with the older stoics (M. Pohlenz). In reference to Plotinus‘ conception of sympathy 
see E. K. Emilsson, Plotinus on Sense-Perception: A Philosophical Study. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.1988, p. 47–62. For the theory of sympathy in the history of philosophy and science, see the 
work of J. Richter, Die Theorie der Sympathie. Frankfurt a. M. 1993, which is however insuffi  cient for the 
period of the Renaissance.

 3 Cfr. M. Ficino, De amore / Über die Liebe oder Platons Gastmahl. 220 (VI,10), Hamburg 1994, p. 242; 
G. Pico della Mirandola, De hominis dignitate. Über die Würde des Menschen. Hamburg 1990, p. 54. 
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by Agrippa of Nettesheim.4 On the other hand there is also a naturalistic interpreta-
tion of the phenomenon of sympathy made by Girolamo Fracastoro, who built upon 
the naturalism of Pietro Pomponazzi. Fracastoro refl ected Pomponazzi’s criticism of all 
types of occult explanation, so common in Florentine Platonism, in his major natural 
philosophical work from the year 1546 which has the signifi cant title De sympathia et 
antipathia rerum. According to Fracastoro sympathy and antipathy do not consist of any-
thing supernatural, irrational or anything to do with cosmic relations, but instead express 
the causal regularity of natural events. In the explanation of this causal nexus Fracastoro 
is inspired by the Epicurean atomistic tradition.5 During the Renaissance sympathy and 
antipathy were often moreover only treated in an encyclopaedic fashion. Co called cata-
logues of sympathy and antipathy6 demonstrate that during this period the sympathetic 
and antipathetic phenomenon was often regarded as a fact, without generating attempts 
to somehow philosophically substantiate its eff ects.

Our task is now to consider the existence of a theory of sympathy at Wittenberg 
University in the context of this wide-ranging Renaissance sympathetical literature and 
multifarious theories of sympathy. At fi rst glance it would seem improbable or even im-
possible that a Renaissance philosophical discipline on sympathy could develop in the 
16th century in Wittenberg in particular which was a bastion of Lutheranism. One needs 
only recall Luther’s negative attitude to not only Aristotelian philosophy, but philosophy 
in general, as well as his criticism of magic and astrology, in which of course teachings on 
sympathy held an important position. If we also recall Melanchthon’s condemnation of 
atomism, Epicureanism and stoicism as atheistic philosophies, we would easily come to 
the conclusion that a theory of sympathy could not assume any place in Lutheran natural 
philosophy. Nevertheless, exactly in Wittenberg emerged several treatises, respectively 
orations (orationes) which indicate directly in the title the fact that they are dealing with 
sympathy and antipathy. Their authors were well-known physicians working out of Wit-
tenberg University in the 16th century.

The fi rst two Wittenberg orationes on sympathy date from the middle of the 16th 
century and were incorporated into Corpus reformatorum as a work by the author Filipp 
Melanchthon. It is undoubtedly true that natural philosophy of Praeceptor Germaniae is 
not strictly Aristotelian as he himself claims, but does contain a strong Platonic inspira-
tion and that Melanchthon knew the works of the Florentine Platonists Marsilio Ficino 

 4 Cfr. W.-D. Müller-Jahncke, Magie als Wissenschaft im frühen 16. Jahrhundert. Die Beziehungen zwischen 
Magie, Medizin und Pharmazie im Werk des Agrippa von Nettesheim (1486-1535). Inaugural Dissertation. 
Marburg – Lahn 1973, p. 93.

 5 In reference to Fracastoro’s natural philosophy with reference to the treatise on sympathy De sympathia 
et antipathia rerum liber (Venetiis 1546) see: E. Peruzzi, «Antioccultismo e fi losofi a natural nel De sym-
pathia et antipathia rerum di Gerolamo Fracastoro». In: Atti e memorie dell’Accademia Toscana di scienze 
e lettere la Colombaria, vol. XLV, Firenze 1980, pp. 41–131; S. Pearce, “Nature and Supernature in the 
Dialogues of Girolamo Fracastoro”. In: Sixteenth Century Journal 27, 1996, pp. 111–132.

 6 An example of this approach is the catalogue of sympathies created by Antonius Mizauld, Catalogi sep-
tem sympathiae et antipathiae seu concordiae et discordiae rerum… Lutetiae, Apud Iacobum Keruer 1554, 
who only counts concrete examples of this type of eff ect as they are found in literature.
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and Giovanni Pico della Mirandola. Nevertheless, Melanchthon’s Platonism is not based 
on the tradition of Corpus hermeticum as was the case in the Platonism of the Florentine 
Academy, and it does not seem as if Florentine Platonism had a signifi cant infl uence on 
his philosophical thinking. In addition, Melanchthon, in the same fashion as Luther, 
rejected magic and thus stands from this perspective in opposition to Ficino and Pico. 

In contrast to Luther, however, Melanchthon was a zealous advocate of astrology 
considering it a part of natural philosophy and propagating its instruction at Lutheran 
universities and fi rst and foremost in Wittenberg itself. This emphasis on astrology is one 
of the specifi c elements of his natural philosophy the goal of which is cognition of God’s 
providence.7 It is not therefore surprising that from this position he attacked the natural-
istic criticism of astrology developed by Pico della Mirandola in his treatise Disputationes 
adversus astrologiam divinatricem. It is also however not surprising that although with 
rejection of magic he also rejected magical sympathy, he does give space to it in the area 
of astrology. Melanchthon does not doubt the fact that the stars have powers which have 
an infl uence on the sublunary world, about which we are taught not only by Aristotle, 
but also by experientia. The basic relationship between the superlunary and sublunary 
world is described in complete agreement with the tradition of sympathy (instead of usual 
term sympathia he often employs also frequent terms consensus, or cognatio). As early as 
the Oratio de dignitate astrologiae from the year 1535 this sympathy is understood as an 
expression of the order and harmony of the cosmos which confi rms the fact that the world 
is governed by God.8 This heavenly message can thus strengthen our faith and those who 
reject astrology, thereby also reject God’s providence and reduce the cosmos to the level 
of material chaos.9 His conception of natural philosophy, an essential and very signifi cant 
part of which is astrology, is further worked out in his lectures which were published in 
the year 1549 as a textbook with the title Initia doctrinae physicae. Here Melanchthon, 
amongst other things, encourages making use of astrology and concretely a sympathetic 

 7 From this perspective this philosophy could be labelled as Lutheran as it was meant as a defence of 
Luther’s case. See S. Kusukawa, The Transformation of Natural Philosophy: the case of Philip Melanchthon. 
Cambridge 1995. In reference to Melanchthon’s philosophy, see further G. Frank, “Philipp Melanchton 
(1497–1560). Die Philosophie des Reformators”. In: Blum, Paul Richard ed., Philosophen der Renais-
sance, Darmstadt 1999, pp. 118–129; D. Bellucci, Science de la Nature et Réformation. La physique au 
service de la Réforme dans l’enseignement de Philippe Mélanchthon. Roma 1998; T. Nejeschleba, «Luthe-
ránský aristotelismus – Philipp Melanchthon». In: Studia neoaristotelica 2, 2005, pp. 67–82. 

 8 Cum hunc mirifi cum consensum corporum coelestium et inferiorum contemplor, ipse me ordo et harmonia 
admonet, mundum non casu ferri, sed regi divinitus. P. Melanchthon, Declamatio de dignitate astrologiae, 
1535. In: Corpus reformatorum 11, pp. 261–266, p. 263

 9 Cfr. S. Caroti, “Melanchthon’s Astrology”. In: Zambelli, Paola ed. Astrologi hallucinati. Stars and the End 
of the World in Luther’s Time. Berlin – New York 1986, pp. 109–121. In reference to Melanchthon’s astrol-
ogy, see further D. Bellucci, “Mélanchthon et la défense de l’astrologie” In: Bibliotheque d’Humanisme et 
Renaissance 50, 1988, pp. 587–622; S. Kusukawa; “Aspectio divinorum operum. Melanchthon and astrol-
ogy for Lutheran medics”. In: Grell, O. P. – Cunningham, A. eds. Medicine and the Reformation. London 
1993, pp. 33–56; W.-D. Müller-Jahncke, “Philipp Melanchthon und die Astrologie – Theoretisches und 
Mantisches”. In: Frank, Günter – Rhein, Stefan eds. Melanchthon und die Naturwissenschaften seiner Zeit, 
Sigmaringen 1998, pp. 123–135. 
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connection between the sublunary and superlunary spheres in medicine.10 This tendency 
toward the propagation of astro-medicine is obvious as early as in his declamation Decla-
matio contra empiricos medicos11 and reaches full expression in the previously mentioned 
orationes on sympathy and antipathy.

It is not completely certain whether the author of these orationes was actually Melanch-
thon himself, as assumed by the editors of Corpus reformatorum,12 or actually Melanch-
thon’s students who are indicated as reciters, that is Jacob Milich in the case of Oratio 
de consideranda Sympathia et Antipathia in rerum natura from the year 1550 and Johann 
Hermann in the case of Oratio de medicinae usu, item rerum sympathia et antipathia from 
the year 1557. From the perspective of the present theme, however, it is of importance 
that both speeches undoubtedly came about from within “Melanchthon’s circle” in Wit-
tenberg and the question of the authorship can thus be set aside.13 For the sake of clarity 
I will refer to both speeches according to their reciter. 

In Milich’s speech the author in the introduction expresses admiration for God’s ar-
chitecture which created objects for the use of humanity in order that man may make use 
of their eff ects for the good of humanity, that is to say in medicine. In a world arranged 
in this fashion all objects are connected through sympathy and antipathy, although this 
cannot explain the movement of the atoms as Epicurus believed, as this is under the 
control of God. It cannot be determined whether through this rejection of Epicurean-
ism the author also distanced himself from Fracastoro’s interpretation of sympathy. It 
would seem rather that the author was still unaware of the conception of the Veronese 
physician. He does not include any more detailed philosophical explanation as to his 
claim for the existence of sympathy, but instead uses theological method: sympathy is 
in his view primarily a sign of providence.14 The treatise also includes a list of examples 
of sympathy and antipathy in a similar catalogue infl uenced by Pliny the Elder. This is 
not surprising, for Melanchthon advocated the work of Pliny the Elder and the reciter of 

 10 Deinde considerata hominis natura, suspicere in coelum iuvaret, et considerare, quae sit cognatio coelestium 
corporum cum inferioribus, ac praesertim cum homine. P. Melanchthon, Initia doctrinae physicae 1549. In: 
Corpus reformatorum 13, pp. 179–412, p. 179.

 11 Philipp Melanchthon 1531. Declamatio contra empiricos medicos. In: Corpus reformatorum 11, pp. 202–
209. 

 12 Philipp Melanchthon. Opera quae supersunt omnia, Bretschneider, Carolus Gottlieb ed. Corpus Reforma-
torum 11–13. Halis Saxonum 1843-1846. Reprint New York – London – Frankfurt a. M. 1963.

 13 L. Thorndike as well as Müller-Jahncke consider their reciters as the authors of the orationes, see 
L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science. New York – London, 1975, Vol. 5, p. 390; W.-
D. Müller-Jahncke, Astrologisch-magische Theorie und Praxis in der Heilkunde der frühen Neuzeit. Stuttgart 
1985, pp. 241–243. R.-D. Hofheinz only ranks the “Hermann” treatise amongst Melanchthon’s medical 
orationes and does not concern himself with “Milich”. He does however point out the general diffi  culty 
in ascertaining the true authorship of Melanchhton’s speeches. See. R.-D. Hofheinz, Philipp Melanchthon 
und die Medizin im Spiegel seiner akademischen Reden. Herbolzheim 2001, p. 36–41. 

14  hanc autem convenientiam signum esse providentiae. P. Melanchthon, Melanchthon, Philipp, 1550, Oratio 
de consideranda Sympathia et Antipathia in rerum natura, recitata a Jacobo Milichio, cum decerneretur 
gradus Doctori (Medic.) Vito Ortel Winshemio. In: Corpus reformatorum 11, pp. 924–931, p. 926.
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this oration Jacob Milich was primarily known as the author of a commentary to Pliny’s 
second book Historia mundi.15 The author of the oration enumerates examples of sympa-
thy and antipathy between the body and its parts, between plants, animals, minerals and 
fi nally between the sublunary and superlunary world, between stars and earthly events, 
as everything has importance for medicine in particular; sympathy and antipathy can 
be utilised in medical treatment. An interesting aspect of Milich’s oratio is the symbolic 
exegesis of certain examples of sympathy which have parallels in the life of a Christian 
and the Church.16 The whole oratio concludes with a reference to the sympathy of the 
Son of God and the human race, thanks to which an individual, though subject to sin, is 
nevertheless able to realise God’s purposes. 

Hermann’s oratio is presented in a similar spirit. The author enumerates number-
less examples of sympathy and antipathy in nature which has been provided as a gift by 
God in order to provide humanity with tools for healing illnesses. These examples are 
to a certain extent identical with the ones from Milich’s oratio and correspond to the 
general heritage of sympathetical literature. Hermann’s oratio also contains an identical 
symbolic exegesis as in Milich’s. 17

Both orationes reveal a spiritual kinship with Melanchthon’s conception of natural 
philosophy, if of course they are not the work of Melanchthon himself. Sympathy is on 
one hand signifi cant for astrology, as it accounts for the astral infl uence, while on the other 
hand it, along with antipathy, is used as an explanation of the individual phenomena and 
relationships which are known from tradition, fi rst and foremost in Pliny the Elder. Both 
aspects are utilised in medicine. Sympathy thus gives evidence of the wise arrangement 
of the created universe and is a sign of God’s providence.18 

Caspar Peucer, Melanchthon’s son-in-law and successor, is the author of another Wit-
tenberg oratio on sympathy and antipathy called Oratio de sympathia et antipathia rerum 
in natura recitata a viro clarissimo doctore Casparo Peucero from the year 1574. Peucer 
also initially enumerates the individual examples of sympathy and antipathy which are 
signs of God’s wisdom and the power of divine architecture. From the beginning, Peucer 
emphasises the sympathy between the sublunary and superlunary spheres, making clearly 
apparent his astrological interests inspired by Melanchthon’s activities. In addition, Peuc-

 15 See. R.-D. Hofheinz, 2001, pp. 310–311.
 16 The antipathy between the oak and olive trees results in that olive trees near oaks die away is a parallel 

with earthly government (the oak) and the church (olive tree), wherein tyrants often repress the church. 
P. Melanchthon, 1550, p. 927–928. Cfr. W.-D. Müller-Jahncke, 1585, p. 242.

 17 Philipp Melanchthon 1557. Oratio de medicinae usu, item rerum sympathia et antipathia; recitata a D. Io-
hanne Hermanno. In: Corpus reformatorum 12, pp. 221–225.

 18 According to W.-D. Müller-Jahncke there is an emphasis on astrology and astro-medicine in these ora-
tiones, particularly typical of Melanchthon, overshadowing the concept of the unlimited goodness of 
God who gave mankind the cosmos. He consequently does not attribute the authorship to Melanchthon 
himself but only points out the undoubted infl uence of Milich on Hermann. See. W.-D. Müller-Jahncke, 
1985, pp. 242–243. Nevertheless it is actually with Melanchthon that natural philosophy begins to serve 
Lutheran theology of which it is a defence. See. S. Kusukawa, 1995. Consequently there are no major 
diff erences between the treatises and the question of the authorship remains open. 
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er’s most famous works are of an astronomical-astrological nature. The listed examples of 
sympathy and antipathy are then placed into a medical context, without any reference to 
their use in the area of magic, which he, along with his teacher, vehemently criticised.19 
In contrast to the previous orationes the symbolic meaning of the examples of sympathy 
is not presented.

Peucer was, in all probability as the inventory of his library demonstrates, already fa-
miliar with Fracastoro’s work on sympathy and antipathy.20 It can be assumed that it was 
exactly the work of the Veronese physician which was the initiative behind his attempts 
at not only describing, but also explaining the sympathetic eff ect. This fact distinguishes 
him from his Lutheran predecessors. It would indeed seem that the Wittenberg thinker 
was familiar with him, although Fracastoro is not mentioned in the Oratio. Peucer places 
his theory of sympathy and antipathy into the wider context of natural philosophy, con-
cretely in connection with the discipline dealing with the basic qualities and their mixing. 
While the basic qualities are understandably the senses, qualities which come into being 
through mixing are not necessarily visible, but can be hidden (occult). This concerns 
qualities wherein during their creation higher powers co-operate with the mixed basic 
qualities, heavenly, ethereal spirits (spiritus aethereus). Sympathy thus emerges by means 
of powers which bind similar objects, antipathy through a power which repulses dissimilar 
objects. Also according to Fracastoro, attraction and repulsion of two bodies takes place 
on the basis of their similarity and dissimilarity, respectively, on the basis of the relation-
ship between qualities. Peucer, however, in comparison with Fracastoro’s view, explicitly 
points out that bringing atoms amongst similar objects is not responsible for sympathy.21 
This distancing himself from atomism could be a critique of Fracastoro’s treatise, even 
though diff erent terminology is employed in his case. A positive infl uence on the part 
of Fracastoro could be seen in the emphasis on relationships between qualities and on 
similarity and dissimilarity which should be an interpretative key to comprehension of 
the eff ect of sympathy. This hint of a naturalising approach is however immediately dimin-
ished by the introduction of the spiritual infl uence of heavenly light which is somehow 
responsible for the hiddenness of the cause of sympathy and antipathy. Peucer thus bases 
his conception on a Platonised Aristotelian physics of quality. 

The last of the Wittenberg treatises on sympathy and antipathy which I would like 
draw attention to is a disputation of John of Jessen De sympathiae et antipathiae rerum 
naturalium causis which was defended by another prominent philosopher and physician 
Daniel Sennert in the year 1599 in Wittenberg. Jessenius begins by summarising the 

 19 As is demonstrated in his treatise Commentarius de praecipuis divinationum generibus, in quo a prophetiis 
divina autoritate traditis… from the year 1553. See. W.-D. Müller-Jahncke, “Kaspar Peucers Stellung zur 
Magie”. In: Buck, A. ed. Die okkulte Wissenschaften in der Renaissance. Wiesbaden 1992, pp. 91–102. 

 20 R. Kolb, “Caspar Peucer’s Library: Portrait of a Wittenberg Professor of the Mid-sixteenth Century”. In: 
Sixteenth Century Bibliography 5. St. Louis 1976.

 21 Neque id faciunt si intercedat distantia, vibratu traiectuque Atomorum ad cognatas res, aut eorundem obvian-
tium inter se concursu ac recursu. Peucer, Caspar, Oratio de sympathia et antipathia rerum in natura recitata 
a viro clarissimo doctore Casparo Peucero. Witebergae 1574, C8v.
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views of the classical philosophers on sympathy and antipathy and continues by briefl y 
introducing the opinions of certain of his contemporaries amongst others Jean Fernel and 
Girolamo Fracastoro. He considers Fracastoro’s approach particularly erudite, although 
somewhat laboured. He does not, however, characterise it in more detail. He makes no 
mention of the views of the thinkers from Melanchthon’s circle. In this context it should 
be pointed out that certain political and dogmatic changes came about at Wittenberg 
University in the 1570’s. The devotees of Melanchthon’s circle were accused of crypto-
Calvinism, with Caspar Peucer himself imprisoned for a number of years, while others 
were forced to leave the country. Although the situation at the end of the 16th century was 
not as extreme, this fact could have played a role in his writings. In addition, Jessenius 
was a graduate of Padua University which was renowned for its strong tendencies toward 
a naturalising approach to explaining natural events. 

In his treatise Jessenius also takes a primarily Peripatetic natural philosophy approach. 
Out of all of Aristotle’s categories, only quality can be responsible for the emergence of 
sympathy and antipathy.22 Qualities may be similar and attach themselves to one another, 
thereby creating sympathy or be dissimilar with contention between them, thus antipathy. 
There are various types of sympathy and antipathy in view of the fact that similarity and 
dissimilarity in qualities can be found in the heavenly bodies, in elements, etc. In contrast 
to Fracastoro who also proceeds from the view of similarity among qualities, Jessenius 
does not enclose any atomistic explanations for the existence of sympathy and antipathy. 
In contrast to Peucer, however, he does not lean toward a belief in the eff ect of a heavenly 
spirit and what is also particularly signifi cant for Jessenius as a physician, an astro-medi-
cine context is missing. Jessenius’ treatise does have one important point in common, 
however, with the previously mentioned orationes. This common area is his emphasis on 
the importance of astrology, the whole treatise actually amounting to a justifi cation of 
it.23 In contrast to Melanchthon and his disciples, however, Jessenius explicitly does not 
account for his interest in astrology by the search for God’s providence. According to 
Jessenius himself has his theory of sympathy roots which stem out of conversations held 
with Tycho Brahe who was a guest of Jessenius at Wittenberg for half of a year. On the 
other hand it is necessary to remark that Tycho’s astrology was formulated in context of 
Melanchthon’s idea of providence in nature and that his natural philosophy, as J. Shack-
elford pointed out, can be interpreted as the product of Lutheran science.24 Thus, though 
Jessenius did not present himself as a successor of Melanchton’s circle and his treatise 
 22 Ergo restabit sola Qualitas genus proximum sympathiae et antipathiae constituendum. Jessenius, Johannes 

de Jessen. De sympathiae et antipathiae rerum naturalium caussis disquisitio singularis, quam in publico pro 
virili ad Cal. Iunii defendere conabitur M. Daniel Sennertus Vratislaviensis. Witebergae: Typis Meissnerianis 
1599, A4r.

 23 See. J. Král, Jessenius fi lozof. In: Česká mysl 19, 1923, pp. 129–141 and 211–222, pp. 215–217. In refer-
ence to Jessenius see. F. Pick, Joh. Jessenius de Magna Jessen. Arzt und Rektor in Wittenberg und Prag 
hingerichtet am 21. Juni 1621, ein Lebensbild aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges. Leipzig 1926.

 24 Cfr. J. R. Shackelford, “Providence, Power, and Cosmic Causality in Early Modern Astronomy: The Case 
of Tycho Brahe and Petrus Severinus.” In: Christianson, J. R. – Hadravová, A. – Hadrava, P. – Šolc, M. 
eds. Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. Frankfurt a. M. 2002, pp. 46–69.
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from the philosophical point of view belongs rather to the Paduan naturalistic approach 
to the theory of sympathy for it lacks any theological explanation characteristic for the 
Melanchton’s attitude, the Lutheran idea of seeking of sign of providence in nature lies 
still in background of his teaching at least in the proclaimed inspiration coming from 
Tycho Brahe. 

It can be thus stated in conclusion that the Wittenberg treatises on sympathy and 
antipathy are not merely repetitions on one theme. Instead we can perceive a defi nite 
movement and development. While the Orationes from Melanchthon’s circle tend to have 
a more encyclopaedic character in an astrological and astro-medicine context, Peucer 
in his list of examples includes an attempt at explanation, while Jessenius actually ig-
nores the encyclopaedic style as well as astro-medicine and instead focuses exclusively 
on a philosophical explanation of the discipline. Nevertheless, certain defi nite common 
elements can be found in all of the tracts. This is fi rst and foremost an emphasis on 
astrology for which sympathy creates an interpretative frame and makes up the ground-
work for Melanchthon natural philosophy and appears also in the work of the graduate 
of Padua University Jessenius. With Jessenius the original emphasis on doctrine about 
astrology and thus also about sympathy in the theology of God’s providence becomes 
less signifi cant, anywise the Melanchthon’s approach is implicitly present as well through 
the inspiration coming from Tycho Brahe. This explicitly absence of the Melanchthon’s 
theology indicates a basic turning in the orientation of natural philosophy in Wittenberg 
and from this perspective, there is a break in continuity amongst the treatises. On the 
other hand there are some other common elements such as the rejection of magic, item 
that sympathy is not developed as a concept for alchemy and the term sympathy is utilised 
in natural philosophy more or less in a Peripatetic fashion. Additionally, this naturalistic 
tendency in the Aristotelian interpretation of sympathy never leads to an acceptance of 
atomism. This tendency only appears with Daniel Sennert the most renowned Wittenberg 
thinker of the 17th century who coincidentally actually defended Jessenius’ dissertation on 
sympathy.25 Sennert’s work, wherein we arrive at a somewhat diff erent type of meditation 
on sympathy, would undoubtedly be worthy of a separate, more thorough treatment and 
for this reason is not included as a subject for this article. 
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Summary:

Kant’s Critique of Practical Reason shows clearly enough that it is impossible for the 
subject to achieve cognition of his own nature, as he exists in himself, because all cognition is 
based on empirical appearance. It is only practical standpoint that allows the Self to approach 
the knowledge of its own nature. This practical self-knowledge, marked by a unique connection 
“the self-consciousness of pure practical reason”, is conditioned by an active relation to the 
claim of good, proceeding in three steps: consciousness, recognition, and realization of the 
claim of good as it arises in a specifi c situation. This practical self-knowledge is further sup-
ported by speculative enlargement allowing the Self to act in the horizon of the immortality 
of the soul and the existence of God. Nevertheless, the arguments supporting this metaphy-
sical extension need practical fulfi llment in the form of active realization of the capacity of 
freedom.

Kantova Kritika čistého rozumu, jež si kladla za cíl dopátrat se posledních podmínek 
předmětné zkušenosti, vyúsťuje v důsledný empirismus. Čtenář je stále znovu ujišťován, 
že veškeré poznání, má-li být hodno tohoto titulu, musí spočívat na názoru, který je 
„alespoň u nás lidí“ vždy smyslový a jehož daná rozmanitost musí být určena pomocí 
funkcí rozvažování. Jediné překračující poznání, které se teoretickému postoji nabízí, je 
pak transcendentální poznání, které se netýká daných předmětů, ale tohoto empirického 
poznání samého.1 Jak se to pak má s poznáním vlastního Já? Nakolik je toto poznání 
sevřeno nekompromisním empiricismem platícím pro předmětnou danost? Nabízí Kant 
východisko odlišné od paradigmatu platného pro celou Kritiku čistého rozumu – poznání-
předmět? I pouze zběžné obeznámení se s Kantovými etickými spisy nám dovoluje tvrdit, 
že v oblasti praktického („im Praktischen“) je možné zásadní rozšíření poznání vlastního 

 1 I. Kant, Kritika čistého rozumu, B 25. Kritiku čistého rozumu (dále jen KČR) cituji podle českého překladu 
J. Loužila et al. (Praha, Oikúmené 2001) s odkazy ke stránkování druhého (= B) německého vydání.
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Já2, které sice neobohacuje naši teoretickou znalost faktického světa s vědeckou jistotou, 
které je však přesto nazýváno a pro subjekt skutečně je poznáním. Záměrem tohoto 
tex tu je vysvětlit tuto rozšířenou možnost sebepoznání v praktickém kontextu oproti 
teore ticky spekulativnímu postoji, a to na základě rozboru několika Kantových zmínek, 
z nichž ta nejznámější formuluje kontroverzní spojení „sebevědomí čistého praktického 
rozumu“.3

Sebepoznání a myšlení

Oproti čemu má být zmíněné rozšíření rozšířením? Abychom nahlédli možnost tohoto 
rozšíření, je třeba v hrubých rysech ukázat meze, které klade sebepoznání Já teoretický 
postoj. D. Henrich Kantovu pozici formuluje následovně: „Teoretické Já [Ich] se zmítá 
v nejistotě ohledně svého původu, jestliže se chce myslet jako reálné mimo provádění 
myšlenkové nutnosti.“4 Důvodem této nejistoty je skutečnost, že Já zjevně nedisponuje 
nějakým privilegovaným přístupem k sobě samému oproti poznání „zbytku světa“. V kon-
textu pozice transcendentálního idealismu nepoznává v teoretickém postoji Já sebe sama 
tak, jak je o sobě, ale pouze tak, jak se sobě jeví. Proč je tomu tak? „Tak jako k poznání 
ode mne odlišného objektu potřebuji kromě myšlení (v kategorii) nějakého objektu vůbec 
ještě názor, jímž onen obecný pojem určuji, tak také k poznání sebe sama kromě vědomí 
neboli kromě toho, že se myslím, potřebuji v sobě ještě i názor rozmanitosti, jímž tuto 
myšlenku určuji; a existuji jako inteligence, která si je vědoma pouze své schopnosti spo-
jovat, ale pokud jde o rozmanitost, kterou má spojovat, podléhá omezující podmínce, 
kterou nazývá vnitřní smysl a jejímž prostřednictvím musí znázorňovat ono spojení jen 
v časových relacích, které jsou zcela vně vlastních rozvažovacích pojmů. Proto může sebe 
sama poznat jen tak, jak se sama sobě pouze jeví v názoru (který nemůže být intelektuální 
a nemůže být dán rozvažováním samým), a nikoli tak jak by se poznávala, kdyby byl její 
názor intelektuálním.“5 Kant v tomto textu rozlišuje sebevědomí od sebepoznání, o něco 
výše explicitně říká, že „vědomí sebe sama není ještě ani zdaleka poznáním sebe sama.“6 
K tomu, aby Já poznalo sebe sama, tedy zdaleka nestačí, aby se myslelo, resp. aby mys-
lelo své myšlení. Pokud karteziánské cogito chápeme pouze jako myšlení, nemáme tím 
k dispozici poznání ego. Poznání je totiž syntéza myšlení a rozmanitosti názoru, která je 
dána vnitřním smyslem představujícím určitý sensus communis a podléhajícím omezující 
podmínce času. Já je afi kováno vlastními představami, které podléhají časovému uspo-
řádání a které jsou určovány činností rozvažování. Já si proto není dáno bezprostředně 

 2 Srov. jen název kap. VII Kritiky praktického rozumu: „Jak je možno myslit si rozšíření čistého rozumu 
v praktickém ohledu, aniž by se tím zároveň rozšiřovalo jeho poznání jakožto spekulativní?“ I. Kant, 
Kritika praktického rozumu. Přel. J. Loužil. Praha, Svoboda 1996 (dále jen KPR).

 3 KPR, s. 48.
 4 Dieter Henrich, „Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu“, In: Refl exe č. 20, Praha, 

Oikúmené 1999, přel. J. Karásek, s. 3–30.
 5 KČR, B 158.
 6 Tamt.
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skrze vlastní spontaneitu, ale je odkázáno na recepci dané rozmanitosti afi kující vnitřní 
smysl, která je pak pomocí kategorií frázována v jednotnou zkušenost.

Doplnění této teorie můžeme nalézt v Transcendentální dialektice, v kapitole „O pa-
ralogismech čistého rozumu“. Na místě B 403 je Já klasifi kováno jako „jednoduchá a co 
do obsahu sama pro sebe zcela prázdná představa […], o které nelze ani říci, že je to 
pojem, nýbrž jen tolik, že je to pouhé vědomí, jež všechny pojmy doprovází. Pomocí to-
hoto Já, nebo On, nebo Ono (věc), které myslí, však není představováno nic jiného než 
transcendentální subjekt myšlenek X, který je poznáván jen prostřednictvím myšlenek, 
které jsou jeho predikáty, a o němž nemůžeme mít bez nich nikdy žádný pojem. Kolem 
tohoto Já se točíme v neustálém kruhu, protože k tomu, abychom o něm něco usoudili, 
si musíme vždy už posloužit jeho představou.“ Použijme jednoho z existujících komen-
tářů k osvětlení tohoto obtížného místa: „Pokud si představuji korelát představy Já jako 
věc samu o sobě, nemohu ani rozlišit, zda je tento substrát mých myšlenek osobou se 
mnou identickou, nebo osobou, která je ode mne odlišná, nebo zda vůbec osobou není, 
nýbrž je jen jakousi věcí, která myslí. Racionální psychologie od nás ovšem právě žádá, 
abychom se mysleli v abstrakci od empirického názoru, a tedy v abstrakci od myšlenek jako 
faktických určení naší představovací schopnosti. Protože mě však zkušenost určuje blíže 
a in concreto, zůstává nám v abstrakci od smyslového názoru pouze myšlenka nějakého 
něco vůbec, a tedy nějakého neznámého x. Grafi cký symbol „x“ popisuje analogii, která 
panuje mezi matematikou a transcendentální fi losofi í. Jestliže v matematických rovni-
cích poznávám neznámý člen x jen prostřednictvím jeho vztahu k členům známým, pak 
v transcendentální fi lozofi i poznávám transcendentální subjekt jen prostřednictvím jeho 
vztahu k myšlenkám. […] Domněnka, že bych se mohl poznávat jako věc sama o sobě, 
se ukazuje být pouhou iluzí.7

Na Kantově pojetí sebepoznání lze kromě skutečnosti, že Já se nevymyká z maximy 
„žádný objekt nemohu poznat tím, že pouze myslím, nýbrž tím, že daný názor určím 
z hlediska jednoty vědomí“,8 podtrhnout ještě karteziánský rámec i těch úvah, které 
vyvracejí možnost racionální psychologie jakožto čistě rozumové nauky o duši: Já je na 
citovaném místě pojímáno jako „denkende Wesen“, neboli „res cogitans“, „myslící věc“. 
Avšak již Kritika čistého rozumu navrhuje přeznačení podstatného určení toho, co tradice 
označuje jako duši: nikoliv res cogitans, ale schopnost (dynamis) svobodného činu.9

Počátek praktického sebevědomí

Tak jako v Kritice čistého rozumu Kant tematizuje sebepoznání ve vztahu k prokázání 
objektivní platnosti čistých pojmů rozvažování, tak v Kritice praktického rozumu je mož-
nost praktického sebepoznání zkoumána ve vztahu k prokázání objektivní platnosti „Zá-

 7 Jiří Chotaš, „Subjekt a objekt myšlení u Kanta.“ In: Hegelovskou stopou. K poctě Milana Sobotky. Karoli-
num 2003, s. 33.

 8 KČR, B 408.
 9 Srov. např. známé místo B 574–575, kde význačnost člověka oproti zbytku přírody je spatřována ve schop-

nosti kauzality rozumu (čisté vůli), vystupující ve vztahu k nároku „Sollen“.
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kladního zákona čistého praktického rozumu“.10 V poznámce k § 6 pak čteme: „Svoboda 
a nepodmíněný praktický zákon tedy na sebe navzájem střídavě odkazují. Neptám se zde 
však, jsou-li také ve skutečnosti různé, a není-li nepodmíněný zákon spíše jen sebevědo-
mím čistého praktického rozumu, ten ale zcela totožný s pozitivním pojmem svobody;“11 
Toto je sice jediné místo, kde Kant formuluje provokativní spojení „Selbstbewusstsein der 
reinen praktischen Vernunft“, přesto však, jak uvidíme v porovnání s jinými místy Kritiky 
praktického rozumu, je toto spojení vyjádřením pro Kanta podstatné myšlenky. Uvedené 
spojení je určitým předpokladem, který Kant nehodlá v této chvíli zkoumat, jehož platnost 
však bezpochyby připouští. Jedná se o kladení rovnítka mezi klíčové pojmy: nepodmíněný 
zákon, sebevědomí čistého praktického rozumu a pozitivní pojem svobody neboli autono-
mie, „Selbstgesetzgebung“. Pokusme se tuto mnohočetnou identifi kaci rozplést. 

Co vyplývá ze spojení „sebevědomí čistého praktického rozumu“? Čistý praktický 
rozum je čistá vůle, zřídlo spontánního chtění dobra kvůli dobru samému. Jelikož se zde 
nejedná o prosté vědomí, „Bewusstsein“, že disponuji touto čistou vůlí, nýbrž o sebevě-
domí, „Selbstbewusstsein“, tedy o vědomí vlastního Já o sobě samém, nezbývá než tvrdit, 
že Já je právě v jádru čistým praktickým rozumem a že uvedené spojení je vyjádřením 
jeho základní struktury. To je v souladu s místem B 574 první Kritiky, kde „Já poznává 
sebe sama prostřednictvím pouhé apercepce […] v činnostech a vnitřních určeních, které 
nemůže vůbec počítat k dojmům smyslovosti […] a je sám sobě inteligibilním předmětem 
s ohledem na jisté mohutnosti.“ Mezi tyto mohutnosti přitom patří na prvním místě rozum 
ve svém praktickém užívání.

Jak potom pochopit ztotožnění tohoto sebevědomí s praktickým zákonem? Kant 
ukazuje, že praktický zákon je principem čisté, tj. dobré vůle. Sebevědomí dobré vůle je 
proto vědomím „Sollen“, vědomím nároku, Kantem formulovaného v několika verzích 
mravního zákona. Jeho věta by spíše měla znít, že vědomí nepodmíněného zákona je se-
bevědomím čistého praktického rozumu. Jelikož je pak sebevědomí dobré vůle vědomím 
nepodmíněného nároku nahlíženého touto vůlí, může Kant postulovat naprostou totož-
nost čistého praktického rozumu s pozitivním pojmem svobody, kterým je autonomie, 
„Selbstgesetzgebung“: „Morální zákon tedy nevyjadřuje nic jiného než autonomii čistého 
praktického rozumu, tj. svobodu.“12 

Kant se však nespokojuje s prostým tvrzením identity uvedených momentů, ale klade 
si velice případnou otázku, jak vlastně začíná poznání nepodmíněně praktického v nás, 
neboli jak je možné sebevědomí čistého praktického rozumu. Tímto vstupním momen-
tem nemůže být vědomí svobody v pozitivním smyslu, neboť na ni nelze usuzovat ze 
zkušenosti, ani nám není k dispozici v bezprostředním náhledu.13 Poznání nepodmíněně 

 10 KPR, s. 50.
 11 KPR, s. 48.
 12 KPR, s. 56. K potvrzení zmíněné identifi kace srov. též tamt., str. 160.
 13 Jak známo, Fichte zde překračuje Kanta svojí teorií intelektuálního názoru vlastního Já. Ten však Kant 

vždy popírá.
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praktického v nás tak začíná zákonem, „jejž si uvědomujeme bezprostředně“.14 Je tomu 
snad tak, že si je každý vždy již vědom formule mravního zákona? Tak nelze Kantovu tezi 
o počátku chápat, neboť sám si klade otázku, „jak je ale možné i vědomí onoho morálního 
zákona?“15 Jak se nám mravní zákon ohlašuje? Je třeba dávat pozor „na nutnost, s níž 
nám jej rozum předpisuje, a na vyloučení všech empirických podmínek, na které nás ona 
nutnost odkazuje.“16 Počátkem poznání nepodmíněně praktického je nutkání k negaci, 
odvržení všech partikulárních empiricky se podávajících motivů – a toto je také způsob, 
jak se ukazuje svoboda, jejíž první pojem je vždy negativní.17 Tímto počátkem není refl exe, 
Kant říká, že uvědomění si nepodmíněného požadavku říci „ne“ partikulárním sklonům 
se dostaví, „jakmile si stanovíme maximy vůle“,18 tj. snažíme-li se formulovat princip 
jednání v situaci, kterou jsem k tomuto jednání vybízen. 

Konkrétně to dokládá na svém známém příkladu se šibenicí. Jde o to, zda je aktér s to 
negovat ve dvou případech silnou náklonnost. V prvním případě zdánlivě neodolatelné 
sexuální touze odolá pod hrozbou okamžité popravy na šibenici po jejím ukojení. Zde je 
jedna náklonnost negována vyšší vahou druhé – strachem ze smrti, resp. pudem sebezá-
chovy. Ve druhé situaci je aktér pod toutéž hrozbou popravy žádán o „křivé svědectví proti 
čestnému muži“.19 Dokáže nyní zapřít sám sebe, negovat vlastní lásku k životu? „Zda by 
to učinil, nebo ne, to se možná neodváží tvrdit; že je to ale pro něho možné, musí připus-
tit bez váhání […] a poznává v sobě svobodu, která by mu jinak bez morálního zákona 
zůstala neznámá.“20 Vědomí možnosti dostát nároku vede sebevědomí k náhledu, že je 
svobodné. Aktér mravní situace tak „poznává v sobě svobodu“, dochází k sebevědomí 
čistého praktického rozumu, nikoli v teoretické úvaze nad svou možnou reakcí za dané 
situace, ani poté, co mravní jednání zrealizoval, ale při nahlédnutí toho, že by také sám 
mohl. Není nutné být hrdinou silné vůle, nestačí však ani pouhá spekulace – je nutné 
otevřeně se vystavit situaci a zdržet se zprvu se nabízejících argumentů sofi stiky empiricky 
podmíněného rozumu.

Abychom shrnuli tento výklad: být svobodný znamená moci jednat jinak a tato auto-
nomní potence tvoří jádro člověka. Celkový důraz na „moci“ potvrzuje Kant ve shrnutí 
své argumentace: „Tato analytika dokládá, že čistý rozum může být praktický, tj. že může 
pro sebe, nezávisle na všem empirickém, určovat vůli.“21 

 14 KPR, s. 48.
 15 KPR, s. 49.
 16 Tamt. 
 17 Srov. KPR., s. 48.
 18 Tamt.
 19 KPR, s. 50.
 20 Tamt. (kurz. O. S.).
 21 KPR, s. 71, srov. také tamt.: „(rozumná bytost) v praktické oblasti si je (…) jako bytost sama o sobě vě-

doma svého bytí jako určitelného v inteligibilním řádu věcí (…) podle jistých dynamických zákonů, které 
mohou určovat její kauzalitu ve smyslovém světě.“ (Kurz. O. S.).
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Dynamika praktického sebevědomí

Mravní sebevědomí získává jasnější kontury, když nezůstává u pouhého tušení vlast-
ních možností. Kant si toho je jasně vědom, když říká: „Nejen možnost, ale i skutečnost 
[svobody] dokazuje morální zákon, jenž nepotřebuje sám žádných ospravedlňujících dů-
vodů, na bytostech, které uznávají (anerkennen) tento zákon jako pro ně závazný.“22 Zde 
se ukazuje, že sebevědomí čistého praktického rozumu se neobejde bez uznání mravního 
nároku. Toto uznání je odlišné od prostého, byť apodiktického poznání dané skutečnos-
ti – v uznání je totiž vždy obsažen souhlas Já, jímž dobrovolně vstupuje do vztahu k tomu-
to nároku. Poznání může pouze „nechat platit“, v uznání je Já zasaženo a zaangažováno 
mravním nárokem. „Pro ně je nahlédnutí dobra současně podnětem k jednání a důvodem 
jistoty, že dokáže dostát nároku, s nímž souhlasí.“23 Nutnost uznání je současně důvodem 
subjektivity a nepřenositelnosti sebepoznání Já ve vztahu k druhému, na druhé straně 
je ale také dokladem toho, že Já se může poznat pouze ve vztahu k něčemu, co je samé 
zásadně přesahuje, čímž získává na význačnosti pojem, který je pro Kantovu praktickou 
fi losofi i zdánlivě nedoceněný, a sice pojem vztahu. Uznání předpokládá, že Já vstupuje do 
vztahu s mocí, jež je od něj samého odlišná a vůči níž se tak diferencuje, náhled možnosti 
dostát uznávanému nároku zase přivádí Já ke ztotožnění s ním.24

Prohlubující se charakter mravního sebevědomí je dále potvrzen těmito slovy: „[…] 
a tak sami [tj. ti, kteří se snaží vysvětlovat svobodu empiricky] ruší to nádherné otevře-
ní, kterého se nám dostává od čistého praktického rozumu prostřednictvím morálního 
zákona, totiž otevření inteligibilního světa skrze realizaci jinak transcendentního pojmu 
svobody.“25 Toto nádherné otevření se pak především týká vlastního inteligibilního zákla-
du: „[…] náš vlastní subjekt se poznává […] jako inteligibilní bytost určovanou morálním 
zákonem. […] Neboť je to náš rozum sám, který se poznává skrze nejvyšší a bezpodmí-
nečný praktický zákon, a bytost, která si je tohoto zákona vědoma (naši vlastní osobu), 
jako příslušníka čistého světa rozvažování.“26

Tak se stává zřejmým ono rozšíření sebepoznání Já „im Praktischen“, které se nedosta-
vuje pomocí zvláštního intelektuálního názoru (Fichte), nýbrž oklikou přes uvědomění si 
mravního nároku. Toto uvědomění není prostou registrací nechávající nahlédnuté prostě 
platit, ale vede k uznání, tj. angažovanému souhlasu já s tímto nárokem. A konečně citát 
ze str. 161 ukazuje třetí stupeň, tedy realizaci tohoto nároku v konkrétní situaci.27 Těmto 
třem stupňům vtažení Já do mravního nároku – uvědomění, uznání, realizace – odpovídá 

 22 KPR, s. 81 (Kurz. O. S.). 
 23 D. Henrich, „Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu“, s. 3–10.
 24 K tomuto pohybu identifi kace a diferenciace mravního vědomí srov. D. Henrich, „Ethik der Autonomie“, 

in.: D. Henrich, Sebstverhältnisse, Philipp Reclam, stuttgart 1982.
 25 KPR, s. 161.
 26 KPR, s. 181.
 27 Případně tuto situaci komentuje D. Henrich: „Nejzřejmější je to tehdy, kdy člověk při jasném nahlédnutí 

dobra a v situaci, v níž „přirozená“ mravnost osobního závazku ztratila svou orientující sílu, pojme roz-
hodnutí, že bude následovat dobro.“ In: „Mravní nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu“, s. 3–12.
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prohlubující se sebepoznání Já – a to nikoliv jak je toto Já sebou samým afi kováno, jak se 
empiricky registruje díky smyslovým vjemům z vlastního těla a jeho okolí, není to ani Já 
jakožto inteligence, která nanejvýš „ví o své schopnosti spojovat“,28 ale jedná se o poznání 
toho, jak toto Já může existovat původně – jako svobodná spontaneita, jako sebeurčující 
počátek působící ve světě a přece tomuto světu ne zcela náležející. Tato dynamika mrav-
ního sebevědomí se dá také vyložit tak, že Já nahlíží vlastní svobodu tím více, čím více 
se do ní vydává, čím více se svobodným stává.29 

Spekulativní rozšíření praktického sebevědomí

Kantova nauka o postulátech čistého praktického rozumu představuje pozitivní va-
riantu jeho transcendentální dialektiky Kritiky čistého rozumu, která prokázala nepod-
loženost argumentů tradiční racionální psychologie, kosmologie a teologie, jež měly 
dokázat existenci nesmrtelné duše, svobody a Boha. Výpovědi o reálných korelátech 
těchto rozumových idejí byly vykázány mimo oblast apodiktického poznání, avšak ni-
koliv mimo oblast poznání vůbec. Jejich poznání je omezeno „na oblast praktického“, 
jedná se o neodmyslitelné předpoklady vůle zaměřené na dobro, tj. mravního vědomí, 
které díky nim může dojít rozšiřujícího náhledu o vlastním podstatném určení. Jedná se 
nicméně o rozšíření spekulativní, pracující s logickými implikacemi předpokladu, který 
má pro toto vědomí bezprostřední platnost. To se týká především postulátů existence 
Boží a nesmrtelnosti duše, které mají pro mravní vědomí klíčový význam, skutečnost 
svobody je oproti tomu s mravním vědomím spjata bezprostředněji v náhledu možnosti 
dostát nepodmíněnému nároku dobra. Proto o ní Kant nepojednává v dialektice druhé 
Kritiky, ale již v analytice.

Předpokladem koncepce postulátů je vytyčení pojmu, jímž začínají Základy metafyzi-
ky mravů a jenž zůstává v analytice Kritiky praktického rozumu opomenut, a sice pojmu 
dobra, resp. nejvyššího dobra. Důvodem pozdějšího nasazení tohoto pojmu v Kritice 
je specifi čnost jejího postupu „od zásad k pojmům a teprve od těch, pokud možno, ke 
smyslům“,30 zatímco v Základech začíná rozborem každodenního mravního vědomí. Pro 
postup Kritiky platí maxima, „totiž že pojem dobra a zla nemůže být určen před morál-
ním zákonem (jemuž by zdánlivě musel dokonce být položen za základ), nýbrž musí být 
určen pouze po tomto a skrze tento morální zákon.“31 Kant je přesvědčen, že v opačném 
případě by mravní zákon nevyhnutelně dopadl empiricky.32 Protože dobro má být určeno 

 28 KČR, B 159.
 29 Srov. k tomu výstižnou poznámku J. Patočky: „Je jisté, že svoboda může být „prokázána“ pouze tím, že se 

sama uskutečňuje;“ J. Patočka, „Doslov ke Kritice praktického rozumu“, In: I. Kant, Kritika praktického 
rozumu, c. d., s. 305.

 30 KPR, s. 26.
 31 KPR, s. 107.
 32 „Předpokládejme, že bychom chtěli začít pojmem dobra, abychom od něho odvodili zákony vůle; v tom 

případě by tento pojem předmětu (jakožto dobrého) udával zároveň tento předmět jako jedinou po-
hnutku vůle. protože pak tento pojem neměl za své vodítko žádný praktický zákon a priori, nemohl by 
být zkušební kámen dobra nebo zla hledán v ničem jiném než ve shodě tohoto předmětu s naším citem 



100

PHILOSOPHICA VII – 2006

„po“ a „skrze“ morální zákon, tvoří jím vyznačená mravnost jeho nevyhnutelnou součást. 
Druhou součástí nejvyššího dobra jakožto předmětu mravní vůle je pak štěs tí, blaženost: 
„Neboť být potřebný, a také hodný blaženosti, a přesto se na ní nepodílet, nemůže vůbec 
existovat současně s dokonalým chtěním rozumné bytosti, která by zároveň měla veškerou 
moc – když si takovou bytost i jen zkusmo představíme.“33 Není možné chtít, aby bytost, 
která je ve své podstatě potřebná a odkázaná v naplnění své potřebnosti na ne-Já, které 
však nemá ve své moci, tohoto naplnění nedošla, pokud ono samo není nejvyšším cílem 
její existence. Po tomto možná klíčovém argumentu Kant může prohlásit, že „blaženost 
a mravnost jsou dva specifi cky zcela různé elementy nejvyššího dobra […]. Je a priori 
(morálně) nutné vytvořit nejvyšší dobro pomocí svobody vůle.“34

Nyní můžeme přejít k vlastnímu argumentu postulujícímu nesmrtelnost duše:35

1.  Pro vůli je morálně nutné uskutečnit nejvyšší dobro.
2.  Podmínkou tohoto uskutečnění je dosažení shody vůle s morálním zákonem.
3.  Toto dosažení musí být možné, neboť je podmínkou uskutečnění cíle, který je nut-

ný.
4.  Smyslová bytost nemůže této shody dosáhnout během své konečné existence.
5.  Této shody je možné dosáhnout jen v progresu do nekonečna.
6.  Tento nekonečný progres je možný jen za předpokladu přetrvávající existence téže 

rozumné bytosti, tj. nesmrtelnosti duše.

Závěr: nejvyšší dobro je prakticky možné jen za předpokladu nesmrtelnosti duše.

Mravní imperativ tak implikuje poukaz mimo tuto omezenou existenci a dobrá vůle 
smí doufat v jeho naplnění. Tento argument je založen na prvním momentu syntetické 
jednoty tvořící nejvyšší dobro, a sice na mravnosti. Kantův argument postulující existenci 
Boží je založen na druhém momentu, tedy blaženosti:
1.  Blaženost je stav souladu přírody a rozumné bytosti.
2.  V realizaci mravního zákona není důvod souvislosti mezi mravností a blažeností.
3.  Není v silách rozumné bytosti zajistit tuto souvislost.
4.  Tato souvislost je nutná k uskutečnění nejvyššího dobra.

Závěr: Nejvyšší dobro je možné jen za předpokladu existence na přírodě nezávislého 
garanta souladu blaženosti s mravností, tj. Boha.

Rozpor mezi ctností a naplněním v tomto světě, jehož můžeme být často svědky, vede 
k nutnému předpokladu jeho vyrovnání, jakož i nejvyšší podmínky tohoto vyrovnání, které 
je obsaženo v nutném cíli dobré vůle. Je nutné vnímat souvislost obou postulátů; není 
tomu tak, že by se každý týkal jiného předmětu. Oba se vztahují k existenci rozumné vůle 

libosti nebo nelibosti.“ KPR, s. 108. Kantovu kriticismu je cizí začínat nadsmyslovým dobrem (Platón); 
co je dobré, je pro člověka povinností; cestou k nadsmyslnu je její uskutečnění.

 33 KPR, s. 190.
 34 KPR, s. 194.
 35 Srov. KPR, s. 209–210.
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nezávisle na tomto světě, přičemž druhý argument ukazuje, že existence Já určitelného 
nejvyšším dobrem je podmíněna existencí Boha. 

Tyto výklady můžeme uzavřít konstatováním, že Já, které si není k dispozici k náhledu 
v transparentnosti, se může poznat ve vztahu k tomu, co je přesahuje: v činném vztahu 
k mravnímu nároku. Dynamika tohoto vztahu je určena třemi polohami: poznání, uzná-
ní a realizace. S tou vážností, s jakou mu odpovídá, může předpokládat naplnění jeho 
logických předpokladů: pokračování vlastní existence a existence Boží. Toto metafyzické 
rozšíření spoluutváří a prohlubuje praktické sebevědomí. Jedná se sice o spekulativní 
rozšíření, které samo o sobě není přesvědčivým osvobozujícím argumentem a v němž 
lze odkrýt mnoho slabin.36 Kant nás však vede právě k nahlédnutí, že jeho argumentační 
potenciál je přiměřený konkrétnímu praktickému vztahu k nároku dobra. 
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Summary:

This article focuses on the well known Hume’s Thesis and search for the ethical concep-
tions, which are encroached by this Thesis and its consequences. The example of such con-
ception is the theory of Natural Law, created by Thomas of Aquine. On the other side, Kant’s 
moral theory is found to be resistant to the Thesis and its consequence, inferred by Hume, 
that ethics is the matter of emotion, not reason. 

Ve svém příspěvku se chci, jak říká již název, věnovat tématu tzv. Humovy teze a jejím 
konsekvencím. Problém, který tato teze navozuje, je přinejmenším v anglosaském prostře-
dí považován za jednu z ústředních otázek etiky. Oč jde? David Hume na jednom často 
citovaném místě svého Zkoumání o lidské přirozenosti s údivem konstatuje, že ve všech 
dosavadních etických spisech jejich autoři po nějakou dobu vyslovují soudy o tom, co je 
a pak najednou přejdou k soudům, pojednávajícím o tom, co má být. Tento přechod je 
zajisté netriviální a závažný, ale zmínění autoři jej přesto nijak nezdůvodňují. Uvedené 
místo zní doslova takto:

V každém systému morálky, se kterým jsem se doposud setkal, jsem si vždy všiml, že jeho 
autor po nějakou dobu postupuje běžnými úvahami a stanovuje existenci Boha, nebo vyslovuje 
svá pozorování ohledně lidských věcí, když pojednou jsem překvapen zjištěním, že namísto 
běžných spon výroků jako ‘je’ a ‘není’ se nesetkávám s žádným výrokem, který by nebyl spjat 
pomocí ‘má být’ nebo ‘nemá být’. Tato změna je stěží zaznamenatelná, má však rozhodující 
důsledky. Jelikož toto ‘má být’ a ‘nemá být’ vyjadřuje nějaký nový vztah či tvrzení, je nutné, 
aby tento vztah byl prozkoumán a vysvětlen a zároveň aby bylo vysvětleno to, co se zdá docela 
nejasné – jak tento nový vztah může být odvozen z jiných, které jsou od něj zcela odlišné.1

 1 David Hume, Treatise on Human Nature, Oxford 1978, S. 469; citováno podle: Petr Kolář, Vladimír Svo-
boda, Logika a etika. Úvod do metaetiky, Praha 1997, S. 154.
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Důraz na distinkci mezi uvedenými typy vět, tedy větami řekněme faktuálními a větami 
normativními, je důležitým Humovým přínosem; dějiny fi lozofi e jej formulovaly v podobě 
Humovy teze. Ta zní takto – žádný soud, říkající, co má být, nemůže být odvozen pouze 
z premis, které říkají, co je; případně v alternativní verzi: žádný normativní soud nemůže 
být vyvozen z čistě faktuálních premis. Humova teze tedy hovoří o jakési inferenční propasti 
mezi těmito druhy soudů. Problém zde netkví v tom, že by dotyčné věty měly odlišný 
obsah. Vezměme např. následující úsudek: Lidé se chovají altruisticky, tedy lidé by se měli 
chovat altruisticky. Jak premisa, tak závěr vypovídají o téže věci, altruistickém chování 
lidí. Rozdíl je v tom, že premisa o téže věci mluví jako o tom, co je, jako o faktu, kdežto 
závěr jako o tom, co by mělo být, tedy jako o (mravní) normě. To, že nějaká věc je, nebo 
nějaké věci jsou, ale přece samo o sobě nijak nezdůvodňuje, že by něco mělo být, i kdyby 
šlo o tutéž věc nebo tytéž věci. 

Otázka po možnosti vyvození normativních výroků z faktických se stala jedním z ob-
líbených rébusů logiků a metaetiků, a to v souvislosti s obecnějším problémem, zda 
entity, zahrnované pod termín normativní, mohou vůbec vystupovat v rámci logických 
vztahů.2 Ale těmito konsekvencemi Humovy teze se zde zabývat nebudu. Z předpokladu, 
že Humova teze platí, totiž plynou závažné důsledky pro etiku jakožto seriózní fi lozo-
fi ckou disciplínu. Hlavní konsekvencí je toto: jelikož se věty etiky, tedy normativní věty, 
nemohou vyskytovat jen v závěru úsudků, znamená to, že etika jako taková nemůže být 
vyvozena z něčeho jiného, či zdůvodněna něčím jiným, např. nějakými fi lozofi ckými 
tezemi o povaze světa a člověka, ve zkratce – etika nemůže být založena metafyzicky. 
Ještě radikálnější konsekvencí je ta, se kterou přišel již Hume – morální soudy nemohou 
být zdůvodněny, tedy morálka není věcí rozumu, ale citu. Ve svých dalších úvahách tedy 
budu předpokládat, že Humova teze platí a budu sledovat konsekvence této teze, případně 
konsekvence těchto konsekvencí.

Názor, že etické normy nemohou být (něčím jiným) zdůvodněny, získá na relevanci, 
pokud si připomeneme, že „program“ zdůvodnění mravních norem je kupříkladu obsa-
hem dodnes velmi vlivné koncepce přirozeného práva a zní vycházejícího pojetí lidských 
práv. Kde přesně se v této koncepci onen argumentativní přechod od faktů k normám 
objevuje a v jaké podobě? Otcem-zakladatelem teorie přirozeného práva je Tomáš Akvin-
ský, zejména svou naukou o přirozeném zákoně (lex naturalis). Východisko jeho teorie je 
metafyzické – Akvinský tvrdí, že všichni tvorové mají určitou substanciální formu, která 
je vnitřním hybným principem jejich akcí a reakcí. Tato substanciální forma propůjčuje 
každé jednotlivé věci dokonalost bytí určitého druhu, např. bytí dubu či bytí lva. V námi 
sledované souvislosti je nyní nesmírně důležité to, že z této substanciální formy dle Tomá-
še vyplývají určité přirozené sklony (inclinationes naturales) tvorů, kteří na jejich základě 
směřují ke svým druhově specifi ckým, přirozeným cílům. Co se těmito přirozenými sklony 
myslí, se nejsnáze ozřejmí na příkladu živočichů. Všichni živočichové jsou totiž na základě 
svého specifi cky druhového vybavení, pudové struktury a instinktů zaměřeni na určité čin-
nosti a cíle, např. pavouk na stavbu pavučiny a chytání hmyzu, lev na požírání býložravců 

 2 Petr Kolář, Vladimír Svoboda, Logika a etika. Úvod do metaetiky, Praha 1997, S. 157–162.
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atd. Takto fi xovaným „přirozeným“ chováním živočichové realizují životní proces, který se 
začleňuje do širších přírodních kontextů, např. ekosystémů. Každý tvor, včetně člověka, 
je na základě svého druhově specifi ckého určení zaměřen na své přirozené cíle.

Filozofi ckým pozadím celé této nauky je Aristotelova teorie substance, entelechie 
a teleologie. U Aristotela navíc schází onen teologický háv, který celé nauce Tomáš pro-
půjčuje, neboť pro Akvinského je substanciální forma a z ní plynoucí přirozené sklony 
způsobem, jakým se všichni tvorové podílejí na věčném zákoně (lex aeterna), což má být 
plán Boží moudrosti, jenž řídí všechno jednání a všechny pohyby. Člověk se na tomto 
věčném zákoně podílí jednak tím, že stejně jako ostatní tvorové je obdařen určitými při-
rozenými sklony, jednak tím, že jako rozumová bytost při svobodném uskutečňování či 
neuskutečňování těchto sklonů sám plánuje a vytváří pro sebe i jiné zákon. Tento zákon 
pak Tomáš nazývá přirozeným zákonem (lex naturalis). Jakým způsobem rozum tento 
zákon vytváří? V tomto okamžiku přichází Tomášův klíčový text: 

K příkazům přirozeného zákona patří všechny povinnosti a zákazy, jež praktický rozum 
přirozeně (naturaliter) poznává jako dobré pro člověka (bona humana). Protože však dobro 
má ráz cíle, zlo však ráz opaku, plyne z toho, že všechno, k čemu člověk má přirozený sklon, 
rozum přirozeně pojímá jako dobré, a proto jako to, co člověk má svou činností uskutečnit, 
a opak toho chápe jako zlé, čeho se má vystříhat. Řád příkazů přirozeného zákona je tedy 
řád přirozených sklonů.3

Naukou o přirozeném zákoně se nemusíme dále zabývat, tato pasáž pro naše účely 
postačuje. Tedy ještě jednou – podle Akvinského to, k čemu má člověk přirozený sklon, 
rozum (přirozeně) pojímá jako dobré. Tento závěr je hledaným případem usuzování 
z faktů na hodnoty. Vzhledem k důležitosti, již v Tomášově etice uvedená úvaha má, je 
zřejmé, že aplikace Humovy teze má pro tento etický systém velmi nepříjemné důsledky. 
Vzhledem k tomu, že teorie přirozeného práva je základem koncepce lidských práv, kolize 
s Humovou tezí postihuje i tuto koncepci. Nepostihuje sice tuto teorii jako takovou, ale 
vrhá stín pochybnosti na způsob, jímž je tradičně až podnes obhajována, tj. odkazem na 
danou lidskou přirozenost a nelibovolné antropologické skutečnosti, jež Akvinský shrnuje 
pod pojmem přirozené sklony. I kdybychom totiž takové pojetí přijali, pak podle Humovy 
teze z něj ještě neplyne, že přirozené sklony jsou dobré. Tento závěr plyne až z tohoto 
pojetí a nějakých dodatečných premis, tvrdících, že např. co je přirozené, je dobré. Tato 
premisa již však není faktuálním, ale hodnotovým soudem, který můžeme, ale nemusíme 
přijmout – např. můžeme tvrdit, že lidská přirozenost je špatná, případně, že co je přiro-
zené, musí být překonáno atd. Kromě toho platí, že tyto dodatečné hodnotové premisy 
opět nelze nenormativně zdůvodnit. Zdá se tedy, že ve prospěch koncepce lidských práv 
lze racionálně argumentovat buď ne pouze faktuálními důvody, nebo nijak.

 3 Tomáš Akvinský, Theologické summy svatého Tomáše Akvinského, Olomouc 1937, I–II, q.94, a.2. Citát byl 
autorem upraven do novější češtiny.



106

PHILOSOPHICA VII – 2006

Může tedy vůbec existovat etika, která je založena na rozumu a přitom respektuje 
Humovu tezi? Domnívám se, že ano; je jí v dějinách fi lozofi e až dodnes velmi ceněná 
Kantova etika. Immanuel Kant v Kritice praktického rozumu sám kritizuje ty etické kon-
cepce, které staví na pojmech blaženosti a následování sklonů. Souhrnně je označuje jako 
empirické etiky a má za to, že tyto etiky poskytují nanejvýše tzv. hypotetické imperativy, 
tedy pouze podmíněně platně normy. I podle Kanta si lidská přirozenost se svými potře-
bami takřka vynucuje jisté sklony, které jsou zaměřeny na specifi cký cíl, blaženost. Kant 
však tvrdí – jelikož je tento cíl 

subjektem poznán pouze empiricky, je nemožné považovat tuto úlohu za zákon, protože 
zákon jakožto objektivní by musel obsahovat ve všech případech a pro všechny rozumné bytosti 
právě týž určující důvod vůle.4

Uvažme následující příklad – někdo může vyslovit následující hypotetický imperativ: 
„Chceš-li zůstat zdravý, pak sportuj!“. Na čem se zakládá platnost tohoto příkazu? Za-
kládá se na (z empirie vyvozeném, induktivním) úsudku, že pokud člověk vyvíjí určitou 
činnost (zde sport), pak dosáhne jisté hodnoty (v tomto případě zdraví). Platnost uve-
deného imperativu je však omezena nejen tím, že daný člověk nemusí chtít být zdravý, 
ale také tím, že pro tohoto člověka může být sport nevhodným prostředkem k dosažení 
zdraví – třeba proto, že je nešikovný a lehce se zraní – a zdraví dosáhne spíše nějakou 
formou diety. Mezi určitým stavem věcí, třeba sportováním a hodnotou zdraví není vztah 
nutnosti, tedy příslušné vyvození, např. „Jan sportuje, tedy Jan je zdravý“ určitě není 
platným úsudkem.

Jak známo, Kant po této kritice usiluje o nalezení zcela jiné normy, která by byla 
obecně platná, nutná a závazná pro všechny bytosti, mající rozum a přitom ryze formální, 
tj. zbavená veškeré empirické motivace. Takovou normu nachází ve svém slavném kate-
gorickém imperativu; v souvislosti s problémem, který zde sledujeme, bude rozhodující 
zjistit, jak Kant platnost kategorického imperativu zdůvodňuje. Řešení je překvapivé –

Vědomí tohoto základního zákona můžeme nazývat faktem rozumu, protože jej nemůžeme 
vymudrovat z předcházejících dat rozumu, 

dle Kanta se nám dokonce

vnucuje sám pro sebe jako syntetická věta a priori, která není založena na žádném, ani 
na empirickém názoru.5

Sáhneme-li pro analogii do logiky, pak pro Kanta je kategorický imperativ cosi jako 
logická forma morálních zákonů, první premisa morální argumentace či první princip 

 4 Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu, Praha 1996, S. 40–41.
 5 Ibidem, S. 52.
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praktického rozumu. V logice se uznávají základní zákony identity a sporu jako ničím 
nezdůvodněné, samy sebou zřejmé a ve veškeré další argumentaci předpokládané principy. 
Obdobná je dle Kanta pozice kategorického imperativu v rámci etického diskurzu. Tímto 
pojetím dosahuje Kant dvou výhod – první z nich je ta, že není ve sporu s Humovou tezí. 
Stojí-li kategorický imperativ vždy jako první premisa argumentace, pak se Kantovi ne-
může stát, že ve své etice bude vyvozovat normativní soudy z čistě faktuálních vět. Druhá 
výhoda spočívá v tom, že přes svůj soulad s Humovou tezí není Kant při budování svého 
etického systému odkázán na cit, jeho morálka je tedy morálkou racionální.

Je pravdou, že i toto řešení má svá úskalí – každý člověk např. nemusí nahlížet ka-
tegorický imperativ se stejnou nutností a samozřejmostí; uvedená koncepce má za své 
předpoklady některé diskutabilní a diskutované teze Kantovy teoretické fi lozofi e atd. 
Navzdory těmto omezením, příklad Kantovy koncepce nám umožňuje následující závěr: 
i nadále může zůstat v platnosti ona první konsekvence Humovy teze, totiž že etika ne-
může, ba ani nemusí být založena na výhradně nenormativních premisách. Zároveň je 
však protipříkladem té radikálnější konsekvence a dovoluje tak tvrdit, že morálka není 
věc pouze citu, ale i rozumu.
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Hodnotící a preferenční soudy

Jan Štěpán
(Univerzita Palackého, Olomouc)

Summary:

Evaluative and preferential judgements are expressed by the sentences with the predicates 
“good” and “better” respectively. But the predicates, looking like a positive and a comparative 
degree, are not an unary and a binary ones. So they cannot be used for an evaluation or an 
ordering of values directly before they are completed by missing parameters. Among them 
they are a subject and a specifi cation of the pair space-time. Especially the last one gives an 
explanation of human behavior in predicamental situations when a subject acts contrary to 
his/her verbally accepted values and/or their priorities. Personal values are doubtful and 
quesionable entities, they are segregated in an obscure way and one of reasons of this is in the 
unsuffi  tiently exact formulation of the senteces expressing proper evaluative and preferential 
judgements.

Hodnotícími soudy jsou takové, v jejichž jazykovém vyjádření se vyskytuje predikát 
„dobrý“, preferenční soudy jsou pak ty, u nichž je to predikát „lepší (než)“. Taková ja-
zyková vyjádření jsou ale zpravidla dosti neurčitá. Právě na nich lze ukázat, že hodno-
ty – ačkoliv jsou velmi populární a řada celebrit s nimi běžně autoritativně operuje ve 
smyslu obecném i speciálním – jsou entity nejasné, obskurní a perfi dní. Demonstrovat to 
chci jednak jednoduchou, důslednou analýzou jazykových prostředků standardně užíva-
ných k vydělování hodnot z plného spektra jevů, osob a věcí, které nás obklopují; jednak 
poukazem na projevy hodnot v chování jedince. Hodnotou při tom můžeme rozumět 
cokoliv, co vyhovuje nějaké lidské potřebě, a co na druhé straně je motivem, inspirací či 
cílem lidského snažení.

Neurčitost vět vyjadřujících hodnotící a preferenční soudy dost reprezentativně de-
monstruje následující literární ukázka. Vždy znovu mě překvapuje, jak o hodnotách jis-
tého druhu často vypovídá Joseph Heller. Jedná se zde o jindy a jinde vysoce ceněné 
„hodnoty“ sportovní. Příkladem budiž jeho tvrzení obsahující oba typy soudů a navíc 
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ještě zřetězeně: „…olympijské medaile či tenisové trofeje jsou dokladem, že jejich nositel 
provedl něco zhola neužitečného, jenže líp a obratněji než někdo jiný.“ („Hlava XXII“ 
v překladu Jaroslava Chuchvalce) Jistě, že J. H. chce svou výpovědí dosáhnout přesně 
toho účinku, který vyvolává. Podstatné ovšem je, že sice není jediný, kdo takto užívá 
hodnotících a preferenčních soudů, ale on tak činí záměrně a vědomě. Což bohužel je 
výjimka, kdežto výjimkou není právě naprosto vážně míněné takovéto „hospodaření“ 
s těmito výrazy.

Standardní příčina neurčitosti jazykových vyjádření hodnotících či preferenčních 
soudů spočívá v tom, že jejich formulace bývají neúplnými větami. Jinak řečeno – pří-
slušné věty nejsou bezkontextové. Problém bezkontextovosti lze nejlépe demonstrovat 
na (v lekcích logiky) oblíbeném příkladu výroku – větě „prší“. Ta totiž není výrokem, tj. 
jazykovým výrazem, jemuž lze připsat pravdivostní hodnotu bez doplnění onoho chy-
bějícího kontextu – totiž místa a času. Dokud tak neučiníme, je pouze výrokovou for-
mou – jazykovým výrazem, který obsahuje volné proměnné, jimž má buď být udělena 
konkrétní hodnota – nějaká typově přiměřená individuální konstanta nebo změněn status 
těch proměnných na vázané. Takže zvolíme-li pouhá (ale dostatečně názorná) kvazidata, 
dostaneme větu „teď tu prší“. Troufám si tvrdit, že by v tomto případě nikoho nenapadlo 
tyto proměnné univerzálně kvantifi kovat, leda snad parciálně. Protože věta „někdy někde 
prší“ je přijatelná (a pravdivá), stejně jako „zpola“ kvantifi kované věty „teď někde prší“ 
a „někdy tu prší“, kdežto věta „vždy všude prší“ je nepřijatelná jako zjevně nepravdivá.

Požadavek bezkontextovosti, který se jeví jako zcela přirozený u empirických soudů, 
se – nikterak zjevně – nabízí i u soudů hodnotících a preferenčních. Takže když je mi 
aktuálně předložena věta „prší“, chápu ji jako „prší tady a teď“, a pouhý pohled z okna mi 
zároveň dává i verifi kační kritérium. Když je mi ale předložena věta „toto je dobré“ nebo 
„toto je lepší než ono“, především jim plně nerozumím (ať už jsou „toto“ a „ono“ coko-
liv) a i proto obecně bude chybět možnost jejich snadného potvrzení. Jedině snad bude 
obvykle jasné, kdo je subjektem – autorem toho hodnocení či preference. A to je faktor, 
který nelze zanedbat. Hodnotící i preferenční soudy vždy vyjadřují jistý postoj (svého) 
subjektu (přičemž vždy jde o subjektivní postoj) a jsou to tedy soudy postojové.

Problém spočívá právě v oněch predikátech řídících proces klasifi kace a řazení, který 
jejich aplikace realizuje na poli potenciálních hodnot. Zdánlivý pozitiv „dobrý“ a k němu 
zdánlivý komparativ „lepší“ totiž nejsou zdaleka tak jednoduché, jak se primárně jeví. Už 
to, že k nim zřejmě neodmyslitelně přiléhá subjekt té operace, to vylučuje. Srovnejme si 
jejich chování s chováním zdánlivě stejnotvarých predikátů „vysoký“ a „vyšší“.

Uvažujeme-li jim odpovídající pozitivy „dobrý“ a „vysoký“, prozatím bez hlubšího 
srovnání, nacházíme jejich zjevnou podobnost v tom, že jsou oba vágními termíny. Jejich 
aplikace na různé objekty, tj. připisování jejich neurčitého významu různým objektům, 
může vést k jistému zpřesnění. Tak výrazy „vysoký dům“ nebo „vysoký strom“ dávají 
lepší představu o významu slova „vysoký“. Ale výrazy „dobrý koňak“ nebo „dobrý řidič“ 
obecně k takovému zpřesnění nevedou. Přejdeme-li odtud opět ke komparativům, můžeme 
konstatovat, že výraz „vyšší (než)“ je prakticky zcela přesný, kdežto výraz „lepší (než)“ 
není o nic přesnější než příslušný pozitiv. Navíc, vycházeje z uvedených příkladů, mohu 
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predikát „vyšší“ docela dobře a přiměřeně aplikovat na objekty dům i strom v libovolném 
pořadí, aniž bych postrádal kýženou metriku. Ale srovnávat predikátem „lepší“ objekty 
koňak a řidič nedává smysl. Tato nesrovnatelnost jistě na něco poukazuje.

Podobný problém se ukáže, když se pokusíme najít vhodné substantivum vyjadřující 
příslušnou vlastnost. K pozitivu „vysoký“ se jistě dobře hodí „výška“, ale přichází v úvahu 
i „vysokost“ (ač zní poněkud toporně, zapadá lépe do jednotného formátu, jímž se zavádí 
např. k predikátu „(být) pes“ vlastnost „psovitost“). K pozitivu „dobrý“ se nabízí více 
možností, dle předchozího vzoru by to mohl být toporný neologismus „dobrovitost“, ale 
z běžné slovní zásoby se nabízejí „dobro“, „dobrota“, snad „dobrost“, ale jistě i „dobroti-
vost“. Významová šíře těchto výrazů zřejmě také na něco poukazuje, přinejmenším je to 
aplikovatelnost na různé, obecně nesrovnatelné třídy objektů.

Při analýze pozitivu „dobrý“ zřejmě musíme brát v úvahu subjekt toho hodnocení, tj. 
ten aktivní faktor – vždy je to lidský jedinec (logicky individuum v užším smyslu), který 
připisuje hodnotu „dobrý“ nějakému objektu. Tím objektem, na nějž predikát „dobrý“ 
aplikujeme, může být např. osoba, předmět, jev (logicky individuum obecně). Nyní už 
je zřejmé, že nejde o vlastnost, ale o vztah, čímž padá iluze o unárním predikátu (pozi-
tivu). Dalšími nezanedbatelnými složkami jsou teleologické aspekty hodnocení, tj. dříve 
vyčleněný objekt je dobrý v čem (meritum – důvod), k čemu (účel) a pro koho (uživatel). 
A dále je zřejmé, že nemůžeme opomenout ani místo (či spíše prostor) a čas, které dané 
hodnocení rovněž determinují nebo přinejmenším ovlivňují. Nabízí se ještě další (v pořadí 
osmý, pro „lepší“ devátý) parametr, který vyjadřuje postoj subjektu „z nadhledu“ (možná 
jej můžeme brát jako dotaz „vyhovuje mým mravům?“), tj. jisté metahodnocení, a lze jej 
indikovat jedinou ze tří odpovědí: „ano“, „ne“, „nevím“.

Tedy oproti aplikaci predikátu „být lepší než“, který má objekty dva, u predikátu „dob-
rý“ vystačíme s jediným. Mění se pouze charakter hodnocení přechylováním absolutní/
relativní. Zdánlivý pozitiv „dobrý“ provádí třídění, klasifi kaci – výběr „dobrých objektů“, 
zdánlivý komparativ „lepší než“ uskutečňuje nějaké uspořádání ve třídě těch vybraných 
objektů, řadí je od těch, které jsou minimálně dobré až k těm, které jsou maximálně dobré. 
Přitom se nevylučuje stejný stupeň vlastnosti „být dobrý“ jako nálepky. Musí ovšem být 
splněna nepříliš originální podmínka, že totiž s výjimkou objektu či objektů hodnocení 
všechny zbývající parametry zůstávají fi xní.

A protože tento požadavek je splněn jen zřídka, dochází dokonce i u téhož subjektu 
k vysoké variabilitě hodnot včetně jejich pořadí. Zmiňme se ale ještě o jevu, který je sice 
zcela zřejmý, ale měl by být zmíněn explicitně. Oba pojednávané predikáty se pochopi-
telně mohou vyskytnout i v negativních výrocích, resp. lze je používat i v negativním či 
komplementárním tvaru, tj. ve tvaru „není pravda, že … je dobrý …“ či „… je nedobrý …“. 
Zajímavější je ale prvý případ, protože opět nepřímo poukazuje na jejich složitější struk-
turu. Negovaný výrok v případě predikátu „dobrý“ může indikovat také indiferentní, tj. 
nejen negativní vztah subjektu k objektu, a v případě predikátu „lepší“ může znamenat 
nejen opačné pořadí objektů, ale může nepřímo poukazovat na jejich nesrovnatelnost.
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Takže řádně zformulovaný hodnotící soud by měl mít následující jazykové vyjádření 
s kompletní strukturou:
A (subjekt) považuje B (objekt) za dobrý v D (meritum) k E (účel) pro F (uživatel) v čase 
G a místě H s vlastním (tj. A) hodnocením I;
a preferenční soud:
A (subjekt) považuje B (první objekt) za lepší než C (druhý objekt) v D (meritum) k E 
(účel) pro F (uživatel) v čase G a místě H s vlastním (tj. A) hodnocením I.

Nyní tedy k proměnlivosti hodnot a jejich uspořádání u pevně daného subjektu. Když 
člověk spí, jsou jeho hodnoty i jejich hierarchie stálé. Když člověk nespí, jsou jeho hod-
noty sice většinou stálé, ale přinejmenším jejich hierarchie je v pohybu. Každý člověk 
se v bdělém stavu běžně chová v rozporu s hodnotami, které deklaruje jako vyznávané, 
resp. respektované. Příčinou jsou „vnější tlaky“, přičemž jedním z nich je i pouhý pohyb 
subjektu v prostoru a čase. Zřejmě ale v závislosti na čase a místě se obecně hodnocení 
(absolutní i relativní) vždy mění, tudíž nemá smysl rigidně lpět na „prošlé“ konstelaci 
hodnot.

Můžeme vycházet z toho, že počet hodnot uznávaných daným subjektem je konečný 
a dokonce, že nepříliš osciluje kolem relativně nízkého „přehledného“ čísla. Výběr jed-
notlivých hodnot daným subjektem je kvalitativní stránkou věci a je v zásadě dán váhou 
(prioritou, která přichází v úvahu jak kladná, tak záporná) konkrétní volby, takže tento 
výběr udává i pořadí zvolených hodnot s nenulovou váhou (nulová váha indikuje indife-
rentní vztah k hodnotě). Můžeme tedy obecně považovat za zvolené všechny myslitelné 
hodnoty s tím, že ty, které mají nulovou váhu nejsou subjektem brány v potaz. Mohou 
se – v závislosti na okolnostech – ocitnout ve slosování, ale zpravidla na úkor těch dříve 
platně vybraných, které prostě vytlačí do nulové hladiny. Kromě toho lze brát za jisté, že 
(nenulově) vybrané hodnoty mají stránku kvantitativní – intenzitu aktuálního „vyznávání“ 
té které hodnoty. Je to prostě jen míra vyznávání, která nijak nesouvisí s vahou vyznávání 
(např. hluboká láska k Vlastě či vlasti versus momentální akutní hlad).

Předpokládejme nyní, že každý subjekt má jistou kapacitu pro „vyznávání“ hodnot 
a dále, že ta kapacita je u každého subjektu víceméně fi xní. Máme tak vysvětlení pro ta 
chování subjektu, která neodpovídají skladbě a stupnici standardních deklarací o vyzná-
vaných hodnotách, protože se přizpůsobivě mění v závislosti na situaci a okolnostech, 
v nichž se subjekt aktuálně nachází. Tato adaptabilita subjektu při změně podmínek je 
projevem rovnovážnosti „objemu“ hodnot, jejichž úhrn však zůstává stálý. Tedy to, co lze 
nazvat vážený průměr hodnot pro daný subjekt je stálé. Schopnost rychlé rekonstrukce, 
reorganizace hodnot je dobrou dispozicí pro přežití – nikoliv nutně v absolutním smyslu 
a rovněž ne nutně spojenou s libými pocity.

Výběr aktivit vzhledem k přijatému „žebříčku“ hodnot při hledání ad hoc optimálního 
jednání je výsledkem multikriteriálního metahodnocení. Kdežto při procesu samotného 
hodnocení se uplatňují aspekty teleologické, jak si to vynucují příslušné parametry, při 
volbě jednání v „krizové“ situaci, které je zmíněným metahodnocením, jsou to pak aspek-
ty výhradně utilitární. A proto zde bude zhusta hodnota devátého parametru obsazena 
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neurčitou, rozpačitou známkou („nevím“), protože ta nejlépe odpovídá v takové situaci 
zpravidla uplatňovanému principu „účel světí prostředky“.

Dodejme, že stability hodnot ve smyslu jejich rovnovážného rozložení se dosahuje 
právě „kooperací“ trvalosti a proměnlivosti hodnot – jejich zmíněnou substitucí se poru-
šuje trvalost reprezentovaná výběrem i pořadím.

Tedy ve „vypjatých“ situacích jsou hodnoty ad hoc snadno substituovatelné bez ohledu 
na svou váhu či prioritu, prostě snadno mění své pozice v hierarchii. Pozoruhodné na tom 
je, že se při té příležitosti většinou nepřeskupí celá „osnova“, ale dvě hodnoty si vymění 
místa. Po odeznění té krize se pak zase vrátí na původní pozice a výchozí hierarchie zů-
stává „zachována“. Jistě však přicházejí v úvahu i sofi stikovanější transpozice.

Principem subjektem deklarovaného „žebříčku hodnot“ zřejmě tedy je strnulé předsu-
dečné schéma, které subjekt prezentuje nejen navenek, ale i sám sobě jako trvale stabilní. 
Totéž ovšem platí i pro případ, kdy „subjektem“ hodnot je třebas i celá společnost – obec-
ně instituce. Projevy prezentace jsou pak vzhledem k dělbě práce stran tohoto původu 
rozplizlejší, méně zřetelné, což platí i pro „svědomí“ instituce, a tím pádem je jakoby 
přijatelnější (veřejností). Zřejmě se subjekt – bez ohledu na svou „konstitutivní“ pova-
hu – chová k hodnotám vždy stejně, vždy pro něj „účel světí prostředky“.

Další způsob kompletace hodnotících a preferenčních soudů, které jsou vyjádřeny 
větami s neobsazenými parametry, znamená kategoriální posun. Totiž že se jich vzdáme 
jako soudů a budeme je považovat za normy. Pak si ještě mohou zachovat hodnotící 
či preferenční charakter, pokud v nich splyne subjekt s uživatelem. Jinak půjde prostě 
o normy, které mají atakovat svědomí uživatele (ten je – paradoxně – u norem subjektem). 
Předepisují mu, co je (pro něj) „dobré“ či „lepší“. Předepisuje to ten, kdo je subjektem 
(nyní normotvůrce) tohoto „hodnocení“ tomu, pro koho to má být „dobré“ či „lepší“, 
jemuž nezbývá, než takový předpis respektovat či nerespektovat, ovšem už s hodnoce-
ním „správné“ nebo „správnější“. Podle tohoto jeho postoje jej čeká věčné spasení či 
zatracení, ale to už je jiná pohádka (jak říká v „Pohádkách“ Rudyard Kipling v překladu 
Pavly Moudré).

Takto pojaté hodnoty ovšem lze naprosto spravedlivě nazvat oktrojované a jsou jistě 
nejfrekventovanější. A když už nejvýraznějšími, nejagresivnějšími a nejvehementnější-
mi hlasateli různých takových hodnot jsou rodiče, učitelé, žurnalisté a politici, chci se 
pozastavit aspoň u jedné z těchto skupin – učitelů, protože je každý vnímal léta bezpro-
středně a možná častěji než rodiče, kteří by sice také stáli za zmínku, ale asi mnohem 
nespravedlivější.

Základní škola v době, kdy jsem byl jejím frekventantem, vyžadovala a prosazovala 
právě prostřednictvím učitelského sboru dvojí druh hodnot, nazval bych je „teoretické“ 
a „praktické“. Nad těmito hodnotami pak vznikly normativní systémy, které byly zcela 
jistě vzájemně nekoherentní a nekonzistentní. Škola podle hodnot teoretických měla být 
klubem gentlemanů a – jako koedukační – též ladies, což se nikdy nepovedlo. Kdežto 
podle hodnot praktických škola měla být spíše stádem (lepší by byl šik, ale ten se zdařil 
jen zřídka) cvičených opic a hlavně líhní udavačů, což se v řadě případů stalo a posléze 
dokonce mělo pokračování i v „praktickém“ životě.
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Za další příklad mohou posloužit hodnoty uznávané a vyznávané v demokracii s li-
bovolným adjektivem nebo i bez – tzv. lidská práva, tj. nejstručněji: svoboda, rovnost, 
bratrství. Přitom stran druhého z těchto „postulátů“ v každé variantě demokracie platí 
a funguje, že „všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější“ (tudíž zřejmě i někdo 
„nejrovnější“, což důsledně vzato musí být jediná osoba). A to už snad raději ani nemluvě 
o tzv. pozitivní diskriminaci, výjimce nikoliv potvrzující výchozí pravidlo, ale zcela určitě 
potvrzující ono silnější, protože zkušeností neustále potvrzované pravidlo sekundární. 
Dále termín „svoboda“ je jistě mnohoznačný i vágní. Pokud výrokem „jsem svobodný“ 
míním, že jsem neženatý, není pochyb o tom, v čem spočívá hodnota takto pojaté svo-
body, a zda je nebo není realizována. Pokud ale tím výrokem míním volnost pohybu (ať 
už jakéhokoliv druhu) ve společensko-institucionální síti, pak jej prostě nemohu čestně 
tvrdit jako pravdivý. Pak je svoboda jako hodnota jen vábení Sirén. Snad jedině poslední 
z těchto hodnot – bratrství, je-li chápáno např. v duchu Ladislava Klímy: „neb my jsme 
všichni bědný lid a bratrství je mezi námi“, je obecně „dostupné“, lze je dosáhnout volbou. 
Ovšem pak zase omezuje již tak dost omezenou míru svobody, což je paradox – svobodná 
volba vede k závislosti a tedy nesvobodě.

Závěrem poznamenejme, že u ryzích hodnot, tj. regulérně vydělených prostřednictvím 
hodnotících či preferenčních soudů, snad ani nemá smysl zabývat se jejich slučitelností, 
platí zde bezbřehá pluralita; ale u normativních systémů je bezespornost základní pod-
mínkou účinnosti – pokud dojde ke konfrontaci aspoň dvou takových systémů a nastane 
vzájemný konfl ikt, musí jej obtížně řešit sám subjekt. Pak zde jde o rozhodování, jejichž 
výsledkem jsou preferenční soudy nad normami. Jejich kritériem ovšem není, ani nemůže 
být logika a už vůbec ne pravdivost, ale zase jen nějaké (další) povinnostní hodnoty. Zvlášt-
ní okolností je i to, že když hodnota „vzniká degenerací“ hodnotícího soudu na normu, tj. 
je oktrojovaná – povinnostní, je jednou z hodnot zpravidla i povinnost sama, resp. plnění 
povinností, a to buď jako vlastní norma (kruh), nebo jako metanorma (podvojná povaha 
povinnosti). Tedy když se degenerací hodnotového soudu na normu hodnota transformuje 
na povinnost, pak zřejmě zbývá jako hodnota povinnost.

Personální, stejně jako institucionální hodnoty i jejich řazení jsou tedy ze všeho nej-
spíše jakési verbální projekty a tuto úroveň jen zřídka překračují. Jako takové jsou velmi 
vhodné pro nezávazné besedování, ale sotva pro striktní respektování a dodržování. 
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Kosmologický argument a potřeba „nevědeckého“ vysvětlení

Vlastimil Vohánka
(Univerzita Palackého, Olomouc)

Summary:

The paper modifi es a promising argument by Richard M. Gale and Alexander R. Pruss 
for the existence of a necessary being, whose free intentional action explains conjunction 
of all contingent true propositions (sections I and II). Two relatively undiscussed important 
objections are treated (III) and some corollaries for the philosophy of mind are mentioned 
(IV), e.g., that there is a true proposition which has an explanation, but not a scientifi c one, 
and that there exists a mind which is neither material nor physical object. 

Richard M. Gale a Alexander R. Pruss roku 1999 v článku „Nový kosmologický argu-
ment“ uvedli důvody pro existenci nutného jsoucna, jehož svobodné a záměrné jednání 
vysvětluje konjunkci všech pravdivých kontingentních propozic. Argument je kosmolo-
gického typu, neboť vychází z kontingentního rysu aktuálního světa a z principu dosta-
tečného důvodu a dochází k závěru o existenci velmi inteligentní a mocné osoby, jež je 
příčinou existence vesmíru.1 Protože argument považuji za nadějný a dobře formulovaný, 
rozhodl jsem se představit jej, a to s některými změnami, které jej činí přijatelnějším. 
Nejprve vymezím potřebné pojmy (část I), následuje hlavní část argumentu (II), dvě 
dosud nepříliš diskutované námitky (III) a důsledky pro fi losofi i mysli, jíž je tento sbor-
ník věnován (IV). Mezi takové důsledky patří, že ne každá pravdivá propozice, která má 
vysvětlení, má přírodovědecké nebo vědecké vysvětlení; a že existuje myslící objekt, který 
je nemateriálním a nefyzikálním objektem. 

Sluší se zmínit ještě několik údajů o autorech. Oba dva jsou analytickými fi losofy a pů-
sobí v USA. Richard Gale napsal významnou knihu O povaze a existenci Boha (1991). Za-
měřuje se na fi losofi i náboženství, ontologii a pragmatismus. Ač spoluautorem argumentu 
pro existenci jsoucna podobného Bohu, je řazen mezi agnostiky, kteří se kvůli mimoraci-
onálním důvodům či faktorům přiklánějí k ateismu. Alexander Pruss, fi losof, matematik, 
 1 Srv. Pruss a Gale (2005:116). Není-li uvedeno jinak, znamenají číslice za rokem vydání čísla stran.
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programátor, fyzik a teista, nedávno publikoval knihu Princip dostatečného důvodu (2006). 
Jeho fi losofi ckým oborem je ontologie, logika, etika a fi losofi e náboženství.2

I.  Pojmy

Přistupme nyní k vymezení pojmů, s nimiž budeme pracovat. Možný svět defi nujme 
jako konjunkci, (i) v níž jsou pouze logicky neredundantní propozice prvního řádu a (ii) 
která je maximální a (iii) komposibilní (složitelná). Jinak řečeno, možný svět je konjunkce 
propozic – nazvěme ji „w“ –, která je taková, že: (i) každá propozice, která je ve w, je lo-
gicky neredundantní propozice prvního řádu; a (ii) pro každou logicky neredundantní pro-
pozici prvního řádu kromě takové, v níž je w, platí, že je konjunktem konjunkce w, nebo 
že negace této propozice je konjunktem konjunkce w; a (iii) je metafyzicky možná.

Defi nice si žádá komentáře. Propozice p je v propozici q (či jinak řečeno, propozice q 
obsahuje propozici p) tehdy a jen tehdy, když propozice p je identická s propozicí q, nebo 
propozice p je konjunktem konjunkce q. Pokud jsou propozice p i q konjunkce, pak p 
je v q tehdy a jen tehdy, když každý konjunkt propozice p je konjunktem propozice q.3 
Gale a Pruss (1999: pozn. 2) upozorňují, že jimi defi nované možné světy neobsahují 
žádné logicky redundantní propozice.4 Co je to však logicky redundantní propozice? Gale 
a Pruss zmiňují dva příklady: logicky redundantní jsou propozice jako (p a p) či (p nebo 
p); pokud by byly v možném světě, vedlo by to prý k tomu nepřijatelnému důsledku, že 
by jedním z konjunktů v nějaké konjunkci byla sama tato konjunkce.5 Navíc pokud pro 
každou propozici prvního řádu p platí, že p je konjunktem konjunkce w, nebo že ne-p 
je konjunktem konjunkce w, pak w, pokud je propozicí prvního řádu, je konjunktem ve 
w. Opravdu se tedy zdá vhodné stanovit podmínku (i). Dále, podmínka (ii) zamezuje 
tomu, že sama konjunkce w, pokud je logicky neredundantní propozicí prvního řádu, je 
konjunktem ve w. Dodávám, že každá negace logicky neredundantní propozice je sama 
logicky neredundantní.

Propozici prvního řádu můžeme přibližně vymezit jako propozici, která není o (nemluví 
o) žádné propozici. Nemluví o propozicích, ale spíše o událostech, substancích, konkrét-
ních (neabstraktních) objektech, o abstraktních objektech, které nejsou propozicemi, 
apod. Např. propozice (Petr je opilý a Petr jede na kole a 1+1=2) je prvního řádu. Oproti 

 2 Mnoho Prussových textů, včetně „Nového kosmologického argumentu“, je dostupných na internetové 
adrese http://www.georgetown.edu/faculty/ap85.

3  Srv. Gale a Pruss (1999: pozn. 4). Výraz „p tehdy, když q“ znamená, že když je pravdivé q, je pravdivé 
p. „p pouze tehdy, když q“, že když je pravdivé p, je pravdivé q. „p tehdy a pouze tehdy, když q“, že když 
je pravdivé q, je pravdivé p, a že když je pravdivé p, je pravdivé q. Výraz „tehdy a pouze tehdy, když“ se 
někdy nahrazuje výrazem „právě tehdy, když“ nebo „iff “ (z angl. „if and only if“).

 4 Gale a Pruss (1999) používají výraz „truth-functional repetitions“. Samotný výraz „logical redundancies“ 
lze nalézt v Pruss (2006: kap. 6.1).

 5 Zdá se, že logicky neredundantní jsou ty propozice, které jsou konstruovány tzv. idempotentními ope-
racemi. „Idempotentní operace je … taková, která může být vícekrát opakována (tj. musí být provedena 
alespoň jednou, ale může být provedena i dvakrát, třikrát atd.), přičemž její celkový efekt je nezávislý na 
počtu opakování“ (Peterka). 
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tomu propozice ((Petr je opilý) a (1+1=2) jsou konjunkty v (Petr je opilý a Petr jede 
na kole a 1+1=2)) není prvního řádu. Bylo by vhodné mít exaktnější vymezení, ve mně 
známých Prussových textech jej však nenacházím. 

Při vymezení možného světa jsem použil jednu z  tzv. metafyzických modalit: me-
tafyzickou možnost. Pokud v následujícím budu mluvit o nutnosti nebo možnosti (bez 
dalšího charakterizujícího přídavku), budu mít na mysli právě metafyzickou nutnost nebo 
možnost. Gale a Pruss (1999) místo o metafyzické možnosti možného světa mluví o tzv. 
širší konceptuální nebo logické možnosti (possibility „in the broadly conceptual or logical 
sense“): možný svět je v jejich podání maximální konjunkce, jež je v širším slova smyslu 
možná konceptuálně nebo logicky. „Metafyzická možnost“ a „logická možnost v širším 
slova smyslu“ však u Galea a Prusse značí totéž. Ve svém článku defi nici nepodávají, 
metafyzickou možnost však interpretuji tak, že metafyzicky možná je propozice, která 
není ve sporu s principy pravdivé ontologie (které mj. zahrnují pravdivé formálně logické 
principy). Konceptuální možnost interpretuji tak, že konceptuálně možná je propozice, 
která není analyticky nepravdivá. Ve svém podání Galeova a Prussova argumentu ale kvůli 
větší přehlednosti pracuji pouze s metafyzickou možností možného světa.

Nyní k dalším pojmům. Aktuální možný svět je jednotlivý možný svět, který je pravdi-
vý; jinak řečeno, je to jednotlivý možný svět, jehož všechny konjunkty jsou pravdivé.6 
Možná propozice je taková propozice, že je možné, že je pravdivá. Kontingentní propozice 
je taková propozice, že je možné, že je pravdivá, a zároveň je možné, že není pravdivá. 
Nutná propozice je taková propozice, že není možné, že je pravdivá její negace. Kontingent-
ní jsoucno je takové jsoucno, že je možné, že existuje, a zároveň je možné, že neexistuje. 
Nutné jsoucno je takové jsoucno, že je nutné, že existuje. Pokud má nějaký možný svět 
nějaký kontingentní konjunkt, pak Velký konjunktivní kontingentní fakt (VKKF) tohoto 
možného světa je propozice, která je v tomto možném světě a v níž jsou všechny a pouze 
takové propozice, které jsou: (i) v tomto možném světě a (ii) kontingentní a (iii) neobsa-
hující žádnou nekontingentní propozici. Každou kontingentní propozici, v níž není žádná 
nekontingentní propozice, nazvěme ryze kontingentní propozicí. 

Nyní k pojmu vysvětlení, který budeme potřebovat. Pokud q vysvětluje p, pak p nazývá-
me „explanandum“ a q „explanans“. Co však znamená „vysvětluje“? Za prvé, Gale a Pruss 
(1999) pracují s obecným pojmem vysvětlení, nikoli s nějakým jeho specifi ckým druhem, 
např. s vědeckým, deduktivně nomologickým nebo induktivně statistickým vysvětlením. 
Do jejich pojmu vysvětlení spadají i běžná, každodenní, ne-vědecká vysvětlení (srv. Pruss, 
2006: kap. 20). Za druhé, Gale a Pruss (1999) vymezení vysvětlení nepodávají. Pruss 
(2006: kap. 1.4) však přijatelně tvrdí, že takové vymezení není nezbytné k tomu, abychom 
pojmu rozuměli a alespoň v některých případech poznali, co vysvětlením je a co vysvět-
lením není. Pojem vysvětlení je totiž běžně používán. Avšak za třetí, intuitivně můžeme 
říci alespoň to, že vysvětlit znamená učinit méně záhadným (srv. Pruss, 2006: kap. 20). 

 6 Přitom však, pokud jednotlivý možný pravdivý svět nazveme jako „w“, není nutné, že w je aktuální svět. 
Aktuálním světem mohl být nějaký jiný svět než svět w, ač tomu tak není. Podobně je člověk nazývaný 
jako „Joseph Ratzinger“ 266. papežem, ač není nutné, že J. Ratzinger je 266. papež. Srv. Pruss a Gale 
(2003: 66). 
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Jinými slovy, q vysvětluje p právě tehdy, když p je vzhledem ke q méně záhadné, než když 
je známo, že p, ale nikoli vztah mezi p a q a to, že q. Dále, q vysvětluje p jen tehdy, když 
(p a q). Jinými slovy, vysvětlujeme jen pravdivé propozice a všechna skutečná explanans 
jsou pravdivá. S ohledem na výše uvedené můžeme intuitivně a provizorně vysvětlení 
vymezit tak, že q vysvětluje p tehdy a jen tehdy, když: (i) (p a q) a (ii) pokud je nám 
známo, že p, a není nám znám vztah mezi p a q a že q, pak je pro nás p více záhadné, 
než pokud je nám znám vztah mezi p a q a že p a q. Patrně by nás zajímalo, jaké povahy 
onen vztah mezi p a q je. Asi nepůjde o jakýkoli vztah, např. vztah konzistence. Říci, že 
jde o vztah vysvětlení, je kruhové. Je to snad vztah pravděpodobnosti p vzhledem ke q 
(tzv. podmíněná pravděpodobnost)? Je třeba aby pravděpodobnost toho, že p je pravdi-
vé, vzhledem k předpokladu, že q je pravdivé, byla větší než 50 %? Tento požadavek je 
příliš silný. Za některých podmínek budeme propozici akceptovat jako explanans, jen 
když pravděpodobnost explananda vzhledem k explanans bude víc než 50 %. Za jiných 
podmínek – pokud si můžeme vybrat jen z hypotéz s nízkou podmíněnou pravděpodob-
ností – ale budeme akceptovat propozici s menší než 50% podmíněnou pravděpodobností. 
Pruss (2006: kap. 1.4 a 7.7) argumentuje, že v některých případech q vysvětluje p, i když 
je pravděpodobnost p vzhledem ke q dokonce nekonečně malá (infi nitesimální). Další 
alternativy ohledně povahy vztahu p a q zmíněného v provizorním vymezení vysvětlení, 
které by zároveň byly schůdné, není snadné objevit. Proto zde tento vztah nebude speci-
fi kován, byť ne každý vztah p a q vymezení vysvětlení vyhovuje. Za čtvrté dodávám, že 
pojem vysvětlení je odlišný od pojmu argumentu. Je možné, že q vysvětluje p a že zároveň 
q není argumentem (nebo částí argumentu), který má ukázat, že p je pravdivé. V někte-
rých případech q vysvětluje p, i když o pravdivosti p není sporu. Např. teorie gravitace 
vysvětluje to, že jablka padají ze stromu, i když je toto chování jablek všeobecně uznávané, 
velmi přijatelné, jisté a zaručené. 

Dalším potřebným pojmem je kompletní vysvětlení. q kompletně vysvětluje kontin-
gentní p tehdy a jen tehdy, když q vysvětluje každý kontingentní aspekt stavu věcí, který 
p reprezentuje (viz Pruss 2006: kap. 1.4 a 7.6). Dodejme, že propozice je pravdivá právě 
tehdy, když stav věcí, který reprezentuje, nastává.7 Nyní uveďme příklad. To, že Petr je 
opilý, je vysvětleno tím, že Petr vypil šest piv, nikoli však kompletně. Vypitím šesti piv 
totiž není vysvětleno např. to, že Petr (nebo pivo) existuje – což je jedním z kontingent-
ních aspektů dané situace – která je rovněž kontingentní. Samozřejmě, existence Petra 
je nutnou podmínkou toho, že je opilý; není možné, aby Petr byl opilý a neexistoval. To 
však nic nemění na tom, že existence Petra je aspektem daného stavu věcí; ani na tom, že 
tento stav věcí je kontingentní: to, že Petr je opilý, by mohlo být nepravdivé; ani na tom, že 
existence Petra je kontingentní: to, že Petr existuje, by mohlo být nepravdivé. Kompletní 
vysvětlení toho, že Petr je opilý, by vysvětlilo, jak nastal každý aspekt situace, která je 
reprezentována propozicí, že Petr je opilý. Vysvětlilo by tedy, jak to že Petr (a pivo) exis-
tuje. Důležitým principem je, že pokud q kompletně vysvětluje kontingentní konjunkci 
p, pak q vysvětluje každý kontingentní konjunkt v p (srv. Pruss, 2006: kap. 13.3.1). Pro 

 7 Srv. Rhoda (2006).
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tento princip, který bude užíván, můžeme argumentovat následovně. Předpokládejme 
antecedent uvedeného principu: q kompletně vysvětluje kontingentní konjunkci p. Potom, 
vzhledem k defi nici kompletního vysvětlení, q vysvětluje každý kontingentní aspekt stavu 
věcí, který p reprezentuje. Je intuitivní, že každý kontingentní konjunkt r v kontingentní 
konjunkci p, reprezentuje nějaký kontingentní aspekt toho stavu věcí, který p reprezentuje. 
Takže q vysvětluje každý kontingentní aspekt, který r reprezentuje. Dále je intuitivní, že q 
vysvětluje r v p tehdy a jen tehdy, když q vysvětluje to, co r reprezentuje. Takže q vysvětluje 
každý kontingentní konjunkt r v p – což je náš žádaný konsekvent. Zde je příklad. Pokud q 
kompletně vysvětluje kontingentní konjunkci p, která zní: Petr je opilý a Petr jede na kole, 
pak q, vzhledem k defi nici kompletního vysvětlení, vysvětluje každý kontingentní aspekt 
stavu věcí, který je reprezentován konjunkcí: Petr je opilý a Petr jede na kole. Oba stavy 
věcí reprezentované konjunkty (Petr je opilý) a (Petr jede na kole) jsou kontingentními 
aspekty stavu věcí reprezentovaného konjunkcí p. q tedy vysvětluje každý z těchto dvou 
kontingentních aspektů, a proto vysvětluje každý ze dvou konjunktů. 

II.  Argument

Začneme tím, že pokud jsou libovolné dva možné světy w1 a w2 odlišné (neidentické), 
liší se nějakou propozicí, která je konjunktem světa w1 a nikoli světa w2 nebo je konjunk-
tem světa w2 a nikoli světa w1. Možné světy jsou totiž konjunkce a dvě konjunkce jsou 
odlišné právě tehdy, je-li nějaká propozice, která je konjunktem nějaké z těchto konjunkcí 
a druhé nikoli. Podobně se dvě množiny liší právě tehdy, když je prvkem jedné z nich něco, 
co není prvkem druhé. Každý nutně pravdivý konjunkt nějakého možného světa je však 
konjunktem každého možného světa. Kdyby totiž nějaká nutně pravdivá propozice, jež je 
konjunktem světa w1, nebyla konjunktem možného světa w2, pak by možný svět w2 měl 
jakožto maximální konjunkce za konjunkt negaci této nutně pravdivé propozice, a tudíž 
by nebyl možným světem. Konjunkty každého možného světa lze uspořádat do dvou 
vyčerpávajících částí: do části nutných a do části ryze kontingentních konjunktů tohoto 
možného světa. Možné světy se neliší svými nutnými částmi, nutné části mají identické. 
Pokud jsou možné světy w1 a w2 odlišné, pak jen díky svým ryze kontingentním částem, 
díky svým VKKF. A pokud své ryze kontingentní části mají identické, pak není nic, co 
by možné světy w1 a w2 odlišovalo; v takovém případě jsou w1 a w2 identické možné 
světy.8 Proto přijměme premisu: 1. Pokud p1 je VKKF světa w1 a p2 je VKKF světa w2 a p1 
a p2 jsou identické, pak jsou w1 a w2 identické.

Postupujeme následovně. Je dán nějaký VKKF aktuálního světa, neboť aktuální svět je 
možný svět a každý možný svět obsahuje nějaký VKKF. Proč každý možný svět obsahuje 
nějaký VKKF? Proto, že jsou alespoň dva odlišné možné světy a každý možný svět je 
totožný s nějakým možným světem v souboru všech navzájem odlišných možných světů. 
Možné světy jsou však navzájem odlišné pouze tehdy, když obsahují odlišný VKKF. 
Každý možný svět tedy obsahuje nějaký VKKF. Nazvěme VKKF aktuálního světa jako 
„p“ a aktuální svět nazvěme jako „w“: 2. p je VKKF aktuálního světa w.

 8 Srv. Smith (1995:101n).
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Jaká je další premisa? Kosmologické argumenty často obsahují nějakou verzi principu 
dostatečného důvodu (PDD). Jedna z nich – Gale a Pruss ji nazývají silným principem 
dostatečného důvodu (SPDD) – je tato: Pro každou propozici p platí, že je-li p v aktuál-
ním světě w, pak je ve w nějaká propozice q, která vysvětluje p. (Ať už je p identické s q, 
nebo ne.) Jinak řečeno, každá pravdivá (logicky neredundantní) propozice (prvního řádu) 
má vysvětlení. Z SPDD (a z toho, že VKKF aktuálního světa je propozice a že VKKF 
aktuálního světa je v aktuálním světě) pak plyne, že je nějaká pravdivá propozice, která 
vysvětluje VKKF aktuálního světa. SPDD je sice častá premisa tradičních kosmologických 
argumentů, je však také kontroverzní a jsou vzhledem k ní navrhovány protipříklady: např. 
pravdivé propozice referující o svobodných rozhodnutích či kvantových událostech, které 
údajně vysvětlení nemají. Souhlasím s Prussem, že tyto (i jiné) údajné protipříklady lze 
úspěšně řešit (viz Pruss, 2006). Připusťme však, že SPDD je problematická či nikoliv 
dostatečně přijatelná pro to, abychom na ní mohli stavět. Jak pokračovat? Zkusme jinou 
premisu, kterou můžeme nazvat slabým principem dostatečného důvodu (SPDD1): 3. Pro 
každou propozici p platí, že pokud je p ve VKKF aktuálního světa w, potom je nějaký svět 
w1 a nějaká taková propozice q, že: p a q jsou ve w1 a q kompletně vysvětluje p. (Ať už je w 
identické s w1, nebo ne.) Jinými slovy, každá ryze kontingentní pravdivá (logicky nere-
dundantní) propozice (prvního řádu) může mít kompletní vysvětlení. SPDD1 je samo 
o sobě, intuitivně, i bez pomoci argumentu dostatečně přijatelné. 

Dosaďme nyní za proměnnou p v SPDD1 konstantu p z premisy 2: 4. Pokud je p, VKKF 
aktuálního světa w, ve VKKF aktuálního světa w, potom je nějaký svět w1 a nějaká taková 
propozice q, že: p a q jsou ve w1 a q kompletně vysvětluje p. (Plyne z premis 2 a 3 a z toho, 
že p, VKKF aktuálního světa w, je propozice.) Dále, 5. Je nějaký svět w1 a nějaká taková 
propozice q, že: p, VKKF aktuálního světa w, a q jsou ve w1 a q kompletně vysvětluje p. (Plyne 
z premisy 4 a z toho, že p, VKKF aktuálního světa w, je ve VKKF aktuálního světa w.)

Nyní si ukažme, že w a w1 jsou identické. Každý konjunkt propozice p je ryze kon-
tingentní a ve w1. Každý propozice p je tedy konjunktem propozice p1. Dejme tomu, že 
r je libovolný konjunkt propozice p1. r je ryze kontingentní propozice, a proto i ne-r (tj. 
negace propozice r) je ryze kontingentní propozice. Buď je konjunktem aktuálního světa 
r, nebo ne-r. Pokud je konjunktem aktuálního světa ne-r, pak je ne-r konjunktem propozice 
p1; to je však ve sporu s tím, že r je konjunktem propozice p1, která je VKKF možného 
světa w1. Konjunktem aktuálního světa je r; proto je r také konjunktem propozice p. Takže 
libovolný konjunkt propozice p1 je konjunktem propozice p. Každý konjunkt propozice 
p je konjunktem propozice p1 a zároveň každý konjunkt propozice p1 je konjunktem 
propozice p. p a p1 jsou tedy identické. A vzhledem k premise 1 plyne, že: 6. Svět w1 je 
identický s aktuálním světem w. Takže: 7. V aktuálním světě w je nějaká taková propozice q, 
že: p, VKKF světa w, a q jsou ve w a q kompletně vysvětluje p. (Plyne z principu nerozlišitel-
nosti identických věcí – je nutně pravdivé, že pokud jsou dva objekty identické, pak mají 
všechny vlastnosti společné – a premis 5 a 6.)
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Pruss, zčásti na základě práce Richarda Swinburna na poli fi losofi e a historie vědy, 
tvrdí, že každé známé vysvětlení toho, že se vyskytla určitá událost, je vysvětlením vědec-
kým, nebo personálním, nebo reduktivním. Doložit tuto tezi přesahuje možnosti mého 
článku a nezbývá než odkázat na příslušná pojednání.9 Tzv. vědecké vysvětlení událost 
vysvětluje pomocí jiné kontingentní události (událostí) či výchozích podmínek a kontin-
gentního vědeckého zákona (zákonů) či kontingentní statistické generalizace (generali-
zací).10 Případně událost vysvětluje pomocí určitého kontingentního (patrně hmotného) 
objektu (či objektů), kontingentních podmínek, v nichž se objekt nachází, a dispozic 
objektu chovat se za uvedených podmínek určitým způsobem. To, že vysvětlení není vě-
deckým vysvětlením ve specifi ckém a uvedeném slova smyslu, samozřejmě neznamená, že 
není racionální, přijatelné, pravděpodobné, podložené, atd. Personální vysvětlení událost 
vysvětluje pomocí určitého objektu (či objektů) – resp. objektu, který jedná a který je 
substancí – a schopnosti tohoto objektu způsobit danou událost a záměrného působení 
dané události tímto objektem.11 Reduktivní vysvětlení událost x vysvětluje pomocí kontin-
gentní události y a toho, že x je identická s y. Např. to, že nůž je horký, je vysvětleno tím, 
že molekuly v noži mají vysokou kinetickou energii, a tím, že stav věcí reprezentovaný 
propozicí, že nůž je horký, je totožný se stavem reprezentovaný propozicí, že molekuly 
v noži mají vysokou kinetickou energii. Dle Prusse se můžeme setkat také s vysvětlením 
toho, že se určitá událost nevyskytla, a to pomocí toho, že žádné z možných explanans 
pro případný výskyt této události ve skutečnosti vysvětlením není. Nazvěme tento druh 
vysvětlení absenčním vysvětlením. Absenční vysvětlení tedy vysvětluje to, že určitá událost 
x neexistuje, kontingentní propozicí, že není žádnátaková událost y, že (i) je reálně možné, 
že se x vyskytla a y vysvětluje x, a (ii) y (opravdu) vysvětluje x. Můžeme také říci, že událost 
se nevyskytla proto, že kdyby se vyskytla, neměla by vysvětlení. Příkladem absenčního 
vysvětlení je, že tento jogurt nekvasí proto, že obvyklé vysvětlení pro kvašení – přítomnost 
bakterií – není vysvětlením pro tento případ (neboť bakterie nejsou přítomny); a proto, že 
kvašení jogurtu není způsobeno žádnou neobvyklou příčinou (neboť není žádné neobvyklé 
vysvětlení pro tento případ). 

Je přijatelné, že propozice je kontingentní a pravdivá tehdy a jen tehdy, když pravdivě 
říká, že se určitá událost vyskytla, nebo když pravdivě říká, že se určitá událost nevyskytla. 
Kontingentní pravdivé propozice jsou právě ty propozice, které pravdivě říkají buď to, 
že se určitá událost vyskytla, nebo to, že se určitá událost nevyskytla. Jak bylo uvedeno 
výše, každé známé vysvětlení toho, že se určitá událost vyskytla, nebo toho, že se určitá 
událost nevyskytla, je vysvětlení vědecké, personální, reduktivní nebo absenční. Takže 
každé známé vysvětlení kontingentní pravdivé propozice je vysvětlení vědecké, personál-
ní, reduktivní nebo absenční. Induktivně jsme pak oprávněni tvrdit, že každé vysvětlení 

 9 Swinburne (1968), (2001: kap. 2) a (2004: kap. 2–4) a Pruss (2006a: kap. 2) a (2006: kap. 1.1, 3.4, 5 
a 15).

 10 Statistická generalizace říká, že n% ze skupiny A je B; přičemž n je mezi 0 a 100 (Swinburne, 2004: 
26n). 

 11 To, že osoba existuje a že má určitou schopnost, nemusí být kontingentní. Tradice teistických explanač-
ních projektů totiž operuje nutně existujícím Bohem, esenciálně obdařeným určitými schopnostmi. 
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kontingentní pravdivé propozice je vědecké, personální, reduktivní nebo absenční. VKKF 
aktuálního světa je kontingentní pravdivá propozice. VKKF aktuálního světa je totiž 
v aktuálním světě (a tedy pravdivé) a také je kontingentní (protože každá propozice, ze 
které plyne nějaká kontingentní propozice, je sama kontingentní a protože z VKKF aktu-
álního světa plynou kontingentní konjunkty, které jsou v tomto VKKF). Takže, 8. q, které 
je v aktuálním světě w a které kompletně vysvětluje p, VKKF světa w, je personální vysvětlení 
nebo vědecké vysvětlení nebo reduktivní vysvětlení nebo absenční vysvětlení.12 

Pokud je q, kompletní vysvětlení VKKF aktuálního světa, vědecké vysvětlení, pak jsou 
dvě možnosti; říkejme jim (A) a (B). (A) q je konjunkce (či prostě propozice), jejímiž 
konjunkty (či prostě nějak obsaženými propozicemi) jsou: (i) určitý kontingentní vědecký 
zákon (nebo kontingentní statistická generalizace) a (ii) kontingentní propozice říkající, že 
určitá událost (či výchozí podmínky) existuje.13 (B) q je konjunkce, jejímiž konjunkty jsou: 
(iii) kontingentní propozice říkající, že určitý objekt existuje, a (iv) kontingentní propo-
zice říkající, že se tento objekt nachází v určitých podmínkách, a (v) (kontingentní, nebo 
nutná14) propozice říkající, že tento objekt má dispozici chovat se v těchto podmínkách 
určitým způsobem. Předpokládejme (A). Potom (i) i (ii) jsou kontingentními pravdivými 
propozicemi. Jsou totiž kontingentní, jak bylo uvedeno; a jsou pravdivé – protože pokud 
q vysvětluje p, pak (p a q) je pravdivé, a protože pokud je konjunkce pravdivá, pak jsou 
pravdivé i její konjunkty. Dále, q je kompletní vysvětlení VKKF aktuálního světa. VKKF 
aktuálního světa je kontingentní konjunkce (VKKF aktuálního světa je konjunkce, ze 
které plynou kontingentní konjunkty). q tedy vysvětluje každý kontingentní konjunkt ve 
VKKF aktuálního světa (protože pokud q kompletně vysvětluje kontingentní konjunkci 
p, pak q vysvětluje každý kontingentní konjunkt v p, a protože VKKF aktuálního světa 
je kontingentní konjunkce). q je vědecké vysvětlení VKKF aktuálního světa, q je tedy 
pravdivé. (i) a (ii) jsou konjunkty v q, jsou tedy pravdivé (neboť konjunkce je pravdivá 
pouze tehdy, když je každý její konjunkt pravdivý). (i) a (ii) jsou kontingentní. (i) a (ii) 
jsou tedy kontingentní a pravdivé. (i) a (ii) jsou rovněž logicky neredundantní, prvního 
řádu a neobsahující žádnou nekontingentní propozici.15 Takže (i) a (ii) jsou konjunkty 
ve VKKF aktuálního světa. q, jakožto kompletní vysvětlení VKKF aktuálního světa, tedy 
vysvětluje (i). q rovněž vysvětluje (ii).16 q je však konjunkce, jejímiž konjunkty jsou (i), 

 12 Gale a Pruss (1999) alternativy reduktivního a absenčního vysvětlení nezmiňují.
 13 Tzn. že existuje nečasově nebo existovalo nebo existuje v přítomnosti nebo bude existovat. Není tedy 

nezbytné, aby šlo o existenci v přítomném čase. Srv. Pruss (2006: kap. 5.6).
 14 Propozice o dispozicích objektu by mohla být nutná např. v aristotelském ontologickém rámci.
 15 Pokud např. (i) přece jen obsahuje nějakou nekontingentní propozici, lze argument aplikovat na ryze 

kontingentní propoziční části vysvětlení daného typu. Tyto části opět vysvětleny nebudou.
 16 Zde konečně uvidíme, proč premisa 3 (SPDD1) zmiňuje kompletní vysvětlení. Z toho, že q kompletně 

vysvětluje kontingentní konjunkci p, plyne, že q vysvětluje každý kontingentní konjunkt v p. Tento konse-
kvent však neplyne z toho, že q vysvětluje kontingentní konjunkci p. V některých případech q vysvětluje 
kontingentní konjunkci p a přitom q nevysvětluje nějaký kontingentní konjunkt v p. Např. kontingentní 
konjunkce p, která zní: Petr je opilý a Petr jede na kole, je vysvětlena konjunkcí q, která zní: Petr vypil šest 
piv a Petr jede na kole. q v tomto případě je skutečným vysvětlením, neboť představuje skutečný pokrok 
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kontingentní vědecký zákon či statistická generalizace, a (ii), propozice referující o exis-
tenci či výskytu určité události. Je však přijatelné, že v takovém případě q nevysvětluje 
ani (i), ani (ii). Pokusím se toto tvrzení ilustrovat příkladem: pokud chceme VKKF 
aktuálního světa vysvětlit pomocí q, které zní: (i) každá fyzikální singularita je nestabilní 
a vede k velkému třesku a (ii) určitá fyzikální singularita S se vyskytla, pak je jasné, že q 
nevysvětluje ani (i), ani (ii). Z předpokladu (A) jsme tedy dospěli k rozporu: q vysvětluje 
(i) a q vysvětluje (ii) a q nevysvětluje (i) a q nevysvětluje (ii). Předpoklad (A) tedy není 
pravdivý. Podobný postup se aplikuje na předpoklad (B) a na konjunkty (iii) a (iv). Pokud 
je q konjunkce s konjunkty (iii), (iv) a (v), pak je přijatelné, že q nevysvětluje ani (iii), ani 
(iv).17 Což je v rozporu s tím, že q je kompletní vysvětlení p. Ani (B) tedy není pravdivé. 
Závěrem je, že q není vědecké vysvětlení.

Dejme tomu, že q je reduktivní vysvětlení. V takovém případě je q konjunkce, jejímiž 
konjunkty jsou: (vi) kontingentní propozice říkající, že určitá událost existuje, a (vii) 
(kontingentní, nebo nutná18) propozice říkající, že pokud tato událost existuje, pak je 
identická s vysvětlovanou událostí. Jak jsme viděli, q, jakožto kompletní vysvětlení VKKF 
aktuálního světa, má vysvětlovat (vi), neboť (vi) je kontingentní pravdivá (logicky nere-
dundantní) propozice (prvního řádu a neobsahující žádnou nekontingentní propozici). 
Vzhledem k obdobnému postupu jako u hypotézy, že q je vědecké vysvětlení, však plyne, 
že q nevysvětluje (vi), a proto q není reduktivní vysvětlení.

Předpokládejme, že q je absenční vysvětlení. q je tedy explanans pro negativní ex-
planandum, které říká, že určitá událost nebo stav věcí neexistuje, nevyskytuje se apod. 
To však odporuje tomu, že explanandem je VKKF aktuálního světa, mezi jehož pozitivní 
konjunkty patří např. to, že jablko spadlo ze stromu, že Alexandru Prussovi se narodila 
dcera a že Shakespeare napsal Hamleta. q tedy není absenční vysvětlení. 

Takže, 9. q, které je v aktuálním světě w a které kompletně vysvětluje p, VKKF světa w, 
je personální vysvětlení. q je jakožto personální vysvětlení propozice, která říká, že určitý 
objekt (či objekty; počet zůstává otevřený), který má schopnost způsobit, že p, záměrně 
působí, že p.19 Někdo snad namítne, že q v takovém případě není propozicí prvního řádu 

ve vysvětlení p (činí p méně záhadným). Přesto zde q nevysvětluje jeden z kontingentních konjunktů v p, 
totiž že Petr jede na kole (srv. Pruss, 2006: kap. 1.4 a 3.3). 

 17 Pokud je (v) kontingentní, pak q nevysvětluje ani (v). q nevysvětluje (v), ani pokud je (v) nutné – alespoň 
pokud přijmeme, že žádná nutná propozice není vysvětlena kontingentní propozicí (a to, že pokud je (B) 
pravdivé, pak je q kontingentní). Srv. Pruss (2006: kap. 1.2, 3.1.4 a 16.3.3). 

 18 Je otázkou, zda je identita události, kdy je nůž horký, s událostí, kdy molekuly nože mají vysokou kine-
tickou energii, nutná, nebo kontingentní. Jsou však i reduktivní vysvětlení s jednoznačně nutnými pro-
pozicemi o identitě událostí. Např. pokud defi nujeme zvolení Petra za člena parlamentu tak, že Petr 
obdržel většinu příslušných hlasů, pak je Petrovo zvolení do parlamentu reduktivně vysvětleno většinou 
obdržených hlasů a identita mezi zvolením a obdržením většiny hlasů je nutná.

 19 Tento objekt existuje takzvaně konkrétně, neabstraktně. To plyne z povahy personálního vysvětlení – vy-
světlující osoby personálních vysvětlení existují konkrétně, nikoli abstraktně. Paradigmatickými příklady 
abstraktně existujících objektů jsou třídy, propozice, univerzálie, množiny, typy znaků a znakových řetěz-
ců, jednorožci či zlaté hory. Příkladem konkrétně existujících objektů jsou kameny kolem vašeho domu, 
váš dům, stromy kolem vašeho domu, já, vy, elektromagnetická pole v laboratořích Univerzity Palackého, 
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ve výše vymezeném smyslu (viz část I). q totiž mluví o p (VKKF aktuálního světa), které 
je propozicí. q tedy není prvního řádu, takže není v aktuálním světě – což je ve sporu 
s premisou 7. Odpověď je následující. Z toho, že p je nějaká propozice, a toho, že q je 
nějaká propozice, která říká, že objekt se schopností způsobit, že p, záměrně působí, že p, 
neplyne, že q je propozice, která mluví o nějaké propozici. q je spíš propozice, která mluví 
o nějakém objektu, o jeho schopnosti a o tom, jak tento objekt jedná. Dejme např. tomu, 
že p je propozice (Petr je opilý), a že q je propozice (Petr, který má schopnost způsobit, 
že Petr je opilý, záměrně působí, že Petr je opilý). q nemluví o propozici či propozicích; q 
mluví spíše o Petrovi, o jeho schopnosti, o jeho záměrném jednání a o tom, co působí. 

Pokračujme v argumentu. Dosud jsme neurčili počet, v němž se náš záměrně působící 
objekt vyskytuje. Jak však ukazuje R. Swinburne (2001), pokud se propozice liší počtem 
určitých objektů, které postulují, a jinak se (co do své pravděpodobnosti) zdají být rov-
nocenné, je z nich nejvíce pravděpodobná ta, která postuluje nejméně těchto objektů. 
Rovněž můžeme použít tzv. Ockhamovu břitvu: pokud to není nezbytné, nemnožme 
objekty. Ontologicky nejúspornější proto bude postulovat pro všechny časy jeden jediný 
a napříč časy numericky identický objekt personální povahy, který má schopnost způso-
bit, že p, a záměrně působí, že p. Nazvěme jej A: 10. q je propozice, která říká, že určitý 
objekt, který má schopnost způsobit, že p, záměrně působí, že p, a tímto objektem je právě 
jedna a numericky stále táž osoba A. 

Každý objekt (či osoba), který působí, že p (VKKF aktuálního světa), je jsoucno, niko-
li něco nejsoucího či ontologicky negativního. Každé jsoucno je kontingentní (existující 
v některém možném světě a v některém ne), nebo nutné (existující v každém možném 
světě). Takže A je nutné jsoucno nebo A je kontingentní jsoucno. Předpokládejme, že 
A je kontingentní. Pak to, že A existuje, je kontingentní propozice. To, že A existuje, je 
rovněž pravdivá propozice. q totiž vysvětluje p pouze tehdy, když p a q; navíc, jak říká 
premisa 7, q je v aktuálním světě. q je tedy pravdivé. Z q plyne, že A existuje, takže to, 
že A existuje, je pravdivé. To, že A existuje, je tedy kontingentní pravdivá propozice, a to 
logicky neredundantní, prvního řádu a neobsahující žádnou nekontingentní propozici. 
q, jakožto kompletní vysvětlení VKKF aktuálního světa, tedy vysvětluje, že A existuje. 
To však není pravda. Vzpomeňme, že q říká, že určité kontingentní jsoucno, které má 
schopnost způsobit, že p (VKKF aktuálního světa), záměrně působí to, že p. V takovém 
případě q stěží vysvětluje, že zmiňované kontingentní jsoucno existuje. Podobně jako 
propozice, že mám schopnost napsat článek o Prussovi a záměrně jsem článek o Prussovi 
napsal, sice vysvětluje to, že vznikl článek o Prussovi, ale stěží vysvětluje to, že existuji. Jak 
upozorňují Gale a Pruss (1999), žádné záměrné jednání kontingentního jsoucna nemůže 
vysvětlit existenci tohoto kontingentního jsoucna. Není tedy pravda, že A je kontingentní 
jsoucno. Takže, 11. A je nutné jsoucno. 

Slunce, a rovněž Bůh a duše mých zemřelých příbuzných či jejich strážní andělé (tedy pokud existují, a to 
v tom smyslu, který je předmětem diskusí a kontroverzí). Srv. Rosen (2006). Povšimněme si rovněž, že 
žádný abstraktně existující objekt nepůsobí záměrně a svobodně cokoliv konkrétně existujícího; a proto 
nutné jsoucno, jehož jednání vysvětluje VKKF aktuálního světa, existuje konkrétně. 
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Je tedy nutně pravdivé, že A existuje. Z toho však neplyne, že q je nutné. Jinak řečeno, 
z toho, že A je nutné, má schopnost způsobit, že p (VKKF aktuálního světa), a záměrně 
působí, že p, neplyne, že A je nutné a že je nutné, že A má zmiňovanou schopnost, a že 
je nutné, že A působí, že p. Gale a Pruss (1999) dokonce formulují argument pro kontin-
gentnost q. q je nutné a pravdivé, nebo kontingentní a pravdivé. Nepravdivé není, neboť 
q vysvětluje p pouze tehdy, když p a q. Takže q je nutně pravdivá propozice nebo q je 
kontingentně pravdivá propozice. Předpokládejme, že q je nutné. q je logicky neredun-
dantní a prvního řádu. q je tedy v každém možném světě – v každém možném světě jsou 
totiž všechny nutné logicky neredundantní propozice prvního řádu. Povšimněme si, že 
z q plyne p, VKKF aktuálního světa. Z toho, že jsoucno působí, že p, totiž plyne, že p. 
Pokud p plyne z q, které je nutné, pak i p je nutné. Takže p, VKKF aktuálního světa, je 
nutné. (Jak jsme viděli výše, VKKF aktuálního světa je kontingentní, což je ve sporu s tím, 
že je nutné. Gale a Pruss však postupují poněkud jinak.) p je také logicky neredundantní 
a prvního řádu. VKKF aktuálního světa je tedy v každém možném světě. Možné světy 
s totožným VKKF jsou identické (srv. premisu 1). Každý možný svět je proto totožný 
s aktuálním možným světem. Je pouze jeden možný svět. To však není pravda. Je víc než 
jeden způsob, „jak by se věci mohly mít“, „jak by svět mohl vypadat“; např. je možné, 
že by tento článek nebyl napsán. q tedy není nutné. Takže, 12. q je kontingentně pravdivá 
propozice.

A působí, že p, svobodně (ve smyslu vymezeném v části I) nebo A působí, že p, 
nesvobodně. Předpokládejme druhý disjunkt. Je přijatelné, že vysvětlením q, tedy toho, 
že A záměrně (cíleně) a nesvobodně působí, že p, je nějaká propozice r, která říká, že 
existuje něco, co A nutí (donucuje), aby způsobilo, že p. Všimněme si, že propozice r 
není identická s propozicí q. r je nutně pravdivé, nebo kontingentní a pravdivé. Předpo-
kládejme, že r je nutně pravdivé. Z toho, že něco nutí A, které má schopnost způsobit, 
že p, a které záměrně působí, že p, aby záměrně způsobilo, že p, plyne, že A, které má 
schopnost způsobit, že p, záměrně a nesvobodně působí, že p. Jinými slovy, z r plyne 
q. r je nutné, takže i p je nutné (neboť p plyne z r). Ale p je kontingentní. r tedy není 
nutné. Předpokládejme, že r je kontingentní a pravdivé. r je také logicky neredundantní, 
prvního řádu a neobsahující žádnou nekontingentní propozici. Takže q vysvětluje r. r však 
rovněž vysvětluje q – vysvětluje totiž, proč A působí, že p, a tak vysvětluje q (činí q méně 
záhadným). Takže, q vysvětluje r a r vysvětluje q. Zhruba řečeno, to, že A nesvobodně 
působí, že p, vysvětluje to, že A je nuceno způsobit, že p; a to, že A je nuceno způsobit, 
že p, vysvětluje to, že A nesvobodně působí, že p. Tento explanační kruh je však velmi 
nepřijatelný. Takže r není kontingentní a pravdivé. Shrnuto, pokud A působí nesvobodně, 
pak je pravdivá propozice zmiňovaná propozice r. r je nutná a pravdivá, nebo kontingentní 
a pravdivá. Jak jsme však viděli, r není ani nutná a pravdivá, ani kontingentní a pravdivá. 
Závěrem je, že A nepůsobí nesvobodně. Takže, 13. A působí, že p, svobodně. 

Konečně, z 10–13 plyne, že 14. Existuje určité jedno nutné jsoucno, které má schopnost 
způsobit to, že p (VKKF aktuálního světa), a záměrně a svobodně působí to, že p.

Zde podrobnou prezentaci argumentu ukončím. Gale a Pruss (1999) pokračují násle-
dovně. Pokud vesmír vymezíme jako souhrn všech aktuálních (fyzikálních) kontingentních 
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jsoucen, pak VKKF aktuálního světa obsahuje propozici, že vesmír existuje. q, jakožto 
kompletní vysvětlení VKKF aktuálního světa, tedy vysvětluje to, že vesmír existuje. Dále, 
vesmír se v jistých ohledech vykazuje krásou a komplexitou i jednotou a zákonitostí. Fy-
zikální konstanty vesmíru, které umožňují inteligentní život a život vůbec, se nacházejí ve 
velmi delikátním rozmezí. Představují velmi malou část fyzikálně možného oboru hodnot. 
Stačila by nepatrná odchylka a (inteligentní) život by neexistoval. To vše poukazuje na 
to, že nutné jsoucno záměrně a svobodně působící, že p (VKKF aktuálního světa), je 
velmi mocné a inteligentní. A dle autorů argumentu i na to, že je (morálně) velmi dob-
ré.20 Argument lze rozvinout i jiným směrem. Jerome Gellman (2000) přidává závěr, že 
A je esenciálně všemohoucí, tzn. všemohoucí v každém možném světě, který obsahuje 
propozici, že A existuje. A je tedy všemohoucí v každém možném světě, neboť existuje 
v každém možném světě.21

III.  Dvě námitky

Kompletní přehled o výhradách vůči argumentu a Galeových a Prussových reakcích 
čtenář získá samostatným studiem. Jde zejm. o námitky, že argument je nekonzistentní 
vzhledem k teorii množin; že pro některé jeho premisy lze nalézt propozice, jež jsou s nimi 
neslučitelné a přitom stejně přijatelné; že ze slabého principu dostatečného důvodu plyne 
existence Bohu podobného jsoucna příliš zjevně, a proto je princip pro oponenta existen-
ce takového jsoucna nepřijatelný; že jsou nezávislé a dostatečné důvody pro neexistenci 
Bohu podobného jsoucna. Pruss i Gale jsou přesvědčeni o řešitelnosti těchto výhrad, jimž 
se však kvůli vymezenému prostoru nemohu detailně věnovat. Zvažme ale alespoň dvě 
námitky, které se od těch již zmíněných odlišují a doposud v příslušné literatuře nebyly 
dostatečně diskutovány. 

(1) q je ve VKKF aktuálního světa. q je totiž pravdivé, kontingentní, logicky nere-
dundantní, prvního řádu a neobsahující žádnou nekontingentní propozici. q, jakožto 
kompletní vysvětlení VKKF aktuálního světa, tedy vysvětluje q. To však není pravda, q 
nevysvětluje q. Argument tak vede k rozporu a některá jeho část tedy není pravdivá. Takže 
argument jako celek není přijatelný či pravděpodobný; tzn. že konjunkce propozic, které 
argument obsahuje, není přijatelná či pravděpodobná.

Možnou odpovědí na tuto námitku je, že q ve skutečnosti opravdu vysvětluje sebe 
sama. q říká: určitý objekt, který má schopnost způsobit to, že p, záměrně působí to, že 
p. Záměrné jednání inherentně předpokládá důvod tohoto jednání, který toto záměrné 
jednání vysvětluje: x záměrně působí, že p, pouze tehdy, když x má nějaký důvod, kvůli 
němuž záměrně působí, že p. Lépe řečeno, každá propozice ve formě (x záměrně působí, 
že p) je propozicí ve formě (x záměrně působí, že p, z nějakého důvodu). Důvod nějakého 
záměrného jednání však toto záměrné jednání vysvětluje. Proto každá propozice ve for-
mě (x záměrně působí, že p) vysvětluje sebe samu. Např. odpovědí na otázku: proč Petr 

 20 Dodávám, že závěr o morální kvalitě nutného jsoucna je Galeovým a Prussovým argumentem (1999) 
podložen asi nejméně. 

 21 Gellmanův text jsem však při psaní tohoto článku neměl k dispozici.
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záměrně vypil šest piv?, je to, že Petr záměrně vypil šest piv. To, že Petr záměrně vypil 
šest piv, totiž znamená, že Petr záměrně z nějakého důvodu D vypil šest piv. Ptejme se: 
proč Petr záměrně z důvodu D vypil šest piv? No přece z důvodu D! Podobně je tomu 
s propozicí q, která říká: určitý objekt, který má schopnost způsobit to, že p, záměrně 
působí to, že p. q alespoň implicitně říká, že určitý objekt, který má schopnost způsobit to, 
že p, záměrně z důvodu D působí to, že p. Opět: proč určitý objekt, který má schopnost 
způsobit to, že p, záměrně z důvodu D působí to, že p? Odpovědí je, že přece z důvodu 
D (jinak řečeno, kvůli D). q vysvětluje sebe sama. Jinak řečeno, q vysvětluje q. Ještě 
jinak, (i) q je pravdivé a (ii) je možné, že někdo rozumí q (tj. rozumí významu q) a (iii) 
je nutné, že jakmile někdo rozumí q a je přesvědčen, že q, pak má vysvětlení pro q nebo 
má prostředky pro takové vysvětlení.22

(2) Následující výhrada, která se ve mně známých reakcích na Galeův a Prussův článek 
neobjevila, je inspirována texty Quentina Smithe.23 Smith na základě fyzikální kosmogo-
nické teorie Jamese Hartla a Stephena Hawkinga tvrdí, že může být taková nutně pravdivá 
matematická propozice, podobná právě matematickým rovnicím, které navrhli Hartle 
a Hawking, vzhledem k níž je pravděpodobné, že nějaký vesmír toho typu, do nějž náš 
vesmír spadá, existuje. Tato propozice by byla kompletním vědeckým vysvětlením VKKF 
aktuálního světa a přitom by neobsahovala žádný kontingentní vědecký zákon a žádnou 
kontingentní propozici referující o určité události či určitých výchozích podmínkách. 
Nelze na ni proto aplikovat náš argument pro to, že q, které je kompletním vysvětlením 
VKKF aktuálního světa, není vědeckým vysvětlením. Také je možné, že to, co vysvětluje 
existenci našeho vesmíru, vysvětluje VKKF aktuálního světa. Takže je možné, že q je 
vědecké a nikoli personální vysvětlení.

Na to lze odpovědět alespoň dvěma způsoby. Za prvé, Hartlova a Hawkingova (H-H) 
propozice není pravdivá (nebo přibližně pravdivá). A to i pokud je instrumentálně uži-
tečná – v tom smyslu, že z ní lze úspěšně vyvozovat empirická pozorování. Propozice, 
jež nejsou pravdivé, totiž mohou být instrumentálně užitečné.24 My jsme však vymezili 
vysvětlení tak, že z (q vysvětluje p) plyne, že q i p je pravdivé. H-H propozice není prav-
divá. q tedy není H-H propozice. Proč není pravdivá? Proto, že její formulace obsahuje 
proměnnou tzv. imaginárního času, jehož jednotky jsou časové a počítají se imaginárními 
čísly. Imaginární číslo je číslo, jehož druhá mocnina je rovna nějakému zápornému číslu. 
Avšak není možné, aby něco trvalo n časových jednotek, když n je nějaké imaginární 
číslo. (Není např. možné, aby něco trvalo 2i sekundy, když i je základní imaginární číslo, 
rovné druhé odmocnině z –1.) Z H-H propozice však taková možnost plyne. Není tedy 
pravdivá.25 

Za druhé, možnost vysvětlit existenci nějakého kontingentního jsoucna nebo vesmíru 
nutně pravdivou propozicí je velmi diskutabilní. Např. nutná propozice 1+1=2 nevysvět-

 22 Srv. Pruss (2006: kap. 6.3.2.a, 7 a 11) a (2001: kap. VI.7.1).
 23 Craig a Smith (1993: kap. XII) a Smith (1997) a (1998). 
 24 Srv. Moreland a Craig (2003: kap. 16 a str. 319).
 25 Srv. Craig (2006) a Craig a Smith (1993: kap. XI).
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luje existenci Alíka nebo to, že dnes vyhrabal kost. Nejen to: neznáme žádnou nutnou 
propozici, která by vysvětlovala nějakou kontingentní pravdivou propozici.

IV. Důsledky pro fi losofi i mysli

Tématem fi losofi e mysli je hlavně lidská mysl, nikoli mysl ve vztahu k nutnému jsouc-
nu, Bohu či Bohu podobnému jsoucnu. Přesto je kosmologický argument i pro tento 
obor relevantní. Uvažujme následujících pět propozic. (i) Každá pravdivá propozice, 
která má nějaké vysvětlení, má nějaké vědecké vysvětlení. (ii) Každá pravdivá propozice, 
která má nějaké vysvětlení, má nějaké přírodovědecké vysvětlení. (iii) Každá pravdivá 
propozice, která má nějaké vysvětlení, má nějaké nepersonální vysvětlení. (iv) Neexistuje 
žádný objekt, který je svobodný. (v) Každý myslící objekt (pokud takový objekt existuje), 
je materiální či fyzikální. Nuže, negace (i), negace (ii) a negace (iii) plyne z premisy 8 
a toho, že q, které je v aktuálním světě w a které kompletně vysvětluje p, VKKF světa w, 
není ani vědecké, ani reduktivní, ani absenční vysvětlení. Negace (iv) plyne např. ze závěru 
14. Negace (v) plyne např. z konjunkce závěru 14, toho, že každý záměrně a svobodně 
působící objekt myslí, a toho, že každý materiální či fyzikální objekt je kontingentní 
(srv. Pruss, 2006, kap. 5.5). Je-li náš kosmologický argument jako celek v pořádku, pak 
žádná z propozic (i)-(v) není epistémicky možná. Propozice je totiž epistémicky možná 
tehdy a jen tehdy, když je konzistentní s tím, co víme. Argument je tak relevantní pro 
úvahy, které činí předpoklad, že každá pravdivá propozice, která má vysvětlení, (snad) 
má přírodovědecké nebo vědecké vysvětlení; nebo že (snad) neexistuje žádný myslící 
nemateriální nebo nefyzikální objekt. Nechávám na samotných fi losofech mysli, nakolik 
je pro ně uvedená úvaha zajímavá.26
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Bdělost a způsoby poznávání
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Summary: 

Mindfulness and modes of cognition. This article synthesizes inspirations from four philo-
sophical traditions – enactive cognitve science, buddhist Abhidhamma psychology, nonsubstan-
tial ontology of Egon Bondy and original philosophical taoism. A new epistemological meaning 
of the term “cognition” is presented and specifi c ethical implications are concluded.

Poznámka na úvod: 

Tento text je osobní fi losofi í. Psal jsem ho původně čistě pro vlastní potřeby. Je sice inspiro-
ván některými jinými fi losofi ckými a vědeckými přístupy, přesto přináší specifi cký pohled, jehož 
hodnota spočívá zejména v tom, že vyhovuje osobní pozici autora. Nevylučuji, že tento pohled 
může vyhovovat a být blízký i dalším lidem. Zároveň netvrdím, že je platný pro všechny. Ne-
kladu si ambice nalézat absolutní pravdu, dokonce o smysluplnosti takové snahy pochybuji.

Inspirační zdroje jsou čtyři. 

1. Fenomenologií a buddhismem inspirovaná kognitivní věda zdůrazňující aktivní a tělesnou 
povahu poznávacího procesu (tzv. enaktivní přístup nebo embodiment). Zde vycházím 
zejména z prací Francisca Varely a Evana Thompsona. Těmito autory je inspirováno 
chápání poznávání jako trvající a proměňující se aktivity, proto nepoužívám dokonavý 
pojem „poznání“, ale nedokonavý „poznávání“. Dále je těmto autorům blízké velmi široké 
chápání poznávání, které poskytuje specifi cký přístup k celku prožívané zkušenosti. [12, 
13, 14]

2. Buddhistická psychologie abhidharma, která je souborem praktických poznatků o struk-
tuře naší kognitivní zkušenosti. Tyto poznatky byly získány introspektivními metodami 
založenými na meditační praxi. Introspekce podávali zkušení praktikující, jejichž výcvik 
trval desítky let. Introspektivní výsledky byly před kanonizací podrobeny intenzivní inter-
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subjektivní diskuzi. Obsah pojmu „bdělost“ je odvozen z pálijskéo termínu sati (anglicky 
překládno mindfulness). Široký obsah pojmu poznávání je analogický k buddhistickému 
pojmu dharma (skutečnost, nauka, poznávání nebo složky poznávání – dharmy). [5, 6, 
8, 11]

3. Nesubstanční ontologie Egona Bondyho, refl ektující pomocí „západního“ pojmového apará-
tu buddhistické (zejména Nagarjunovo) a taoistické pojetí skutečnosti, jakožto skutečnosti 
postrádající ontologickou substanci, respektive skutečnosti bez ontologických určení. [1, 2, 
3, 4, 10]

4. Původní fi losofi cký taoismus (nikoliv jeho pozdější religiózní a magická varianta) s pojmy 
Tao a wej wuj. Pojem Tao zde nepoužívám, ale interpretuji ho shodně s Bondym jako 
synonymum pro nesubstanční skutečnost, která je neustálou proměnou. Termín wej wu-
wej je někdy překládán jako nekonání, nebo zdržení se konání, ale naprosto neznamená 
pasivitu či fatalismus, ale naopak velmi aktivní jednání podle přirozené míry věcí, tj. podle 
celého spektra prožívané zkušenosti (nebo podle všech způsobů poznávání), a nikoliv jen 
podle pojmových spekulací (moc, příkazy a násilí lidských institucí). [7, 9] 

Navazuji ovšem i na některé své další texty, z nichž uveřejněny byly jen [15, 16]. Tento text 
není ontologií. Ve fi losofi i i v běžném životě se pro označení toho, co je nezávislé na poznávání, 
používají často pojmy „být“ a „bytí“ v různých tvarech. Pokud se tato slova vyskytují v tomto 
textu, nemají ontologický význam, ale jsou použita výhradně jako jazykové pomůcky sloužící 
k defi nování pojmů a vztahů mezi pojmy nebo jako slovní spona apod.

Široký obsah pojmu poznávání je důsledně nesubstanční. Poznávání zde není chápáno 
ani jako reprezentace objektivní reality (ontologický realismus) ani jako projekce subjektu 
(solipsismus). Poznávání samo navíc není nějakou substancí, ze které by emanovaly různé 
způsoby poznávání..

Vzhledem k tomu nepoužívám poznávání jako obecný pojem v jednotném čísle, neboť by 
to naznačovalo možnost jakési jedinečné substance poznávání, od které jsou ostatní způsoby 
poznávání nějak odvozeny. Pokud někdy použijeme pojem poznávání v jednotném čísle pak 
pouze jako označení nějaké skupiny způsobů poznávání, např. pojmové poznávání, poznávání 
utrpení apod. (avšak ani specifi cké způsoby poznávání nejsou nikdy jediné, atomické, ale jsou 
vždy skupinou poznávání). Někdy také používám pojem poznávání v jednotném čísle jako 
poukaz k co nejširšímu spektru individuálně možných způsobů poznávání.

Nakonec je třeba zdůraznit, že tento text se nezabírá detailním rozborem všech způsobů 
poznávání, nezabývá se například detailněji otázkami metodologie vědy apod. Jde zde zejména 
o způsoby poznávání, které souvisí s etikou. 
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1. Způsoby poznávání a pojmová poznávání

Všechno s čím máme zkušenost, co prožíváme, myslíme, jsme si vědomi, jednoduše to, 
s čím máme přímou prožívanou zkušenost, to co je pozitivně dané, to nazývám poznávání. 
Poznáváme různé způsoby poznávání, například (nejde o vyčerpávající výčet): smyslové 
poznávání, poznávání polohy těla a částí těla, poznávání stavu organismu – aktivního 
a pasivního naladění organismu (sympatikus, parasympatikus), poznávání nemocného 
stavu, poznávání dalších vnitřních ukazatelů jako je ospalost, únava, bolest, hlad, žízeň, 
dušení atd., poznávání pocitů a emocí, poznávání osobních dispozicí a sklonů, poznávání 
záměrů, chtění a volních aktů. 

Novověká fi losofi e metodologicky (a někdy přímo implicitně) předpokládala ostré 
odlišení rozumu (tj. logických operací s pojmy) od poznávání. Tento předpoklad opus-
tíme. Opuštění předpokladů rozšiřuje možnosti používané metody, tj. naše zkoumání 
nebude nikde mimo či proti novověké fi losofi i a z ní plynoucí klasické metodologii vědy, 
ale zahrne tyto metody do sebe jako speciální případy. 

Rozum, operace s pojmy, budeme metodologicky chápat jako pojmová či konceptuál-
ní poznávání. Pojmová poznávání jsou odvozena z ostatních způsobů poznávání a jsou 
nástrojem k poznávání jiných způsobů poznávání, zejména smyslového poznávání. Po-
jmová poznávání jiných způsobů poznávání jsou rozkládáním těchto způsobů poznávání 
na části a vztahy mezi částmi. Pojmová poznávání jsou pouze popisem poznávání nikoli 
skutečností popisovaného poznávání. Podobně jako popis zamilovanosti či strachu není 
zamilovaností či strachem.

Mnohá zásadní nedorozumění ve fi losofi i i vědě plynou právě z toho, že nejsou rozliše-
ny různé způsoby poznávání a že jsou ztotožněna či redukována nepojmová poznávání na 
poznávání pojmová. Vztahem pojmových a nepojmových způsobů poznávání se budeme 
zabývat zejména v prvních polovině textu. 

Nyní tedy čtenář skrze tento text zkoumá způsoby poznávání pomocí pojmů a jazyka, 
vytváří tedy jen popis poznávání. Ke skutečnému poznávání toho, co popisujeme. může dojít 
pouze osobní zkušeností, která není výlučně pojmová, neboť spočívá v prožitých zkušenos-
tech a nepojmovém tréninku poznávání. Tento trénink se podobá tréninku hry na hudební 
nástroj, je to trénink dovedností sebepoznávání. 

2. Poznávání a poznávané

Tato kapitola je velmi kondenzovaná. Rozebírá detailněji pojmová poznávání. Byla by 
třeba podrobnější argumentace, avšak ta je mimo možnosti tohoto textu, zaměřeného spíše 
na etiku než na epistemologii. Omezím se tedy na několik základních tvrzení, i když riskuji 
možné nedorozumění či vágnost. Pokud nastanou problémy s porozuměním této či následující 
kapitole, přečtěte v klidu zbytek textu a poté se sem vraťte. 

Existuje mnoho kulturně a existenciálně podmíněných spekulativních pojmových meta-
fyzických předpokladů o nutnosti vzájemné odlišnosti poznávaného a poznávání. Poznávané 
je pak chápáno jako objekt nebo naopak projekce poznávání. Poznávání je oproti tomu 
chápáno jako schéma, forma či kategorie, které uspořádávají poznávané. Tato odlišnost 
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zakládá možnost dále odlišit části a vztahy mezi nimi, což je základ pojmového pozná-
vání. Části jsou to, co poznáváme, vztahy jsou zprostředkovány tím, jak poznáváme. 
Odlišení částí od vztahů umožňuje dále odlišit předpoklady od závěrů a zákonitosti od 
jednotlivých případů. Vyplývání závěrů z předpokladů a nalézání zákonitostí mezi případy 
často označujeme též jako vysvětlení, pochopení, zdůvodnění a kauzalitu (vztah příčiny 
a následku).

Absolutizace odlišení poznávaného od poznávání vede k absolutizaci odlišení částí 
od vztahů, předpokladů od závěrů atd. Taková absolutizace je však pouze specifi ckým 
způsobem pojmového poznávání. Nejde tedy o metafyzická poznávání něčeho již předem 
daného, na poznávání nezávislého, v nějakém spekulativním objektivním světě. 

Mimo tento způsob pojmového poznávání, který absolutizuje odlišení poznávaného 
a poznávání, můžeme nejvýše poznávat pragmatickou možnost odlišit takové způsoby 
poznávání, které se proměňují relativně rychleji, a ty, které se proměňují relativně poma-
leji. Způsoby poznávání s rychlejší proměnou pak mají souvislost s pojmově poznávanými 
objekty, částmi a případy. Způsoby poznávání s pomalejší proměnou zas mají souvislost 
s pojmově poznávanými formami a kategoriemi, předpoklady a pravidly. 

Vždy ovšem jde pouze o různé způsoby poznávání, není mezi nimi absolutní, onto-
logický rozdíl.

Obecně, mimo některá specifi cké pojmové způsoby poznávání, tedy nepoznáváme, že 
to, JAK poznáváme, je odlišné od toho, CO poznáváme. Nepoznáváme, že poznávání jsou 
pouze odrazem nebo pasivní reprezentací metafyzické objektivní reality. Nepoznáváme 
ani, že poznávání jsou projekcí subjektu.1 Nepoznáváme, že by poznávání byla nezávislá 
na poznávaném, či naopak poznávané bylo nezávislé na poznávání. Nepoznáváme, že 
poznávání jsou někde mimo to, co je poznáváno, nebo že poznávání jsou něco jiného 
než to, co poznáváme. 

3. Poznávání a akce

Poznávání jsou vždy poznávání změn, proměn, dějů, procesů, akcí. Jelikož zároveň 
poznáváme, že poznávání a poznávané nejsou odlišné, můžeme tedy v pojmovém pozná-
vání ztotožnit poznávání s akcemi2. Tyto akce působí a proměňují to, na co působí. Pokud 
chápeme poznávání jako akce, pak jsou poznávání aktivní – působí na jiná poznávání. 
Způsoby poznávání na sebe navzájem aktivně působí, proměňují se. 

Způsoby poznávání nelze absolutně oddělit, jsou to vztahy, ne části. V metafoře: nepů-
sobí na sebe mechanicky jako kulečníkové koule, ale holisticky jako vlny na hladině.

Taková poznávání, která jsou poznávána jako akce, jsou poznávání angažovaná. Jsme 
odpovědní za to, jak poznáváme. Nejsme odpovědní někomu nebo něčemu, ale jsme 
jednoduše odpovědní, neboť důsledky toho, jak poznáváme, aktivně působí.

 1 Viz [15].
 2 Příklady experimentálních důkazů podává [12]. 
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4. Neurčenost poznávání

Nepoznáváme nic jiného než poznávání. Můžeme ovšem poznávat pojmové spekulace 
o metafyzické objektivní realitě mimo poznávání, nezávislé na poznávání.

Proto popisujeme poznávání jako neurčené, tj. nepoznáváme žádné pevně, neměně, 
věčně, absolutně určené objektivní (na poznávání nezávislé) zákony, kterými by se poznávání 
řídilo, podle kterých by se proměňovalo.

Způsoby poznávání jsou akce, a jelikož nezávisí na ničem vnějším, působí pouze na 
sebe navzájem, tedy se navzájem proměňují. Poznávání se navzájem proměňují tím, že se 
poznávají a poznávají se tím, že se proměňují.

Poznávání jsou vztahy. Poznávání, která poznávají jiná poznávání, jsou vztahy mezi 
vztahy. Opouštíme tedy dualistické rozlišování na části a vztahy. Základní části vždy 
představují nějakou formu ontologické substance.

Proto je pojmově možné tento sebevztah poznávat tak, že poznávání jsou ontologicky 
neurčená, prázdná od ontologických určení, nemají ontologickou substanci. Pro tuto 
neurčenost existuje buddhistickým termínem prázdnota (šúnja). Prázdnota není substan-
ce. Prázdnota neznamená nicotu, neboť ta je již ontologicky určena jako nebytí, nihil. 
Prázdnota od ontologických určení je naopak plností možností proměny. Poznávání se 
tedy mohou proměňovat jakkoli. Což neznamená nutně chaoticky. Mohou se proměňovat 
chaoticky, v (dočasně) pevném řádu, cyklicky, organicky a kdekoliv na pomezí různých 
dalších způsobů toho, jak lidé pojmově poznávají a popisují způsoby proměny. Mohou se 
proměňovat i jakkoliv jinak, mimo poznávání pojmové (což naprosto neznamená esoter-
ně, ale zcela konkrétně, i když třeba nepojmově, nepopsatelně), proměňují se například 
i pocitově a emocionálně. Nejsou podmíněny běžnými poznáváním prostorových a časo-
vých vztahů. Poznávání jsou změnou různých způsobů proměňování, přecházení jednoho 
v druhý a jejich vzájemného působení, interakce.

Můžeme se ptát, zda existují nějaké základní způsoby poznávání, a pokud nikoliv, zda 
nehrozí nějaká varianta nekonečného regresu. Vodítkem nám může být metafora Indrovy 
sítě3. Tato síť je tvořena zrcadly, která se navzájem zrcadlí. Evidentní je spojitost s mo-
derním pojmem soběpodobnosti a fraktálu.

Vzhledem k tomu, že poznávání nejsou závislá na vnějších zákonech, jsou závislá 
pouze „sama na sobě“. Pokud tedy poznáváme takové způsoby poznávání, které bychom 
pojmově označili jako organizované (strukturované, srozumitelné, dokážeme se v nich 
vyznat), jsou takové způsoby poznávání samoorganizací poznávání. 

5. Zbytečné utrpení a chtění

Utrpení je takové poznávání, které pojmově popisujeme jako ne-chtěné, tj. chceme, aby 
přestalo působit, chceme ho odstranit, chceme mu předejít apod. Utrpení je tedy spojeno 
s chtěním, je poznáváním chtění, které není splněno, ukojeno. Chtění jsou ovšem také 
způsoby poznávání.
 3 Indra je bůh hinduistického a mahájánového buddhistického panteonu. Podobné myšlenky můžeme najít 

i v taoismu, například známý výrok Čuangův, že Tao je celé i ve psím lejně. 
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Některé utrpení je nevyhnutelné, nepoznáváme jak mu předejít. Takové utrpení není 
zbytečné. Zbytečné utrpení je takové utrpení, kterému lze předejít a nepoznáváme, že by-
chom tím způsobili ještě větší utrpení, než jakému chceme předejít. Zbytečnost utrpení se 
vztahuje vždy k poznávání budoucnosti. To, co poznáváme v minulosti, již nelze změnit, 
nemá tedy smysl hodnotit to jako zbytečné, což neznamená, že si z toho nemám vzít po-
naučení. Nemusím tím však trpět. Tj. například nechci změnit to, co už změnit nejde. 

Příkladem zbytečného utrpení je například fyzické utrpení, kterému lze předejít opa-
trností, ohleduplností, předvídáním důsledků činů, apod. Dalším příkladem jsou duševní 
utrpení způsobené stresy, strachem a úzkostmi, komplexy, mučivou lítostí nad minulostí, 
obecně neukojeným chtěním věcí, zvířat, lidí, majetku, spol. postavení, apod. 

Bolest z nepředvídatelného a tedy nevyhnutelného zranění není zbytečná, ale strach 
z toho, že bolest bude pokračovat, ze zdravotních komplikací nebo ze smrti, zbytečný je. 
Zbavit se zbytečného utrpení ve formě strachu ovšem neznamená pasivně ignorovat mož-
ná budoucí utrpení, strach je možné nahradit aktivní bdělou opatrností, která umožňuje 
vyhnout se zbytečnému utrpení a přitom nezpůsobovat jiné zbytečné utrpení. 

Když ve strachu utíkáme před utrpením, můžeme z nedostatku opatrnosti zranit sami 
sebe, nebo zranit či zabít záměrně i nezáměrně někoho, kdo nám stojí v cestě. Takto utrpení 
vede k dalšímu utrpení. Utrpení, které je vlastně chtěním uniknout, chtěním změny, vyvolá 
zas další utrpení, které je zas jen chtěním, které vyvolá zas další utrpení. 

Pojmové poznávání toho, co vede k odstraňování zbytečného utrpení, označuji pojmem 
„praktický“. To co vede k odstraňování utrpení, je praktické.

Existuje praktické utrpení. Takové utrpení pomáhá lépe chápat sebe i ostatní, a tak 
lépe odstraňovat utrpení. Takové utrpení není zbytečné. Zde je důležité poznamenat, že 
praktičnost utrpení nelze plně pojmově kvantifi kovat, nelze ho vyspekulovat. Praktičnost, 
tedy to, zda něco vede k odstraňování zbytečného utrpení, je poznávána obecněji než jen 
pojmově. Pojmové konstrukce, jako je pravda či jistota, nejsou dostačující pro poznávání 
praktického a poznávání praktického není jisté či pravdivé (což zase neznamená, že je chybné 
či lživé, pouze není vyjádřitelné v těchto duálních pojmech). Praktičnost tedy nelze reduko-
vat na soubor pojmových konstrukcí jako například: účel světí prostředky. To neznamená, 
že praktické je nepoznatelné. Není však poznatelné čistě pojmově. 

6. Sebepoznávání

Poznáváme, že existuje skupina bytostí, které na základě svých zkušeností poznávají 
následující:

Poznáváme zbytečné utrpení. Zbytečné utrpení plyne z chtění (ulpívání). Tohoto chtění 
a z něj plynoucího zbytečného utrpení se můžeme zbavit sebepoznáváním, které v kontextu 
těchto úvah znamená bdělé sebeproměňování (neboť poznávání jsou akce). 

V lidské společnosti bez ohledu na kulturní a rasové předpoklady je patrně jen několik 
procent takových lidí. Ostatní lidé mohou mít jiné zkušenosti nebo mají málo zkušeností. 
Takoví lidé se pokouší zbavovat zbytečného utrpení jiným způsobem. Pokud se jim to 
nedaří, mohou i nemusí dojít k výše uvedenému poznávání. 
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Pokud se jim daří zbavovat zbytečného utrpení jinak než sebepoznáváním a skutečně 
netrpí zbytečně, je vše v pořádku. Problém tkví v tom, že nikdy nemohou vědět, zda 
skutečně netrpí zbytečně a zda některá utrpení, která vnímají jako nezbytná, není možno 
odstranit. K takovému poznávání je může dovést zase jen sebepoznávání.

Bytosti které poznávají, že mohou neustále prohlubovat sebepoznávání, vlastně po-
znávají, že neustále avšak nikoliv křečovitě zkoumají, zda nelze odstranit více utrpení, než 
je již odstraňováno. Toto poznávání nazývám bdělost. Bdělost budeme ještě blíže popisovat 
v kapitolce „Bdělost“.

Podobně jako je možno rozvíjet dovednost hry na hudební nástroj, je možný trénink 
dovedností sebepoznávání, sebeproměňování. K rozvíjení bdělosti dochází rozvíjením jak 
pojmového tak nepojmového sebepoznávání. K metodám rozvíjení bdělosti patří široká 
škála psychoterapeutických a sebepoznávacích technik.4

Přístupné a bezpečné (i když pomalé) jsou některé metody meditace a kontemplace 
(např. meditace satipatthana-vipassana), které kladou důraz jak na soustředění pozornosti 
na jeden způsob poznávání (např. dechu, chůze, apod.), tak na stálé poznávání proměn-
livosti vztahů mezi co nejširší škálou způsobů poznávání (vhled). Avšak rozhodně ne 
všechny druhy meditací vedou k tomu, co zde označuji jako bdělost.

Těm, kteří poznávají bdělost jako způsob odstraňování zbytečného utrpení, může být 
tento text praktický, může přispět k jejich sebepoznávání. Těm, kteří takto nepoznávají, 
může pomoci lépe pochopit ty, kteří takto poznávají.

7. Chtění a Já 

Všechny způsoby jak předejít zbytečnému utrpení jsou jen různé způsoby jak odstranit 
chtění. Chtění ruší bdělost, odvádí pozornost od odstraňování utrpení. Chtění způsobuje 
zbytečné utrpení, neboť ruší bdělou schopnost zabraňovat zbytečnému utrpení.

Zbavit se chtění znamená zbavit se z něj plynoucího zbytečného utrpení. Zdálo by 
se, že bychom se tedy měli chtít zbavit chtění. Jenže chtění zbavit se chtění vede zas jen 
k utrpení. 

Kořen této smyčky, chtění zbavit se chtění, tkví v tom, že jsme navyklí samozřejmě 
předpokládat nějaké Já (Self), které chce, a které poznává chtění. Ale co je tímto Já? Co 
by bylo Já bez chtění? Není to spíše tak, že Já je tvořeno chtěním, že Já, které se chce zbavit 
utrpení, je právě jen chuchvalec či shluk (cluster) vzájemně působících chtění? 

Někdo by mohl namítnout, že Já není jen to, co poznává chtění, ale i to, co poznává 
obecně, například smyslově a pojmově, že Já je metafyzickou substancí poznávání, jakýmsi 
okem, které pozoruje vůbec všechno poznávání. V takovém případě by Já bylo něčím, 
co je na poznávání nezávislé, co jen pozoruje, ale samo nezávisí na tom, co pozoruje. 
Ale co by bylo Já bez poznávání? Pokud poctivě (zejména vzhledem k sobě samým) 
promyslíme důsledky plynoucí z kapitoly o neurčenosti poznávání, tak pojmové speku-

 4 Existují ovšem metody, které pro sebepoznávání používají vnější prostředky, zejména různá psychedelika. 
V budoucnu nelze vyloučit ani rozvoj sebepoznávání pomocí vhodné technologie (např. mozkové stimu-
lace). 
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lace o metafyzickém Já nezávislém na poznávání jsou sice možné, ale zůstávají pouze 
pojmovými spekulacemi. Nepoznáváme metafyzické Já o sobě, pouze spekulativní pojem 
metafyzického Já.

Tento pojem nás společnost naučila používat v raném dětství a proto nám připadá 
samozřejmý, nezpochybnitelný a platný i mimo pojmové poznávání. Je to dáno zvykem 
a pragmatickou (pozor nikoliv praktickou)5 hodnotou tohoto pojmu. Pojem Já nám umož-
ňuje pragmaticky fungovat ve společnosti. Neznamená to ovšem, že metafyzické Já je 
něco jiného než naučený pojem. Pokud plně nepoznáváme neurčenost poznávání, máme 
velice často tendenci zaměňovat pragmatickou hodnotu pojmového poznávání za vůbec 
všechno poznávání. Taková záměna pak vede k dojmu, že některé pojmy jsou na poznávání 
nezávislé, jsou to podstaty či substance poznávání. Existuje mnoho jiných pragmatických 
pojmů, které přestože mohou být i praktické, jsou pouhými pojmy, tedy jistým velmi čás-
tečným způsobem poznávání. Takovými pojmy jsou například pravda, nepravda, příčina, 
následek, objekt, subjekt, dobro, zlo, a mnohé další základní pojmy. 

Poznávání metafyzického Já a poznávání Já jako shluku chtění jsou odlišné způsoby 
poznávání, které jsou však spolu úzce svázané. Tato dvě Já jsou zapletena do smyčky. Já, 
které je shlukem chtění, obsahuje i chtění zachovat tento shluk chtění. V tom je účinně 
posilováno metafyzickým Já, a proto obsahuje i chtění po zachování metafyzického Já. 
To je důvod proč nám může připadat tak obtížné připustit, že metafyzické Já je pouze 
pojmovou spekulací. Síla, účinnost a přesvědčivost Já, je založena právě v udržování dojmu, 
že Já je něčím víc než jen poznáváním, že je na poznávání nezávislé, že je podkladem, trvalou 
a neměnnou podstatou neboli substancí všeho poznávání. Mimo pojmové spekulace ale nic 
takového jako substance nepoznáváme. 

Bytosti, které poznávají bdělost jako způsob odstraňování zbytečného utrpení, pozná-
vají Já jako shluk chtění. Já je poznávání chtění či ulpívání. Já je poznávání chtění, které 
chce chtít. Já je poznávání toho jak chtění zbavit se utrpení vyvolává donekonečna zas 
jen další utrpení. Já, které bezhlavě utíká před utrpením, vytváří ve svém zmatku a strachu 
zas jen další utrpení. 

Jelikož chtění je způsob poznávání, je i Já jen způsob poznávání a tedy Já není na 
poznávání nezávislá podstata či substance poznávání. Jelikož poznávání jsou akcí pro-
měňující a proměňované ostatními způsoby poznávání, znamená to, že Já se může pro-
měňovat. 

8. Bdělost

Kdo nebo co se tedy „chce“ osvobodit od utrpení, když ne „Já“? Poznávání jsou neu-
rčená, je tedy možné poznávat takovým způsobem, který poznává (tj. působí na ostatní 
poznávání) tak, aby se odstraňovalo zbytečné utrpení. Toto poznávání není chtění netrpět, 

 5 Pragmatický zde chápu jako efektivní při dosahování krátkodobých individuálních cílů. To, co je prag-
matické, nemusí být praktické v dlouhodobém a společenském horizontu. Ovšem to, co je pragmatické, 
může někdy být i praktické, např. pragmatický pojem Já nám v tomto textu umožňuje zkoumat, jak se 
obejít bez Já.
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tj. není to specifi cký způsob poznávání, které nazýváme chtění. Je to jeden z možných 
způsobů poznávání, tj. není nutný.

Ten, kdo začne poznávat potřebu měnit se tak, aby neulpíval, aby nechtěl, prostě jen 
začíná poznávat odstraňování utrpení. Není to „jeho vůle“, i když to jako vůli může pozná-
vat, vůle je zas jen chtění, i když může mít ty nejušlechtilejší pohnutky. Soucit s ostatními, 
snaha pomoci, to jsou zas jen chtění. Pokud se někdo chce zbavit i vůle, zas je to jen chtění. 
Pro tento způsob poznávání, který není chtěním, které není ani chtěním nechtění, je možné 
použít buddhistický termín bdělost, popřípadě v tomto kontextu i taoistický termínu wej 
wu-wej. 

Bdělost a wej wu-wej jsou způsoby poznávání. Stejně jako jakékoliv jiné způsoby pozná-
vání nejsou stálé, ale jsou proměnou, akcí, nelze je dosáhnout ani udržet chtěním. Velmi 
vzdálená podobnost by se snad dala nalézt i s křesťanským pojmem milost. Bdělost 
vede k poznávání ne-já, tedy k poznávání, které prostě akceptuje danost, prostě jen bděle 
poznává, jak plyne proud poznávání. Připomeňme, že poznávání neznamená pasivní při-
hlížení, ale akci! Bdělost se proto dosahuje aktivitou – praktikováním, cvičením, tréninkem, 
poznáváním aktivního sebepoznávání, sebeproměňováním. 

Bdělost poznává, že Já je jen způsobem poznávání, který se může proměnit, rozpustit 
a zmizet, není nutnou podmínkou poznávání6. 

9. Nesubstanční poznávání

Bdělost poznává (tj. proměňuje) ostatní poznávání tak, aby nevznikal způsob pozná-
vání, který nazýváme chtění. Bdělost neznamená absenci chtění, bdělost poznává chtění 
jako způsob poznávání. Jelikož poznávání chtění je proměňování chtění, bdělost tím, že 
poznává chtění jako způsob poznávání, může chtění proměňovat. Bdělost je tedy možnost 
volby chtění (např. rozhodování), tvorby chtění (např. motivace), rozpouštění chtění (např. 
odnaučení zlozvyků apod.). 

Ten, kdo poznává zbytečné utrpení plynoucí z chtění, si může v metafoře předsta-
vovat chtění jako víry v proudu poznávání a utrpení pak jako čeření na hladině těchto 
vírů. Víry i čeření jsou součástí proudu, působí na tento proud. Chtění je tedy součástí 
poznávání, chtění je způsobem poznávání, není mimo poznávání, není jeho podstatou 
ani produktem.

Bdělost je způsob poznávání, který nepoznává žádná poznávání jako stálé a neměnné 
podstaty či substance poznávání. Bdělost je tedy nesubstanční poznávání. Ve zkratce ře-
čeno: Bdělost je (konkrétní skupina způsobů) poznávání, které poznávají tak, že „všechny 
možné“ (rozuměj neurčené) způsoby poznávání jsou prostě jen způsoby poznávání, nejsou 
podloženy žádnou substancí. Ve zkratce: Bdělost je poznávání poznávání jako poznávání.

Příklady: Bdělost poznává vůli, pojmová poznávání (pojmové, racionální, formální 
myšlení), emoce, soucit, bolest, chtění a vůbec všechny způsoby poznávání jako způsoby 
poznávání a nikoliv jako podstatu poznávání.

 6 To znamená např. zpochybnění Kantovy transcendentální jednoty apercepce.
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Poznávání čehokoliv jako podstaty či substance poznávání vede ke chtění, ulpívání na 
této podstatě. Jde například o ulpívání na smyslu, hodnotách, apod., které z poznávání 
substance vyplývají. Bdělost, tím že je nesubstančním poznáváním, odstraňuje chtění, lpě-
ní a z něj plynoucí zbytečné utrpení. Ani bdělost není podstatou poznávání, je jen způsobem 
poznávání, tak jako všechno poznávání. Bdělost se dá konceptuálně poznávat, popsat jako 
poznávání odstraňování chtění, zanikání Já a tím odstraňování zbytečného utrpení. 

10. Svobodná vůle

Není to ale fatalismus, determinismus, neznamená to absenci svobodné vůle (chápané 
jako podstata chtění)? Já, které je shlukem chtění, chce chtění. Chce vůli, chce svobodu, 
chce autonomii, chce to vše pro Já, chce to vše zas pro další chtění. Z hlediska Já, z hle-
diska chtění, z hlediska chtění chtění, bude vždy existovat tendence pojmově poznávat 
bdělost, wej wu-wej či očekávání milosti jako fatalismus. Ve skutečnosti ale ten, kdo koná 
wej wu-wej a bděle poznává, je velmi aktivní. V metafoře připomíná jezdce na surfovacím 
prkně, který se zdánlivě jen nechává nést vlnou, ale tato schopnost plyne z dlouhodobého 
úsilí, tréninku a praxe. Schopnost nechat se nést vlnou vyžaduje vynikající znalost dynamiky 
vln, poznávání schopností vlastního těla a vlastností surfovacího prkna. Na vlnách nelze stát 
ani ochable či pasivně, ani se proti nim násilím postavit, oboje by znamenalo pád. Na vlnách 
je třeba udržovat rovnováhu, je potřeba se aktivně angažovat!

Vůle, poznávaná jako substance poznávání, je poznávaná jako něco nezměnitelného, 
daného, a tudíž omezujícího a znesvobodňujícího.

Bdělost je poznávání7, že svobodná vůle není základem či podstatou poznávání. Bdělost 
naopak poznává svobodnou vůli jako chtění, jako jeden ze způsobů poznávání. To zname-
ná, že je možná skutečně svobodná (tj. neurčená) proměna chtění8. Vůle není absolutním 
určením či substancí chtění. Bdělost neulpívá na svobodě, je neurčená a tak svobodná od 
křečovitého lpění na svobodě. 

11. Vznikání a zanikání Já

Proč ale vzniká poznávání podstat nebo substancí, proč vznikají chtění a shluky chtění, 
které tvoří Já?

Pojmově je to možno poznávat mnoha způsoby. V prvé řadě už rozčleňování na příči-
ny a následky (kauzalita) je pojmová spekulace9. Jednotlivé vědy mohou ukazovat různé 

 7 Připomeňme, že slovo „je“ tu nemá ontologický význam, je to pouze defi nice, můžeme také říkat, že bdě-
lost poznává.

 8 Buddhistický logik Nagarjuna by to patrně vyjádřil (ovšem omezeně pojmově): Je možná svobodná pro-
měna chtění, tj. jak taková, která chce svobodu, tak taková, která nechce svobodu, tak taková, která chce 
oboje, tak taková, která nechce ani jedno.

 9 Poznávání kauzality tvoří pragmatický základní předpoklad evropské fi losofi e a vědy. Stavět bez tohoto 
předpokladu nedokázal ani buddhismus, kde se kauzalita (ovšem velmi specifi cky) objevuje v podobě 
karmy. V samotných kořenech buddhismu je však pro zavedení karmy v podstatě jediný důvod a to je 
etika. Bez kauzality není etika. Ovšem etika není substancí stejně jako nic jiného, proto nesubstančně 



143

PHILOSOPHICA VII – 2006

příčiny vzniku chtění a Já. Evoluční biologie poznává vývoj interakce organismů ve sku-
pinách, vývoj jejich koordinace a kooperace, které vedou k nutnosti oddělit poznávání 
Já od poznávání ostatních jedinců. Historie, sociologie a antropologie poznávají vývoj 
a zákonitosti fungování lidské společnosti vedoucí ke vzniku specifi ckých chtění a forem 
Já. Psychologie konstruuje pojmové modely vývoje Já u jedince a nabízí různé teorie mo-
tivace. Neurofyziologie začíná blíže poznávat biochemické procesy korelované s poznává-
ním chtění a Já. Takové poznávání může být praktické, může nám pomoci propojit různé 
způsoby poznávání. Ale nepřestává být jen pojmovým poznáváním. Podobně bychom 
mohli pokračovat s jinými způsoby pojmového poznávání, s jinými vědami a fi losofi í. 

Můžeme poznávat i zanikání Já. Můžeme pomocí věd popisovat důvody, které vedou 
k tomu, že se lidé snaží vyvinout metody pro odstraňování zbytečného utrpení. Jak jsem 
již uvedl, jde o různé sebepoznávací, psychoterapeutické a meditační metody. Dále jde 
o některé prvky různých náboženství, fi losofi í a duchovních směrů. Patří sem ale i metody 
přírodních věd a technologií vedoucích ke zlepšení materiálních podmínek života. Jde 
i o metody organizace společnosti, které usilují o společenskou strukturu minimalizující 
nespravedlnost a vykořisťování při současném zachování udržitelného životního prostředí 
a materiálního i duševního blahobytu. 

Můžeme stále dokonaleji pojmově poznávat zbytečné utrpení. Jelikož každé poznávání 
je zároveň akcí, pojmové poznávání působí na ostatní způsoby poznávání, proměňuje 
poznávaný svět. Nejvýrazněji skrze technologie. Například pojmové poznávání fyzického 
utrpení nám může pomoci toto utrpení odstraňovat (ať už preventivně nebo akutně). 
Naopak působení Já, například ve formě hamižnosti farmaceutických fi rem, může míru 
zbytečného utrpení zvyšovat. Stejně tak míru zbytečného utrpení zvyšují další důsledky 
rozvinutého pojmového poznávání, jako je militantní používání technologií a otupující 
konzumerismus. 

Pojmové poznávání tedy může být praktické, poznává, popisuje vznikání i zanikání Já. 
Zůstává však stále jen částečným poznáváním. Je uzavřené do pojmových konstrukcí, spe-
kulací, zejména je omezeno na chápání pomocí kauzálních vyplývání, na analýzu příčin 
a následků. Pokud bychom se však chtěli oprostit od pojmové spekulace příčiny a násled-
ku, pak můžeme prostě a pouze poznávat neurčenost poznávání. Poznáváme prostě fakt, 
že poznáváme jistým předem neurčeným způsobem.

Neurčenost poznávání umožňuje, aby bylo poznáváno chtění a Já. Poznáváme prostý 
fakt, že může docházet a dochází k poznávání chtění i Já. Stejně tak poznáváme, že může 
docházet a dochází k zániku chtění i Já, poznáváme bdělost.

12. Etika

Bdělost vede k odstraňování Já, odstraňování zbytečného utrpení. Odstraňování Já 
vede k poznávání, že utrpení ostatních je dosud nepoznaným utrpením mým. Prvním stup-
něm bdělosti je poznávání, že utrpení ostatních zvyšuje šanci, že budu trpět i já, neboť 

můžeme poznávat kauzalitu eticky, ale nikoliv obecně. Poznávat kauzalitu může být praktické, ale neplatí, 
že praktické poznávání je nutně kauzální. 
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čím více je kolem mne utrpení, tím větší je šance, že zasáhne i mne. Bdělejší poznávání je 
přímějším poznáváním utrpení ostatních jako utrpení mého. Limitou je pak nerozlišování 
mezi utrpením mým a utrpením ostatních. Spolu s odstraněním Já mizí rozdíl mezi Já 
a ostatní. 

Jelikož život znamená nutnost uspokojování některých základních potřeb, znamená 
i prostý život způsobování utrpení. Bdělé poznávání poznává život jako praktický (tj. odstra-
ňující utrpení, tj. smysluplný, tj. hodný žití) tehdy, když utrpení, které životem nevyhnutelně 
způsobím, je menší než to, které životem odstraním.

Zde platí ale vše, co jsme řekli o možnostech pojmového hodnocení či kvantifi kace 
praktického utrpení. Pojmově (tj. rozumově) nedokážeme s jistotou určit, zda nějaké 
utrpení může přinést odstranění jiného většího utrpení. Hodnocení praktičnosti utrpení 
je širší než pojmové poznávání praktičnosti utrpení. 

Uveďme extrémní (ale snad dobře ilustrující) příklad: Pokud někdo přemýšlí, zda by 
nebylo lépe spáchat sebevraždu, aby dále nezpůsoboval utrpení (jak sobě tak ostatním), 
pak toto rozhodnutí není s jistotou proveditelné na základě pojmové spekulace. Pojmově 
se dá říci jen tolik, že záleží na síle Já, tj. na velikosti rozdílu mezi vnitřním a vnějším, 
na oddělení vnitřního a vnějšího utrpení, na stupni bdělosti. Čím větší je bdělost, tím 
větší je propojení vnitřního s vnějším, tím větší je možnost poznávat jistěji praktičnost 
sebevraždy.

Sebevražda člověka se silným Já nebývá výsledkem bděle poznávané jistoty. Často 
jde o bezradný úprk v afektu. Může jít i o dobře rozmyšlený bilanční čin, který je ovšem 
motivován utrpením, které vytváří neukojené chtění Já, a nerefl ektuje nebo jen zkresleně 
refl ektuje utrpení ostatních. Výjimkou snad může být ten, kdo refl ektuje sílu svého Já 
a zároveň z nějakého důvodu i nemožnost Já odstranit, důsledkem čehož vytváří utrpení 
pro ostatní.

13. Nevědomost

Tato etika je přesvědčivá a je takto poznávána jen těmi, kdo sami poznávají bdělost jako 
způsob odstraňování zbytečného utrpení. 

Většina bytostí však poznává jen v kruhu Já, v kruhu utrpení, chtění a strachu. Příči-
nu tohoto kruhu buddhisté nazývají avidjá – nevědění. Nevědění znamená nepřítomnost 
poznávání skutečných důvodů chtění. 

Nevědomost znamená tisíc důvodů pro pojmové spekulace obhajující nutnost chtění, 
Já a utrpení. Nevědomost je samozřejmostí, která je posilována nezpochybnitelnými kul-
turními tabu. Uveďme příklady pojmové spekulace obhajující nutnost chtění a odrážející 
hluboko v nás zakořeněné strachy.

Například lovci, přirození dravci, zabíjející, protože to nejde jinak, protože jinak by 
nepřežili oni ani jejich rody, ti přece musí zabíjet pro obživu, pro obranu, to je přeci 
samozřejmé, nebo snad ne? Ne! Lovce totiž také žene strach, ten asi nejsilnější strach, 
šílený strach rodu. Rod můžeme chápat jako kolektivní Já. Máme strach, že by se stalo to 
nejhorší a naše rody by vyhynuly. Z tohoto strachu plyne většina obrovské vnitrodruhové 
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i mezidruhové lidské agrese a xenofobie. Takové jednání není praktické a bdělé, neboť 
bude způsobovat utrpení ostatním jen za účelem zachování Já ať už osobního či kolek-
tivního. Tím však způsobuje utrpení zas jen sobě samému.

Abychom byli důslední musíme jít ještě dále. Jsou i takové bytosti, které budou způ-
sobovat utrpení, i když nemají strach zdánlivě z ničeho. Jsou to různí Vůdci, Zabijáci, 
Mučitelé, Agresoři, Vykořisťovatelé. Fyzické utrpení jim často nijak nevadí, jsou na ně 
hrdí, dokonce ho vyžadují, chtějí hrdinně zemřít, třebas i tou nejbolestivější smrtí. Tyto 
bytosti však ve skutečnosti mají silný strach z jiných věcí. Například ze ztráty moci, kterou 
potvrzují právě způsobováním utrpení. Nebo ze ztráty slávy a prestiže, strach z toho, že 
už za svého života nebo po smrti upadnou do zapomnění, nezanechají potomky, ztratí 
majetek, se kterým se identifi kují, rozplynou se v nicotě apod. To vše je strach (a strach je 
velké utrpení), který vyvolává silné Já. Takové bytosti utíkají sami před sebou a na útěku 
vše ničí, jen proto, aby mohli utíkat stále dál v hrůze před sebou samým. Bojí se svého 
Já. Jsou obětí svého Já. Já se bojí samo sebe. Proto tyto bytosti velice trpí.

Existenci těchto bytostí je možno bděle poznávat. V některých případech se můžeme 
pokusit nevědomé bytosti probudit, ale je třeba uvážit, zda křečovitou snahou o probuzení 
nezpůsobíme více utrpení, než kolik by vzniklo jinak. Některé bytosti jsou nevyléčitelně 
obětí svého Já, jsou neprobuditelné. Poznáváme, že jde o nevyhnutelnost, kterou přijme-
me, akceptujeme jako fakt, podobně jako třeba nevyléčitelnou nemoc, náhodně vzniklou 
rakovinu. V některých případech je možno bděle poznávat, že nevyléčitelně trpícímu 
můžeme pomoci, když ukončíme utrpení, které sám ukončit nedokáže.

Kde je ale hranice mezi bdělostí a zvůlí? Kde je hranice mezi skutečným odstraňová-
ním zbytečného utrpení, tedy praktickým jednáním, a zvůlí, zpupností plynoucí z faleš-
ného dojmu, že dokážeme bděle rozeznávat co je praktické a co nikoliv? 

14. Tady a teď

Poznáváme jen tady a teď, právě nyní. Minulost poznáváme jako vzpomínky a zdroj 
našich zkušeností, budoucnost poznáváme jako plány a představy. Ale tato poznávání jsou 
také tady a teď. 

Minulost i budoucnost poznáváme nepřesně a nespolehlivě, zvlášť pokud jde o kom-
plexní situace a problémy, můžeme se snadno mýlit, není možno s jistotou rozhodovat, 
zda naše jednání povede k odstranění zbytečného utrpení, zda bude praktické. 

Jak jsme již řekli, prospěšnost či praktičnost nelze plně pojmově kvantifi kovat, pro-
spěšnost je poznávána obecněji než jen pojmově. Není tedy možno dobrat se pouhým 
pojmovým poznáváním jednoznačně platných předpisů či pravidel, která zaručí, že jed-
nání bude vždy praktické. Proto neexistuje žádný obecně platný soupis etických norem, 
platných pro každou situaci. Uzavření se do jednoznačných pojmových předpisů jednání, 
schémat jednání, dogmat, vede ke zvůli a zpupnosti. Vede k falešnému dojmu, že vlastníme 
pravdu, že dokážeme absolutně přesně bděle rozeznávat, co je praktické a co nikoliv. Ve 
skutečnosti bdělost poznává, že taková absolutní přesnost je právě jen pojmovou spekulací. 
Pojmová spekulace ovšem může praktičnosti jednání napomoci.
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Rozhodování o praktičnosti našich činů probíhá ve všech způsobech poznávání, nejen 
v pojmovém poznávání. Praktičnost našeho rozhodování pramení z bdělosti. Bdělost 
znamená mimo jiné i neustálou otevřenost změnám, připravenost neustálé vyhodnocovat 
změněné podmínky, okolnosti, kontexty, které mohou vést ke změně v poznávání toho, 
co je praktické.

Jak jsme uvedli v kapitole „Sebepoznávání“, bdělost můžeme rozvíjet tréninkem se-
bepoznávacích schopností, například jistými druhy meditací.

Pojmově lze bdělost, která je výsledkem takového tréninku, popsat jako schopnost sou-
středit velmi intenzivní pozornost na co nejširší spektrum způsobů našeho poznávání, na 
jejich vzájemné interakce a dát volný, spontánní průchod aktivitě z tohoto poznávání vzešlé. 
To je bdělost, to je wej wu-wej.10

Bdělost nikdy nezaručuje absolutní jistoty, že nepodlehneme omylu, bdělost není dogma. 
Avšak poctivým nepojmovým tréninkem, rozvíjením bdělosti, odstraňováním chtění a Já, 
můžeme prohlubovat praktičnost jednání, odstraňovat více zbytečného utrpení. 

Pokud i přes poctivé, upřímné úsilí o rozvíjení bdělosti k rozvíjení bdělosti nedochá-
zí, je třeba změny. Pokud poznáváme, že jsme vyčerpali všechny možnosti, a situace se 
nemění, pak je možno poznávat, akceptovat takový stav jako nevyhnutelné utrpení, nebo 
odstranit takové utrpení ukončením života trpící bytosti.

Listopad, prosinec 2005
Poznámka na úvod a další úpravy: říjen, listopad 2006
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Současná neurofi lozofi e v Německu
Vybraní představitelé a náčrt hlavních témat a metod

Jan Navrátil
(Univerzita Palackého, Olomouc)

Summary:

The aim of the article consists in pointing out a relatively new project within the philosophy 
of mind called “neurophilosophy” while focusing on German speaking research fi eld. A short 
remark is made on what the nature of neurophilosophy is and what is attractive about its Ger-
man branch. The main part introduces its three prominent representatives in a way that puts 
stress especially on their leading topics and concerns within the project – Northoff ’s systematic 
and methodic work on neurophilosophy, Metzinger’s representationist theory of subjectivity 
and Walter’s naturalistic componential analysis of the notion of free will, which is followed 
by the list of common aspects to be found among these and other German neurophilosophers. 
The appendix presents brief information on the introduced and some other related authors, 
consisting of their biography, work and contacts.

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit čtenáři, oč jde ve fi lozofi cké disciplíně, která si říká 
„neurofi lozofi e“1, a představit mu krátce několik vybraných autorů německé provenience, 
kteří se buďto za „neurofi lozofy“ přímo označují, nebo splňují kritéria, která neurofi lozofi i 
jakožto vědní disciplínu určují. Na německy hovořící oblast neurofi lozofi e se zde zamě-
řuji z několika následujících důvodů. (1) První, velmi prozaický důvod je ten, že takto 
vymezené téma bylo součástí mého grantového projektu na FF UPOL a také stěžejním 
tématickým okruhem mé dizertační práce. (2) Důležitější ovšem je, že v německém okru-
hu neurofi lozofi e nalezneme několik pozoruhodných autorů, kteří ve své osobě spojují 
na jedné straně akademicky vzdělaného fi lozofa se sympatiemi jak k analytickému, tak 
i fenomenologickému kursu fi lozofi e (mysli) a na druhé straně aktivně činné empirické 
 1 Tento název pochází ze stejnojmenné knihy americké autorky P. S. Churchland, v Německu je hlavním 

teoretikem a systematikem této nové disciplíny Georg Northoff ; více o něm při bližší charakteristice 
autorů.
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vědce z některého fi lozofi i mysli blízkého a atraktivního vědeckého oboru jako psycho-
logie, psychiatrie, neurobiologie, informatika, nelineární dynamika v rámci fyziky apod. 
(3) Německý, resp. kontinentální původ fi lozofování se u těchto autorů obecně vyznačuje 
jednak odmítnutím spekulativní tradice typu německého idealismu i stylově blízkého post-
strukturalismu, jednak ovšem také tím, že více respektují a zohledňují tradiční fi lozofi cké 
otázky a ve větší míře se vyhýbají volnému esejistickému stylu, blízkému jejich americkým 
kolegům podobného zaměření.

Co je neurofi lozofi e? Nejstručnější charakteristika by mohla znít takto: část analytické 
fi lozofi e mysli, která vychází z empirických dat a teorií vybraných vědních disciplín (již 
zmiňovaná psychologie, psychiatrie, neurobilogie aj. neurovědní obory), které přispívají 
k odpovědím na otázky, co je mysl/vědomí a jaký je jejich vztah k tělu/mozku. Možná ne 
všichni autoři, které zde zmíním by se ztotožnili s následující charakteristikou, myslím 
však, že důvod k identifi kaci se s podobným hybridem jako „neurofi lozofi e“ má kořeny 
právě zde: frustrace fi lozofů (mysli) se zájmem dozvědět se něco více o skutečném fun-
gování a zákonitostech lidské mysli a o empirických základech lidského vědomí, kteří si 
uvědomili, že čistě fi lozofi ckou spekulací mysl a vědomí pochopit nelze.2 

Georg Northoff 

Asi největším systematikem a metodikem neurofi lozofi e v Německu je fi lozof a psy-
chiatr v jedné osobě – Georg Northoff . Neurofi lozofi i chápe jako samostatný vědní obor 
s transdisciplinární metodikou a společným, interdisciplinárním předmětem výzkumu. 
Proklamovaná transdisciplinarita znamená, že ani fi lozofi e ani neurověda, jejichž výsled-
kem má být právě projekt neurofi lozofi e, nepřebírají jedna od druhé jak metodologickou 
tak pojmovou výbavu, a ani jedna se nerozpouští v té druhé (ačkoli modifi kace vlastních 
pojmů na základě interakce s druhou disciplínou je možná, ba žádoucí). Metoda, způsob 
bádání, přístup k tématice jsou u obou odděleny, pouze předmět zkoumání by měl zůstat 
společný. Společným předmětem výzkumu může být mozek sám, fenomenálně-kvalita-
tivní stavy a jejich obsahy, epistémické perspektivy (1. a 3. osoby) apod. (Northoff  2000, 
s. 22–25)

Role, jakou v rámci neurofi lozofi ckého výzkumného programu sehrává fi lozofi e, spo-
čívá v konceptuální práci, v primární snaze o logicky soudržnou, pojmově přehlednou 
a pregnantní teorii mysli/mozku. Neurovědy zde hrají roli experimentálního prubířského 
kamene, koncentrují se na empirické otázky a testování dané teorie.

Pole, kde se obě disciplíny setkávají, jsou fenomenálně-kvalitativní stavy. Podle Nort-
hoff a se jedná o entity, které musejí oba směry neurofi lozofi ckého bádání předpokládat, 
a jejichž problematičnost spočívá v tom, že jsou bezprostředně zkoumatelné pouze z per-

 2 Extrémní případ takového přerodu může být Gerhard Roth, původně vystudovaný germanista, který se ve 
svých 27 letech dal na dráhu neurobiologa a stal se z něj „militantní“ obhájce výhradně neurobiologické-
ho přístupu (spíše ve smyslu nespekulativního než anti-funkcionalistického přístupu) k otázkám vědomí 
a my sli a díky svým fi lozofi ckým názorům a koncepcím (tzv. biologický radikální konstruktivismus), 
představeným hlavně v knize Das Gehirn und seine Wirklichkeit, je některými považován za novodobého 
Kanta.
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spektivy subjektu, tedy 1. osoby. Jejich dalším atributem je podle Northoff a nereprezen-
tacionální charakter, tzn. že z pozice 3. osoby, z pozice empirické neurovědy, jsou tyto 
stavy/obsahy mysli pro vnějšího pozorovatele neviditelné (tamtéž, s. 14n). Přestože jsou 
vědecky nepozorovatelné, předpokládá Northoff  jejich pevnou provázanost s neurobi-
ologickými procesy/stavy, na což lze usuzovat podle modifi kovaného, resp. defi citního 
charakteru fenomenálně-kvalitativních stavů způsobovaných defi city na rovině neurobiolo-
gické (tamtéž, s. 151). Tato relace však není 1:1 (v tom případě by byl Northoff  zastáncem 
identismu, a to určitě není), ale dva fenomenálně-kvalitativní stavy mohou odpovídat 
jednomu stavu neurobiologickému a vice versa (tamtéž, s. 149).

Northoff  ve své systematicko-metodické knize o neurofi lozofi i (srov. Northoff  2000) 
hovoří především o fi lozofi i mozku, jmenovitě o ontologii mozku (ontologický status 
kvalitativně-fenomenálních stavů/obsahů a jejich relace ke stavům/procesům mozku), 
epistemologii mozku (problém perspektivy 1. a 3. osoby) a empirii mozku (věda o mozku 
v užším slova smyslu) (srov. tamtéž, kap. 6, s. 148–171). Její potíž spočívá ve známém 
epistemologickém problému, totiž totožnosti předmětu a nástroje zkoumání.3 Problémem 
by mohlo být zjištění, že kapacita mozku nebude stačit na zkoumání tak komplexního 
systému jakým mozek (ve spojení s tělem a prostředím) nepochybně je (tamtéž, s. 13).

Jakožto praktikující psychiatr má Northoff  tu výhodu, že může svá neurofi lozofi cká 
zkoumání podepřít klinickým pozorováním funkčních defi citů založených na poruchách 
v centrální nervové soustavě. Ná základě těchto pozorování může např. vyslovit tezi, že 
v mozku nelze jednoznačně lokalizovat místa funkčních defi citů, neboť jedna mozková 
struktura je zpravidla zahrnuta ve vykonávání vícera funkcí. Avšak dokonce ani kognitivní 
funkce nelze podle Northoff a ztotožňovat s kvalitativně-fenomenálními stavy/obsahy, 
neboť ani ty nelze díky propasti mezi perspektivou 1. a 3. osoby bezprostředně porovnávat. 
Každopádně role psychiatra umožňuje účastnit se získávání nových poznatků o fungo-
vání mysli (ve vztahu k fungování mozku), protože zkoumání mentálních defi citů zdroj 
takových poznatků určitě představuje.

Oproti Thomasi Metzingerovi má, jak uvidíme níže, jednu velké mínus, totiž že zkou-
mání vztahu mozku a mysli důsledně provádí pouze ve dvou rovinách – neuronální 
a kvalitativně-fenomenální – epistémickou propast mezi neuronální rovinou (3. osoba) 
a fenomenální (1. osoba) pouze konstatuje.

Thomas Metzinger

Metzingera lze stručně a schematicky charakterizovat jako teoretika lidské subjektivity 
(a podmínek možnosti subjektivity vůbec). Metzinger je ze všech tří zde prezentovaných 
fi lozofů zřejmě nejdůslednější, nejsystematičtější, přičemž u něj není v žádném případě 
opomíjena rovina empirie – naopak působí jím představená provázanost fi lozofi cké te-
orie subjektu a empirických výzkumů velmi průhledně a přesvědčivě. Také díky tomu 
(a díky publikování většiny časopiseckých studií i jeho poslední knihy Being No One 

 3 To však není zásadní potíž, neboť jsou i jiné vědy, např. lingvistika, kde je předmět – jazyk – zkoumán 
nástrojem – jazykem.
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v angličtině) je z uváděných autorů asi nejznámější na poli naturalistické fi lozofi e mysli. 
Metzinger sám se prohlašuje za analytického fi lozofa mysli, ač se od jejích klasiků v lec-
čems liší – především svým důsledným naturalismem (hodnota empirie) a také kladným 
vztahem k fenomenologii.

Jeho základní tezí je, že nic takového jako Já (self) ve skutečnosti neexistuje a to, 
o čem jako o Já hovoříme, je tzv. sebe-model (self-model) systému, který tento model 
současně generuje (Metzinger 2005, s. 3). Aby se o něm dalo hovořit jako o modelu da-
ného systému, musí splňovat především kritérium adekvátnosti (musí systém hodnověrně 
zobrazovat) a funkčnosti (musí být také výhodný z evolučního hlediska; jinak řečeno 
musí systému poskytovat dostatečnou protihodnotu své energetické náročnosti, která je 
v případě „provozu“ vědomé subjektivní zkušenosti značná).

Metzinger je zastáncem reprezentacionální analýzy subjektu, která předpokládá různé 
roviny reprezentujícího (representans) a reprezentovaného (representandum), z nichž obě 
musejí být nějakým způsobem fyzicky realizovány a tudíž možným předmětem empiric-
kého výzkumu (odtud důsledný naturalismus). Pro účely přiměřenějšího a přesnějšího 
popisu Metzinger dále rozlišuje prezentace (např. aktuální vnitřní stav centrální nervové 
soustavy, který určitým způsobem koreluje s, resp. je modifi kován vnějším prostředím), 
reprezentace (schématicky: prezentace nějaké prezentace trvalejšího rázu), simulace 
(spontánně generovaná reprezentace systému, bez nutnosti vnějšího přísunu dat), model 
(holistická reprezentace části skutečnosti, tedy světa, v němž se systém pohybuje, systému 
samotného, nebo systému jakožto součásti světa a ke světu vztaženého; holistická proto, 
že každá změna v rámci modelu modifi kuje model jako celek) (srov. Metzinger 1999, 
kap. 2, s. 47–150; Metzinger 2003, kap. 2, s. 13–106).

Jak jsem již nastínil při charakteristice Northoff ova badatelského postupu, pracuje 
Metzinger s vícero navzájem provázanými, na sobě závislými rovinami popisu (srov. dále 
Metzinger 2005, s. 5; Metzinger 2003, s. 127). Ta nejvýše postavená je (1) fenomenolo-
gická rovina popisu, rovina vědomého prožívání světa a sebe v něm z pozice 1. osoby, 
kterou podobně jako Northoff  považuje Metzinger za plnohodnotně „skutečnou“ a navíc 
nepřímo závislou na jazykové mohutnosti.4 Fenomenologická rovina je bezprostředně 
závislá na (2) reprezentacionální rovině, která byla stručně charakterizována výše. Tato 
rovina popisu je pro Metzingera tolik významná především proto, že se zde stýká perspek-
tiva 1. a 3. osoby, a to následujícím způsobem: Pokud jako naturalisté předpokládáme, že 
fenomenální rovina prožívání existuje díky systému, který (ať už jakýmkoli způsobem) 
generuje třídu fenomenálních stavů, pak z fenomenologické roviny popisu (já sám sebe 
prožívám jako tělo, jako žitou perspektivu – jako jisté centrum – vnímající okolní svět jako 
cosi odděleného od světa vnitřního, a vnitřní svět jako do tohoto vnějšího světa pevně 
zasazeného a k němu vztaženého) vyplývá, že existuje systém, který dokáže reprezentovat 
své bezprostřední okolí pomocí modifi kování svých vnitřních stavů, dokáže reprezentovat 
své vlastní – spontánně generované – vnitřní stavy, dokáže také reprezentovat tyto dvě 

4  V protikladu např. k americkému fi lozofovi mysli, Danielu Dennettovi, jímž se Metzinger nechává inspi-
rovat a k němuž také nezřídka odkazuje a který fenomenologii přisuzuje status „virtuální“ reality a navíc 
závislé na jazyku.
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třídy stavů jako odlišné a nakonec také dokáže reprezentovat první a druhou třídu stavů 
jako dva celky, z nichž první jakožto koordinační bod, pevná perspektiva, cosi stálého 
a přitom měnícího svou pozici v rámci druhého celku, je na tento druhý celek zaměřeno 
a dokáže v něm diferencovat, registrovat a ukládat (pamatovat si) změny.

Nižší rovinu popisu představuje (3) rovina funkcionální (někdy ještě dělená na samo-
statnou rovinu komputační, která může být pro účely seznámení s autorem opomenuta). 
Tato se zaměřuje na popis kauzálních vztahů mezi předpokládanými reprezentacemi 
(modely, simulacemi, prezentacemi apod., viz výše) získanými z analýzy fenomenologické 
úrovně. Nejnižší úroveň popisu, kterou Metzinger uvádí je (4) úroveň neuronální, tedy 
ta, jež popisuje, jak jsou entity získané na vyšších úrovních popisu konkrétně realizová-
ny v neurobiologickém substrátu. Tato úroveň spadá plně do kompetence neurovědy, 
v jejímž rámci jde o popis struktur mozku a jejích základních funkcí. Neurofi lozofi ckým 
momentem zde je přesvědčení, že analýza této úrovně, u níž lze sledovat neustálý pokrok 
a nárůst nových poznatků, má bezprostředně navazovat na vyšší úrovně popisu, včetně 
té fenomenologické.

Dalším výrazným znakem Metzingerovy teorie subjektivity je systém tzv. constraints 
(podmínek, omezení), jejichž splnění nám umožňuje hovořit o daném systému jako o sub-
jektu prožívání. Nepochybnou výhodou takového přístupu je možnost rozlišování mezi 
různými stupni subjektivity a poměrně přesný a hlavně názorný popis (a) vývojových 
stupňů subjektivity (evoluční škála) a (b) dysfunkcí a patologií subjektivity (systém psy-
chopatologií, bludů, poruch osobnosti apod.). S pomocí tohoto systému se Metzingerovi 
daří přesvědčivě argumentovat, že při nesplnění daných podmínek (constraints) bude 
systém při generování sebe-modelu (tedy svého Já) vykazovat specifi cký defi cit, a to pokud 
možno na všech výše zmíněných rovinách popisu.5 Nebudu zde uvádět všechny podmínky 
(pro zájemce Metzinger 2005 a podrobněji Metzinger 2003), zmíním pouze některé zá-
kladní, aby bylo možné si vytvořit představu o tom, jak Metzingerova „constraint-analýza“ 
subjektivity vypadá.

Každý obsah fenomenálního vědomí musí jistě splňovat podmínku (a) globální do-
stupnosti (např. pro funkce jako je pozornost, kontrola chování apod.), (b) zpřítomnění 
(generování fenomenálního „nyní“), (c) transparentnosti (velmi důležitá podmínka, která 
zajišťuje, že většina procesů, které se podílejí na generování vědomé zkušenosti, samy 
nejsou obsahem této zkušenosti; tzn. že systém např. reprezentuje stavy světa, aniž by 
reprezentoval procesy, díky nimž se tyto reprezentace realizují, tzn. „nositele“ obsahu); 
zde tkví vysvětlení fenoménu, že jsme všichni vždy původně naivními realisty, že je nám 
svět bezprostředně dán jako vnější svět a nikoli jako model generovaný systémem (srov. 
např. Metzinger 2003, s. 13n.). Současné splnění těchto tří podmínek dává vznik tzv. 
minimálnímu vědomí, které ovšem ve světě jen těžko nalezneme. Takový systém by byl 
totiž uvězněn v jednom jediném nyní, bez minulosti i budoucnosti (z evolučního hlediska 
by zřejmě neobstál). Proto musí systém splňovat podmínky další: tzv. (d) matrjoškového 

 5 Pro každou jednotlivou podmínku uvádí Metzinger její realizaci na všech rovinách popisu, od fenomeno-
logické až po neuronální (srov. Metzinger 2005).
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holismu (vnímané a pozornosti přístupné objekty jsou vždy ve formě celků, nikoli bezkon-
textových atomů; pozornost lze obracet k částem a atributům, avšak vždy jakožto celkům 
v rámci větších celků), (e) dynamičnosti (zajišťující základní formy temporálních obsahů 
vědomé zkušenosti: přítomnosti, trvání a změny), (f) perspektivity (strukturální rys feno-
menálního prostoru jako celku, spočívající v existenci jediného, koherentního a časově 
stabilního modelu reality, který je „centrován“ kolem jediného, koherentního a časově 
stabilního modelu systému samotného). Splnění všech těchto podmínek (včetně některých 
dalších, srov. Metzinger 2005, s. 6–18; Metzinger 2003, kap. 3, s. 117–207) nutně povede 
k tomu, že systém bude subjektivně prožívat svět i sebe z perspektivy 1. osoby.

Ačkoli je zde uváděná prezentace Metzingerovy teorie nadmíru zjednodušená a okleš-
těná, stačí, když bude zřejmý její naturalistický charakter (tzn. předpoklad, že subjektivní 
rovina je přístupná zkoumání z pozice 3. osoby), její reprezentacionistický akcent (právě 
reprezentacionistická analýza má náležet do kompetencí fi lozofi e, resp. kognitivní vědy) 
a její provázanost s empirickou rovinou, resp. její otevřenost vůči testování a případným 
korekcím ze strany empirických věd.

Henrik Walter

Walter náleží k erudovaným fi lozofům a současně praktikujícím vědcům (působí na 
klinice lékařské psychologie) hrdě se hlásících k programu neurofi lozofi e. U Waltera je 
potřeba zmínit především dva teoretické příspěvky obecnějšího rázu, a to jeho pojetí 
minimální neurofi lozofi e a tzv. teze diferencielní metafyziky.

Minimální neurofi lozofi e (Walter 1997, s. 168) je metafi lozofi cká strategie naturalistické 
provenience pro rozpracování teorie mentálního. Jejím ústředním ontologickým před-
pokladem je, že mentální procesy biologických organismů jsou realizány neuronálními 
procesy nebo s jejich pomocí. Podmínkou je, že fi lozofi cké analýzy mentálních procesů 
by neměly být v rozporu s obecně přijatými teoriemi o mozku. Její důležitý heuristický 
princip říká, že ze struktury a dynamiky neuronálních procesů lze získat poznání o struk-
tuře a dynamice procesů mentálních.

Teze diferencielní metafyziky (tamtéž, s. 167) znamená: To, co původně chápeme jako 
jednu třídu entit, kterou označujeme např. jako mentální stavy, obsahy mysli, kvality či 
kvália (tato třída by zahrnovala pocity, vědomá rozhodnutí, přesvědčení, přání, představy, 
vjemy barev, chutí, pocity slasti, bolesti apod.) se může ukázat jako velmi diferencovaná 
množina obsahující prvky různých ontologických tříd (některé z nich mohou být konkréta, 
jiné abstrakta, některé mohou být vykazatelné jako stavy mozku, jiné zase jako jazykové 
konstrukce bez odpovídajících struktur či vzorců aktivity v rámci činnosti mozku).

Ideu neurofi lozofi e Walter nejdůsledněji aplikoval na tématu lidské svobody (srov. 
Walter 1997). Cílem jeho teoretické práce je ukázat, že svoboda vůle ve své tradiční silné 
verzi je neudržitelnou myšlenkou, která by měla být nahrazena slabší verzí v podobě tzv. 
naturalizované teorie lidské autonomie. Jinak řečeno se zde Walter pokouší ukázat, jak 
dát pojmu svobody vůle nějaký obsah, který bude vztažen k empiricky zkoumatelné realitě 
(nejde mu tedy o pokračování v tradičním transcendentálním pojetím svobody vůle).
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Nespornou výhodou, podobně jako tomu bylo u Metzingera, je Walterův metodický 
přístup k dané tématice. Rozbor svobody vůle zahajuje komponenční analýzou tohoto 
pojmu, která mu později umožní prokázat, že jednotlivé komponenty (jejichž přijetí je 
předpokladem přijetí svobody vůle) jsou vzájemně neslučitelné, z čehož vyvozuje, že je 
potřeba je nějakým způsobem „oslabit“ a zároveň podepřít nějakou empiricky relevantní 
teorií.

Komponenty pojmu svobody vůle, které ztělesňují naše základní intuice vztažené 
k tomutu pojmu, jsou následujícící: (a) moci jednat jinak, (b) pochopitelné (inteligibilní) 
chtění, (c) bytí původcem jednání. Intuice (a) říká, že pokud jsem jednal svobodně, pak 
jsem teoreticky vždy mohl zvolit jinou alternativu jednání, byť jsem v praxi konal tak, jak 
jsem konal. V rámci uvažování o této intuici se tradičně řeší spor mezi determinismem 
(každý jev má svou příčinu) a indeterminismem (existují nezapříčiněné jevy, tedy „ná-
hody“). Walter ukazuje, že ani silná mechanistická verze deteterminismu (každý jev má 
jednoznačnou, z principu předvídatelnou příčinu), ani indeterminismus (zcela náhodný 
jev budeme pokládat za iracionální, což je v rozporu s druhou intuicí) nezakládají prostor 
pro svobodu. Podle intuice (b) musí být základem svobodného jednání rozumný, zvážený 
důvod, v opačném případě jednání označíme za impulsivní, iracionální, bezdůvodné, 
tedy neslučitelné se svobodným. Intuice (c) představuje myšlenku, že zdrojem/původcem 
jednání musí být osoba/subjekt, která nejedná ani na základě vnitřních iracionálních 
pohnutek, ani není výslednicí sil vnějšího prostředí.

Walter nabízí oslabené, „naturalizované“ verze těchto tří intuicí, které mají jednak dát 
pojmu svobody vůle nějaký dobrý smysl a přitom nebýt v rozporu s vědeckým poznáním 
(tedy něco, co např. Kant považoval za jednu z aporií rozumu: koexistence světa příčin 
a světa důvodů).

Jak tedy vypadá Walterem navrhované oslabení jednotlivých intuicí, při němž by tyto 
zůstaly navzájemně slučitelné a přitom nebyly zcela „antiintuitivní“? U komponenty (a) 
si Walter mnohé slibuje od teorie deterministického chaosu (resp. nelineární dynamiky), 
v jejímž rámci lze považovat děje v mozku za přísně deterministické a současně pro svou 
komplexnost za principiálně nepředpovídatelné.6 Aby mohly být důvody (b) kauzálně 
potentní (být příčinami jednání), musejí být nějakým způsobem reprezentovány na neuro-
nální úrovni, jednoduše řečeno „skutečné“. Pro zodpovězení otázky, jak realizace důvodů 
vypadá, by nám mohly podle Waltera posloužit teorie teleosémantiky a neurosémantiky 
(podrobnosti viz Walter 1997, s. 266nn). Teorie, které Walter předkládá, mají zpravidla 
externalistický charakter, tzn. že staví na principiální provázanosti organismu se svým 
prostředím při generování významů. V intuici (c) jde pak o to, aby chování vycházelo ze 
 6 U nelineárních systémů se střídají fáze „chaotické“ s fázemi „lineárními“ (částečně vypočitatelnými, 

před vídatelnými), což Walter využívá pro zajímavou spekulaci v kontextu lidské ontogeneze: U dítěte 
pře vládají chaotické fáze, dítě je spontánní, ve svém chování poměrně málo předvídatelné, „zdravý“ 
dospělý jedinec má obě fáze v rovnováze – jeho chování je sice relativně předvídatelné, z jeho chování 
však nezmizely prvky kreativity a smysl pro nové, ještě nepoznané. U strašího člověka naopak převládají 
fáze lineární, není schopen se dostat ze zajetých kolejí, vymyslet něco nového, jeho chování se může stát 
předvídatelné do toho stupně, že mu může být odejmuta odpovědnost za vlastní chování, podobně jako 
u dětí, ovšem z opačného důvodu. Srov. Walter 1997, s. 266nn.
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systému samotného a nebylo pouze výslednicí působících sil vnějšího prostředí. Nezastu-
pitelnou roli zde sehrává role emocí – u původcovství jednání jde především o pocit, že 
Já něco konám (že je to moje konání, za které nesu odpovědnost). Není bez zajímavosti, 
že tento pocit může být se skutečným jednáním osoby disociován, např. při „syndromu 
cizí ruky“, kdy jedna pacientova ruka jedná naprosto svévolně, pacient nepociťuje žád-
nou odpovědnost za „její chování“ a může ji ovládat pouze vnějšími příkazy. Walter, 
podobně jako jiní fi lozofující neurovědci a psychiatři, má tu výhodu, že podobné případy 
zná z klinické praxe. Všechny tři zde představené „oslabené“ verze intuicí svobody vůle 
ústí do pojetí osoby jakožto autonomního aktanta jednajícího na základě svých dispozic 
a zkušeností, které se ovšem neustále obnovují a modifi kují.

Na závěr uvádím stručné hodnocení představených zástupců neurofi lozofi e, které 
si klade za cíl vyzdvihnout především to, co je všem těmto (a nejen těmto, viz příloha 
autorů) společné; rozdíly mezi nimi bych spatřoval spíše v akcentech a specializaci na 
určité téma. Pokusím se to shrnout v několika bodech:
(1) Nejsilnějším spojovacím článkem bude jistě naturalistický přístup, tj. přesvědčení, 

že pouhou pojmovou analýzou ani výlučně fenomenologickou metodou fenomé-
ny mysli, vědomí, svobody jednání aj. adekvátně nepochopíme. Obecně tito autoři 
kladně hodnotí vědeckou metodu jako nástroj pro zkoumání lidské mysli7 a jejích 
mohutností a vystupují proti provozování tzv. Lehnstuhlphilosophie8, tzn. pronášení 
a priori soudů a vymýšlení a priori teorií bez kontextu empirické vědy.

(2) Dalším takovým bodem průniku by mohl být reprezentacionismus (jistou výjimkou 
zde však bude prvně jmenovaný Northoff ), tj. přesvědčení, že aby bylo možné zkou-
mat mysl/vědomí naturalisticky (tzn. z perspektivy 3. osoby, resp. kombinací per-
spektivy 1. a 3. osoby), musejí v empirické rovině existovat nějaké zaznamenatelné 
entity, jež budou odpovídat entitám a strukturám odhalovaným v rovině fenomenální. 
Nejdůslednějším a podle mého názoru také nejpřesvědčivějším je v tomto ohledu 
Metzinger, Northoff  zůstává v půli cesty.

(3) Shoda panuje také v tom, že vědy o mozku a kognitivní vědy obecně jsou základem 
a zdrojem nosné fi lozofi e mysli, neřkuli tzv. nového obrazu člověka.

(4) Na čem se shodují všichni jmenovaní i nejmenovaní neurofi lozofové, je evoluční 
původ lidské mysli a vědomí. Z toho také vyplývá, že tito autoři chápou např. vědo-
mí jako graduálně diferencovaný pojem jak v diachronním pohledu (lidské vědomí 
souvisí s vývojem centrální nervové soustavy jeho evolučních předchůdců a s postup-
nými změnami lidského prostředí, které současně s rozvojem jazykové komunikační 
mohutnosti vývoj komplexity mozku akcelerovaly), tak v pohledu synchronním (ať 
již ve srovnání vývojových stupňů lidské ontogeneze, tzn. vývoj vědomí od dítěte 
po dospělého jedince, nebo v kontextu jiných, člověku příbuzných biologických 
druhů).

 7 Srov. např. s Quinovým programem „naturalizované epistemologie“.
 8 Původně z angl. termínu armchair-philosophy uváděného americkou „neurofi lozofkou“ P. S.Churchland.
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(5) Filozofi cké intuice, které jsou systematicky popisovány a zkoumány v rámci fenome-
nologie, se berou z „nepřekročitelných“ pocitů (konstantních, fundamentálních pro 
lidskou vědomou zkušenost). Neurofi lozofové však sdílejí přesvědčení, že nemá jít 
o to na základě těchto „pocitů“ budovat metafyzické teorie subjektivity, nýbrž má 
jít o vysvětlení původu a role těchto pocitů v subjektivním prožívání, o to ukázat, 
k čemu tyto pocity slouží (z teleofunkcionálního hlediska) a jaké vnímání a chápání 
světa a sebe samých nám zprostředkovávají.

(6) Všichni autoři jsou podle mého názoru hodni pozornosti a studia pro ty, kteří se zají-
mají o fi lozofi i mysli a kognitivní vědy vůbec (cenné argumenty můžeme ovšem najít 
i pro kontext fi lozofi cké antropologie). Jejich knihy jsou u nás prakticky nedostupné, 
vycházejí z velké části pouze v němčině, někteří autoři jako Northoff  a Metzinger 
vydávají své monografi e i v angličtině. Bohatým zdrojem textů těchto autorů je ovšem 
internet, kde nalezeneme mnoho původních článků a statí i v angličtině.

A na závěr si dovolím soukromou poznámku k projektu neurofi lozofi e vůbec. Přede-
vším – nemělo by jít o značku, ať už se jedná o „fi lozofi i“, „fi lozofi i mysli“ či „neurofi lo-
zofi i“. Pokud má někdo opravdový zájem o poznání lidské mysli a vědomí (jež bude vždy 
i svým způsobem osobním tématem), pak by měl mít odvahu a sílu podívat se na výzkum 
na všech frontách bádání (tedy samozřejmě včetně, či dokonce hlavně těch empirických) 
a nezasvětit svůj akademický život např. záchraně „pravé fi lozofi e“ před zhoubným buje-
ním vědecko-technického způsobu myšlení.
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PŘÍLOHA: Výběrový přehled neurofi lozofů německé provenience

I. Prof. Dr. med. habil. Dr. phil. habil. Georg Northoff 

Narozen 16. ledna 1963 v Hamburku v rodině lékaře Ferdinanda Northoff a je psychiatr, neuro-
vědec a fi lozof. V letech 1983–85 studoval medicínu v Budapešti, v letech 1985–88 medicínu a fi lo-
zofi i na univerzitách v Essen a Bochumi (D). Medicínské praktikum vykonal na Texasské univerzitě 
v Houstonu a univerzitě v New Yorku (USA) a v Německu na psychiatrii univerzity v Heidelbergu. 
Po tuto dobu se rovněž věnoval studiu fi lozofi e. V r. 1990 obdržel na Mnichovské univerzitě titul 
doktora medicíny. O rok později získal také doktorát z fi lozofi e. V r. 1998 a 1999 následovaly ha-
bilitace z medicíny a fi lozofi e, na jejichž základě napsal monografi i Das Gehirn (2000). Po tříletém 
pobytu na Harvardské univerzitě v Bostonu (USA) učí na univerzitě v Magdeburgu (D).

Monografi e:

Das Gehirn. Eine neurophilosophische Bestandsaufnahme (2000)

Personale Identität und operative Eingriff e in das Gehirn (2001)

Philosophy of the Brain. The Brain-problem (2001)

Vydavatelská činnost:

Neuropsychiatrie und Neurophilosophie (1997)

Kontakt:

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin

Universität Magdeburg

Leipziger Strasse 44, D-39120 Magdeburg

Tel.: 0391/6713479/-14234, Fax: 0391/6715223

E-mail: georg.northoff @medizin.uni-magdeburg.de

II. Prof. Dr. Thomas Metzinger

Narozen 12. března 1958 ve Frankfurtu n/M. je profesorem teoretické fi lozofi e na univerzitě 
v Mainzu (D). Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou fi lozofi e mysli, epistemologie se zaměřením 
na neurovědy a neuroetika. Studoval fi lozofi i, etnologii a teologii na univerzitě ve Frankfurtu. 
V r. 1985 promoval s prací o problému těla a mysli. V r. 2000 byl jmenován profesorem fi lozofi e 
a kognitivních věd na univerzitě v Osnabrücku (D), v témže roce ovšem přestoupil na univerztu 
v Mainzu, kde působí dodnes.

Monografi e:

Subjekt und Selbstmodell (1993, 1999)

Being No One (2004)

Vydavatelská činnost:

Bewußtsein – Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie (1995)

Conscious Experience (angl. verze, 1995)

Neural Correlates of Consciousness – Empirical and Conceptual Questions (2000)
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Kontakt:

Philosophisches Seminar

Johannes Gutenberg-Universität

D-55099 Mainz

Tel: +49-6131-39-23279, Fax: +49-6131-39-25141

E-mail: metzinger@uni-mainz.de

III. Prof. Dr. med. Dr. phil. Henrik Walter

Narozen 10. května 1942 v Heidelbergu. V letech 1981–88 studoval medicínu, fi lozofi i a psy-
chologii v Marburgu, Giessenu (D) a Bostonu (USA). V letech 1989–1992 se dále vzdělával jako 
odborný lékař v oboru neurobiologie v Düsseldorfu (D) a mezi lety 1994–97 absolvoval studium 
psychiatrie na různých univerzitách v Německu. Mezi lety 1992–94 byl vědeckým spolupracov-
níkem prof. Gerharda Vollmera na univerzitě v Braunschweigu (D), kde se věnoval především 
fi lozofi i mysli a teorii vědy. V r. 1992 ukončil úspěšně studium medicíny prací z experimentální 
patofyziologie a v r. 1997 promoval z fi lozofi e prací Neurophilosophie der Willensfreiheit, která vyšla 
i knižně. V letech 1998–2004 působil jako vrchní primář nově vzniklé univerzitní psychiatrické 
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Proč jsou poruchy identity tak pozoruhodné pro fi lozofy?1

Thomas Metzinger
(Johannes Gutenberg-Universität, Mainz / Německo)

Summary:

In this article, the author argues that psychiatric, and especially identity disorders are 
worth studying for philosophers, and that they are in fact pathological ways of the system’s self-
modeling process. From philosopher’s point of view, he analyzes two types of identity disorders 
while applying his Self-Model Theory on them. The fi rst one is a specifi c type of delusional 
misidentifi cation, namely reverse intermetamorphosis in which the patient believes he/she is 
somebody else. In the second one, some clinical examples of patients suff ering from Cotard 
delusion are given. These patients consistently deny that they live or even exist. Author argues 
that in both cases there is something disintegrated on subcognitive (neurobiological, functional 
and representational) levels, which leads to inevitable changes in patients’ phenomenology.

1.  Poruchy identity a jejich relevantnost pro fi lozofi i mysli

„Poruchy identity“ tvoří rozsáhlou třídu psychiatrických poruch, které díky deviantním 
formám sebe-modelování2 ústí do radikálních změn v pacientově fenomenálním zakou-
šení vlastní osobní identity. Fenomenální zkušenost „jáství“ (selfhood) a transtemporální 
identity3 variuje na extrémně rozsáhlé škále možností: Existují docela prosté ztráty obsahu 
(např. celkové ztráty propriocepce, které mají za následek „netělesný“ stav sebe-vědomí, 
viz Cole 1995, Gallagher a Cole 1995, Sacks 1998). Existují různé typologie fenomenál-
ní dezintegrace jako např. u schizofrenie, depersonalizačních poruch nebo u disociační 

 1 Z anglického originálu Why are identity-disorders interesting for philosophers? In Thomas Schramme und 
Johannes Thome (Hrsg.), Philosophy and Psychiatry. de Gruyter, Berlin 2003, se svolením autora i vyda-
vatele, přeložil Jan Navrátil; pozn. red.

 2 Podobné Metzingerovy termíny překládám jako sebe-model (self-model), analogicky k sebe-reprezentaci 
(self-representation) nebo sebe-vědomí (self-consciousness), ostatní specifi cké výrazy uvádím v uvozovkách 
a s angl. originálem v závorce. [pozn. překl.]

 3 trvající v čase [pozn. překl.]
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poruchy identity (Dissociative Identity Disorder – DID), která je někdy doprovázena 
zmnožením fenomenálního Já v rámci jednoho a téhož systému. Je sice nezbytné analy-
zovat tyto třídy stavů v pojmech funkčních defi citů či fenomenologie, neméně důležitá je 
ovšem také jejich analýza jakožto sebe-reprezentačních obsahů. U druhého typu případů se 
např. setkáváme s velkou redistribucí fenomenální vlastnosti „mojství“ (mineness) v rámci 
reprezentacionálního prostoru, která bývá občas také nazývána „smysl pro vlastnictví“. 
Připomeňme ještě, že existují minimálně čtyři různé bludy s chybnou identifi kací (DM4, 
jmenovitě Capgrasův syndrom, Frégoliho syndrom, intermetamorfóza, reverzní interme-
tamorfóza a reduplikativní paramnézie.) Z pohledu fi lozofa se v tomto příspěvku zaměřím 
na dva specifi cké typy poruch identity – poruchy, které jsou bezprostředně relevatní pro 
fi lozofi i: specifi ckou formu bludů s chybnou identifi kací (DM) a Cotardův syndrom. Proč 
by se měli fi lozofové do něčeho takového pouštět? A proč by to psychiatrům nemělo být 
lhostejné?

Máme-li skutečný zájem o pojmově soudržnou a empiricky věrohodnou teorii sebe-
vědomé mysli, je nezbytné, abychom naši pojmovou výbavu otestovali přinejmenším na 
vybraných příkladech z bohatých fenomenologických zdrojů, jež se týkají toho fenoménu, 
který se pokoušíme objasnit. Obecně lze říci, že relevantnost klinických studií z oblasti 
kognitivní neuropsychiatrie se zračí v tom, že nám poskytují možnost tzv. „reverzního 
inženýrství“. Pokud budeme schopni provést empiricky plausibilní reprezentacionální 
a funkcionální analýzu poruch identity, automaticky dospějeme k lepšímu pochopení 
toho, co přesně znamená být vědomě někým ve standardních situacích. Na druhé straně 
je také dobré mít k dispozici účinný lék proti neduhu, který Daniel Dennett označil jako 
„fi lozofův syndrom“ – zaměňování omezené představivosti za vhled do nutnosti (Dennett 
1991, s. 401). Je toho však mnohem více, co je třeba mít na paměti.

První věcí, jíž se musejí naučit psychiatři od fi lozofů, je, že identita není něco, co 
lze jednoduše mít, jako např. kolo či barvu svých vlasů. Z čistě logického hlediska není 
identita ani věc ani vlastnost, nýbrž relace: Identita je vůbec tím nejsubtilnějším vztahem, 
totiž vztahem, v němž se nachází každá věc sama se sebou. Na neurofenomenologické 
úrovni popisu vidíme ovšem pouze to, jak je tato relace reprezentována, jak je zobrazena 
na úrovni individuálního mozku či na úrovni osobní vědomé „zkušenosti o sobě samém“ 
(self-experience). A právě psychiatrické poruchy jsou důkazem toho, jak různými způsoby 
může být tento proces sebe-reprezentace narušen. Avšak ani zde nenalezneme žádnou 
záhadnou věc nebo vlastnost – „nějakou počitatelnou“5 osobní identitu, jež byla poškoze-
na či ztracena. To, co doznalo změny, jsou jisté reprezentacionální vlastnosti v centrální 
nervové soustavě. Samozřejmě bychom mohli z čistě teoretických důvodů rozhodnout, že 
člověk s určitým typem poškození těchto vlastností – např. pacient s ireverzibilní ztrátou 
autobiografi cké paměti a veškerého přístupu k racionálním modům svých poznávacích 

 4 Tím, že místo zkratky „DMS“ („delusional misidentifi cation syndromes“) užívám „DM“, se přikláním 
k terminologické modifi kaci zavedené Norou Breen a kol. S cílem vyhnout se nepřesnosti, která spočívá 
v předpokladu celého souboru symptomů jako defi nujících charakteristik pro rozlišení těchto kategorií. 
Srov. Breen, Caine, Colthearth, Hendy a Roberts 2000, s. 75, pozn. 1.

 5 v angl. originále slovní spojení s neurčitým členem „an identity“ [pozn. překl.]
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schopností – již nesplňuje podmínky bytí osobou. Samo o sobě by to však nezměnilo 
pacientovu fenomenologii. „Osobní identita“ může být buďto komplexním teoretickým 
pojmem, anebo konkrétní typ subjektivní zkušenosti, vědomý obsah – nikdy však neo-
značuje věc ani v mozku, ani kdekoli jinde. Jinak řečeno: psychiatři musejí přestat být 
naivními realisty ohledně osobní identity.

První věcí, kterou se naopak fi lozofové musejí naučit od psychiatrů, je, že „osobní iden-
tita“ není toliko záležitostí tradičního teoretického pole výzkumu, jež se týká otázek typu: 
„Jaké jsou podmínky určující ať už synchronní či diachronní totožnost osob?“ Identita osob 
je reprezentována také fenomenálně, a to lidským mozkem, prerefl exivně a preteoreticky, 
na úrovni samotné vědomé zkušenosti. Filozofové musejí pochopit, že neexistuje pouze 
analytický problém osobní identity, nýbrž i problém neurofenomenologický, přičemž 
oba dva jsou zajímavě propojeny. Proč tomu tak je? Vědomé Já tvořené obsahem feno-
menálního sebe-modelu (Phenomenal Self-Model – PSM; k podrobnostem viz Metzinger 
2003a) dotyčného organizmu konstituuje konkrétní způsob „bytí v relaci sám se sebou“, 
někdy dokonce tím, že organizmu reprezentuje samu identitu. Co přesně je však to, co je 
reprezentováno? Co tedy jsou – máme-li dán vhodný kulturní kontext – nutné a postačující 
podmínky pro to, abychom prožívali sebe sama jakožto osoby, identické v čase? Velmi 
stručně řečeno, systém zpracovávající informace, který je vybaven globálně dostupnou 
a integrovanou sebe-reprezentací, má díky ní možnost nacházet se sám se sebou v nových 
typech relací (tím, že má přístup k různým druhům informací o systému jakožto informa-
cím o systému). A pokud bude určitá část této informace vykazovat vysokou invariantnost, 
pak může povstat (emerge) fenomenální zkušenost transtemporální identity.

V tomto bodě musíme být ovšem obezřetní: Z hlediska pojmů, nerozlišitelnost ur-
čitě není ekvivalentní s identitou. Identatita je vztahem tranzitivním, nerozlišitelnost 
nikoli. Nerozlišitelnost v rámci sebe-modelu s sebou může nést pouze některé funkční 
invariance, např. na úrovni obrazu těla, emocí na pozadí nebo autobiografi cké paměti. 
Nicméně transparentní reprezentace6 takových funkčních invariancí může vyústit ve 
fenomenologii bytí identickým v čase, fenomenologii transtemporální totožnosti. A právě 
tato fenomenologie představuje to, co nám, za prvé, umožňuje funkčně referovat o nás 
samých jako o osobách, a za druhé, co konstituuje původ našeho teoretického diskurzu 
o osobní identitě. Bez takovéto fenomenologie bychom nemohli napsat podobnou knihu 
a vy byste ji nemohli ani číst ani jí rozumět. Pojmová sebe-reprezentace je zakotvena ve 
fenomenální sebe-reprezentaci; vlastnosti na úrovni personální jsou do značné míry určo-
vány subpersonálními vlastnostmi mozku. Prvním ponaučením, které by si měli fi lozofové 
odnést, je to, jak zranitelná a křehká lidská stvoření na úrovni těchto subpersonálních 
vlastností doopravdy jsou. Přesněji řečeno, fi lozofové musejí vzít v potaz, že existují silné 
neurofenomenologické podmínky možnosti bytí osobou, že zde neexistuje část lidského 
sebe-vědomí, jež by byla odolná vůči poruchám poznání majících původ v dezintegracích 

 6 Transparentní reprezentace je taková, která nemůže být zakoušena jakožto reprezentace. Více k pojmu 
„transparentnost“ viz Metzinger 2003a, oddíl 3.2.7 a 6.4.2; Metzinger 2003b, oddíl 2.
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na subpersonální úrovni. Proto zůstanou empirické podmínky relevantní a neopominu-
telné pro každého, kdo má vážný zájem o fi lozofi i sebe-vědomí.

Filozofi e a psychiatrie sdílejí mnoho společných cílů poznání. Ten zřejmě nejdůleži-
tější spočívá v dosažení zásadního pokroku a rozšíření poznatků v rámci problematiky 
lidského sebe-vědomí. Potřebujeme pojmově koherentní teorii sebe-vědomé mysli, jež bude 
fenomenologicky a současně empiricky plausibilní. Proto bude jedním z prvních kroků 
analýza neobvyklých neurofenomenologických konfi gurací sebe-vědomí, a to ze dvou hle-
disek současně: z hlediska teoretické psychiatrie a z metateoretické perspektivy rozvíjené 
analytickou fi lozofi í mysli.

2.  Příklad 1: Blud s chybnou identifi kací

Začněme reverzní intermetamorfózou, obvykle defi novanou jako „přesvědčení, že došlo 
k fyzické i psychické proměně sebe sama do jiné osoby.“ (Breen et al. 2000, s. 75) Poku-
sím se najít argumenty pro stanovisko, že tento typ poruchy se odvíjí od deviantní formy 
fenomenálního sebe-modelování a že principiálně by se mohla objevit i u ne-jazykových 
/ ne-kognitivních stvoření, neschopných mít „přesvědčení“ v užším fi lozofi ckém smyslu. 
Předkládám zde stručný výňatek z nedávné studie případu pacientky Roslyn Z., provedené 
Norou Breen a kol.:

RZ, 40letá žena, měla bludnou představu, že je mužem. Jednalo se o stabilní blud trva-
jící již dva měsíce, než jsme se s RZ sešli. Během těchto dvou měsíců byla přesvědčena, 
že je svým otcem, někdy ovšem tvrdila, že je svým dědem. Když jsme se s RZ setkali my, 
proměňovala se7 ve svého otce. Reagovala pouze, pokud byla oslovena otcovým jménem, 
a jeho jménem se také podepisovala na formulářích. Konzistentně vyprávěla o životě 
svého otce, byla-li otázka směřována na její osobní životní historii. Například tvrdila, že 
je šedesátník. (…) Následující pasáž je z rozhovoru s RZ. Během rozhovoru seděla matka 
RZ, Lil, vedle ní.

Tazatel: Můžete mi prozradit své jméno?

RZ: Douglas.

Tazatel: A příjmení?

RZ: B.

Tazatel: A kolik je vám let?

RZ: Nepamatuju se.

Tazatel: Tak přibližně, kolik je vám?

RZ: Šedesát a něco.

Tazatel: Šedesát a něco. Jste vdaná/ženatý?

 7  V angl. originále: “…she had taken on the persona of her father.” Doslovně tedy, že na sebe brala „osobu“ 
svého otce; etymologie slova persona však v sobě skrývá i jiný význam, totiž škrabošku, kterou si antičtí 
herci kladli před tvář a proměňovali se tak v různé osoby. [pozn. překl.]
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RZ: Ne.

Tazatel: Ne. Ale byl(a) jste vdaná/ženatý?

RZ: Ano.

Tazatel: Jak se jmenuje váš partner?

RZ: Nevzpomínám si. Lil.

Tazatel: Lil. Máte děti?

RZ: Čtyři.

Tazatel: A jak se jmenují?

RZ: Roslyn, Beverly, Sharon, Greg.

(…)

RZ stojí před zrcadlem a pozoruje svůj odraz v něm.

Tazatel: Když se podíváte do zrcadla, koho vidíte?

RZ: Dougie B. (jméno jejího otce)

Tazatel: Jak vypadá ten odraz?

RZ: Má rozcuchané vlasy, má vousy, knír a skleslý pohled.

Tazatel: Takže to je muž nebo žena?

RZ: Muž.

Tazatel: Kolik je Dougiemu?

RZ: Šedesát a něco.

Tazatel:  A odraz, na který se teď právě díváte, vypadá jako někdo, komu je přes šede-
sát?

RZ: Ano.

Tazatel: Vypadá, že mu je tolik, že?

RZ: Ano.

Tazatel: Myslíte, že člověk, kterému je přes šedesát, by měl šedivé vlasy?

RZ: No, já jsem dlouhá léta neměl moc starostí, takže mi vlasy nezešedivěly.

Tazatel: Takže nejsou šedivé?

RZ: Ne. Jsou hnědé.

(Breen a kol. 2000, s. 94, 98)

Reverzní intermetamorfóza je fi lozofi cky relevantní, poněvadž představuje výzvu 
Wittgenstein/Shoemakerovu principu imunnosti vůči chybné identifi kaci (Wittgenstein 
1953, s. 67, Shoemaker 1968). Je zcela zřejmé, že existují případy fenomenální sebe-
reprezentace, zvláště pak fenomenální reprezentace vlastní osobní identity, které jsou 
chybnými reprezentacemi. Filozofové musejí nahlédnout to, že existují subsymbolické, 
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bez-podmínkové a fenomenálně transparentní formy sebe-reprezentace, které jsou princi-
piálně falibilní a mohou vést k evidentně chybné identifi kaci i na jazykové, osobní úrovni 
sebe-reprezentace. Krátce se k této otázce vrátím v oddílu 4.

Blud s chybnou identifi kací je spíše symptom než syndrom, který se skládá ze stabilní 
skupiny symptomů; příznačná variabilita chybných sebe-identifi kací je úzce spjata s těž-
kými psychotickými stavy (Förstl a kol. 1991, s908n). Rád bych nyní obrátil čtenářovu 
pozornost k jednomu plnohodnotnému syndromu, který je opět nanejvýš relevantní pro 
fi lozofi i mysli.

3.  Příklad 2: Cotardův syndrom

Podívejme se nyní krátce na druhý typ poruchy identity, jež je opět svým způsobem 
teoreticky relevantní. Tuto poruchu lze podle mého příhodně označit jako popírání exis-
tence. V roce 1880 zavedl francouzský psychiatr Jules Cotard termín délire de negation 
pro označení zvláštního druhu „nihilistického“ bludu, jehož hlavním charakteristickým 
znakem je skutečnost, že pacienti popírají svou vlastní existenci a často také dokonce 
existenci vnějšího světa (viz Cotard 1880, podrobnější pojednání viz Cotard 1882). Od 
roku 1879 se o tomto stavu hovoří ve vědecké literatuře jako o „Cotardově syndromu“ 
(Séglas 1879, pro stručný přehled literatury viz Enoch, Trethowan 1991, s. 163nn). I když 
stále ještě probíhá velká diskuze o pojmu bludu jako takovém (viz např. Young 1999) 
a o pojmovém statusu „patologických“ systémů přesvědčení (viz Coltheart, Davies 2000, 
Marshall, Halligan 1996) obecně, většina badatelů se shoduje na tom, že Cotardův syn-
drom je s největší pravděpodobností samostatná teoretická entita.8 Já jej zde budu prostě 
považovat za neurofenomenologickou třídu stavů, jíž charakterizuje zvláštní způsob devi-
antního sebe-modelování, aniž bych se pouštěl do dalších empirických spekulací.

Coby iluze je Cotardův sydnrom jistě značně dramatický např. již tím, že rozbíjí 
globální logickou koherentnost pacientovy „sítě přesvědčení“ (viz Young 1999, s. 582n) 
a jednoduše ruší biografi ckou koherentnost tím, že vykazuje více či méně modularizované 
poškození kognitivního modelu reality, k němuž má pacient vědomý přístup. Cotardův 
syndrom je monotematická porucha (Davies a kol. 2002). Podobně jako v případě ji-
ných bludů jde spíše o jistý rys specifi ckých obsahů přesvědčení, který vyvolává vážné 
pochybnosti o statusu pacienta jako racionálního subjektu. Bližší pohled na data ovšem 
odhalí, že Cotardův pacient může být považován za racionální subjekt, protože dochází 
k jedinému možnému závěru, který plyne z dramatického přelomu v jeho subkognitiv-
ním fenomenálním sebe-modelu (PSM). Naději na úspěch by proto mohly mít takové 
testovatelné a pojmově přesvědčivé hypotézy, jež vycházejí z předpokladu, že Cotardova 
porucha je jednoduše modularizovaná reakce kognitivní úrovně na velmi neobvyklou 
percepční zkušenost (Young, Leafhead 1996). Je však třeba jasně říci, že fenomenologie 
 8 Young a Leafhead (1996, s. 154) argumentují, že neexistuje specifi cký symptom prokazatelný ve všech 

čistých Cotardových případech, zatímco Berios a Luque (1995) nabízejí statistickou analýzu dřívějšího 
používání tohoto termínu v klinické praxi a docházejí k závěru, že čistý Cotardův syndrom (zastoupený 
pacienty „Cotarda typu 1“ existuje a že jeho nozologický původ „spočívá v bludných a nikoli afektivních 
poruchách;…“ (tamtéž, s. 187). Já k tomu zde nebudu zaujímat stanovisko.
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pevného přesvědčení o vlastní neexistenci se může ukázat jako příliš složitá a komplexní 
na to, aby mohla být zkoumána např. klasickými přístupy analýzy přesvědčení a chtění, 
poněvadž zcela jistě zahrnuje patologii na ne-propozičních úrovních fenomenální sebe-
reprezentace.

Je zřejmé, že každá budoucí fi lozofi cká teorie mysli by měla být schopna zakompono-
vat případy „popírání existence“, jak je známe u subjektů s Cotardovým syndromem, jako 
důležitou fenomenologickou podmínku, která musí být splněna již ze své pojmové povahy. 
Existuje celá řada neurologických poruch, pro něž je příznačné neuvědomování si specifi c-
kých defi citů, jež se objevují po úrazech mozku, přičemž všechny falzifi kují Karteziánský 
pojem epistémické transparentnosti ve fenomenálním sebe-vědomí; jde např. o myšlenku, 
že se nemohu mýlit v obsazích vlastní mysli nebo že nepostřehnuté omyly nejsou možné, 
protože tu prozařuje světlo poznání, a to skrze Já. V případě čistých a extrémních verzí 
Cotardova bludu jsme konfrontováni se zvlášť pozoruhodným druhem reprezentacionální 
konfi gurace: Pacienti mohou tvrdit nejen to, že jsou mrtví, ale i to, že vůbec neexistují. 
Jinak řečeno něco, co vypadá jako a priori nemožnost z logického hlediska – vědomý 
subjekt upřímně popírající svou vlastní existenci – se jeví jako fenomenologická realita. 
A fenomenologii je třeba brát vážně. První lekcí, jakou si z tohoto případu musíme odnést, 
je toto: Můžete být plně při vědomí a přesto upřímně popisovat obsah vaší fenomenální 
zkušenosti o sobě samém jako „ne-existenci“. Jinými slovy: v lidském mozku existují 
nomologicky možné reprezentacionální konfi gurace, které vedou pravdomluvné subjekty 
k logicky nekoherentním výrokům. To, co potřebujeme, je reprezentacionální analýza 
tohoto sledovaného fenoménu, která by položila pojmové základy explanačnímu postupu 
na funkcionální a neurovědecké rovině popisu.

Na jiném místě (Metzinger 2003a, oddíl 6.4.4; 2003b), kde se diskutovala kognitivní 
subjektivita jako výzva naturalismu, jsem navrhl reprezentacionální analýzu karteziánské 
myšlenky:
– [Jsem si jist, že já* existuji.]9

U krajních forem Cotardova bludu jsme konfrontováni s bludnými přesvědčeními, jež 
mohou být vyjádřeny následovně:
– [Jsem si jist, že já* neexistuji.]

Lehčími formami jsou bludná přesvědčení, která se dají vyjádřit následovně:
– [Jsem si jist, že já* jsem mrtvý]

Jak vypadá fenomenologický terén Cotardova bludu? Nedávná analýza sta případů 
(Berrios a Luque 1995, viz Obr. 2, s. 186) ukazuje, že u 89 % subjektů byly zjištěny těžké 
deprese, nejčastější formou byl „nihilistický blud“ týkající se těla (86 %) a existence jako 
takové (69 %). Dalším, často se objevujícím obsahem PSM u Cotardových pacientů byla 
úzkost (65 %), provinilost (63 %), hypochondrický blud (58 %) a, co jistě překvapí, blud 
nesmrtelnosti (55 %; viz cf. Berrios a Luque 1995, s. 187). U mnoha případů se zdá, že 
tělesný sebe-model zmizel, nebo se stal přinejmenším pozornostně nedostupný). Jeden 
59letý pacient např. tvrdil „Nemám krev“ (Enoch a Trethowan 1991, případ 5, s. 172), 

 9 Hvězdička je zde užívána podle dohodnuté notace zavedené Hectorem Neri Canstańedou 1996.
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jiný zase říkal „Míval jsem srdce. Mám něco, co bije místo něj“ (tamtéž, s. 173), zatímco 
další studie případů (Ahleid 1968, citovaný podle Enocha a Trethowana 1991, s. 165) 
hovoří o pacientovi, který žádal, „aby byl pochován, protože, jak tvrdil, byl ‚mrtvola, která 
už zapáchá‘. O měsíc později řekl, že nemá maso ani nohy či trup. Tyto myšlenky byly 
natolik neotřesitelné, že klinický obraz zůstával beze změn po měsíce“. Taková počáteční 
stádia často postupují do stavu, v nichž se popírá tělo jako celek a pacient se pak cítí jako 
„živá mrtvola“; pak např. říká: „Už nejsem naživu“; „Jsem mrtvý“ (Enoch a Trethowan 
1991, případ 1, s. 168) nebo prohlašuje „Nemám tělo, jsem mrtev“ (Enoch a Thretowan 
1991, případ 2, s. 168), nebo jako Youngův a Leafheadův pacient W. I. (Young a Leafhead 
1996, s. 154nn), který byl jednoduše přesvědčen, že byl ještě několik měsíců po nehodě 
na motocyklu mrtvý (při nehodě došlo k pohmožděninám v pravé hemisféře spánkovo-
temenních oblastí a oboustrannému čelnímu poškození) s tím, že toto přesvědčení s časem 
pomalu vyvanulo.

Zajímavé je, že existuje řada jiných fenomenologických tříd stavů, v nichž se může oso-
ba prožívat jako bez těla či beztělesná – od případů jako Christina (Sacks 1998) nebo Ian 
Waterman (Cole 1995) až po jisté druhy „mimotělních zkušeností“10 a lucidních snů (viz 
Metzinger 2003a, oddíl 7.2.3.2 a 7.2.5). Navíc se u Cotardova bludu objevuje přesvědčení, 
že daná osoba je mrtvá. Na úrovni kognitivního sebe-modelu si Cotardův pacient osvojuje 
nový, vědomí dostupný obsah, který je specifi cký svou krajně iracionální povahou a sou-
časně funkcionálně imunní vůči racionálnímu přehodnocení. Navrhuji popisovat rozdíl 
mezi fenomenálním obsahem v transparentních a subkognitivních vrstvách sebe-modelu 
podobné osoby tak, že užijeme tradiční pojmovou distinkci, jež se nám nabízí v němčině, 
nikoli však v řečtině (např. Homér používá pouze „soma“ pro označení mrtvol), latině 
(pomocí slova corpus se označuje „tělo jako věc“, což je etymologický základ pro anglický 
termín „corpse“) a dalších důležitých jazycích jako italštině, francouzštině, španělštině 
a angličtině: Cotardův pacient má pouze tělní sebe-model jako Körper, nikoli jako Leib 
(viz také Alheid 1968, Enocha Trethovan 1991, s. 179n). V čem spočívá rozdíl? Leib je 
žité tělo, tedy to, co je spojeno s duší, parafrázováno do současné mluvy, tělo jako subjekt, 
jako místo individuální perspektivy první osoby. Tělo jako bezduchý objekt je na druhé 
straně to, co zobrazuje PSM v Cotardově konfi guraci. Cotardův pacient má přístup pouze 
ke Körper-modelu nikoli však Leib-modelu.

Překvapením může být zjištění, že k lepšímu pochopení výchozí neurofenomenologic-
ké třídy stavů můžeme dospět tím, že jednoduše sledujeme tradiční myšlenkový postup. 
Jaký druh ztráty by mohl z Leib-modelu udělat reprezentaci něčeho bezduchého, nečeho, 
co není nijak spjato s vnitřní logikou života (viz Damasio 1994, 1999)? Pokud je logika 
přežití globálně zpřístupněna pomocí vědomých emocí, pak celková ztráta emocionálního 
sebe-modelu by vedla k právě takovému výsledku. Filozofi cky vzato by to znamenalo, že 
pokud se Cotardův pacient prohlašuje za mrtvé tělo, pak jen pravdivě referuje o transpa-
rentním obsahu sebe-modelu, který se vztahuje hlavně k prostorovým, proprioceptivním 
a emocionálním vrstvám. Tento obsah vyjevuje pohybující se res extensa jaksi zevnitř 

 10 angl. Out-of-body-experience (OBE) [pozn. překl.]
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a ačkoli velmi připomíná žijící lidskou bytost, ve fenomenální skutečnosti už není nikterak 
vázána k logice přežití. Vyjádřeno tradiční fi lozofi ckou terminologií: pacient má nové pře-
svědčení de se. A to proto, že ne-diskurzivní sebe-reprezentacionální obsah prvního řádu 
prostě neobsahuje (řečeno nejdoslovněji, jak jen lze) žádné informace o tom, že aktuální 
elementární bioregulace ještě probíhá, a také proto, že emoce zcela vyhasly. Technicky 
vzato tu již neexistuje žádná subjektivní reprezentace aktuálního stupně naplňování „pod-
mínky adaptability“ (Metzinger 2003a, oddíl 3.2.11) a to vede pacienta k tomu, že vytváří 
hypotézu. Vezmeme-li pod úvahu jeho aktuální vnitřní zdroj informací, je tato hypotéza 
zcela koherentní: Pacient musí být mrtvým objektem připomínajícím lidskou bytost. Exis-
tence tohoto objektu, jakkoli prožívaná jako zdroj vnitřní perspektivy, se pacienta nijak 
afektivně netýká. Jeden významný autor v této oblasti, Philip Gerrans (Gerrans 2000, 
s. 112) píše: „Cotardův blud je ve své krajní podobě racionalizací pocitu odtělesnění 
majícího svůj původ v celkovém potlačení afektu, které je výsledkem krajní deprese.“ 
Mnoho Cotardových pacientů např. tvrdí „Nemám žádné pocity“ (Enoch a Trethowan 
1991, případ 4, s. 171), nebo podobně jako pacient K.H. Younga a Leafheada (1996, s. 
160nn) prohlašují, že jsou mrtví, protože „necítí nic uvnitř“. Pokud je to tak, jak tvrdím 
já, totiž že vědomý sebe-model zprostředkovává vtělení nejen na fenomenální, nýbrž 
i funkcionální úrovni, potom tito pacienti trpí funkčními defi city, jelikož jsou díky těžkým 
poruchám jejich PSM emočně oddtělesněni. Z komputačního hlediska jde o specifi ckou 
podmnožinu informací o systému, jež nelze globálně zpřístupnit. Tato skutečnost se pak 
stane spouštěčem dalších změn na kognitivní úrovni sebe-modelování.

Jak připomíná Gerrans (1999, s. 590), může být Cotardův blud na úrovni reprezenta-
cionálního obsahu chybně kategorizován, je-li popisován jako blud s chybnou identifi kací 
(DM). Alespoň u slabších forem Cotardova bludu hovoří pacienti o obsahu velmi neob-
vyklého PSM. Tento podivný PSM vyniká podle Gerransovy hypotézy z celkové ztráty 
afektu, což odráží globální distribuci neurochemického substrátu, která je příčinou aktu-
álního defi citu, kognitivně interpretovaného danou osobou. První otázkou je, jak takový 
PSM může vůbec vzniknout. Klasická „psychologie přesvědčení a chtění“ nebo tradiční 
fi lozofi cká analýza s pojmy propozičních postojů nám však asi příliš nepomohou při pře-
klenování nezbytných rovin popisu s cílem lépe porozumět zkoumanému fenoménu. Zdá 
se být např. velmi pravděpodobné, že nejazykové bytosti jako opice mohou trpět většinou 
Cotardovy fenomenologie, aniž by byly schopny podávat nekoherentní autofenomenolo-
gické výpovědi. Zvíře by se mohlo cítit mrtvé a emočně odtělesněné bez toho, že by mělo 
kapacitu připsat tento fakt samo sobě, jazykově či na úrovni kognitivní sebe-reference. 
V případě lidí je jedinečné to, že se u nich formuje izolovaný, funkcionálně jednoznačný, 
nový prvek na úrovni kognitivního sebe-modelu. V momentě, kdy dospějeme k přesvědčivé 
reprezentacionální a funkcionální analýze sebe-modelu lidských Cotardových pacientů, 
můžeme přejít k fi lozofi cké otázce, zda je možné vykazovat silný fenomén první osoby 
v Lynne Bakerově (1998; viz také Metzinger 2003a, b) smyslu a současně být přesvědčen, 
že vlastně vůbec neexistuji. K této otázce se vrátím později.

Cotardův blud lze analyticky nahlédnout jako kombinaci ztráty celé vrstvy ne-pojmo-
vého, transparentního obsahu a tomu odpovídajícího vzniku nového kvazi-pojmového 
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a opacitního obsahu v pacientově PSM. Existuje ještě nějaký přesnější způsob popisu 
kauzální role informace aktuálně nedostupné na úrovni pacientova fenomenálního mo-
delu reality? Co spouští masivní restrukturalizaci „sítě přesvědčení“? Druhou, výraznější 
hypotézou by mohl být předpoklad „emočního odtělesnění“: PSM Cotardova pacienta 
byl pozbaven veškerého emočního obsahu, což mu znemožňuje vědomě se prožívat jako 
známý sám sobě. Možná je to, co Cotardův pacient ztrácí, právě ona fenomenální kvalita 
„prerefl exivní sebe-důvěrnosti“, tzn. zkušenost bytí v neotřesitelném a maximálně přímém 
kontaktu sám se sebou. Cotardův pacient není nekonečně blízko sám sobě, je naopak 
nekonečně vzdálen. Pokud je navíc pravda, že emoční obsah, obecně řečeno, reprezentuje 
logiku přežití nějakému organizmu, pak sebe-reprezentacionální emoční obsah, konkrétně, 
bude reprezentovat vnitřní logiku autonomní sebe-regulace, tzn. vlastního životního pro-
cesu tohoto organizmu tomuto organizmu samému. U Cotardova pacienta zůstala logika 
přežití mimo provoz: Jeho životní proces – byť se dále funkčně rozvíjí jako průběžně 
realizovaný ve fyzickém těle – už není jeho vlastní tím, že je reprezentován v PSM. Nejen 
že jeho životní proces není již jeho vlastní, nemusí být dokonce ani součástí jeho feno-
menální reality, a to v závislosti na stupni psychotické deprese. Skutečnost, že autonomní 
sebe-regulace – průběžný tělesný proces sledující sebe-záchovu – stále probíhá, už není 
globálně dostupná; proto také není tato skutečnost součástí pacientovy reality, součástí 
PSM. Nutno podotknout, že dynamický proces sebe-modelování nevytváří statické for-
my mentálního obsahu, jelikož jde o proces (v)sebe-pojímání (self-containing). Cotardo-
va pacienta lze proto popsat jako žijící, sebe-reprezentující systém, který není schopen 
(v)sebe-pojetí skutečnosti, že je vlastně žijícím systémem.

Cotardův blud však skrývá něco více než jen emoční odtělesnění, jež vede k trvale 
chybnému přesvědčení skrze princip fenomenální sebe-reference (tzn. veškerá kognitivní 
sebe-reference může referovat pouze o obsahu současného vědomého sebe-modelu; srov. 
Metzinger 2003a, s. 436). Prohlašovat se za mrtvého – pokud jde o mrtvé tělo – není to 
samo, jako prohlašovat se za ne-existujícího. Enoch a Trethowan k tomu poznamenávají:

Pacient může postupně dospět až k tomu, že popře svou existenci vůbec, do-
konce tak, že se vzdá i užívání osobního zájmena „já“. Jedna pacientka si dokonce 
říkala „paní Nula“, aby zdůraznila svou ne-existenci. Hovoříc o sobě říkal jeden 
Andersonův pacient toto: ‚To nemá smysl. Zmačkejte to a hoďte „to“ do koše‘ 
[odkazu k Andersonovi 1968; TM]. (…)

Pokud se tento blud zcela zapouzdří, subjekt někdy upadá do rozverného roz-
položení a účastní se fi lozofi ckých diskuzí o své vlastní existenci či ne-existenci. 
(Enoch a Trethowan 1991, s. 173, 175)
Pokud je mi známo, existuje už jen jedna odlišná třída stavů, v nichž mluvčí někdy 

důsledně referují sami k sobě bez použití zájmena „já“, totiž u delších mystických a/nebo 
spirituálních zážitků. To, co mají zřejmě obě tyto třídy společného, je nerealizace feno-
menální vlastnosti „jáství“, zatímco koherentní model reality jako takové realizován je. 
Cotardův pacient může nicméně vyjadřovat svou dramatickou a obecnou emoční zkuše-
nost odcizení dokonce tím, že popře existenci reality jako celku. Fenomén explicitního 
popírání existence nelze ignorovat, protože na úrovni explicitně negovaného obsahu se 
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jedná o druhý nejrozšířenější reprezentacionální rys Cotardova bludu, který se objevuje 
v 69 % případů (Berros a Luque 1995, s. 187). Ústřední otázka proto zní: Jaká neurofeno-
menologická konfi gurace může vést lidskou bytost k tomu, aby (a) popírala svou vlastní 
existenci a (b) přestala užívat osobního zájmena „já“ (nebo „já*“; k tomu srov. Metzinger 
2003a, oddíl 6.4.4; 2003b)

Pojďme se blíže podívat na první otázku. Vědomá reprezentace existence je kódována 
skrze fenomenální transparentnost (Metzinger 2003a, oddíl 3.2.7). Na fenomenální úrovni 
jsme bytosti prožívající obsah daných aktivních reprezentací jako reálných tehdy a jen 
tehdy, pokud jsou nám dřívější stupně procesu reprezentace pozornostně nedostupné. 
To vede k předpovědi, že pokud by se sebe-model člověka stal zcela opacitním, pak by se 
tato osoba prožívala jako ne-existující – fenomenální vlastnost „jáství“ by nebyla realizo-
vána. Subjektivní komponenta PMIRu (Phenomenal Model of the Intentionality Relation)11 
takové bytosti, tedy Já-komponenta v jeho vědomě prožívané perspektivě první osoby, 
by byla zcela opacitní a fungovala by dále pouze jako původ perspektivy první osoby pro 
funkcionální účely, a to díky permanentnímu zdroji průběžných informačních vstupů, 
které z ní činí funkcionální centrum reprezentacionálního prostoru. Poněvadž by tu nebylo 
žádné fenomenální Já jako subjekt, takový systém by neměl PSM v pravém slova smyslu 
a jeho PMIR by, přesněji řečeno, realizoval pouze funkcionální, nikoli však fenomenální 
perspektivu první osoby. Toto považuji za přirozené vysvětlení dlouhodobých spirituálních 
a mystických zážitků zmiňovaných výše; tuto myšlenku zde však nebudu dále rozvíjet. 
Druhou logickou možností je, že u extrémních Cotardových konfi gurací se existence popí-
rá, protože už neexistuje vůbec žádné PSM. To však není plausibilní empiricky, poněvadž 
Cotardovi pacienti vykazují vysoký stupeň senzomotorické integrace, koherentní mluvy 
apod. – zcela jistě nejsou komatózní či v hlubokém spánku.

Třetí možností pak je, že transparentní, vědomý sebe-model je realizován, ale nejedná 
se o „model subjektu“, nýbrž pouze „model objektu“. Něco stále existuje, něco, co vypadá 
jako model osoby, avšak něco, co je naprosto cizí, neživé a nikoli fenomenální Já v aktu 
prožívání, vnímání a myšlení. PSM tu ztratilo emocionální vrstvu. Vědomě prožívaná 
perspektiva první osoby by v tomto případě nebyla modelem subjekt-objektové relace, 
ale pouze modelem objekt-objektové relace. Nekonstituovala by se zde fenomenální per-
spektiva první osoby, ale spíše perspektiva prvního objektu. Tento „první objekt“ setrvává 
na místě z ryze funkcionálních důvodů jako invariantní centrum reality, protože je vázán 
k invariantnímu zdroji vnitřně generovaného informačního vstupu. Ve fenomenální rovi-
ně je toto funkcionální centrum místem, kde se věci dějí, z nichž však žádná – podobně 
jako centrum samo – není vlastní. Fenomenální vlastnost „mojství“ zmizela z pacientovy 
reality. Philip Gerrans to vyjádřil takto:

Pacient v tomto případě ze sebe nevnímá o nic více než locus, nikoli však zku-
šenosti – protože díky celkovému potlačení afektu nejsou jeho vjemy a kognitivní 

 11 PMIR znamená fenomenální model relace intencionality, tj. vědomá reprezentace daného subjektu 
jakožto aktuálně vztaženého ke specifi ckému objektu nebo jakožto subjektu interagujícího s jiným sub-
jektem, např. vědomá zkušenost „sebe sama v aktu vědění“. PMIR je vědomě prožívaná perspektiva 
první osoby. Viz Metzinger 2003a, podrobnosti v oddílu 6.5.
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procesy spojeny s tělem – nýbrž locus registrování průběhu událostí. (Gerrans 
2000, s. 118)
Přejděme nyní ke druhé otázce: Proč by měl takový systém přestat používat osobní 

zájmeno „já“, kdy referuje sám k sobě. Odpověď na tuto otázku by se musela stát vysvět-
lením fenoménů dvou různých fenomenálních tříd stavů – duchovních zkušeností a Cotar-
dova bludu. V obou těchto případech systém pracuje ve funkcionálně centrovaném modelu 
reality. Motorická kontrola, řízení pozornosti a kognitivní dostupnost fungují správně 
a jejich integrace je principiálně v pořádku. Senzomotorická integrace probíhá úspěšně. 
V obou případech není subjektivní komponenta PMIRu subjektivní komponentou na 
úrovni fenomenální zkušenosti. Fenomenologicky vzato jsou obě třídy stavů konstituovány 
subjektuprostými modely reality. Na reprezentacionální úrovni vidíme, že zde není žádná 
globálně dostupná reprezentace Já jakožto subjektu. V současnosti toho víme velmi málo 
o minimálně postačujících neuronálních korelátech obou typů stavů, lze však rozumně 
předpokládat, že se jejich etologie od sebe velmi liší: U první třídy stavů jde o výrazné 
zvýšení stupně pozornostní dostupnosti s ohledem na dřívější úrovně procesních kroků 
utvářejících model systému, zatímco u druhé stavové třídy půjde o ztrátu jisté vrstvy, 
totiž vrstvy emocí, což vede k transformaci modelu subjektu na model objektu tím, že 
se stav první osoby mění ve stav „prvního objektu“. Pokud moje krátká analýza ukazuje 
správným směrem, budeme schopni dát novou odpověď na starou fi lozofi ckou otázku, 
k čemu „referuje“ osobní zájmeno „já“. „Já*“ nevyhnutelně referuje ke specifi cké formě 
fenomenálního mentálního obsahu: k transparentní, subkognitivní části aktuálně aktivního 
PSM, která představuje mluvčího jako subjekt. Pokud dojde ke ztrátě této části nebo se 
tato stane opacitní, mluvčí přestanou používat zájmeno „já*“.

4.  Závěr

Samozřejmě může být má stručná fi lozofi cká interpretace empirického materiálu chyb-
ná nebo zcela zavádějící. Přesto doufám, že posloužila k demonstraci relevantnosti poruch 
identity pro fi lozofi i mysli. Při diagnóze na personální úrovni popisu se poruchy identity 
odvíjejí ze subpersonální dezintegrace (viz Gerrans 1999, viz také Dennett 1998). Zvláště 
tehdy, když z genetické perspektivy zkoumáme kauzální historii takovýchto dramatických 
„přelomů osobnosti“, musíme vzít na zřetel subpersonální úrovně vysvětlení. Koncepce 
PSM vytváří logickou linku mezi subpersonální a personální úrovní popisu: Jako neuro-
biologická, funkcionální, reprezentacionální entita je PSM subpersonální; pokud však 
splní podmínku transparence (viz Metzinger 2003a, oddíly 3.2.7 a 6.2.6), generuje vlast-
nosti personální úrovně, jako je fenomenální „jáství“, pro systém jako celek, a umožňuje 
tím zároveň fenomény „silné“ první osoby, sociální kognici a intersubjektivitu. Klasické, 
egologické teorie mysli selhávají prostě proto, že nejsou schopny poskytnout uspokojivé 
vysvětlení, jsou-li konfrontovány s fenomenologickým materiálem podobným tomu zde 
prezentovanému. Ale také některé standardní předpoklady v základech moderní analytické 
fi lozofi e mysli vytvářejí značné potíže při vytváření pojmově jasných analýz.
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Příklad 1, blud s chybnou identifi kací, zpochybňuje Wittgenstein/Shoemakerův princip 
imunnosti vůči omylu způsobeného chybnou identifi kací (Wittgenstein 1953, s. 67, Shoe-
maker 1968). Proč? Zcela jistě existují případy fenomenální sebe-reprezentace, konkrétně 
fenomenální reprezentace své vlastní osobní identity, které jsou chybnými reprezentacemi. 
Můžeme se naprosto mýlit v tom, která jsme osoba, a to nejen ve slabém smyslu, tedy být 
ve zmatcích ohledně vlastní osobní identity nebo dočasně nevědět, kdo jsme, nýbrž v sil-
ném smyslu, tedy prožívat se konzistentně jako jiná osoba. A to se může dít, aniž bychom 
měli možnost získat do této situace vhled vyššího řádu, tedy za podmínek epistémické 
opacity. Co musejí fi lozofové uznat, je za prvé to, že existují subsymbolické, bez-podmín-
kové a fenomenálně transparentní formy sebe-reprezentace a sebe-identifi kace. Za druhé, 
že tyto ne-jazykové a zřetelně vnitřní (tj. lokálně supervenující) formy sebe-identifi kace 
jsou zásadně falibilní a mohou proto vést ke zřejmým chybám při identifi kaci na úrovni 
jazykové – na osobní úrovni sebe-reference. Taková chyba by se nezakládala na objektovém 
používání zájmena první osoby „já“, ale na subjektovém používání zakládajícím se na 
obsahu chybné subpersonální reprezentace, totiž na bludném a fenomenálně transparentním 
PSM sebe sama jako jiné osoby.

Filozofi cké implikace příkladu 2 jsem diskutoval ve větší míře v předcházejícím oddí-
lu. Mohu si tedy nyní dovolit být stručný při zmínění jeho metateoretické relevantnosti: 
Popírání existence má význam pro teorie racionality, protože ukazuje, jak mohou zřetelně 
chybná přesvědčení vykazovat vysokou modularitu, být imunní vůči revizi a být zakotve-
ny v komplexní síti kognitivní sebe-reprezentace, která zůstává z velké části koherentní. 
Důležitý je také proto, že fenomény jako Cotardův blud nám dávají dobrou možnost 
prozkoumat, za prvé, vztah mezi fenomenálně transparentním a fenomenálně opacitním 
mentálním obsahem při konstituci lidského sebe-vědomí. Za druhé, umožňují detailnější 
popis vztahu mezi emocionálním a kognitivním Já, mezi prerefl exivními a refl exivními 
vrstvami v lidském PSM. Vzhledem k omezenému prostoru se zde nemohu těmto téma-
tům věnovat intenzivněji (viz Metzinger 2003a pro podrobnější úvahu). Doufám však, že 
mé krátké komentáře napomohly přispět k vyslovení obecného závěru, totiž že fi lozofi e 
se od psychiatrie může mnohému přiučit.

Ještě je třeba odpovědět na jednu otázku: Proč by se o to vše měli zajímat psychiatři? 
Zde lze uvést ještě kratší a jednodušší odpověď: Teoretický pokrok je jedním z nejdůleži-
tějších faktorů při zmírňování lidského utrpení.
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Summary

Neuroethics is a new integrative discipline based on two assumptions: a descriptive one and 
a prescriptive one. The descriptive part deals with an inquiry into neuronal foundations and 
mechanisms of moral behaviour, the prescriptive one focuses on the ethics of neuromanipula-
tions, especially on the question whether we can and should interfere in the nervous system 
of a healthy human being and try to improve it. The author strives to map the fi eld in both of 
these areas. In the descriptive part he will attempt to identify some neurobiological and socially 
conditioned mechanisms that make moral behaviour possible. He will concentrate mainly 
on the problem of free will in its historical, philosophical and neurobiological perspective. In 
the prescriptive part emphasis will be put on the moral dilemmas occurring in the clinical 
practice of neuroscience. 

1.  Introduction

On 13 and 14 May 2002 a group of prominent American scientists, physicians and 
philosophers gathered at a conference entitled Neuroethics: mapping the fi eld to discuss 
the questions that cannot be overlooked anymore and which concern the innermost es-
sence and future of mankind.1 Thus the conception of neuroethics emerged along with 
new highly interdisciplinary fi eld of research.

The word neuroethics is a neologism composed of the term neuro which signifi es 
a relationship with nerves, the nerve system or the psyche2 and of the word ethics which 
comes from the Greek éthos, i.e. habit, customs, manners or a common place to live3. Thus 

 1 Marcus, S., J. (Ed.): Neuroethics, Mapping The Field. Dana Press, San Francisco 2002.
 2 Vokurka, M., Hugo, J. a kol.: Velký lékařský slovník. Maxdorf 2002.
 3 Kol. autorů: Filosofi cký slovník. Olomouc, Fin 1995.
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it is a connection of two areas that have not been brought together so far: neuroscience 
(or to be more general, cognitive science) inquiring the controlling functions of the nerve 
system and behaviour of the organism on one hand; and ethics inquiring the same but 
from a moral viewpoint on the other hand. 

Ethics can be divided into two branches: the descriptive ethics which aims to describe 
and compare various morals in an empirical way without evaluation and the prescriptive 
ethics (normative, deontological) that looks for criteria legitimizing our moral actions 
and that tries to justify why and how we should live. 

In a similar way neuroethics is based on two pillars – the descriptive and the norma-
tive one. The descriptive part deals with an inquiry into neuronal foundations of moral 
behaviour, the prescriptive part is engaged in ethical contexts of medical practice and 
biological research on neuroscience problems – e.g. to which extent we can aff ord to 
interfere in the neuronal substrate of humanity, to which extent we can change or even 
improve the nervous system and thus the human psyche, too.

2.  Neuronal foundations of moral behaviour

The origins and development of moral behaviour are accompanied by a range of neu-
ropsychological and bioregulation mechanisms at diff erent levels which occur in many 
animals.4 In case of human beings, the conditions of right ethical conduct are: intact 
cognition, ability to predict the results of one’s actions, rationality, decision making, intact 
executive functions, attention, memory etc. One of the aims of the project is to identify all 
of these mechanisms. However, one of the most important ones is undoubtedly emotivity 
in its right adjustment and free will.5 

2.1. Moral agnosia and moral apraxia

The fact that a moral action requires the participation of several neuronal mechanisms 
or modules is well-known at least since the famous Phineas Gage case. In 1848 Phineas 
Gage, a worker in a quarry, suff ered a serious injury of some of his frontal lobe parts 
when an iron rod, which was one meter long, had pierced his head after an explosion. 
(Pic. No. 1) 

Gage recovered from the injury quite quickly with no evident motoric defect. Never-
theless his close relatives soon noticed a striking change in his behaviour and personality. 
Gage used to be balanced, moderate and successful at work. His friends had known him as 
an intelligent man, very energetic and strong-willed when fulfi lling his intentions. After the 
injury his personality changed so much that his employers made him redundant shortly 
after he came back to work. He started to be volatile, disrespectful, rude and malicious. 
He showed hardly any respect towards people, he impatiently refused restrictions and 

 4 Damasio, A.: The Neural Basis of Social Behavior: Ethical Implications. In. Marcus, S., J. (Ed.): Neuro-
ethics, Mapping The Field. Dana Press, San Francisco 2002, p. 14–14.

 5 Churchland, P., S.: Neuroconscience: Refl ections on the Neural Basis of Morality. In: Marcus, S., J. 
(Ed.): Neuroethics, Mapping The Field. Dana Press, San Francisco 2002, p. 20–26.
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advice if they did not correspond to his wishes. His mood was swinging very often. He 
was not able to keep his job for a long time. He suggested plans that were almost impos-
sible to carry out and, moreover, he changed them every minute.6 

The Gage’s story proves the fact that there are systems or modules within the human 
brain which are focused mainly on social and moral reasoning. As a consequence of the 
brain injury, a respect to gained social conventions and ethical rules can be lost, although 
intellect, memory, language abilities and perception of the handicapped person are not 
altered or hurt.7 We suggest to call this phenomenon “moral agnosia” in case that the 
handicapped person loses awareness of moral maxims respected in their society, or “moral 
apraxia” in case that the person can successfully solve moral dilemmas in theoretical tests 
(e.g. Optional Thinking Test), but cannot do so in everyday life.

We think that similar cases are not exceptional at all. Thousands of patients suff ering 
from various brain lesions are released from neurological clinics every day. For example, 
we wish that 55-year-old Mrs H. B., a post woman, who was hit by a car when riding her 
bicycle and had a serious brain injury (and several lacerations) felt better. Computerized 
tomography at Faculty Hospital in Ostrava showed primarily a subdural haematoma on 
the right side and bilateral contusions of temporal lobes even more to the right and 
also an oedema with a disappearance of the borders between grey and white matter 
(Pic. No. 2). 

The patient was still lucid, oriented, without lateralization and only with a mild and 
quickly abating left hemiparesis. In spite of the considerable oedema of the brain she did 
not suff er from cephalalgia. She recovered quickly and after a month of hospitalization 
she was released.

 6 Damazio, A.: Descartesův omyl. Mladá fronta, Praha 2000.
 7 Damazio, A.: Comprendre les fondements naturels des conventions sociales et de l’éthique, données 

neuronales. In.: Changeux, J.-P.: Fondements naturels de l’éthique. Odile Jacob, Paris 1993, p. 121–138.

Pic. No. 1
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Although a neuropsychological check-up of Mrs. H. B. could not be done (because of 
the lack of skilled staff ) it is obvious that she was not quite all right from this perspective. 
According to the doctor who treated her she seemed exasperated, familiar and talkative. 
According to the nurse she neglected personal hygiene. She wanted to go home and said 
she had no problems. When asked about her husband who died of bronchogenic carci-
noma during her hospitalization, she answered amusedly that “he spat out his lungs at the 
lungs ward that week”. She repeated this sentence several times during the regular medical 
round, evidently with an intention to amuse everybody. Her husband’s death seemed of 
no importance to her as, to quote the nurse’s words, she did not speak about it at all and 
she simply did not care about it apart from the occasion described above. 

In both of the mentioned cases a neuropsychologist would probably diagnose a syn-
drome of frontal lobes (although in the second case it is possible to assume a personal 
disorder or, more probably, a posttraumatic stress disorder). This syndrome is not neces-
sarily limited only to frontal cortex lesions because “disorders concerning the frontal lobes 
function have the same relationship to brain diseases as fever to bacterial infection.”8 The 
characteristic is rather functional than anatomical.9 We can distinguish two functional 
forms of this syndrome: an orbitofrontal one and an dorsolateral one. 

The patients suff ering from the orbitofrontal syndrome are emotionally released, they 
oscillate permanently between euphoria and rage. They can control their impulses only 
a little or not at all. Their ability to moderate their immediate satisfaction requirements 
is seriously damaged. They do anything they like, they do not respect social taboos or 
prohibitions defi ned by the law. They cannot predict the consequences of their actions. 
They steal in shops, are sexually aggressive, drive cars carelessly and they are famous for 

 8 Goldberg, E.: Jak nás mozek civilizuje. Karolinum, Praha 2004, p. 129.
 9 Petrů, M.: Spor o lokalizaci schopností. Sborník prací FF OU, Psychologica-sociologica, 212/2004.

Pic. No. 2.
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their egoism, boastfulness, pubescent behaviour or sexual provocation. Early neurological 
literature referred to these states as to “pseudopsychopathic” syndrome. 

There is a suspicion that people with the orbitofrontal dysfunction are frequent culprits 
of violent crimes. The damage of orbitofrontal areas or their disconnection is supposed 
to lead to inhibition control failure and cognitive functions failure, which is manifested 
by social release or even clearly antisocial and criminal behaviour.10 Naturally, a question 
arises whether these people are free in their actions and whether they can be punished. 
In words of William Winslade, a bioethicist: “At least one of the things we should strive 
for in thinking about the implications of neuroscience is to improve the criminal justice 
system – make it more appropriate, fair, truthful, and honest…”11 Generally speaking, 
one of the most important decisions of European civilisation is to rather endure injustice 
than to commit it. 

2.2. Free Will

Free will is a condition of moral conduct. This phenomenon is one of the key features 
of humanity.12 A well-founded belief in free will is a condition which makes the function-
ing of democratic society and legal state possible. Therefore one of the main aims of the 
neuroethics is to create an adequate free will model and to support and justify this basic 
postulate that makes any ethics possible.

The dorsolateral syndrome can show us to which extent the ability of volition is dam-
aged in case of frontal patients. The dorsolateral syndrome, which is the very opposite 
of the orbifrontal syndrome, is, in its radical form, manifested by a disability to initiate 
any action. The patient lies passively in bed, does not drink or eat, does not have any 
requirements. They respond to various attempts to make them active very unwillingly. 
And even if an impulse succeeds, it is diffi  cult for them to fi nish that particular action. 
The unfortunate dorsolateral syndrome patients are exposed to accidental distraction 
and they are not able to follow a plan. This state is called fi eld dependent distraction. The 
patients having frontal lobes disease will drink from an empty cup, put on a jacket that 
belongs to someone else, they will draw something on a table with a pencil only because 
the cup, jacket and pencil are available. Of course, these actions make no sense in the 
given context. The syndrome is also characterised by echolalia, echopraxia, thought rigid-
ity, perseveration etc. The people who suff er from this syndrome seem to have lost the 
free will in relation to both inner and outer excitements. 

Of all animals, a healthy adult human being has the most developed ability of will 
control of his own actions. It appears that free will which is so much loved by philoso-

 10 Vevera, J., Uhrová, T. Papežová, H., Žukov, I.: Násilné chování z pohledu neuropsychiatra. In. Neurologie 
2003. Triton, Praha 2003.

 11 Winslade, W., J.: Traumatic Brain Injury and Legal Responsibility. In: In. Marcus, S., J. (Ed.): Neuroe-
thics, Mapping The Field. Dana Press, San Francisco 2002, p. 74–80.

 12 Floss, P.: Od počátku novověku ke konci milénia. Vetus Via, Brno 1998.
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phers is originally a negative conscious ability to inhibit various impulses initiated by 
unconsciousness and sub-cortical levels of brain. 

This idea can be proved by a famous and often discussed experiment by Benjamin 
Libet.13 At the same time, it is a good example of the combination of the qualitative and 
quantitative approach to research. A person is connected to an electroencephalograph 
that measures “readiness potential” (RP) – the electromagnetic activity of motoric and 
premotoric areas of cortex responsible for hand movement. Furthermore, the subject is 
connected to an electromyograph that measures the beginning of the activity in particular 
hand muscles. The subject of the experiment is to move his wrist quickly whenever he 
can feel an impulse. His task is also to notice, as carefully as possible, the beginning of 
the impulse and, chiefl y, to notice the time when he realised the impulse – for this pur-
pose there is a special chronometer with a rotating shining spot whose frequency is one 
rotation per 300ms (Pic. No. 3). The subject is supposed to let these activities happen 
spontaneously without any intentional plans and concentrations. 

Pic. No. 3

In those cases when the subjects did not feel any plans in advance, the conscious inten-
tion to move one’s hand appeared in about 350–400 ms after the emergence of readiness 
potential and in about 200ms before the muscle activation itself. Also in cases when the 
subjects described notions of some plans or they were getting ready for a spontaneous 
movement for a couple of seconds before they actually made the movement, they were still 
capable of distinguishing the preparation phase from the feeling of a sudden impulse. It 
resulted in the confi rmation of the fact that a conscious intention or an impulse precedes 
RP. The beginning of RP regularly appears several milliseconds before the moment we 
speak about feeling of any intentions to act. In other words, the activity of neurons con-
nected to a potential act execution appears before any conscious impulse or an interven-

 13 Libet, B.: Do we have free will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999. p. 47–57.
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tion; consequently a certain initiation within the brain can begin, and usually does so, in 
an unconscious way. 

Nevertheless, it is not anything new or surprising. At least since Freud’s times we 
know that consciousness is just a top of the iceberg over the sea level, the major part is 
immersed in the dark ocean of the mind. What is more interesting is the role of conscious-
ness. Thanks to the fi nding that the conscious urge appears regularly a couple of milli-
seconds before the muscles activation, we know that before the fi nal motoric movement 
conscious control can be put into action. We can let the process initiated unconsciously 
go on until it is completed in a motoric act, or we can put a veto on it in a conscious way. 
The convincing piece of evidence that the subject can prevent the hand from moving in 
the interval of 200 milliseconds shows how important the role of consciousness is in 
connection with the freedom of will problem. It is possible to assume that consciousness 
emerged in the process of evolution as an organ which can put a veto on possibly short-
sighted and biologically harmful instincts (Pic. No. 4.). 

Pic. No. 4.

Concrete neuronal mechanisms responsible for consciousness and the free will are 
still unknown, but, lately, a great deal of attention has been paid to their research.14 

However, freedom does not equal only negativism, putting vetoes. If we are really free, 
then there is an endless range of possibilities that we can essentially achieve. We are free 
to postulate ideals and try to fulfi l them. 

However, we are aware of the fact that human beings are sometimes cruelly limited 
in their desires. Nature often only limits and restrains humans. Philosophers concluded 
that man is free only in thought: “Man is only a reed, the weakest thing in nature; but it 
is a thinking reed. If the goal was to destroy him, it would not be necessary to take the 
whole universe into account; vapour, a drop of water can kill him. But even if the uni-
verse was really destroying him, man would still be nobler than his destroyer, because he 
would know he was dying, and he would understand what advantage the universe has in 
comparison to him. But the universe knows nothing about it. Therefore all our dignity lies 

 14 Libet, B., Freeman, A., Sutherland, K. (Eds.): The Volitional Brain. Towards a Neuroscience of Free Will. 
Imprint Academic 1999.
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in thought. In it we must raise and free ourselves, not in space or time which we cannot 
fi ll in. So let’s try to think rightly. That is the principle of ethics.” These are the words of 
the 17th century philosopher Blaise Pascal.15 

In the 21st century we are beginning to realize that we can do much more than only 
think rightly. Science with its biotechnologies gives us a powerful weapon against erstwhile 
necessity. We do not have to bow so much to oftentimes inhuman laws of nature. We 
can try to change them … and maybe even change ourselves. But shall we do everything 
we can?

3. Ethics of neuromanipulations

Medicine changes and remedies. Thus it is at least theoretically possible to change 
and remedy the human brain and mind as well. Fundamentally, there are three main ways 
to do so: psychotherapeutic methods (psychoanalysis, hypnosis, placebo, nurture and 
education), psychopharmaceutical methods and psychosurgical methods.

Of course, neuromanipulations are not only a matter of the modern world. Politicians, 
soldiers, religion leaders and educators have always been trying to model the human mind 
by means of various ways (sometimes also indiscriminately physical ones). However, 
nowadays the knowledge of cerebral mechanisms and thought principles off ers an ex-
panding scale of possible activities and infl uences. And, as usual, the results are not only 
to the better, but also to the worse. It is necessary to take the changes into account. Not 
by coincidence the editors of the Scientifi c American magazine devoted a special copy to 
the new developing discipline: neuroethics.16

In this context there are discussions about possible brain enhancements by psychosur-
gery, neurotransplants, neuroimplants (see e.g. the cochlear implant), neurostimulations 
(electrostimulations, transcranial magnetic stimulations), neurogeneration (by means 
of growth factors or stem cells), psychopharmacy (cognitive enhancers such as ritalin, 
memory pharmaceuticals such as MEM 1003) and psychomanipulation (heterohypnosis, 
autohypnosis, biofeedback).17

Due to the mentioned methods physicians succeed in treating the ill brain and mind. 
Yet, is it possible to improve a healthy mind? Defi nitely it is. Martha Farah from the Cog-
nitive Neuroscience Center at Pennsylvanian University summarizes some of the healthy 
brain enhancements in these words: “In sum, enhancement is not just a theoretical pos-
sibility. Enhancement of mood, cognition and vegetative functions in healthy people is 
now a fact of life, and the only uncertainties concern the speed with which new and more 
appealing enhancement methods will become available and attract more users.”18

 15 Pascal, B.: Pensées. Librairie Générale Française, Paris 1972, p. 161.
 16 Scientifi c American, septembre 2003.
 17 Petrů, M.: Možnosti transgrese. Triton, Praha 2005.
 18 Farah, M., J.: Emerging ethical issues in neuroscience. Nature Neuroscience, November 2002, Volume 5, 

Number 11, p. 1123–1129.
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When this news spread around, a lot of people will certainly ask a question similar 
to the one by Arthur Caplan, an American philosopher: Should we use our knowledge 
of the brain to enhance ourselves and our children? And Caplan simply answers: yes, we 
should.19 An essential question arises: What are the arguments that can prevent healthy 
people from trying to manipulate and enhance their own nerve system? Is there an es-
sential diff erence between the treatment of the ill brain and the enhancement of the 
healthy brain?

The time when we can arbitrarily enhance the human mind and the nervous system 
of healthy people is probably still far away. Nonetheless, there are many people who do 
not doubt this time will come. It is important to be ready for it. In words of Jean Rostand: 
“The question is not if we know or can, but if we want or we dare.“20

The normative assumption of neuroethics is naturally not limited just to the more or 
less visionary and revolutionary topics. There are a great deal of urgent topics that should 
be solved immediately. We will mention only some of them: Which beings are able to 
feel pain and suff er? Since which ontogenesis phase is an embryo able to perceive? How 
can we defi ne (brain) death? Is it possible to move the modern defi nition of brain death 
to a diff erent level? What is the condition of consciousness? Do global aphasia patients 
have consciousness? Can also manmade machines attain consciousness? What ethical 
rules and regulations should be adopted for the research of the nerve system? Can this 
research be carried out on apes, too? And what about people in a persistent vegetative 
state? How shall we treat anencephalic newborns? What ethical rules and regulations are 
to be adopted for the usage of psychopharmacy products? What side eff ects or long-term 
eff ects can some mind manipulation methods have on the human mind and society? Is 
it suitable to off er or even impose them on recidivist criminals? Is it possible to reveal 
predispositions to criminal actions by doing research of the brain? How safe are new 
neuroscience methods – e.g. transcranial magnetic stimulation? How trustworthy are 
contemporary options “to read the human mind” by new displaying methods? What intact 
abilities does a possible self-determination require? What is the value of a well-informed 
agreement in acute emergency cases and who can provide it in case of people in oblivion 
or coma, children and embryos? … We could continue in this way for a long time. Neu-
roethics is one of the disciplines where questions are easier to ask than to answer. 

4.  Conclusion

It is not necessary to imagine far future if we want to realize the importance of neu-
roscience in human life as well as various social and ethical implications the knowledge 
of brain functions can lead to. In comparison to genetics, neuroscience is more closely 
connected to our biological foundations, to what makes us human, to the essence of hu-

 19 Caplan, A.: No-Brainer: Can We Cope with the Ethical Ramifi cations of New Knowledge of the Human 
Brain? In. Marcus, S., J. (Ed.): Neuroethics, Mapping The Field; Dana Press, San Francisco 2002, p. 
95–106. Caplan, A.: Is better best?; Scientifi c American, september 2003, p. 84–85.

 20 Rostand, J.: Confi dences d’un biologiste. La Découverte, Paris 1987, p. 98.
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man existence itself. Neuroscience can change the human nature in an easier way than 
genetic manipulations. Unlike genetic manipulations, which have been widely popular 
since the discovery of the genetic code in the 1950s, the social and ethical consequences 
of neuroscience have been quite neglected so far. Neuroethics is an untamed research fi eld 
that promises rich crops for researchers in both natural sciences and humanities.
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Možný přístup ke zkoumání mysli1

Karel Pstružina
(Vysoká škola ekonomická, Praha)

Summary: 

The contribution is devoted to issues that they are presented when we want to construct 
functional model of mind. There are two approaches to investigation of mind. First one is 
scientifi c-like and second one is introspective. In contribution is seen as a dominant problem 
of mind the thinking. From this point the mind and its function are inferred. 

V mnoha ohledech je velmi obtížné formovat představu o celku mysli a o tom, jaké 
operace, či funkce mysl a lidské myšlení vykonávají. Pokoušíme se (již po několikáté) o ná-
rys tohoto modelu, neboť nás k tomu vede přesvědčení, že spekulace o mysli jako celku 
je jednou z vlastních úloh fi losofi e, a že ostatně i všem ostatním pokusům o zmapování 
mysli musí již nějak předcházet předtucha o celku mysli. Jen tak je možné interpretovat 
jednotlivá fakta zjištěná po způsobu vědy, nebo introspektivně vypozorovaná a jen tak je 
možné v mysli nalézat i tušené nebo představované funkce, či nutnost tyto tušené nebo 
představované funkce opouštět jako chybné. Opačný (induktivní) přístup, tedy ten, kdy by 
byl realizován postup od jednotlivých faktických (experimentálně nebo statisticky) ověři-
telných zjištění k rozpracování celku mysli, má sice své výhody v podržování se přísných 
faktů, avšak zároveň se zde naskýtá mnoho úskalí. Především těch, kdy fakticita může 
zavádět k unáhlenostem a neopodstatněným generalizacím, nebo kdy se fakta stávají fi kty. 
To se může projevit v soudobých snahách přístrojového zmocnění se mozku (prostřed-
nictvím PET, nebo MgR metod), které ještě nemusí znamenat poznání lidského myšlení 
a mysli, neboť se týkají mozku. Tím však nechceme tyto metody a přístroje v žádném 
případě podceňovat. Domníváme se, že jsou neobyčejně významné a že nám poskytují 
velmi mnoho relevantních a dosud nepoznaných faktů. Filosofové však těmito přístroji 
nedisponují a proto se pokoušíme o spekulativní nárys mapy mysli a lidského myšlení. 

 1  Tato stať vznikla v rámci řešení grantového projektu GA ČR 401/05/0015
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Uvědomujeme si také, že na počátku takového tázání po tom, co to mysl je a jak 
funguje, musí stát i otázka. Tedy to, jak se po něčem takovém, jako je funkční model 
mysli, tázat. Jde tedy nejen o průzkum mysli, ale také možného způsobu dotazování se 
na tento průzkum.

Takováto otázka může být dvojaká. 
Především taková, že poukazuje k technice tázání. Samotné tázání je většinou fi losofem 

prováděno tak, že zaměřuje pozornost na určité aspekty činnosti mysli, které vyplývají ze 
spekulativního předpokladu toho, jak asi celek mysli funguje a jaké jsou jeho substruktu-
ry (pozornost může být zaměřena i na literaturu a to co obsahuje vztaženě k výchozím 
předpokladům). Tato pozorování jsou následně nutně kriticky konfrontována s jinými 
možnými předpoklady, ve snaze nalézt koherenci mezi předpoklady a pozorováními. 
Účelem takového tázání je dosažení relevantních odpovědí na otázky tak, že tyto jsou 
buď stvrzovány nebo vyvráceny. Poznamenáváme, že každá otázka tím, jak je položena, 
implikuje i odpověď, kterou pochopitelně předem přesně neznáme, ale vždy již nějak 
předem tušíme, takže se vlastně dotazujeme na něco, co bychom chtěli vědět, případně 
na něco, na co předem známe i možné variace odpovědí. Tyto variace možných odpově-
dí, jakož i odpověď sama, jsou vždy jen parciálními průzkumy, neboť i když dostaneme 
potvrzující odpověď, neznamená to, že tato odpověď je vyčerpávající a že se již není na 
co tázat. Nepotvrdí-li se nám naše očekávání, tzn. že je zde něco, co jsme neočekávali, 
pak se pochopitelně rozevírá něco, co bylo skryto a co zůstalo nadále ve své skrytosti 
i po našich dotazech. Proto je nutné pokládat další otázky, tzn. vymyslet si na co se ptát. 
Alternativou však je, že celé naše tázání se je omylem. 

Druhá strana přístupu k tázání se po funkčním modelu mysli je tou, že tím, že táže-
me-li se po mysli, dopouštíme se toho, že chceme znát také odpověď na otázku, co to 
jest tázání; tedy – proč takovéto tázání vůbec podnikáme. Domníváme se, že tím, že se 
tážeme po mysli, se tážeme také po smyslu: 
• a to po smyslu jednak toho, co to znamená mít fungující mysl; 
• a jednak toho, proč zde něco takového, jako je mysl, vůbec jest.

První z přístupů, tedy ten, který poukazuje na techniku tázání a vyúsťuje v popis, je tázáním 
se po způsobu vědy (neboť tázání si předem stanovuje hypotézu, kterou následně ověřuje); 
druhý přístup je fi losofujícím, nebo snad i fi losofi ckým (protože tázání se po smyslu toho, co 
jest to mysl, je tázáním se po celku universa a postavení mysli v tomto celku).

Tázat se po funkčním modelu mysli je pak ještě komplikované tím, že se mysl táže sebe 
sama a na sebe sama, tedy že se chce dopátrat něčeho, co samo již předem a v sobě jest; 
co je nejen výsledkem, ale i předpokladem, tedy tím, co vůbec tázání umožňuje.2 

Stojíme-li tedy na počátku úvah o možnosti konstrukce funkčního modelu mysli, 
musíme upozornit, že takovýto model by šel jen obtížně grafi cky znázornit. Naše úvahy 
o mysli nás dovádí k přesvědčení, že struktura mysli a také jejich částí (tedy substruktur) 

 2 Toto je viděno mnohými (vědci) jako hlavní překážka možnosti mysli (nebo lidského myšlení) poznat 
sebe samu. Nedomníváme se však, že by to mělo v takovémto tázání a tím i úsilí po sebepoznání zabrá-
nit.
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je podle našeho názoru enkapsická a matrjožkovitá a tudíž vícedimenzionální, což by 
šlo jen obtížně ztvárnit. 

Touto pochybností chceme také naznačit, jakým směrem se ubírají naše úvahy o on-
tologickém statutu mysli vyplývající z naší koncepce lidského myšlení a jeho centrálního 
postavení v mysli. Jde sice o dvě různé otázky, neboť tážeme-li se po funkčním modelu 
mysli, ptáme se na to, co se děje v celku mysli; a otázka ontologického statutu zařazuje 
mysl do celku univerza, do celku všeho, co jest. Přesto tyto dvě otázky spolu souvisí. Podle 
našeho názoru je mysl jsoucnem mezi ostatními jsoucny. V tom vidíme její ontologický 
statut. Mysl je však takovým jsoucnem, které je médiem pohybu lidského myšlení a záro-
veň i nezbytnou podmínkou výskytovosti lidského myšlení. Mysl je něčím, co umožňuje 
pohyb lidského myšlení. Je něčím, kde je to, co je lidským myšlením konstituováno ze 
stimulů vytržených ze jsoucen, ukládáno; a zároveň je mysl i něčím, z čeho lidské myšlení 
vyzvedává mentály, když s nimi dále operuje.3 

Mysl tedy nevymezujeme vůči mozku, ale ve vztahu k lidskému myšlení. Proto se nám 
také zdá, že tradiční Mind – Body problém je obtížně rozhodnutelný,4 neboť této dualitě 
chybí třetí člen. Domníváme se, že jím je lidské myšlení. Z ontologicky zaměřeného po-
hledu tedy určujeme mysl jako jedno ze jsoucen, a vše další již z toho určení vyplývá. 

Podle našeho názoru jde o dvě jsoucna (mysl a mozek) a obě jsou symbiotická pro 
lidské myšlení. Bez současného výskytu mysli a mozku, by ani výskyt lidského myšlení 
nebyl možný. Zároveň je však možné říci, že lidské myšlení svým perpetuálním pohybem 
neustále dotváří konkrétní podobu jak mozku, tak mysli. Mozku tím, že každý pohyb 
lidského myšlení se v něm projeví a poněkud jej změní (tzv. plasticita mozku, zejména 
vytváření a změny synapsí); mysli tím, že ji lidské myšlení naplňuje intencionálními obsahy 
(mentály); a obou (mozku a mysli) tím, že lidské myšlení využívá specifi ky jejich struktur-
ního uspořádání pro své pohyby. Mysl a mozek tedy nejsou ve vzájemném vztahu kauzace 
nebo priority, ale obojí jsou ve vztahu k pohybu (tedy k lidskému myšlení). Tato jsoucna 
jsou tedy v závislosti na lidském myšlení stejně tak, jako lidské myšlení je závislé na nich. 
Lidské myšlení je tedy třetím členem (rovnice) úvah o mind – body problému.

Co to znamená pro možnost vizualizovat funkční model mysli, nebo jiným způsobem 
jej učinit blízkým pro uchopení?

Podle našeho plánu výkladu především to, že musíme výrazně rozlišovat mezi: 
• operacemi lidského myšlení na jedné straně; a 
• intencionálními obsahy mysli s nimiž lidské myšlení operuje na straně druhé. 

To však není jediná obtíž. Další je ta, kterou bychom mohli vymezit jako rozlišení 
mezi: 
• operacemi, které získávají stimuly při projikcích lidského myšlení mezi jsoucna; a 

 3 Ilustrativně si můžeme pomoci příkladem z čínského taoismu. Kdysi se ptali mudrce, co je to dům a on 
odpověděl: To nejsou zdi, ani dveře, ani okna, …, ale dům, to je to prázdno, které je obehnáno zdmi, okny, 
dveřmi. Obdobně je tomu i s myslí, i ona je tím prázdnem, v němž je možný pohyb lidského myšlení. 

 4 Ostatně o tom se může každý čtenář přesvědčit ve spoustě odborných publikací. Za všechny uvádíme 
alespoň dvě: Armstrong, D. M.: The Mind – Body Problem. Colorado, Perseus Books Group 1999. No-
sek, J.: Mysl a tělo v analytické fi losofi i. Praha, Filosofi a 1997.
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• operacemi lidského myšlení při konstitucích věcí a mentálů; jakož i těmi
• operacemi, které lidské myšlení využívá při svých reakcích na již konstituované věci 

a mentály, tedy při konstruktivních pohybech. 
Tím však výčet obtíží nekončí, neboť konstituce a konstrukce (tedy tvorba) mají další 

důsledky v tom, že při nich vznikají také epifenomény, které mají podobu sedimentů 
a ovlivňují další průběhy lidského myšlení. Tyto sedimenty nejsou předem zamyšlenými 
produkty při projikcích lidského myšlení mezi jsoucna a následných konstitucích, nejsou 
tedy záměrné. Nejsou také cílem konstruktivních pohybů lidského myšlení, a když, tak 
až druhotným, to znamená tehdy, když lidské myšlení pochopí jejich užitečnost pro své 
další konstitutivní nebo konstruktivní pohyby.

Takto pochopené procesy jsou podle našeho názoru jednotlivými moduly mysli. Jde 
tedy o: 
• moduly operací; 
• moduly obsahů; a 
• moduly sedimentů. 

Každý z těchto modulů je pak odlišný podle toho, zda se jedná o: 
• modul, který se uplatňuje při získávání stimulů ze jsoucen, 
• nebo při konstitucích, 
• nebo při konstrukcích a tvorbě.

Rozvrh práce nad funkčním modelem mysli pak spočívá především v tom, že ústřed-
ním motivem celého modelu činíme lidské myšlení.5 Nedospíváme tedy k němu, ale 
stavíme jej jako základ něčeho, co všemu ostatnímu v mysli dává vzniknout, nebo co vše 
v mysli aktivuje. Tím nechceme odvrhnout jednotlivé, pro lidské myšlení předpřipravené 
cesty, či strukturní moduly mysli, v nichž se pohybuje a které je nesnadné zjistit. Chceme 
jen zvýraznit i to, že bez pohybu lidského myšlení by se v mysli nic neodehrávalo. Ope-
race lidského myšlení považujeme tedy za rozhodující, protože podle toho jaké operace 
jsou užívány, jaký strukturní pohyb lidské myšlení vykonává, podle toho také konstituuje 
odlišné intencionální obsahy (či svět). Předem pak poznamenáváme, že operace lidského 
myšlení jsou převážně početními operacemi, neboť právě prostřednictvím konstitutivních 
výpočtu je umožněna výskytovost věcí (právě tak jako jsoucen). To však neznamená, že 
vždy jde jen o výpočetní procedury. Operace mohu využívat různé vzorce, které jsou zkrat-
kami pohybu a prostřednictvím nichž rovněž dochází ke konstitucím mentálů a světa. 

 5 Zde je nutné zdůraznit, že hovoříme-li o funkčním modelu lidské mysli, nebo o lidském myšlení, máme 
na mysli naši mysl (mou osobní mysl), naše myšlení (mé osobní myšlení). Každý z nás je v tomto ohledu 
uzavřen v sobě a může vydávat svědectví jen o sobě. To je opět nevýhodou spekulativního, introspek-
tivního přístupu k mysli, který je obtížně generalizovatelný. O ostatních lze soudit jen z naších projikcí 
mezi jsoucna, z toho jaké stimuly si přinášíme, na jaké reakce narážíme, setkáme-li se s produkty jiných 
lidských myšlení. Jen takto je možné pro nás vybudovat síť vztahů, z nichž vysuzujeme něco s obecnější 
platností. Teprve výklad o tomto (vždy mém) modelu mysli dává předpoklad k tomu, abychom o mysli 
mohli začít uvažovat jako o tom, co Husserl nazývá: Intersubjektivně identickou věcí, a kterou označuje 
jako konstitutivní jednotu vyššího řádu, která je vázána na otevřenou pluralitu subjektů, které jsou navzájem 
v souladu. Srovnej: Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické fi losofi i I. Praha, Oikúme-
né 2004, s. 315. 
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A totéž, co zde proklamujeme pro lidské myšlení, je také zapotřebí uplatnit i vůči 
médiu, v němž se lidské myšlení jedině může pohybovat, tzn. vůči mysli. Také mysl je pro 
nás východiskem a nikoli něčím, co je druhotným, nebo následným jsoucnem. Obtížnější 
tedy, než objasnit lidské myšlení nebo mysl, je objasnit svět věcí (řekněme – přírodu). 
Lidské myšlení i mysl jsou východiskem a tudíž předpokladem věcí (nikoli však jsoucen), 
my však upíráme pozornost na lidské myšlení a mysl, neboť výsledkem snah o funkční 
model mysli by měla být pravidla, zvláštnosti či odchylky, podle nichž je svět věcí a men-
tálů konstituován. 

Při spekulativním a ze značné části i introspektivním přístupu nesmí být opomenuto 
nic, co bychom mohli nazvat poznatkem získaným po způsobu vědeckého tázání. To 
proto, aby vše uvedené o lidském myšlení a mysli bylo konsistentní a nebylo v rozporu 
s těmito poznatky.

Lidské myšlení tedy pokládáme ze rozhodující moment mysli. Lidské myšlení charak-
terizujeme: jako čistý perpetuální pohyb, který operuje s počitky, vjemy, pojmy, představami, 
tóny, symboly, čísly, atd., tzn. s intencionálními obsahy mysli, avšak vždy s něčím; a samo je 
čistým pohybem, který tyto počitky, vjemy, pojmy, představy, tóny, symboly, čísla, atd., tedy 
intencionální obsahy mysli, unáší, smíchává je, nebo je rozděluje, avšak je za nimi jako něco 
samostatného.

Oproti původní defi nici uvedené v Pojednání6 jsme zde dodali: nebo je rozděluje. Uvědo-
mujeme si, že tento dodatek není častým v tradici evropského fi losofi ckého myšlení, kde 
se lidské myšlení chápe jako něco syndodizujícího, nebo syntetizujícího, avšak domníváme 
se, že i diferenciační pohyby ústící v rozlišení a rozdělení intencionálních obsahů mysli 
jsou významným pohybem lidského myšlení. 

Nejprve je snad nutné zvýraznit, jak pojímáme: onen čistý pohyb, který operuje vždy 
s něčím, avšak je za tím vším, jako něco samostatného. V této souvislosti by bylo možné 
uvažovat buď tak, že: 
• lidské myšlení není ničím jiným, než pohybujícími se tóny, představami, pojmy, čísly 

atd., které se vzájemně smíchávají a dávají další intencionální celky; nebo tak, že 
• lidské myšlení je jakousi mentální energií, která tóny, čísla, pojmy, atd. unáší a syn-

tetizuje je, nebo je rozděluje (podle pravidel daných strukturou mysli a mozku) do 
intencionálních celků.
První z pojetí váže lidské myšlení na konkrétní singularity a nevymezuje mu nic, co 

by bylo samostatností. V druhém pojetí je pak nutno uvažovat o tom, jak na sebe lidské 
myšlení může vázat všechny tyto rozmanité singularity, jakými jsou tóny, čísla, pojmy, 
představy, atd., jak je na sebe nalepuje a jak je zase od sebe uvolňuje a jakou roli hraje 
při jejich smíchávání či syntéze.

Domníváme se, že lidské myšlení je čistým proudem, avšak takovým, že může nabývat 
nejrůznější proměny a být i tóny, čísly, pojmy, představami, atd., které se díky lidské-
mu myšlení pohybují a smíchávají nebo se separují. Čistým proudem je tím, že je tím 
vším, co se takto pohybuje, a proto je za tím vším jako něco samostatného, i když má 

 6 Srovnej: Pojednání o lidském myšlení. Praha, Ekopress 2005, s. 42.
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vždy konkrétní podobu (není tedy ničím prázdným); a navíc, je samostatným, protože 
se pohybuje podle pravidel, kterými jsou jeho operace a vzorce pohybu. Tyto operace se 
mohou odlišovat podle toho, s čím právě lidské myšlení operuje, ale v zásadě je možné 
je charakterizovat i tím, co při nich lidské myšlení mluví.

Chceme-li takto uvažovat o operacích lidského myšlení, pak je rozvrhujeme do tří 
vrstev, jak to zobrazuje následující tabulka:

Operace lidského myšlení: Popis:
Negativita To není to
Identita To je to
Komparace To je jako to, nebo to není jako to
Generalizace Tyto mají společné toto
Abstrakce Toto charakterizuje to a toto necharakterizuje to; bez toho je toto stále 

tímtéž
Symetrie To nastane proto, že takto je to v rovnováze k onomu 
Extrapolace Toto bude pokračovat takto, protože pokračování je funkcí onoho
Eliminace Toto nepatří k oněm, protože se nevyznačuje tímto; nebo se vyznačuje 

tímto, což ony nemají
Kombinatorika Tyto lze zkombinovat do tolika těchto; toto lze doplnit tímto, abychom 

získali ono;
Trojčlenka Toto se má k tomu, jako ono se bude mít k onomu
Sylogismus Jestliže to se má k onomu jako ono se má k tamtomu, pak to se má 

stejně k tamtomu
? ? ? ? ? ?

Další rozvržení našeho nynějšího pohledu na mysl rozvažujeme tak, aby zcela vyho-
vovalo různým možným představám a zdůvodněním toho, proč zde něco takového jako 
lidská mysl vůbec jest(?), jak si lze vysvětlit její jestvování? 

Názorů a pohledů, které se snaží odpovědět na tyto otázky, je nepřeberně, počínaje 
názory kreacionistů a konče evolucionisty, nebo těmi, kteří mysl považují za nevyřeši-
telnou záhadu. Tuto otázku se nesnažíme odpovědět. Jen bereme v úvahu její položení 
a způsoby různých odpovědí na ni a snažíme se vytvořit si představu o mysli tak, aby 
nebyla v přílišném rozporu s nimi. V ohnisku našeho přístupu je tedy funkce mysli, ni-
koli její vznik. Ten je ostatně záležitostí myšlení, neboť to svým pohybem určuje jsoucna 
(a mysl je jsoucno).

Po těchto stručných vysvětleních a vzhledem k účelu této stati nastiňujeme bez dalšího 
zdůvodnění pokus o formulaci funkčního modelu mysli. 
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Funkční model mysli

Obsahy a sedimenty
 Lidské myšlení

 O
 P Získávání stimulů
 E      ze jsoucen
 R
 A Konstituce
 C věcí a mentálů
 E

 Reakce na věci a mentály

Tímto schématem chceme vyjádřit, čím vším se lidské myšlení zabývá a v jakých struk-
turních plochách operuje. 

Jde tedy o to, že lidské myšlení se projikuje mezi jsoucna s endoceptivními vzorci, vytr-
hává ze jsoucen stimuly z nichž na jsoucnech konstituuje svět a v mysli mentály. Na obojí 
pak dále reaguje, takže výsledkem těchto reakcí jsou jednak předměty a dále z reakcí na 
představy vznikají rozhodnutí, řešení problémů nebo novosti ve formě díla. Vedle toho (jako 
vedlejší produkt) vzniká také celá řada sedimentů. To je základním nárysem vyjádřeným 
výše uvedeným schématem.
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Vědomí a emoce: 
W. James, A. R. Damasio, S. Greenfi eldová

Martin Rabenseifner
(Univerzita Palackého, Olomouc)

Summary:

Problems associated with consciousness and emotions in the works of W. James, A. R. Dam-
asio and S. Greenfi eld are described and analyzed. William James’s approach to consciousness 
is reviewed by means of its four essential features: 1. the infl uence of Darwinism; 2. the stream 
of consciousness; 3. pure experience; 4. the pragmatic conception of self. James-Lange’s theory 
of emotions emphasizes the fact that emotions depend on bodily changes which precede the 
actual individual feelings of emotions. The theory can be criticized on the basis of scientifi c 
evidence, but it can also be partly confi rmed when appropriately understood or broadened. 
Damasio is infl uenced by James to create his own conception of emotions, consciousness 
and mind that are seen as closely connected to bodily processes. Greenfi eld distinguishes 
consciousness and mind to analyze the importance of emotions for human consciousness 
in relation to biological functioning of the whole body. Thus both contemporary scientists 
continue James’s attempts to explain emotions and conscious events dynamically, function-
ally and in connection to other processes of the human organism. However, Damasio and 
Greenfi eld follow the methodology of science and do not dare to come with philosophical 
solutions of the studied topics. 

1.  Východiska Jamesova pojetí vědomí

Americký psycholog a fi losof William James (1842–1910) bývá obvykle řazen do fi lo-
sofi e pragmatismu. Pro vývoj psychologie, neurofyziologie, kognitivní vědy a fi losofi e mysli 
má stěžejní význam jeho dílo Základy psychologie (The Principles of Psychology) z roku 
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1890. Celá řada současných teoretiků vědomí na Jamesovy názory nějakým způsobem 
odkazuje a nechává se jimi inspirovat.1

Jamesovo pojetí vědomí má několik základních hledisek, které lze stručně shrnout 
do čtyř bodů: A. vliv darwinismu; B. proud vědomí; C. čistá zkušenost; D. pragmatická 
koncepce já.

A.  Vliv darwinismu

James darwinisticky vysvětluje vznik a prospěšnost vědomí pro přežití organismu. 
Vědomí má kauzální účinnost, neboť jde o „nástroj přidaný a nadřazený dalším orgánům 
umožňujícím živočichům přežít“.2 Tuto funkci může vědomí plnit jen tehdy, ovlivňuje-li 
život jednotlivých organismů zjevným kauzálním působením. V průběhu evoluce vědomí 
roste a stává se složitějším činitelem, jehož primárním znakem je selektivita projevující 
se aktivním usilováním o cíle a zájmy daného organismu.

Jestliže se vědomí jako vlastnost vyšších organismů vyvinulo přirozeným výběrem, 
musí mít nějaké využití. Vědomí proto musí být alespoň do určité míry nezávislé na moz-
ku, musí být účinným procesem, který organizuje některé činnosti centrálního nervového 
systému. Vědomí uvádí ve vzájemný soulad různé projevy mozkové fyziologie a plní tak ja-
kousi stabilizační funkci. Člověk a jiné organismy se chovají účelově, řídí se různými zájmy 
(od hledání potravy k hledání krásy). Nelze to odůvodnit pouze pasivním přizpůsobením 
se přítomné situaci v daném prostředí, protože cíle a zájmy směřují aktivním způsobem 
do budoucnosti. James chápe cíle a záměry v chování organismů jako spontánní mentální 
variace, které umožňují orientaci organismů v jejich přirozeném a sociálním prostředí. 
Stručně řečeno, podle Jamese „vědomí usiluje o cíle.“3

B.  Proud vědomí

Pravděpodobně nejproslulejší myšlenkou Jamesovy psychologie se stala charakteristika 
proudu vědomí. James své názory o povaze vědomí rozvíjí v polemice s tradičním empi-
rismem (Locke, Hume, Mil) a racionalismem (Kant, Hegel). Asociativnímu empirismu 
James vytýká atomizované pojetí lidského vědomí, v němž se analytickými metodami 
složité myšlenky rozkládají na jednoduché, oddělitelné a izolované části lidské mysli (pro 
Jamese je to podobně absurdní představa jako názor, že řeka se skládá z kbelíků vody). 

 1 Z mnoha příkladů stojí za zmínku jedna poměrně neobvyklá interpretace: kvantová teorie vědomí dneš-
ního amerického fyzika Henry P. Stappa, který přímo hovoří o Jamesově a Heisenbergově modelu vědo-
mí – viz Stapp, H. P., Mind, Matter and Quantum Mechanics. Berlin, Springer – Verlag 1993.

 2 James, W., The Principles of Psychology. Volume I, Cambridge, Harvard University Press 1981, s. 15. 
 3 Tamtéž. s. 144. Podobně darwinistický argument pro objasnění pojmu vědomí použil Karl Popper: „Vě-

domí a obecně řečeno i mentální procesy je třeba chápat (a pokud možno i vysvětlovat) jako produkt 
evoluce přirozeným výběrem.“ – Popper, K., Eccles, J., The Self and Its Brain. London, Routledge 1990, 
s. 72–73. Oproti Jamesovi Popper zdůrazňuje významnou roli lidského jazyka, který poté, co se v procesu 
evoluce objevil a rozvinul, vytvořil selekční tlak vedoucí k emergenci vědomí a já. Nicméně Popper zcela 
opomíjí Jamesovu darwinistickou argumentaci a jeho ,proud vědomí‘ Popper velice zjednodušeně inter-
pretuje jako „pasivní pohled na mysl“ a „popis velmi umělé situace“ – tamtéž, s. 517. 
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Ani racionalismus Kantova nebo Hegelova typu nepodává podle Jamese dostatečné vy-
světlení lidského mentálního života, neboť prostřednictvím duše, ega a intelektu, které 
mají organizovat a usměrňovat proměnlivost vědomých fenoménů, spíše celý problém 
jen pojmenovává než vysvětluje.

Svůj dynamický model vědomí James zakládá na předpokladu, že „nikdo nikdy neza-
kusil prostý smyslový vjem sám o sobě. Pro vědomí je od našeho narození typická vířivá 
mnohost objektů a vztahů a takzvané prosté smyslové vjemy jsou výsledky rozlišující 
pozornosti.“4

Jamesovým východiskem není smyslový vjem sám o sobě, nýbrž samotný fakt myšlení 
primárně založený na metodě introspekce: „První fakt pro nás, pro psychology, je, že 
určité myšlení se děje.“5 Činnost myšlení se vyznačuje pěti základními vlastnostmi: 
1. kaž dé myšlení je součástí osobního vědomí; 2. v rámci každého osobního vědomí se 
myšlení vždy mění; 3. kontinuita; 4. myšlení se zabývá objekty, které na něm nezávisejí; 
5. selektivita.

James zdůrazňuje selektivnost smyslové pozornosti i rozumové činnosti a rovněž bytost-
nou otevřenost vědomí široké škále podnětů. Lidské vnímání se řídí vzorci a strukturami 
vědomí, nejsme pasivní pozorovatelé, jejichž smysly dokonale kopírují realitu. Mezi záj-
mem, selektivitou a osobní aktivitou vědomí existuje vzájemná provázanost, která pře tváří 
chaotickou změť smyslové zkušenosti ve strukturované obsahy proudu vědomí. James si je 
přitom vědom specifi ckého pohledu na svět, který přináší nejen každé lidské individuální 
vědomí, ale i vědomí jiných živočichů: „Jak rozdílný musí být svět ve vědomí mravence, 
sépie nebo kraba!“6 

C.  Čistá zkušenost

V rámci své psychologie James zastává tezi paralelismu mentálního a fyzického světa, 
tj. proud vědomých stavů odpovídá sledu mozkových procesů. Podstatnou vlastností vě-
domí je jeho celistvost a integrující působení. „Vědomí, které je samo o sobě integrální 

 4 James, W., The Stream of Thought. The Writings of William James. Ed. J. J. McDermott. New York, Ran-
dom House 1968, s. 21.

 5 Tamtéž, s. 22.
 6 Tamtéž, s. 73. Tato charakteristika selektivní aktivity vědomí může být impulsem pro zajímavé interpreta-

ce tradičních noetických problémů. Např. Josef Krob v přednášce ,Otázka gnozeologie‘ zmiňuje Jamese 
jako jednoho z představitelů empirické linie poznání snažících se najít možné řešení otázky „co je uvnitř 
naší hlavy.“ Přes příklady z literatury sci-fi  a kosmologie se dostává k teorii informace: „ … z hlediska sci-fi  
literatury je zajímavější koncepce výběrové aktivity vědomí W. Jamese, podle které je svět chápán jako 
proud počitků, z kterých si vědomí aktivně vybírá a z tohoto výběru vytváří obraz světa. Je to proces na-
prosto individuální, takže každý má svůj vlastní vesmír. Znamená to, kolik lidí, tolik světů a odtud i te ze 
pluralistického vesmíru. … Přijmeme-li , že počitky, stavy našeho vědomí jsou vždy informacemi, můžeme 
z toho odvodit, že vědomé bytí, existence těla i ducha je informací.“ – Krob, J., Otázka gnozeologie. 
Bratislavské přednášky katedry fi losofi e FF MU. Ed. J. Šmajs, Brno, Vydavatelství MU 2002, s. 202–203 
a 206. 
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věcí nesloženou z částí, ,odpovídá‘ celkové aktivitě mozku, ať už je v daném okamžiku 
jakákoli.“7

Nicméně později se James pokusil překonat dualismus psychické a fyzické reality 
prostřednictvím pojmu čistá zkušenost. V intenci fi losofi e radikálního empirismu získává 
vědomí poznávací funkci a stává se nezbytně nutnou podmínkou pro možnost poznání. 
Čistou zkušenost James ve svých studiích a přednáškách defi nuje několika způsoby: 
„primární látka či materiál, z něhož je všechno složeno“; „okamžité pole přítomnosti … 
neomezená skutečnost a existence, jednoduché ,to‘“; „pouze kolektivní jméno pro všechny 
smyslové přirozenosti a kromě času a prostoru (a chcete-li ,bytí‘) se nevyskytuje žádný 
univerzální element, z něhož by byly všechny věci složeny“; „primární realita neutrální 
povahy“; „bezprostřední proud života, který poskytuje materiál naší pozdější refl exi a jejím 
pojmovým kategoriím. Jen u novorozeňat nebo lidí, kteří jsou napůl v bezvědomí vlivem 
spánku, drog nebo nemoci, lze předpokládat, že zažívají čistou zkušenost v pravém slova 
smyslu.“8

Čistá zkušenost tedy ve své poněkud vágní metaforické defi nici představuje bezpro-
středně vnímanou skutečnost, základní smyslové informace o světě, naladění se na prá-
vě existující proměnlivou realitu světa bez rozumové analýzy a refl exe, tzn. v opravdu 
,čisté‘ a chaotické podobě zkušenosti, která není rozčleněna poznávacími kategoriemi 
a pojmy. 

Čistá zkušenost není výlučně subjektivní ani výlučně objektivní. Poznávající subjekt 
a mentální sféra jsou jednou částí čisté zkušenosti, poznávaný objekt a fyzická sféra jsou 
jinou částí čisté zkušenosti. Poznání je „zvláštní druh vzájemného vztahu, do něhož mohou 
vstupovat části čisté zkušenosti. Samotný vztah je částí čisté zkušenosti.“9 Psychický 
a fyzický svět chápe James jako dva kontexty souvislostí a asociací, do nichž určitá část 
čisté zkušenosti vstupuje, a proto ji lze chápat jako subjektivní a zároveň i objektivní. 
Poznávající vědomí a poznávaná věc označují jakési role, které jedna identická zkušenost 
hraje ve dvou kontextech souvislostí a vztahů. Čistá zkušenost je připodobněna k průniku 
dvou procesů, které se spojují s různými asociacemi. Jako průnik čistá zkušenost náleží 
dvěma procesům, přestože je pouze jedna. Rozdíl mezi mentálním a fyzickým významem 
zkušenosti spočívá v tom, který typ kontextu pomocí retrospektivní analýzy zohledníme 
a zdůrazníme.

D.  Pragmatická koncepce já

Radikální empirismus doprovází metoda pragmatismu, neboť čistá zkušenost je ve své 
jednoduché bezprostřednosti něčím, podle čeho jednáme a co chápeme jako pravdivé: 

 7 James (1981), s. 177. Na tuto Jamesovu tezi se mimo jiné odvolávají výše zmiňovaný Stapp (1993) a rov-
něž František Koukolík, když zmiňuje teorii, že „vědomí je projevem činnosti celého mozku“ jakožto jed-
nu ze tří základních možností pro analýzu neuronální povahy lidského vědomí - Koukolík, F., Já. O vztahu 
mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha, Karolinum 2003, s. 273.

 8 James (1968), s. 170–215.
 9 Tamtéž, s. 170.
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„Retrospektivní rozdělení zkušenosti na stav mysli a realitu je pouze jedním z těchto 
aktů jednání. ,Stav mysli‘ pojatý nejprve explicitně pomocí retrospekce lze opravit nebo 
potvrdit a podobně i činnost retrospektivní zkušenosti, avšak bezprostřední zkušenost je 
ve svém plynutí vždy ,pravdivá‘, je praktickou pravdou, podle níž se jedná.“10

Pojem vědomí vzniká díky tomu, že části zkušenosti jsou zaznamenávány, poznávány 
a některé z nich přidáním souvisejících zkušeností vystupují v roli poznávajících subjektů. 
Proud zkušenosti je dostatečným rámcem pro defi nici těchto rolí. Dualistické rozlišení 
mezi psychickým a fyzickým světem je funkcionální a nikoli ontologické. Z toho plyne, že 
„věci a myšlenky nejsou ve svém základu heterogenní, že jsou vytvořeny z jedné identické 
látky, kterou samu o sobě nelze defi novat, ale jen zkušeností zažít, a kterou obecně mů-
žeme nazvat látkou zkušenosti.“11 

James se otázce osobního já podrobně věnuje v kapitole Vědomí já svých Základů 
psychologie, kde vychází z představy empirického já, jež je vymezeno v co nejširším smyslu 
jako „celkový souhrn všeho, co já může nazvat své.“12 Prvním krokem je rozlišení několika 
součástí já, s nimiž se jedinec při různých příležitostech identifi kuje uplatněním postupné 
abstrakce od dalších složek proudu vědomí:
– materiální já (tělo, tělesné a materiální potřeby),
– společenské já (hodnocení člověka v názorech jiných lidí, sociální role)
– duchovní já (psychické dispozice typu inteligence a morálních hodnot),
– čisté ego (subjektivní vnímání osobní identity vycházející z plynulosti proudu věd-

omí).
Mysl každého člověka se projevuje aktivními zájmy o uvedené druhy já, které v sobě 

i u jiných osob poznáváme a identifi kujeme pomocí pocitu známosti, jakési ,sebelásky‘. 
Tyto zájmy mají instinktivní původ a vyjadřují význam pojmu já poukazem na instinktivní 
cíl přežití organismu.

Při popisu subjektivní povahy já James zdůrazňuje, že „osobní identita neexistuje jako 
fakt, ale spíše jako jednotný pocit.“13 Tento pocit prostupuje jednotlivé části dynamického 
proudu vědomí ve formě podobnosti mezi součástmi kontinua pocitů (zvláště tělesných 
a emocionálních). Jádro osobní identity se realizuje „pociťovaným vztahem k přítomnému 
objektu, tělu a centrálnímu nastavení nervové soustavy, jež doprovází akt myšlení v moz-
ku.“14 Jde o identitu relativní, neboť podléhá různým změnám a přechodům mezi pul-
sujícími stavy vědomí, což se projevuje v paměti nebo v proměnách aktuální identity 
u mentálně nemocných osob. 

James svou introspektivní metodu zkoumání doplňuje pragmatickým přístupem. Po-
jem já se podle Jamese vyznačuje silnou emocionální konotací odkazující na „jakékoli 
 10 Tamtéž, s. 178.
 11 Tamtéž, s. 194. Pochopitelně se v této souvislosti nabízejí více či méně srovnatelné fi losofi cké koncepce 

zastávané např. H. Bergsonem (s Jamesem své názory navzájem hodnotili vesměs pozitivně), E. Machem 
nebo E. Husserlem. Nicméně na podrobnější komparaci zde není prostor.

 12 James (1981), s. 279.
 13 Tamtéž s. 316. 
 14 Tamtéž, s. 323. 
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věci“ schopné vyvolat specifi cké reakce v proudu vědomí. Význam já je interpretován 
podle důsledků, které vyvolává v proudu vědomí spjatém s pamětí a selektivní pozorností. 
„Vědomí já (,self‘) zahrnuje proud myšlení, jehož každá část ve smyslu ,já‘ (,I‘) si jednak 
pamatuje a poznává předcházející části a obsahy, a jednak se zaměřuje na jisté části mezi 
nimi jakožto na ,já‘ (,me‘) a k nim přiřazuje ostatní. Jádrem ,já‘ (ve smyslu ,me‘) je vždy 
tělesná existence pociťovaná v daném okamžiku.“15 

Důsledkem je, že já se na jedné straně projevuje jako empirický souhrn poznaných 
věcí (viz jednotlivé složky já) v úzkém sepětí s pociťovanou tělesnou existencí v daném 
okamžiku a na druhé straně jako poznávající subjekt v rámci dynamického proudu 
myšlení. 

2. Jamesova a Langeova teorie emocí

Problematika emocionální složky lidské osobnosti nám poslouží jako vhodné téma 
pro konfrontaci Jamese a současných poznatků psychologie a neurověd. V dějinách 
psychologie je James-Langeova teorie považována za jednu z klasických hypotéz o původu 
emocí.16 Carl G. Lange byl dánský psycholog a fyziolog, který více méně ve stejné době 
jako James dospěl k témuž pojetí lidských emocí.

Tato teorie se v některých interpretacích označuje jako periferní teorie emocí.17 Podle 
Jamese a Langea nelze souhlasit s běžným názorem, že emocionální prožívaní má za 
následek odpovídající tělesné změny (např. pláč, rychlý či pomalý puls, pocení, napnutí 
či ochabnutí svalstva, obličejová mimika). Naopak, emociogenní smyslové podněty vedou 
k refl exním změnám v činnosti tělesných orgánů a teprve zpětné pociťování těchto změn 
je podstatou emocí. James to formuluje lapidárně těmito slovy: „Zdravý rozum nám říká, 
že v případě neštěstí pociťujeme lítost a pláčeme; když potkáme medvěda, zděsíme se 
a běžíme pryč; když jsme někým fyzicky napadeni, rozzlobíme se a úder oplatíme. Zde 
obhajovaná hypotéza považuje toto pořadí za nesprávné. Jeden mentální stav není vyvolán 
druhým, je třeba mezi ně nejprve vložit tělesné projevy. Racionálnější vysvětlení říká, že 
cítíme lítost, protože pláčeme, zlobíme se, protože se bijeme, a máme strach, protože se 
třeseme.“18

Rozdíl mezi Jamesovým a Langeovým přístupem tkví v důrazu na základní mecha-
nismus emocí. Lange zdůrazňoval význam vasomotorických tělesných změn pro vznik 
emocí, zatímco podle Jamese je nutno zohlednit celý komplex orgánových změn vy-
vo laných příslušnými smyslovými podněty. Jinak ovšem James Langeovy názory hod-

 15 Tamtéž, s. 378.
 16 viz Reber, A. S., The Penguin Dictionary of Psychology. London, Penguin Books 1995, s. 248.
 17 viz např.: Diamant, J., Černý, M., Študent, V., Emoce. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1969, 

s. 33. Czako, M., Seemannová, M., Bratská, M., Emócie. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatel-
stvo 1982, s. 57.

 18 James, W., The Emotions. The Principles of Psychology. Volume II. Cambridge, Harvard University Press 
1981, s. 1065–1066.
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notí velice pozitivně a oceňuje především Langeův popis somatických mechanismů 
emocionálního prožívání.

Svou teorii emocí James rozvíjí v návaznosti na popis instinktů, které chápe víceméně 
darwinisticky jako „schopnost jednat tak, že směřujeme k realizaci jistých cílů, aniž by-
chom je předpokládali a znali ze zkušenosti.“19 Instinktivní jednání je považováno za 
typ refl exu podněcující určitou činnost a chování. Instinktivní reakce a projevy emocí 
se navzájem překrývají, protože se jedná o fyziologicky totožnou refl exivní reakci na 
specifi cké podněty. Nicméně emocionální reakce je omezena tělem subjektu, kdežto 
instink tivní reakce se zaměřuje na praktické vztahy s podněcujícím objektem, tj. praktický 
účel daného instinktivního chování (např. sexualita). „Třída emocionálních impulsů je 
větší než třída instinktivních impulsů. Emoce jsou podněcovány početnějšími stimuly 
a jejich projevy jsou více niternější, složitější a často méně praktické. Fyziologický plán 
obou tříd impulsů je nicméně ve své podstatě totožný.“20 

Při popisu Jamesovy teorie emocí je třeba upozornit na skutečnost, že James nechápe 
tělesné změny jako příčinu všech emocí, ale pouze tzv. nižších, resp. „hrubších“ („coarser“) 
emocí, mezi něž řadí např. smutek, strach, hněv a radost. V tomto smyslu lze pomocí 
introspekce vysledovat, že bez tělesných příznaků by se emoce projevovaly tak neznatelně 
a prázdně, až by se z nich staly čistě bezbarvé a nevýrazné vjemy. „Jestliže si představíme 
nějakou silnou emoci a pak se vědomě pokusíme abstrahovat od ní veškeré pociťované 
tělesné symptomy, zjistíme, že nám nic nezbude, žádný „mentální materiál“, z něhož by 
šlo emoci vytvořit, a jediné, co zůstane, je chladný a neutrální stav intelektuálního vjemu... 
Ryze netělesná lidská emoce je neexistující entita.“21 

James si je vědom individuálních rozdílů při prožívání emocí, nicméně i přesto dál 
zdůrazňuje, že každá konkrétní emoce je vždy pevně spjata s tělesnými změnami, během 
nichž je pociťována. Kupříkladu pocit strachu musí být u každého člověka v individuální 
míře spojen s takovými tělesnými symptomy jako jsou zrychlený tlukot srdce, jiné tempo 
dýchání, husí kůže a chvění vnitřních i vnějších orgánů. 

Vyšší emoce, Jamesem nazývané „jemnější“ („subtler“), se vyznačují méně výraznými 
a obecně slabšími tělesnými změnami. James zde řadí morální, intelektuální a estetické 
city, přičemž popis jejich vzniku a fungování je poměrně stručný. Hlavní roli zde podle 
Jamese hraje smyslová zkušenost a na ni navazující sekundární emoce, která vzniká 
z „jiných přicházejících smyslových vzruchů vyvolaných rozšiřujícími se refl exními účinky 
půso bením vnímaného objektu.“22 Konkrétně se to projevuje méně nápadnými tělesnými 
příznaky (např. svírání hrudi, pravidelnější dýchání, přerušovaný hlas), bez nichž je 
emocionální stav mysli jen kognitivním aktem. To ovšem James považuje za poměrně 
výjimečný případ, neboť citové zabarvení je většinou přítomné i v různých intelektuálních 
aktivitách mysli. V proudu vědomí James odhaluje vzájemnou souvislost různorodých 

19 Tamtéž, s. 1004.
20 Tamtéž, s. 1058–1059.
21 Tamtéž, s. 1067–1068.
22 Tamtéž, s. 1084.
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mentálních stavů, přičemž emocionální vzrušivost a tělesné symptomy jsou podle něj více 
aktivní než se při zběžné introspekci zdá.

Z hlediska dnešních teorií emocí je důležité, že James explicitně popírá možnost 
existence speciálních mozkových center pro emoční prožívání. Emoce podle jeho názoru 
odpovídají prožívaným fyziologickým změnám a procesům odehrávajícím se v motorických 
a smyslových centrech nervové soustavy.

Jako jeden z prvních Jamesovu teorii emocí kritizoval Walter Cannon, americký 
psycholog a fyziolog z Harvardu, který na přelomu 20. a 30. let 20. století přišel společně 
s P. Bardem s vlastní teorií emocí. V jejich pojetí nejsou tělesné změny hlavním zdrojem 
specifi cky odlišných emocí. Stejné tělesné projevy doprovázejí různé druhy emocí. Tělesné 
reakce jsou navíc mnohem pomalejší než emoční reakce, proto je nepravděpodobné, že by 
emoce jako zážitky následovaly výlučně po fyziologických změnách. Emociogenní podnět 
aktivuje speciální část mozku – „talamus (novější výzkum upřesnil, že jde o hypotalamus 
a limbický systém); z mozku jdou impulsy jednak do autonomního nervového systému 
a vyvolávají vnitřní tělesné změny, jednak do mozkové kůry a vytvářejí subjektivní prožitek 
emoce.“23 

Dnešní hodnocení James-Langeovy teorie je různé. Kritika je v podstatě založena na 
obdobných argumentech jako u Cannon-Bardovy teorie a pochopitelně rovněž existují 
mnohé další přístupy a hypotézy popisující emoce.24 Zajímavostí je, že v psychoterapii je 
James-Langeova hypotéza nepřímo aplikována při pokusech kontrolovat fyziologickou 
reakci na podnět a s ní asociovanou emoci. Tělesné cvičení napomáhá zbavit se ne-
příjemných emocí a depresí. Různá relaxační cvičení a psychologické hry často potvrzují, 
že tělesné projevy jsou s emocemi opravdu spojeny. Například tělesná imitace emocí 
prostřednictvím mimiky mnohdy vede k určitému reálnému navození emocí, jak tvrdil 
James. 

V oblasti neurologického výzkumu na Jamesovu charakteristiku emocí v současnosti 
navazuje americký neurovědec Antonio R. Damasio. 

3.  Emoce podle Antonia R. Damasia

Damasio se ve své knize Descartesův omyl. Emoce, rozum a lidský mozek (1994, česky 
2000) na Jamesovo pojetí emocí přímo odvolává. Oceňuje především mechanismus, po-
mocí něhož James popisuje tělesné procesy odpovídající příslušným emocím na základě 
vrozených dispozic a reakcí. Nicméně Jamesova teorie je v mnoha směrech problematická, 
pro to je potřeba ji upravit z pohledu dnešních poznatků a hypotéz.

„Hlavním problémem Jamesova názoru nebyla ani tak skutečnost, že emoce doslova 
,svlékl‘ a postavil je na roveň tělesnému procesu, což muselo jeho kritiky šokovat, jako to, 
že mentálnímu hodnocení situace, která emoci vyvolává, přisuzoval malou, nebo dokonce 
žádnou váhu… Téměř stejně problematická byla skutečnost, že James nepopsal odchyl-

 23 Hunt, M., Dějiny psychologie. Praha, Portál 2000, s. 160.
 24 Viz např.: Nakonečný, M., Lidské emoce. Praha, Academia 2000, s. 195–234. Koukolík, F., Já. O vztahu 

mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha, Karolinum 2003, s. 181–210.
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né mechanismy tvorby pocitů, které by odpovídaly orgánovým změnám doprovázejícím 
emoce. Podle jeho názoru je v tomto procesu tělo mezičlánkem za všech okolností. Navíc 
James téměř nic neříkal o vztahu emocí k poznávání a chování.“25

Damasio navrhuje rozlišit primární a sekundární emoce. Primární emoce chápe jako 
„předem naprogramovaný mechanismus“ projevující se specifi ckými reakcemi na cha-
rakteristické podněty, a to nejen u lidí, ale i u zvířat. Příkladem podnětu může být pohyb 
velkého předmětu, který vyvolá strach u mláděte, u něhož nelze předpokládat znalost ze 
zkušenosti: „Káčátko v hnízdě neví, co to orli jsou, ale bez váhání reaguje poplachem 
a schová hlavu, když mu nad hlavou přeletí určitou rychlostí objekty se širokými kříd-
ly.“26 

Primární emoce se uskutečňují prostřednictvím limbického systému mozku (zejména 
amygdaly), kde dochází ke zpracování a vyhodnocení smyslového podnětu a k navození 
tělesného stavu typického pro danou emoci. Damasio zde řadí hlavně emoce strachu 
a zlosti. Tělesná reakce má podobu vnitřní neuronální odpovědi, svalové odpovědi, odpo-
vědi autonomního svalstva vnitřností a také chemické odpovědi v krevním proudu. 

Automatickou reakcí a tělesnými změnami se však emocionální proces nevyčerpává. 
„Alespoň u lidí tento cyklus jistě pokračuje a jeho dalším krokem je uvědomění si emoce 
v souvislosti s objektem, který způsobil vzrušení, a vytvoření spojení mezi tímto objektem 
a emočním tělesným stavem.“27 

Vědomí se zde uplatňuje v podobně darwinistickém duchu, jak ho popisoval James. 
Damasio charakterizuje vědomí jeho užitečností a prospěšností. Uvědomit si vlastní ci-
tovou reakci znamená možnost lépe předvídat, kdy se objeví příslušné podněty, jež ji 
předcházejí. Znamená to i možnost zevšeobecnit své očekávání ve spojení s konkrétními 
podněty. Nenápadně se zde dostává ke slovu zkušenost: uvědomovat si emoce předpo-
kládá jistou kontrolu prožívání a zkušenosti. „Zkrátka rozlišovat svoje emoční stavy, být 
si vědom svých emocí, dovoluje, aby vaše odpovědi na proměny prostředí byly s ohledem na 
zkušenost pružnější.“28

Dostáváme se tak k mechanismu sekundárních emocí, které vznikají právě tehdy, 
„když si pocity začneme uvědomovat a vytváříme systematická spojení mezi kategoriemi 
objektů a situací na jedné straně a primárními emocemi na straně druhé. Struktura limbické-
ho systému na tvorbu sekundárních emocí nestačí. Síť se musí rozšířit o činnost předních 
částí čelních laloků a somatosenzorických korových oblastí.“29 

Procesu tvorby sekundárních emocí se účastní „mentální představy“. Jde o více složi-
tější proces, který Damasio popisuje na jakési vyšší úrovni abstraktní deskripce. Mentál-
ním představám či „obrázkům“ v neuronálním smyslu odpovídají soubory reprezentací 
v různých částech mozku, přičemž pojem reprezentace „znamená časoprostorově uspo-

 25 Damasio, A., Descartesův omyl. Praha, Mladá fronta 2000, s. 118.
 26 Tamtéž, s. 120.
 27 Tamtéž, s. 120.
 28 Tamtéž, s. 121.
 29 Tamtéž, s. 122.
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řádanou činnost mnoha miliónů, případně i miliard vzájemných spojení mezi nervovými 
buňkami.“30 

Pomocí mentálních představ vyhodnotím danou situaci, např. úmrtí blízké osoby. 
Vybaví se mi různé související asociace uložené v dlouhodobé paměti, což Damasio na-
zývá dispoziční reprezentací (zrakové, sluchové či jiné povahy). Jedná se o mou osobní 
zkušenost a vzpomínky vztahující se k uvedenému podnětu. 

Tento proces se pak odráží v činnosti čelních oblastí mozkové kůry, kdy se příslušné 
dispoziční reprezentace automaticky signalizují do amygdaly a přední cingulární kůry. 
Následně dochází k signalizaci pomocí periferních nervů do těla a aktivaci motorického 
systému. Chemické účinky endokrinních a peptidových systémů vedou ke změnám v těles-
ných a mozkových stavech. Celý organismus je tak koordinovaně ovlivněn komplexní sou-
činností jednotlivých mechanismů. Důsledkem jsou změny tělesného stavu, které společně 
s působením příslušného mozkového systému vytvářejí elementární základ emocí.

Damasio uvádí příklady ze své neurologické praxe, které potvrzují, že primární emo-
ce jsou narušeny při poškození limbického systému a sekundární emoce při poškození 
prefrontální kůry. Dále dokládá, že pravá mozková hemisféra má primární význam pro 
strukturu a vznik emocí. Nicméně netýká se to všech emocí.

Vedle emocí je podle Damasia potřeba rozlišit pojem pocitu. Pocity jsou pojaty jako 
další stupeň subjektivního prožívání emocí. „Pocit závisí na přirovnání ,obrazu‘ vlastního 
těla k ,obrazu‘ něčeho dalšího, například k vizuální ,představě‘ obličeje nebo sluchové 
,představě‘ melodie. Neuronální podklad pocitu je doplněn změnami v poznávacím pro-
cesu, okamžitě navozenými neurochemickými látkami (například nervovými přenašeči, 
jejichž uvolnění následuje po aktivaci jader obsahujících tyto nervové přenašeče během 
úvodní části emoční odpovědi).“31 Tvorby pocitů se účastní více signálů z celého těla 
a mozku než při vzniku emocí.

Pocity se realizují jako zážitek tělesných změn spojených s příslušnými mentálními 
obrazy. Emoce se z tohoto hlediska v prvé řadě týkají samotných tělesných a mozkových 
změn spojených s mentální představou. Pocity jsou spíše záležitostí zážitku, zatímco 
emoce spíše výrazu a projevu. Prožitek pocitu se vyznačuje subjektivitou, jež je umožněna 
specifi ckou strukturou neuronálních reprezentací tvořících vlastní já.

Pocity mají rovněž širší pole působnosti než emoce. Damasio rozlišuje tři druhy poci-
tů: pocity základních univerzálních emocí (např. štěstí, smutek, úzkost, strach, zklamání 
a jejich jamesovské tělesné projevy), pocity jemnějších forem univerzálních emocí (euforie 
a extáze, melancholie a zahloubanost, panika a plachost, stud, výčitky svědomí, škodoli-
bost, pocit zadostiučinění – tyto pocity jsou více ovlivněny zkušeností) a pocity na pozadí 
tělesných stavů, které „odpovídají spíše stavu těla převažujícímu mezi emocemi. Když 
prožíváme štěstí, úzkost nebo jinou emoci, pocity na pozadí se emočním cítěním potlačí. 
Pocit na pozadí je obrazem krajiny našeho těla, když s ním neotřásají emoce.“32

 30 Tamtéž, s. 123.
 31 Tamtéž, s. 132.
 32 Tamtéž, s. 136.
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Při popisu pocitů na pozadí Damasio zřetelně navazuje na Jamese, když hovoří o kon-
tinuálním procesu cítění těla. Pochopitelně nejde o plně vědomý proces, ovšem díky 
pozornosti se jakákoli změna v cítění těla (např. bolest) stane vědomou. 

Damasio se kriticky vymezuje vůči vědeckým a fi losofi ckým analýzám mysli a poznání, 
které neberou v potaz emoce a pocity. Z pohledu neurovědeckého je důležité zdůraznit, že 
emoce a pocity nejsou dány jen vývojově staršími částmi mozku (subkortikální procesy), 
ale i strukturami vývojově mladými (neokortikálními). „Pocity jsou právě tak poznávány 
jako každý jiný percepční ,obrázek‘ a zpracovávají se v mozkové kůře jako každý jiný 
,obraz‘.“33 

Pocity se tedy vztahují k lidskému tělu prostřednictvím vnímání, neurologických re-
prezentací a představ. „Pocity nám umožňují oduševnit tělo, pozorně, jako při emočním 
stavu, nebo nezřetelně, jako při stavu na pozadí.“34 Mozek primárně komunikuje s tělem, 
k čemuž nezbytně potřebuje pocity a emoce, které jsou proto v nějaké podobě přítomny 
i při poznávání a ostatních mentálních činnostech. 

4.  Emoce podle Susan Greenfi eldové

Současná britská neurofyzioložka Susan Greenfi eldová se při svém zkoumání mozku 
a vědomí rovněž vyjadřuje k tématu emocí. Ve své knize Soukromý život mozku (v originále 
The Private Life of the Brain, 2000) vychází z poněkud jiných předpokladů než Damasio, 
nicméně důsledky jejího zkoumání se ve své obecné tendenci blíží závěrům amerického 
neurovědce.

Greenfi eldová navrhuje rozlišit vědomí a mysl. Vědomí je v jejím pojetí úzce spjato 
s emocemi: „emoce jsou základní stavební kámen vědomí.“35 Určitá forma emocionálního 
stavu je přítomná, kdykoli jsme při vědomí. Emoce se samy o sobě vyznačují vědomou 
subjektivitou a nezávislostí na vnějším chování. Na emoce nelze pohlížet jako na něja-
ké objektivní pozorovatelné chování, ani jako na příležitostný projev mozkového stavu. 
Stejně tak je paradoxní ztotožňovat emoce s fenoménem nevědomí. „Celkovým jádrem 
emoce není ani tak odpověď (ve smyslu chování), ale samotný vědomý a subjektivní pocit 
strachu, radosti a jiných emocí.“36

Zatímco vědomí je procesem založeným na emocích, mysl je chápána jako „perso-
nalizace mozku vytvořená v období dětství a pokračující ve vývoji během života.“37 Mysl 
je jakožto specifi cká konfi gurace neuronálních spojení utvářena individuální zkušeností, 
proto ji Greenfi eldová v podstatě ztotožňuje s pojmem já a úzce ji spojuje s pamětí. 
V prů běhu individuálního vývoje dává mysl vědomým zážitkům stále přesnější význam 
a detailněji specifi kuje objekty a osoby.

 33 Tamtéž, s. 143.
 34 Tamtéž, s. 143.
 35 Greenfi eld, S., The Private Life of the Brain. London, Penguin Books 2001, s. 21.
 36 Tamtéž, s. 20.
 37 Tamtéž, s. 13.
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Významnou roli pro konstituování mysli hraje i schopnost učit se a komunikovat 
v jazyku, a to zejména ve smyslu časového přesahu do minulosti a budoucnosti. Dětské 
primárně emocionální vědomí (smyslový pocit vyplňující bezprostřední přítomnost) je 
po osvojení jazyka zřetelně doprovázeno představou vlastního individuálního já a větší 
schopností představivosti vůbec. 

Vztah mezi emocionálním vědomím a myslí je založen na jisté nepřímé úměře. Čím 
více vědomě prožíváme určitý emocionální stav, tím méně je aktivní naše mysl (resp. já) 
a naopak.

Co se týče vztahu k myšlenkám Williama Jamese, Greenfi eldová explicitně kritizuje 
James-Langeovu teorii emocí, neboť pouhé periferní orgánové změny nelze považovat 
za dostačující příčinu jejich vzniku. Svou kritiku dokládá na příkladu pacienta, který 
utrpěl natolik vážné zranění, že zůstal nehybný, jeho motorické nervové dráhy byly zcela 
nefunkční (spojení mezi míchou a mozkem bylo přerušeno v úrovni krku). Podle Jamese 
a Langea by takový pacient neměl vůbec cítit emoce, nicméně opak se stal pravdou – tento 
pacient se začal aktivně zapojovat do života a vykazoval známky emocí. Funkční systémy 
mozku se z tohoto pohledu zdají být hlavním činitelem pro vznik emocí. 

Greenfi eldová pak opakuje argumenty o stejných tělesných znacích různých emocí, 
což ovšem James sám pochopitelně uznával. Navíc není jisté, jestli by James protipříklad 
s pacientem považoval za dostatečné vyvrácení své teorie. Jak lze intersubjektivně a hod-
nověrně ověřit prožívání emocí zmíněného pacienta? James rozlišoval emoce podle 
intenzity a působení emocí viděl v širším psychologickém kontextu, tj. jako součást proudu 
vědomí. Těmito souvislostmi se Greenfi eldová příliš nezabývá.

Na druhou stranu je třeba ocenit způsob, jak Greenfi eldová charakterizuje individuální 
prožívání emocí, kdy subjektivní emocionální prožitky mají za následek dočasné potlačení 
já (např. intenzivní radost při hudbě, tanci, sportu a sexu). Jsou zmíněny i účinky drog 
na lidskou psychiku, které potvrzují větší intenzitu emocionálního vědomí vlivem změn 
v činnosti nervových přenašečů mezi neurony. Nejsou opomenuty ani příklady z psychiatrie 
(např. schizofrenie), které rovněž poukazují na neuronální podmínění vědomí a emocí. 

Pro rozlišení emocí není primárně důležité identifi kovat různé oblasti mozku nebo 
chemické sloučeniny (tj. přenašeče), ale spíše kvantitativní a funkční faktory: „stupeň 
aktivity spojených nervových okruhů v daném okamžiku, rychlost měnících se konstelací 
příslušných neuronů a proměnlivé množství chemických sloučenin v mozku.“38

Jamesovský přístup k psychickému životu se objevuje tehdy, když Greenfi eldová 
popisuje emoce i vědomí jako kontinuitní mozkové procesy. Emoce a mysl v jejím pojetí 
ale navíc reprezentují „dva cíle kontinua, kde více emocionálního stavu znamená větší 
popření já.“39 

Rozdíl tkví nejen v popření periferní teorie emocí, ale i v uplatnění neurochemického 
vysvětlení, tj. činnost nervových přenašečů. V případě emocí je kupříkladu patrný vliv 
dopaminu, který pravděpodobně přispívá k rozlišení a vzniku pocitu strachu a radosti. 

 38 Tamtéž, s. 118.
 39 Tamtéž, s. 160.



207

PHILOSOPHICA VII – 2006

Další styčný bod s Jamesovým přístupem představuje darwinistická argumentace po-
užitá pro objasnění hodnoty emocí. Greenfi eldová je toho názoru, že „hodnotou emocí 
(zejména radosti) pro přežití by mělo být zakotvit nás v realitě tady a teď.“40 Tento vztah 
k reálnému světu v konkrétním čase napomáhá přežití jedince a druhu a projevuje se 
nejen u člověka, ale i u všech živočichů, u nichž lze proto předpokládat určitou existenci 
emocí. 

Emoce jsou tedy základní subjektivní vlastností mozku, jež se projevuje interakcí 
s vně jším světem prostřednictvím několika neuronálních konstelací. Vědomí je vedle psy-
chických fenoménů kognitivního rázu konstituováno v prvé řadě emocemi.

Greenfi eldová vidí vědomí dynamicky jako proměňující se kontinuum, v jehož rámci 
lze rozlišovat různě „hluboké“ úrovně. Je velmi obtížné stanovit hranici, kdy se objevuje 
vědomí v průběhu lidské ontogeneze (po narození nebo už v nitroděložním vývoji?) 
a stejně tak i v hierarchii živočišné říše, pokud se vědomí interpretuje výhradně podle 
binární logiky – zapnuto či vypnuto. 

Přes odlišná výchozí hlediska se Greenfi eldová nakonec dostává k podobnému závěru 
jako Damasio, když tvrdí, že „vědomí by mělo vnímáno jako prostředek pro koordinaci 
a komunikaci mezi mozkem a tělem, řečeno více specifi cky, pro sjednocení nervových, 
endokrinních a imunitních systémů.“41 Oběma autorům je společná snaha nahlížet na 
vědomí takříkajíc celostně a dynamicky, tj. v rámci biologických procesů celého těla 
a nikoli pouze mozku. Emoce zde hrají centrální roli, neboť představují základní složku 
vědomí nezbytně nutnou pro komunikaci mozku s tělem.

5.  Závěr

Jamesovu teorii emocí lze snadno kritizovat a zpochybňovat z různých důvodů. Také 
v samotném kontextu Jamesových psychologických a fi losofi ckých názorů představuje 
tato teorie poněkud „vymykající se prvek“ z hlediska jednoznačné interpretace. Nicméně 
pragmatismus a radikální empirismus umožňují Jamesovi přistupovat k vědomí a emocím 
ryze funkcionálně, což vede k možnosti obsáhnout a vzájemně spojit zdánlivě odlišné 
přístupy. 

Jamesův koncept čisté zkušenosti si činí ambice překonat psychofyzický dualismus 
důrazem na funkcionální a nikoli ontologické rozlišení fyzického a psychického světa. 
V intenci tohoto přístupu pak i tělesné rysy emocí nepředstavují nějaký výrazný protiklad 
k jejich mentálním vlastnostem v rámci individuálního proudu vědomí. Jde o dvě stránky 
jednoho fenoménu, který lidský subjekt pociťuje jednotně a souvisle. 

Současné vědecké teorie A. Damasia a S. Greenfi eldové Jamesovu koncepci emocí 
na jedné straně kritizují a přizpůsobují dnešnímu stavu vědeckého poznání, nicméně na 
 40 Tamtéž, s. 149.
 41 Tamtéž, s. 183 – Greenfi eldová zde zmiňuje důležitost peptidů pro vzájemné propojení kontrolních 

sys témů těla. Peptidy fungují jako bioaktivní nervové přenašeče a současně vstupují do endokrinního 
a imunitního systému jako hormony. Vzhledem k jejich variabilitě a specifi ckým vlastnostem je někteří 
neurofyziologové nazývají „molekulami emocí“, s čímž ovšem Greenfi eldová nesouhlasí. Považuje to za 
neodůvodněnou redukci komplexního fenoménu emocí.



208

PHILOSOPHICA VII – 2006

druhé straně explicitně (Damasio) či implicitně (Greenfi eldová) navazují na Jamesovo 
dynamické pojetí vědomí jakožto aktivně selektivní schopnosti, jejíž působení je odůvod-
něno zejména darwinisticky.

Oba autoři navíc tělesné procesy interpretují v úzkém sepětí s činností mozku a tedy 
i s vědomím a myslí. Přitom zastávají stanovisko, že emoce, vědomí a mysl lze de facto 
identifi kovat s neuronálními procesy na pozadí celkového fungování biologického orga-
nismu. Greenfi eldová popisuje možné „neurální koreláty vědomí“ s ohledem na vědecké 
vyhlídky budoucího zkoumání mozku, přičemž zmiňuje i kvantové teorie vědomí, k nimž 
se staví poměrně kriticky, ovšem nevylučuje jejich využití v podobě nějaké rozšířené 
a obecnější teorie.42 Damasio odmítá Descartovo oddělení mysli a těla a zdůrazňuje myš-
lenku, že „komplexní pochopení lidské mysli si žádá přístup z hlediska provázanosti mysli 
a těla, že mysl nejenže musí opustit nefyzické ,cogitum‘ směrem k říši biologických tkání, 
ale musí se rovněž vztáhnout k celému organismu, jehož majetkem je integrovaná tělesná 
schránka a mozek a jež je plně interaktivní s fyzickým a společenským prostředím.“43 
Mysl, vědomí a emoce tak fi gurují jako složité a jedinečné stavy organismu ve vzájemné 
interakci s okolním světem. 
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Summary: 

The third proposition of Dutch philosopher Spinoza’s Ethics, Part IV (5p3), is one of its 
most disputatious. The reading of this proposition is following: „An emotion, which is a pas-
sion, ceases to be a passion, as soon as we form a clear and distinct idea thereof.“ Lots of 
interpreters of Spinoza’s philosophy point out this proposition as one of its crucial, others take 
it as hardly incorrect or at least very misleading. The aim of this study is to compare several 
possible interpretations of 5p3 and to propose a new one on this basis.

Úvod

V této studii se věnuji třetímu tvrzení páté části Etiky (dále 5p3), nejznámější knihy 
holandského fi losofa Benedikta Spinozy. 5p3 je jedním z velice sporných míst této knihy. 
Znění tohoto Spinozova tvrzení je následující:

„Afekt, který je vášní, přestane být vášní, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a přesnou 
ideu.“1

Někteří interpreti Spinozovy fi losofi e upozorňují na toto místo jako na jedno z klí-
čových, jiní toto tvrzení v rámci Spinozovy fi losofi e pokládají za těžce chybné nebo při-
nejmenším dosti zavádějící. Záměrem této studie je srovnat několik možných interpretací 
5p3 a na tomto základě navrhnout interpretaci vlastní.

Vzhledem k tomu, že 5p3 se evidentně nějak zabývá vášněmi a prací s nimi, není 
překvapivé, že bývá toto tvrzení vykládáno v souvislosti stoických motivů ve Spinozově 
díle. V následujícím textu proto nejprve posoudím interpretaci Derka Perebooma, který 
se zaměřil na stoické rysy Spinozovy etiky nebo – jak tomu Pereboom říká – Spinozovy 
psychoterapie. Pereboomova interpretace ústí v závěr, že Spinoza doporučuje představovat 
si afekty jako separované od jejich vnějších příčin. Přibližuje se tím interpretaci, kterou se 

 1 Benedictus de Spinoza: Etika, Praha 2001, s. 231.
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zabývám níže a kterou bych nazval freudovskou. Ve Spinozově etice hledá něco na způ-
sob psychoanalytické techniky zvědomování intrapsychických příčin jednání. Možnosti 
chápání Spinozovy etiky jako psychoterapie a 5p3 jako terapeutické techniky posuzuji 
dále na interpretacích, které předložili Olli Koistinen, Jonathan Bennett, Thomas Cook 
a Jon Wetlesen.

Domnívám se a ve zbytku textu budu tuto domněnku objasňovat, že 5p3 se bude jevit 
srozumitelnější a méně chybné, nebudeme-li chápat afekt ve Spinozově pojetí jako něco, 
co by bylo jakousi čistou emocí, nýbrž spíše jako jakýsi afektivní stav, který má svou kog-
nitivní složku, jíž je spoluurčen. Rozdíl mezi aktivními a pasivními afekty u Spinozy pak 
spočívá v míře, v níž je kognitivní složka daného afektu kultivována.

Stoické rysy Spinozovy etiky

5p3 je jedním z úvodních tvrzení závěrečné části Etiky. Tato část knihy se má, jak na-
značuje její název, zabývat „mocí rozumu neboli lidskou svobodou“2. V předmluvě k této, 
páté, části Etiky Spinoza slibuje ukázat, „jakou moc má (rozum, H. T.) nad afekty, a dále, 
co je to svoboda mysli neboli štěs tí“3. Spinoza zde sdílí přesvědčení svých současníků 
i silného proudu celé evropské fi losofi cké tradice. Toto přesvědčení spočívá v tom, že 
vášně, případně emoce, jsou čímsi destruktivním, znesvobodňujícím a znemožňujícím 
šťastný život. Tuto obecnou tendenci lze identifi kovat jako stoickou.

5p3 jako ozvěnou myšlenek klasického stoicismu se ve své studii Stoic Psychotherapy 
in Descartes and Spinoza zabývá Derk Pereboom4. Vliv stoických myšlenek v evropské 
novověké fi losofi i bývá podceňován. Podle Derka Perebooma měl, pokud jde o 17. století, 
stoicismus výrazný vliv na dva významné myslitele: Spinozu a jednoho z jeho učitelů – 
Descarta. Tento vliv, podle Perebooma, spočíval – vedle výše zmíněné obecné tendence 
hledat příčinu duševního neklidu či nespokojenosti v lidské vášnivosti – konkrétně ve dvou 
základních předpokladech a s nimi spojenými strategiemi, jak vášně zvládat:
1.  máme mnohem větší kontrolu nad svými činy a vášněmi, než se obvykle předpokládá. 

Právě tato kontrola má být součástí terapeutické strategie.
2.  universum je determinováno boží vůlí, která se rovná přírodním zákonům. Je strate-

gicky vhodné přizpůsobit naše zájmy zájmům božím, abychom tak dosáhli duševního 
klidu.
Tvrdit, že existuje výrazná podobnost mezi stoicismem a myšlenkami Spinozy, naráží 

ale na to, že sám Spinoza tuto podobnost výslovně popírá. V předmluvě k páté knize Etiky 
se Spinoza od stoiků distancuje:

 2 Ibid, s. 227.
 3 Ibid, s. 227.
 4 Pereboom, Derk: Stoic Psychotherapy in Descartes and Spinoza, Faith and Philosophy 11 (1994), pp. 

592–625, online: http://www.uvm.edu/~phildept/pereboom/STOIC.pdf.
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„Stoikové se však domnívali, že afekty jsou absolutně závislé na naší vůli a že naše vláda 
nad nimi je absolutní.“5

Spinoza zde odkazuje na svou teorii o tom, že moc rozumu dokáže afekty jen do 
určité míry omezit či mírnit. Podle Spinozy lidský rozum nemá a nemůže mít nad afekty 
absolutní moc.

Tento Spinozův názor odráží určitou tendenci v jeho fi losofi i, kterou bych nazval 
„jednota v oddělenosti“. Aspekt jednoty se opírá o Spinozovo přesvědčení, že v univerzu 
panuje řád a že tento řád je všude stejný – je jenom jeden. Zároveň nacházíme v jeho 
uvažování ale druhý aspekt, totiž oddělování různých rovin univerza. Tato obecná tenden-
ce Spinozova fi losofování dochází svého výrazu v první řadě v jeho tzv. psycho-fyzickém 
paralelismu. Tímto termínem se míní vzájemná nezávislost atributů substance. Událost, 
která se vyskytne v res extensa, nemůže kauzálně souviset s událostí v res cogitans. Pře-
sto si tyto události vzájemně odpovídají, jakoby byly tímtéž, jenom vyjádřeny různým 
způsobem.

Dalším výrazem této tendence je to, jak Spinoza chápe vztah rozumu a afektivity. 
Podle Spinozy nelze rozumně stavět lidskou afektivitu a rozum zcela proti sobě. Tento 
postoj je vyjádřen v jeho zásadě, že

„afekt může být omezen a odstraněn jenom afektem, který je opačný a silnější než ten, 
jenž má být omezen“(4p7)6.

Neboli: s afekty lze pracovat jen v rámci afektivity. Bezprostřední boj rozumu proti 
emocím nemá smysl.

V 4p7 Spinoza odmítá přílišný entuziasmus ryzího stoicismu, který přehlíží podstat-
nost lidské emocionality. Spinoza zde zastává stanovisko, že ačkoli máme mnohem větší 
kontrolu nad svými činy a vášněmi, než se obvykle předpokládá, tato kontrola je jen 
dosti relativní, protože afektivita je trvalým rysem lidské existence. V jeho návodu, jak 
dosáhnout štěs tí a svobody mysli, tedy proti sobě nestojí bezprostředně rozum a emoce, 
nýbrž dva druhy emocí.

Dva druhy emocí, aktivita a pasivita

Rozlišení dvou druhů emocí či afektů je podstatné jak pro stoiky, tak i pro Spinozu 
a dostáváme se jím přímo zpět k 5p3. Toto tvrzení stojí na rozlišení pasivních a aktivních 
afektů. Jejich defi nicemi se zabývají defi nice 1–3 třetí části Etiky. Druhá defi nice zavádí 
rozlišení aktivity a pasivity:

„Něco konáme, jestliže se v nás nebo mimo nás děje něco, čeho jsme adekvátní příčinou, 
tzn. (podle předchozí defi nice) jestliže z naší přirozenosti vyplývá v nás nebo mimo nás něco, 
co je možné jasně a zřetelně poznat jen jejím prostřednictvím. Naopak říkám, že něčím tr-
píme, jestliže se v nás něco děje nebo jestliže z naší přirozenosti vyplývá něco, čeho jsme jen 
částečnou příčinou.“

 5 Ibid., s. 227.
 6 Ibid., s. 171.
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Třetí defi nice přechází k rozlišení aktivních a pasivních afektů:
„Afektem rozumím stavy těla, jimiž se zvětšuje nebo zmenšuje jeho schopnost něco ko-

nat. Stejným termínem označuji ideje těchto stavů. Jestliže můžeme být adekvátní příčinou 
některého z těchto stavů, pak afektem rozumím konání. V ostatních případech jím rozumím 
pasivní stavy.“ 

Pokud jde o jasnou a přesnou ideu, kterou je podle Spinozy možné utvořit si o pasiv-
ním (či aktivním) afektu, bývá obvykle identifi kována s adekvátní ideou.

Spinozova kategorizace afektů

Rozlišení dvou druhů emocí nalezneme i v klasické stoické doktríně. Stejně tak nachá-
zíme v klasickém stoickém učení nedůslednost, která je obdobou Spinozovy nedůslednosti, 
pokud jde o rozdíl mezi aktivními a pasivními afekty. Stejně jako Spinoza mluví totiž 
stoikové o dobrých vášních, které vlastně nejsou vášněmi. Stejně jako Spinoza rozlišují 
vášně racionální a iracionální. Rozdíl stoické a Spinozovy kategorizace spočívá v tom, co 
se myslí racionálním. Zatímco pro stoiky racionalita afektu znamená jistou míru ovlivni-
telnosti rozumem, resp. možnosti zavržení určité nevýhodné emoce z pozice racionální 
kontroly, pro Spinozu je aktivní, racionální afekt stavem či emocí spoluvytvořené rozu-
movým náhledem.

Základní strategickou technikou Spinozovy etiky tedy nemůže být stoický boj rozumu 
proti emocím, nýbrž jedná se o pečlivě promyšlený soubor kroků, jimiž jsou jedny afekty 
nahrazovány nebo omezovány jinými podle zásady, že

„afekt může být omezen a odstraněn jenom afektem, který je opačný a silnější než ten, 
jenž má být omezen“(4p7)7.

5p3 je popisem jednoho takového kroku: Afekt, který je konstituován zmatenou ideou, 
je odstraněn nebo omezen aktivním afektem konstituovaným jasnou a přesnou ideou.

Refl exe determinismu

Dvoučlenná kategorizace afektů, práce s afekty a pokus potírat nerozumné vášně ro-
zumnými resp. mírnit pasivní afekty aktivními, je prvním ze dvou základních stoických 
a spinozovských technik a s nimi spojených předpokladů. Vedle toho hraje jak ve stoic-
kém, tak ve Spinozově etickém uvažování zásadní roli předpoklad obecného determinismu 
a pozitivního významu jeho refl exe. Tento druhý, „deterministický“ moment s prvním 
úzce souvisí.

Na první pohled se zdá, že první a druhý předpoklad jsou ve vzájemném rozporu. 
Na jedné straně se doporučuje sebekontrola, na druhé se popírá svoboda vůle. Stoikové 
se pokoušejí mírnit tento rozpor tím, že sebekontrolu vztahují pouze na vášně. Moc 
sebe  kontroly redukují na psychickou realitu. Tuto pozici, která se snaží skloubit obecný 
determinismus s představou svobodného zacházení s vášněmi, je možno nazvat kompa-
tibilismem.

 7 Ibid., s. 171.
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Spinoza kompatibilismus odmítá. Toto odmítnutí vyjadřuje tvrzení 48 druhé knihy 
Etiky:

„V mysli není žádná absolutní nebo svobodná vůle. Mysl je determinována k chtění toho či 
onoho příčinou, jež je determinována jinou příčinou, a ta opět jinou, a tak do nekonečna.“8

Toto Spinozovo přesvědčení odpovídá Spinozovým obecným ontologickým východis-
kům. Nejznámějším vyznáním Spinozova determinismu je dodatek k první knize Etiky. 
Čteme v něm:

„… všechny věci byly Bohem předurčeny, a to nikoli na základě svobodné vůle nebo na zá-
kladě absolutní libovůle, nýbrž na základě absolutní přirozenosti Boha neboli jeho nekonečné 
moci.“9 Anebo podle tvrzení 33 první knihy Etiky: „Věci nemohly být vytvořeny žádným jiným 
způsobem ani v žádném jiném uspořádání než v takovém, v jakém byly vytvořeny.“10

Když se Spinoza na začátku závěrečné knihy Etiky distancuje od stoiků, míří právě na 
jejich přesvědčení, že naše vůle má moc kontrolovat naše afekty. Spinoza píše:

„Již jsme dokázali, že naše vláda nad afekty není absolutní. Stoikové se však domnívali, 
že afekty jsou absolutně závislé na naší vůli a že naše vláda nad nimi je absolutní.“11

Všimněme si toho, že Spinoza zde mluví o absolutní vládě. Naznačuje nám to, že 
se domnívá, že nějakou, jen relativní, vládu nad svými afekty máme. Daří se Spinozovi 
dokázat možnost nějaké „relativní“ vlády nad afekty, aniž by tím porušil svou zásadu, že 
„mysl je vždy determinována k chtění nějakou příčinou“? Neocitá se nakonec Spinoza, 
aniž by chtěl, v jemu cizím kompatibilismu?

Domnívám se, že neocitá. Relativní vláda, kterou má Spinoza na mysli, když tvrdí, 
že „naše vláda nad afekty není absolutní“, se od té, kterou doporučují stoici, diametrálně 
liší. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že subjektem kontroly není u Spinozy vůle, ale rozum. 
(Připomeňme si název závěrečné části Etiky, jejíž třetí tvrzení je předmětem této studie: 
O moci rozumu neboli o lidské svobodě.) Moc mysli je defi nována pouze rozuměním 
(sola intelligentia defi nitur), a proto léčba afektu bude determinována pouze poznáním. 
Spinoza odmítá stoický postup sebepřemáhání a doporučuje jiný: neměnit afekt přímo, 
nepokoušet se jej zbavovat, nýbrž měnit jeho kognitivní složku, která jej spolu-konstituuje. 
Skrze pochopení měnit afekt a tak se zbavovat pasivních afektů ve prospěch aktivnějších. 
V tomto smyslu Pereboom tvrdí, že Spinoza se pokouší vytvořit zcela intelektuální analogii 
oněch dvou stoických strategií.

Jakkoli naše vláda nad afekty není podle Spinozy absolutní, máme – ve svém rozu-
mu – moc přeměnit všechny pasivní afekty na aktivní. Jedním ze způsobů, jak tuto změnu 
provést, popisuje 5p3:

„Afekt, který je vášní, přestane být vášní, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a přesnou 
ideu.“12

 8 Ibid., s. 90.
 9 Ibid., s. 40.
 10 Ibid., s. 36.
 11 Ibid., s. 227.
 12 Ibid., s. 231.
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V dalším tvrzení (5p4) Spinoza zajišťuje, že tuto změnu můžeme provést, ať už jde 
o jakýkoli afekt:

„Neexistuje žádný stav těla, o němž bychom si nemohli vytvořit jasný a přesný pojem.“13

Vzhledem k tomu, že – jak Spinoza připomíná v Důsledku tvrzení – afekt (aff ectus) 
je idea stavu (aff ectio) těla, je v moci rozumu přeměnit všechny afekty pasivní na afekty 
aktivní.

Co zde znamená vytvořit si o afektu jasnou a přesnou ideu? Znamená to pochopit, 
čím je determinován. Porozumět jasně pasivnímu afektu znamená pochopit, co z nám 
vnějšího světa je jeho příčinou. Refl exe determinismu je jednou z technik práce s afekty 
a možná, že je přesně tou technikou, kterou Spinoza zachycuje v 5p3.

Freudovská interpretace

Pereboomovi se zdá, že jasné a zřetelné porozumění vášni by nám mělo spíše odkrýt 
to, že vášeň má vnější příčiny, než aby mohlo tu vášeň změnit na jednání. Tvrzení, že 
afekt přestane být pasivní, když si o něm vytvoříme adekvátní ideu (5p3) je tudíž podle 
Perebooma nesprávné, protože podle Spinozových defi nic rozdílu aktivních a pasivních 
afektů by se naopak člověk, zabývá-li se pasivním afektem, měl stávat čím dál tím pasiv-
nějším. Spinoza ale v 5p3 sugeruje, že je možné mít adekvátní ideu vášně. Proto je podle 
Perebooma 5p3 zásadní Spinozovou chybou.

Když se pokouší vyjasnit tento paradox, obrací se Pereboom k poznámce k tvrzení 4 
páté knihy Etiky (5p4s). Dochází k závěru, že 5p4s mluví tak, jakoby v moci rozumu nad 
vášněmi nešlo ani tak o reálnou eliminaci vnějších příčin, jako spíš o myšlenou separaci 
afektů o d jejich vnějších příčin. Má na mysli toto místo ve Spinozově textu:

„Musíme se v první řadě snažit, abychom každý afekt pokud možno jasně a přesně po-
znali, aby tak mysl byla tímto afektem determinována k přemýšlení o tom, co jasně a přesně 
postihuje a v čem nalezne úplnou spokojenost, aby tím byl afekt sám odloučen od přemýšlení 
o vnější příčině a spojen s pravdivými myšlenkami“.14

Pereboom se zde přibližuje interpretaci, kterou zde budu nazývat freudovskou. Freu-
dovská interpretace se neopírá o žádnou Freudovu zmínku o Spinozovi, ale pokouší se 
Spinozovu terapeutickou techniku ukázat jako obdobu freudovské techniky zvědomování 
nevědomých intrapsychických příčin našeho jednání. Tuto interpretaci hájí např. Lewis 
S. Feuer.15

Tato interpretace se může do jisté míry opírat o Spinozovo prohlášení z Dodatku 
k první knize Etiky, kde Spinoza tvrdí,

„že lidé se domnívají, že jsou svobodní, protože si jsou vědomi svého chtění a svých pudů, 
ale ani ve snách nemyslí na příčiny, jež vyvolávají jejich touhu něco chtít a k něčemu zaměřovat 
svůj pud, protože jim nejsou známy.“16

 13 Ibid., s. 231.
 14 Ibid., s. 232.
 15 Feuer, Lewis S.: Spinoza And The Rise Of Liberalism. 1958
 16 Benedictus de Spinoza: Etika, Praha 2001, s. 41.
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Freudovská psychoanalýza se domnívá, že je terapeuticky výhodné zaměřit se na od-
halování nevědomých příčin jednání, pocitů a přesvědčení a k tomuto introspektivnímu 
pohybu má napomoci dočasné odmyšlení role vnějších vlivů, prostředí apod. Za účelem 
nalezení adekvátnějšího pochopení sebe sama se užívá určitého zkreslení.

Pereboom má za to, že Spinoza poté, co naboural teoretické předpoklady 1. stoické 
strategie, spoléhá na psychologický proces, jehož počátkem je přemístění pohledu na 
vlastní roli v produkci vášní a jehož výsledkem je zmenšení oslabující síly vášní. Podle 
Pereboomovy interpretace zde vlastně Spinoza vychází z psychologického postřehu, že 
vášně se zmenší, když se nebudeme zabývat tím, jakou roli v nich hrají vnější předměty 
(lidé).

Tato „freudovská“ interpretace se ale mnohem spíše hodí na techniku, jejíž účinnost 
Spinoza popisuje ve druhém tvrzení páté knihy Etiky (5p2). Toto tvrzení zní:

„Jestliže oddělíme hnutí mysli neboli afekt od myšlenky na jeho vnější příčinu a jestliže 
jej spojíme s jinými myšlenkami, pak tím zanikne láska nebo nenávist k vnější příčině a s ní 
i kolísání mysli, které z těchto afektů vzniká.“17

Domnívám se, že 5p2 je v jistém smyslu slabší než 5p3: Zatímco 5p2 mluví o tom, 
co se stane, když afekt oddělíme od ideje jeho vnější příčiny, 5p3 popisuje účinek prav-
divého poznání. Nemusí být vždy cestou k pravdivému poznání oddělovat vnější příčinu 
od našeho stavu. Spinoza v tvrzení zmiňuje lásku a nenávist. Tyto afekty jsou defi novány 
tak, že jejich součástí je idea vnější příčiny. Oddělení této vnější příčiny tedy není jejich 
pravdivým poznáním.

Jak budu tvrdit níže, spíše než technikou oddělení je 5p3 technikou integrace. Tento 
integrační smysl freudovská interpretace nepostihuje, stejně jako nepostihuje spjatost 
1. a 2. strategie, jak byla výše diskutována. Pro Spinozovu fi losofi i obecně je charakte-
ristická snaha o jednotu. Jeho ontologická východiska jsou zcela proti duchu „techniky 
oddělování“. Nelze sice popřít, že přinejmenším v 5p2 Spinoza takovou techniku popisuje, 
nicméně není podle mě důvod chápat tuto techniku jako ústřední prvek strategie, kterou 
Spinoza doporučuje v boji proti (nevýhodným) afektům.

Zdá se mi, že mnohem nosnější je taková interpretace, která spatřuje ve Spinozově fi lo-
sofi i větší jednotu – tedy jednotu jeho etické strategie a monistické ontologie. Domnívám 
se, že když Spinoza mluví o změně pasivního afektu v aktivní prostřednictvím vytvořením 
si jasné a přesné ideje pasivního afektu, mluví o chápání tohoto afektu z hlediska své deter-
ministické a panteistické fi losofi e, a nikoli o nějaké psychologické či psychoterapeutické 
technice v užším slova smyslu.

Domnívám se, že technika skrytá v 5p3 není přesunem pohledu na jiné příčiny, nýbrž 
přesunem hlediska. Příčiny, které se z jednoho hlediska jeví jako vnější, se z jiného hle-
diska tak nejeví. Jinými slovy afekt je „odloučen od přemýšlení o vnější příčině“ proto, 
protože z nového hlediska žádné vnější příčiny neexistují.

V dalším výkladu bude tento návrh podpořen s pomocí argumentace Thomase Cooka. 
Předtím se ale obrátím k interpretaci, kterou předkládá Olli Koistinen.

 17 Ibid., s. 231.
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Koistinenova obhajoba Spinozovy fi losofi cké psychoterapie 

Olli Koistinen se 5p3 zabývá ve své studii Bennett on Spinoza’s Philosophical Psy-
chotherapy. Jeho cílem je prověřit argumenty Jonathana Bennetta proti Spinozovým 
„psycho terapeutickým“ technikám. Bennett rozlišuje v celkové Spinozově strategii tři 
techniky, jimiž je možno, podle jeho interpretace, bránit se vášním:
– refl exe determinismu
– oddělování a spojování
– přeměňování vášní v aktivní afekty

Technika, kterou zachycuje Spinoza v 5p3 patří pod třetí bod Bennettovy kategorizace. 
Koistinen s Bennettovou kritikou této Spinozovy techniky nesouhlasí.

Koistinen nejprve věnuje moment Spinozovu důkazu 5p3, který zní:
„Afekt, který je vášní, je zmatenou idejí. Jestliže si tedy vytvoříme jasnou a přesnou ideu 

tohoto afektu, bude se tato idea od afektu samého, pokud se vztahuje k mysli, lišit jen rozu-
movým nazíráním.“

Koistinen se domnívá, že Spinoza míří na to, že pokud – podle jeho principů – jasná 
a zřetelná idea afektu je totožná s afektem samotným a pokud každá adekvátní idea má 
za svou příčinu nás, pak to znamená, že každý afekt, o němž si utvoříme adekvátní ideu, 
je afekt aktivní.

Podle Bennetta je 5p3 neslučitelné se Spinozovými defi nicemi aktivních a pasivních 
afektů. Tvrdí, že rozdíl pasivních a aktivních afektů spočívá v jejich kauzální historii, 
v tom, co je jejich příčinami. A tyto příčiny se nemohou měnit v průběhu času. Proto 
jestliže je některý afekt vášní, nemůže se změnit v aktivní afekt.

Bennettovi lze namítnout, že se přece běžně setkáváme s případy, kdy příčina zmizí, 
resp. objeví se jiná, a afekt zůstane. Chová-li někdo lásku ke svému dítěti, bude mít možná 
za čas, až jeho dítě povyroste, ke své lásce zcela jiné motivy a podněty, ačkoli lásku bude 
cítit pořád.

Nicméně Bennett mluví o 5p3, kde Spinoza nemíří na změny, které se mohou odehrá-
vat v mých motivech k určitým citům, postojům ap., nýbrž na změnu, která se má odehrát 
pod vlivem poznání. Tohoto bodu se drží ve své kritice Bennettovy kritiky Koistinen. 
Dává tento příklad:

„Předpokládejme, že Jones věří v nějaký geometrický teorém proto, že Smith, jemuž Jones 
věří, vyprávěl Jonesovi o tom, že tento teorém je pravdivý. Nicméně časem se Jones začne zají-
mat o geometrii a zároveň začíná vážně pochybovat o Smithově znalosti geometrie. Nakonec 
Jones věří teorému proto, že je schopen odvodit ho z evidentních axiomů.“

Koistinen se domnívá, že tento příklad ilustruje přechod od pasivní ideje k aktivní za 
současné změny jejích příčin z vnějších na vnitřní. Spinozovo tvrzení ale zní:

„Afekt, který je vášní, přestane být vášní, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a přesnou 
ideu.“

Koistinenův příklad nesedí, protože to, co by v něm mělo odpovídat afektu, není 
teorém, nýbrž Jonesova víra v něj. V Koistinenově příkladu Jones si ale Jones nevytváří 
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jasnou a přesnou ideu své původní, relativně slepé víry (svého pasivního afektu), nýbrž 
nabývá schopnosti dokázat teorém.

V důsledku 5p3 Spinoza tvrdí:
„Afekt je tedy tím více v naší moci a mysl je při něm tím méně trpná, čím lépe tento afekt 

známe.“
Poznání, jímž je podle Spinozy afekt měněn, se týká poznání afektu samotného, nikoli 

tedy např. toho, co je jeho předmětem. Představme si např. pasivní afekt lásky, již Jones 
choval ke Smithovi. Účinným poznáním, které má moc změnit tento pasivní afekt na 
aktivní, nemá být podle Spinozy Jonesovo poznání Smithe, nýbrž Jonesovo poznání lásky, 
kterou ke Smithovi chová. Koistinenův příklad tedy Bennettovu kritiku nevyvrací.

Cookova kognitivistická interpretace

Thomas Cook věnuje 5p3 svou studii Adequate Understanding of Inadequate Ideas: 
Power and Paradox in Spinoza’s Cognitive Therapy18. Cookovo závěrečné stanovisko 
lze shrnout následovně: 5p3 je zavádějící tvrzení. Ve skutečnosti není možné vytvořit si 
adekvátní ideu vášně. Pasivita stavu, který se nám pod vlivem adekvátního poznání ukázal 
jako aktivní afekt, byla jen domnělá.

Cook pokládá 5p3 za ústřední tvrzení komplexní expozice množství cest, v nichž se 
může uskutečnit moc rozumu nad vášněmi. Zatímco tvrzení následující po 5p3 poskytují 
podle Cooka informace o mechanismech, jimiž rozum transformuje vášně, 5p3 samotné 
má představit konceptuální rámec, v němž transformující mechanismy fungují. Ve své 
reformulaci 5p3 je, podle mě, smyslu Spinozova tvrzení z dosud referovaných variant 
nejblíže:

„Vytvoření jasné a zřetelné ideje vášně postačuje k tomu, aby byl odstraněn její pasivní 
charakter.“

Cook se nejprve vyrovnává s otázkou, jestli má Spinoza v 5p3 na mysli afekt ve smyslu 
typ afektu (např. láska), anebo ve smyslu konkrétního afektu určité osoby v určitém čase 
(např. láska, kterou dnes cítí Jones ke Smithovi). Upozorňuje na to, že 5p3 nepřímo odka-
zuje na čas, když říká, že vášeň „přestane“ být vášní, „jakmile“ si vytvoříme její adekvátní 
ideu. Zatímco má, podle Cooka, smysl mluvit o tom, že jistá konkrétní afektivní epizoda 
projde přeměnou a přestane být láskou, mluvit o tom, že láska jako typ afektu přestává 
být láskou, podle něj smysl postrádá.

Nicméně adekvátní poznání našich konkrétních vášnivých stavů by podle Spinozy, 
tvrdí Cook, mělo být nemožné. Cook rozvíjí následující argument: Mezi vášně, které nás 
nejvíce obtěžují, patří bolestné emoce. Bolest je přechodem do stavu menší dokonalosti, 
resp. síly. Mám-li mít jasné a přesné poznání své bolesti, idea přechodu do stavu menší 
dokonalosti by musela vyplývat z adekvátních idejí v mé mysli. Moje mysl sama by musela 

 18 Cook, J. Thomas: Adequate Understanding of Inadequate Ideas: Power and Paradox in Spinoza’s Cognitive 
Therapy, online: http://fox.rollins.edu/%7Etcook/personalpage/Jerusalem99.htm, datum posední revize: 
9.3.04.
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být adekvátní příčinou této ideje přechodu do stavu menší dokonalosti – což je nemožné, 
protože z mé mysli samotné nemůže vyplývat nic, než co vede k uchování mého bytí.

Jinak řečeno: vášeň je idea stavu, jehož příčiny nejsou zcela obsaženy v mém těle 
a jako taková tato idea nemůže zcela vyplývat z idejí, které jsou adekvátně v mé mysli.

„Být mou vášní a být mnou adekvátně chápán jsou vzájemně se vylučující predikáty.“19

Vzhledem k této paradoxní povaze 5p3 předkládá Cook následující parodii 5p3:
„Útvar, který je trojúhelníkem, přestává být trojúhelníkový, jakmile se stane čtvercem.“
Podobně jako zjistit, že určitý trojúhelníkový útvar je čtvercem, znamená odhalit, že 

tento útvar není trojúhelník, tak také mohu-li nabýt adekvátního poznání nějaké vášně, 
znamená to, že to vůbec ve skutečnosti není vášeň. Nicméně podobně jako trojúhelník 
nemůže nikdy být čtvercem, tak také vášeň je defi nována vlastnostmi, které vylučují její 
adekvátní poznání.

Cook se obrací k důkazu 5p3 a všímá si Spinozovy formulace, že jasná a přesná idea 
vášně se od tohoto afektu liší pouze rozumovým nazíráním. Neboli Spinoza zde podle 
Cooka tvrdí, že dvě ideje se mohou lišit pouze rozumovým nazíráním, a zároveň být zcela 
jiné, protože jedna z těch idejí je zmatená, zatímco druhá jasná a přesná. Cook se domní-
vá, že Spinoza chce důkazem říci, že rozumové nazírání k odlišení zmatené a adekvátní 
ideje nestačí – a tak zmatená idea přestává být zmatenou ideou, neboť (podle Spinozovy 
poznámky k tvrzení 21 druhé knihy Etiky) idea a idea této ideje jsou toutéž věcí.

Problém podle něj trvá, protože jestli zmatená idea je odlišná od adekvátní a jestli idea 
a idea této ideje se neliší, pak nemůže existovat adekvátní idea zmatené ideje. Takže Cook 
úvod své studie uzavírá tím, že v 5p3 lze na první pohled odhalit konceptuální problém.

Podle Cooka si je Spinoza vědom nejasností, které může 5p3 vyvolávat, a proto v ná-
sledujících tvrzeních první části poslední knihy Etiky (zhruba první polovina této knihy 
Etiky) upřesňuje, jak proces vytváření adekvátních idejí vášní vypadá a funguje.

Tato Cookova interpretace je poněkud tendenční. Spinoza by se mohl docela dobře 
snažit upřesnit proces, v němž vášeň přestává být vášní, i kdyby se mu 5p3 zdálo zcela 
jasné. Nehledě na to není jisté, jestli 5p3 skutečně vyznačuje konceptuální rámec, v němž 
jednotlivá remedia pracují. Podle Spinozova výčtu „prostředků k léčení afektů“ v poznám-
ce k tvrzení 20 páté knihy Etiky je „samotné poznání afektů“ pouze jedním z pěti pro-
středků. Přestože některé z nich mohou být podřazeny mechanismu, jenž je zachycen 
v 5p3, těžko takto podřadit např. druhý bod Spinozova výčtu:

„mysl odděluje afekty od přemýšlení o vnější příčině, kterou si představujeme zmate-
ně“20.

Účinnost tohoto remedia je stanovena v 5p2 a blíže popsána v poznámce k tvrzení 4 
páté knihy Etiky.

Cook na základě důkazu téhož tvrzení (5p4), které interpretuje jako pokus ujistit 
skeptiky o významu 5p3 (tato interpretace je znovu dosti tendenční, Spinoza mohl pou-
ze zamýšlet zpravit nás v 5p4 o tom, že mechanismus popsaný v 5p3 je aplikovatelný 

 19 Ibid.
 20 Benedictus de Spinoza: Etika, Praha 2001, s. 241.



219

PHILOSOPHICA VII – 2006

na každou vášeň), odhaluje, že Spinoza má v 5p3 na mysli konstrukci ideje z obecných 
pojmů. 5p4 a jeho důkaz 5p4 zní:

„Neexistuje žádný stav těla, o němž bychom si nemohli vytvořit jasný a přesný pojem.
Důkaz: To, co je všem věcem společné, není možno chápat jinak než adekvátně (…), 

a proto (…) neexistuje žádný stav těla, o němž bychom si nemohli utvořit jasný a přesný 
pojem. Q.e.d.“21

Důkaz odkazuje na druhou knihu Etiky, v níž se Spinoza obecnými pojmy zabývá 
a kde o nich mimo jiné tvrdí (2p38), že je nelze chápat zmateně.

Podle Cooka 5p4 a jeho důkaz odhaluje, že když Spinoza v 5p3 mluví o vytvoření 
adekvátní ideje vášně, má ve skutečnosti na mysli vytvoření si pojmu toho, co má každá 
vášeň společné se všemi ostatními – neboli obecného pojmu. Obecný pojem je podle 
Spinozy vždy adekvátní ideou. Takže se – Cookovi – zdá, že Spinoza předpokládá, že 
každá idea, která obsahuje jinou jasnou a přesnou ideu, je sama jasnou a přesnou ideou. 
Tento předpoklad pak Cook hodnotí jako jasně neplatný.

Cook se ve své argumentaci nezabývá tím, jestli skutečně tvrzení následující bezpro-
středně po 5p3 mají za smysl upřesnit fungování mechanismu v 5p3 popsaném. Není 
vůbec zřejmé, že když Spinoza v 5p4 mluví o vytvoření jasného a přesného pojmu, má 
na mysli totéž co v 5p3, když mluví o vytvoření jasné a přesné ideje.

Nicméně je-li Cookův návrh ohledně vztahu 5p3 a 5p4 správný, je jeho údiv nad 
Spinozou argumentací oprávněný. Držet se předpokladu, že každá idea, která obsahuje 
jinou jasnou a přesnou ideu, je sama jasnou a přesnou ideou, by znamenalo např., jak píše 
Cook, že jasná a přesná idea tváře (obecný pojem) je jasnou a přesnou ideou úsměvu.

Jakkoli je takové ztotožnění podle Cooka nesmyslné, tvrdí, že Spinoza jej ve skuteč-
nosti nepotřebuje. Aby mohl přijít s tvrzeními, které následují po 5p4, stačí podle Cooka 
Spinozovi, že každá idea vášně obsahuje nějaký obecný pojem. V remediích nejde podle 
Cooka ani tak o to vytvořit si jasnou a přesnou ideu vášně, jako spíše o to zabývat se 
prostě obecnými pojmy.

Spinoza staví v první části závěrečné knihy Etiky podle Cooka na tom, že každá vášeň 
poskytuje příležitost k tomu zabývat se obecnými pojmy, neboť

„moc mysli nad vášněmi pochází z jistých charakteristik obecných pojmů samotných (např. 
jejich vnitřní adekvátnost, jejich všudypřítomnost) a z jistých charakteristik řádu věcí, který 
nám odhaluje ratio, (např. nutnost, s níž se všechny věci dějí). Tyto rysy obecných pojmů 
a reality, jak je odhaluje ratio, se dají použít k terapeutickým účelům, i když obecné pojmy 
nekonstituují jasné a přesné ideje vášní v silném smyslu.“22

Terapeuticky účinné je zabývat se obecnými pojmy podle Cookovy interpretace pro-
to, že jsou „idejemi nomologické uniformity v přírodě“, resp. „idejemi základních rysů 
Božího sebevyjádření“. Ukazují nám pravidla Božího jednání, ukazují nám nutnost, která 

 21 Ibid., s. 231.
 22 Cook, J. Thomas: Adequate Understanding of Inadequate Ideas: Power and Paradox in Spinoza’s Cognitive 

Therapy. Online: http://fox.rollins.edu/%7Etcook/personalpage/Jerusalem99.htm, datum posední revize: 
9.3.04.
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je pro Boží jednání charakteristická, a podle Spinozy uvědomění si této nutnosti je pro 
člověka léčivé.

K terapeutickému vlivu uvědomění si nutnosti se bezprostředně vztahují tvrzení 5, 6, 
7, 8 a 9 páté knihy Etiky. Spinoza argumentuje pro to, že naše emoční odpověď na určité 
události se zmenší, jestliže budeme tyto události chápat jako nutné, resp. jako součást 
nekonečné sítě příčin a jejich nutných následků.

Obecné pojmy sice neposkytují adekvátní poznání vášní, nicméně ukazují nám vášně 
jako příklady universální kauzální uniformity v přírodě. A jelikož idea této uniformity je 
v mé mysli, je v mé mysli i idea vášně, neboť vášeň je této uniformitě podřízena. V tomto 
smyslu píše Cook:

„Jak moje mysl nabývá idejí příčin afekcí, idea těchto afekcí vyplývá ze samotné mé mysli, 
a tak mizí její předchozí pasivní charakter.“

Jaká je ale odpověď, ptá se Cook, na námitku, že adekvátní poznání vášně by zname-
nalo, že z mé mysli může vyplývat idea přechodu do stavu menší dokonalosti?

„Odpověď zní, že má mysl se jaksi rozšířila, aby zahrnula i ty příčiny, s nimiž jsem v inter-
akci, a tak se (podle 2p7) rozšířilo i moje tělo za hranice mého konečného organismu. Takže 
zatímco to, co jsem si dříve představoval jako své tělo, trpí v různých interakcích, které jsem 
dříve nazýval pasivním afektem, větší celek, jehož je toto jen částí, větší celek, který je nyní 
mým tělem, takto netrpí.“

Podívejme se ještě na jednu Cookovu formulaci:
„Ideje pasivních afektů jsou neadekvátními idejemi. Ale žádná idea není neadekvátní sama 

o sobě, nýbrž jen relativně k specifi cké individuální mysli (IIP11Cor), takže jestliže se změní 
hranice mysli, status ideje se jaksi změní z neadekvátního v adekvátní, takže její zdánlivý 
pasivní charakter zmizí.“

Podle Cooka je tedy stejně jako podle Perebooma 5p3 chybné. 5p3 podle něj neobrat-
ně zachycuje moment uvědomění si, že bylo chybou bylo myslet si, že vůbec mám nějakou 
vášeň. Nedošlo k žádné proměně pasivního afektu v aktivní, nýbrž udála se jistá proměna 
v mém chápání daného afektu.

Cook ovšem opomíjí, že pouhá proměna chápání není tím, o co Spinozovi v jeho 
strategii jde. Spinozovi záleží právě na našem afektivním rozpoložení, změna chápání 
je pouze prostředkem změny, která se musí odehrát v oblasti naší afektivity. Musíme se 
vrátit k otázce, kterou řeší Cook v úvodu své studie: co přesně má Spinoza na mysli, když 
v 5p3 hovoří o afektu?

Cook vidí pouze dvě možnosti:
1.  jednotlivý afekt jako např. láska, kterou dnes cítí Jones ke Smithovi
2.  obecný pojem afektu jako např. láska mezi dvěma lidmi.

Druhou alternativu Cook vylučuje, protože 5p3 hovoří o proměně v čase a podle něj 
by nemělo smysl mluvit o takové proměně v souvislosti s obecným pojmem afektu.

Tento Cookův argument je poněkud unáhlený. Hovoří-li Cook poté o tom, že síla 
techniky popsané v 5p3 spočívá v uvědomění si nutnosti, jež panuje ve všech věcech, 
nevím, proč by takové uvědomění nemělo mít nějaký efekt nejen na konkrétní jednotlivý 
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afekt, ale i na pojem určitého afektu, který si člověk vytváří a který může procházet v čase 
různými proměnami.

Vycházíme-li z předpokladu, že Spinozovým záměrem je předložit strategii, kterou se 
může změnit náš afektivní stav, pak je jasné, že v posledku mu jde o „konkrétní jednotlivý 
afekt“. Techniky, které jsou součástí Spinozovy strategie, budí ovšem dojem, že Spinoza 
vychází z předpokladu, že naše afekty jsou spolu-konstituovány našimi teoretickými před-
poklady. Proměna našeho chápaní „obecného afektu“ (láska mezi lidmi) tedy může vést 
k proměně našeho konkrétního afektu (moje láska k Tereze).

Souhlasím s tím, že v 5p3 Spinozovi nejde o nějaký obecný pojem afektu (např. láska, 
láska mezi lidmi nebo Kamilova láska k matce). Nejde mu ale ani o „zcela konkrétní“ 
afekt (moje láska k Tereze dneska ve 4 hodiny odpoledne). Nemělo by valný smysl říkat, 
že („zcela konkrétní“) láska projde, např. pod vlivem odhalené nevěry, přeměnou a pře-
stane tak být láskou. „Zcela konkrétní“ afekt se může jen ztratit a být nahrazen jiným, 
např. když se láska zvrátí v nenávist.

5p3 dává ale docela dobrý smysl, když afekt, o němž se v něm mluví, pochopíme jako 
synonymum širšího afektivního naladění, které je vlastní určitému člověku. Tedy cosi jako 
„nálada“. Zopakujme si znění 5p3:

„Afekt, který je vášní, přestane být vášní, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a přesnou 
ideu.“

Podle mého návrhu je možná následující reformulace:
„Moje naladění ztratí vášnivý charakter, jakmile si o tomto svém naladění udělám ade-

kvátní obrázek.“
Nálada mi zůstane, není už ale vášnivá. Náladu mám pořád nějakou, před chvílí byla 

vášnivá, a teď už není. Má nálada se změnila pod vlivem nových poznatků či náhledů, 
ať už se jedná např. o náhled obecné nutnosti ve všech věcech anebo o odhalení toho, 
že Tereza je mi nevěrná.

Z tohoto hlediska je vcelku snadno představitelné, co má Spinoza svou technikou 
ukrytou v 5p3 na mysli. Spinoza tvrdí, že jakmile si o svých citech utvořím adekvátní 
obrázek, ztratí mé city veškerou vášnivost. Zároveň je ale zřejmé, že takový strategický 
projekt je utopický. Mé city nikdy veškerou vášnivost neztratí, každá další odhalená nevěra 
mnou více nebo méně pohne.

V tom smyslu píše Spinoza ve shrnutí svých léků na afekty v poznámce k tvrzení 20 
páté knihy Etiky, že

„i když jasné a přesné poznání a hlavně onen třetí druh poznání … afekty, pokud jsou 
vášněmi, zcela neruší, způsobuje alespoň to, že tvoří nejmenší část mysli“.23

Přestože není síla techniky popsané v 5p3 neomezená, dá se docela dobře pochopit, že 
jistý efekt má. Příklad s odhalenou nevěrou, který jsem používal výše, je ovšem zavádějící. 
Spinozovi nejde o korekci emoce pod vlivem empirických poznatků typu odhalení nevě-
ry, ale o proměnu afektivního naladění, která se má odehrát jako důsledek adekvátního 
poznání – druhého a zvláště třetího druhu, tedy poznání sub specie aeternitatis.

 23 Benedictus de Spinoza: Etika, Praha 2001, s. 242.
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Měl-li by Spinoza na mysli korekci emoce pod vlivem nových empirických poznatků, 
případně představ (možné nevěry, možné smrti milenky atp.), nemohl by tvrdit (v důkazu 
5p3), že jasná a přesná idea pasivního afektu se od toho afektu liší jen rozumovým nazí-
ráním. Láska, kterou prožívám ve svém vztahu k Tereze, je stejná jako ta, ke které se váže 
má jasná a přesná idea. Žádná nová informace typu odhalené nevěry se neobjevuje – jasná 
a přesná idea pasivního afektu se od tohoto afektu liší jen rozumovým nazíráním. Neboli 
je to totéž posuzované z různých hledisek.

Uvědomíme-li si, že Spinoza vlastně v 5p3 doporučuje změnu pohledu, ztotožnění se 
s celkem, nahlížení věci z hlediska věčnosti, nezdá se pak nutné přistupovat na Cookovy 
námitky proti 5p3, podle nichž Spinoza v tomto tvrzení doporučuje něco nesmyslného: 
adekvátní porozumění neadekvátním idejím. Chápeme-li 5p3 jako techniku změny úhlu 
pohledu na náladu, která je nám vlastní, není už potíž s tím, že – jak píše Cook – „aby 
mohl něčemu adekvátně porozumět, musela by idea té věci vyplývat pouze z idejí, které 
jsou adekvátně v jeho mysli“, když přitom „z idejí, které jsou adekvátně v jeho mysli, 
nemohou vyplývat neadekvátní ideje“.

Změním-li hledisko, ztotožním-li se v amor Dei intellectualis s jedinou všezahrnující 
substancí, absolutním celkem všech věcí, přestanu svou náladu chápat jako něco, co 
mě tísní, jako něco, co je zčásti produktem něčeho mně vnějšího, a budu ji chápat jako 
pouhou jednu z mnoha věcí, která je ve mně – spolu s celým zbytkem světa. Změním-li 
hledisko, moje mysl se – v mé fantazii – rozšíří za hranice mé individuální psychiky, mo-
tivované v zásadě pudovými potřebami, a moje tělo překročí hranice mého konečného 
organismu. Mé nové tělo a má nová mysl nebude zmítána láskou k Tereze, ať už mi bude 
věrná nebo ne, protože z hlediska věčnosti vyplývají nejen Terezina a moje láska, ale 
i lásky všech ostatních lidí z mé přirozenosti, z přirozenosti substance.

Tento fantazijní proces sice nebude natolik efektivní, aby skutečně vyloučil každou 
stopu žárlivosti nebo jakéhokoli jiného pasivního afektu, který zakouším, lze si nicméně 
dobře představit, že tento afekt bude výše popsanou procedurou zmírněn podobně, jako 
se nepochybně zmírní moje oddanost Tereze, budu-li ji si, podle návodu Epiktéta, před-
stavovat jako hromadu masa se špínou za nehty a lupy ve vlasech.

5p3 jako instantní strategie sebeosvobození

Jon Wetlesen ve své knize The Sage and the Way, Spinoza’s Ethics of Freedom24 před-
kládá komplexní interpretaci Spinozových fi losofi ckých textů, jejichž smyslem je podle 
něj podat návody na sebeosvobození. Domnívá se tudíž, že centrem Spinozova projektu 
je výčet technik, kterými je možno vymanit se z vázanosti pasivními afekty.

V kategorizaci těchto psychoterapeutických technik Wetlesen vychází z rozlišení dvou 
strategií sebeosvobození. Wetlesen vyzdvihuje rozdíl dvou základních cest ke svobodě 
u Spinozy, jakkoli tento rozdíl ve Spinozově výkladu není explicitní. Wetlesen precizní ana-
lýzou přesvědčivě argumentuje pro rozlišení tzv. instantních (okamžitých) a postupných 

 24 Wetlesen, Jon: The Sage and the Way, Spinoza’s Ethics of Freedom. Van Gorcum, Assen, 1979.
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strategií. Při pojmenování těchto dvou strategií se obrátil k terminologii mahájánového 
buddhismu.

Shrnutí svých technik sebeosvobození provádí Spinoza v 5p20sch. „Moc mysli nad 
afekty“ spočívá podle tohoto výčtu v:
1.  samotném poznání afektů
2.  oddělování afektů od přemýšlení o vnějších příčinách
3.  relativní síle afektů vztahující se k věcem, které chápeme adekvátně. Tato síla způ-

sobí – v průběhu času - překonání afektů vztahujících se k věcem, které chápeme 
neadekvátně

4.  tom, že afekty vztahující se k obecným vlastnostem nebo k Bohu, jsou oživovány mno-
hem častěji než stavy, vztahující se ke konkrétní jednotlivé věci (smrtelné přítelkyni 
např.)

5.  možnosti uspořádávat a vzájemně spojovat své afekty.
Mezi postupné strategie řadí Wetlesen remedia 3,4 a 5. Jako strategie instantní cha-

rakterizuje remedium první a druhé. Základní rozdíl, z něhož vychází Wetlesenovo po-
jmenování dvou typů strategií, spočívá v tom, že účinnost postupných strategií se projeví 
až po delší době cvičení se v konkrétní technice, zatímco účinnost instantních strategií je 
okamžitá a dostupná kdykoli. Postupné strategie vyžadují dlouhodobou kultivaci duševní-
ho stavu „adepta svobody“, instantní strategie jsou typem mystického prozření – uvědo-
mění si, že žádná kultivace ani úpadek nemůže nic změnit na věčném faktu, že svobodni 
jsme.

V postupné kultivaci našeho jednání a myšlení se, podle Wetlesenovy interpretace, 
pracuje s tzv. proti-představami (např. s představou smrti přítelkyně, kterážto představa 
má mít efekt zeslabení závislosti, jež způsobuje láska), naproti tomu instantní strategie 
pracují s tzv. proti-ideami (např. s ideou obecného determinismu, který je charakteristic-
ký pro vznik každého afektu). Smyslem práce s proti-představami, tedy neadekvátními 
ideami, není osvobození se od pasivních afektů, nýbrž nahrazení jedněch pasivních afek-
tů jinými – výhodnějšími – pasivními afekty. Pouze techniky založené na adekvátních 
ideách, které při přemáhání vášní fungují jako proti-ideje, jsou schopny zaručit proměnu 
pasivních afektů v aktivní.

Technika popsaná v 5p3 patří v rámci Wetlesenovy kategorizace mezi instantní strate-
gie sebeosvobození. Kryje se s bodem 1 ve Spinozově výčtu „prostředků k léčení afektů“ 
v 5p20sch – je samotným poznáním afektů. Jak již bylo řečeno, instantní strategie ne-
fungují podle Wetlesenovy interpretace jako pomůcky změny našeho stavu – z pasivního 
v aktivní, z nesvobodného ve svobodný atp. – nýbrž paradoxním způsobem ukazují, že 
žádné změny není třeba. Odhalují, že svoboda je něco, co vždycky máme, aniž o tom 
třeba víme.

Náhled sebe sama i ostatního bytí z hlediska věčnosti je odhalením absolutní vnitřní 
svobody. Je transcendencí morálního dualismu dobra a zla, rozlišování dobrých a špat-
ných vášní, je vlastně ztrátou schopnosti rozlišovat aktivitu a pasivitu. Wetlesen instantní 
strategie přirovnává k Husserlově epoché, je totiž stejně radikálním a okamžitým odmít-
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nutím běžného myšlení, nezbytného k životu ve světě. Je jistým dočasným přechodem do 
světa fantazijního, čímsi na způsob denního snění.

Ve světle této interpretace se jeví 5p3 podobně zavádějící jako ve světle interpretace 
Cookovy. Jasná a přesná idea pasivního afektu, jejíž vytvoření by podle Spinozy mělo 
způsobit, že tento afekt přestane být vášní, se ve skutečnosti – podle Wetlesena a Coo-
ka – rovná náhledu, že žádný pasivní afekt nikdy nikde neexistoval a existovat nebude.

Wetlesenovo a Cookovo pojetí lze ovšem se Spinozovou formulací z 5p3 přeci jen 
smířit, pokusíme-li si představit, jak v praxi může taková technika fungovat. Mystický 
vhled do povahy substance a náhled absolutní jednoty sebe a substance v sobě spojuje 
racionální spekulaci s intenzivním citovým prožitkem. Ve světle takového osvícení se 
světské záležitosti, které člověka poutají, stávají malichernými, pozbývají síly vyvolat 
v něm intenzivní vášně. S ohromujícím zážitkem jednoty sebe a Boha v zádech se člověk 
poprvé cítí svoboden ve vztazích, které dříve vnímal jako cosi, co jej svazuje. Jakoby 
dnes poprvé zjistil, že může říci Ne. Poznání věčného faktu svobody v člověku způsobí 
proměnu jeho emocionality:

„Afekt, který je vášní, přestane být vášní, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a přesnou 
ideu.“

Chvíle takového mystického probuzení mohou být různě intenzivní a různě dlouhé. 
Jejich efekt na kvalitu emocí se v čase proměňuje a snad může i zcela vymizet. Jakkoli 
absolutní je svoboda, kterou člověk v takové chvíli nahlíží, účinek tohoto náhledu na 
emoce je velmi relativní.

Pojetí, které jsem právě nastínil, relativizuje rozdíl, který Wetlesen ve Spinozových 
technikách viděl. To, co nazývá instantní strategie, není něčím, čím se jednou provždy 
člověk okamžitě osvobodí, nýbrž je technikou, která stejně jako postupné strategie působí 
v čase a její účinek se v čase různí. Rozlišení instantních a postupných strategií ovšem 
smysl neztrácí. Instantní strategie si ponechávají svou odlišnost tím, že jsou pokusem řešit 
konkrétní emocionální konfl ikt určitým vymrštěním se k poslední realitě a nahlížením 
tohoto konfl iktu z hlediska věčnosti. Jsou v jistém smyslu nejjednodušším návodem, 
aplikovatelným na každou životní situaci, která způsobuje nějakou duševní bolest.

Závěr

Podle Pereboomova výkladu spočívá podstata Spinozova návodu, jak se zbavit pa-
sivních afektů, v refl exi na obecný determinismus. V tomto návodu spatřuje Pereboom 
podobnost Spinozovy etiky se stoickou. Zároveň tvrdí, že 5p3 je v rámci Spinozovy teorie 
chybným tvrzením, protože jasné a zřetelné porozumění vášni by nám podle něj mělo 
spíše okrýt to, že vášeň má vnější příčiny, než aby mohlo tu vášeň změnit na jednání.

Cook ukazuje 5p3 jako tvrzení, které je zavádějící v tom, že slibuje cosi, čeho vůbec 
není třeba: Refl exí na obecný determinismus se ukáže, že vášně ve skutečnosti/z hlediska 
věčnosti nejsou vášněmi, tedy nějakými pasivními stavy, nýbrž že jsou aktivními stavy, 
jejichž subjektem je substance.
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Wetlesenova interpretace, která klade důraz na prožitkovou povahu Spinozových tech-
nik, mě vede k návrhu, že 5p3 je určitým psychologickým popisem procesu proměny emo-
cionálního stavu, která nastane v důsledku přesunu hlediska do věčnosti, resp. v důsledku 
mystického zážitku ztotožnění se s Bohem. Poznání jednoty sebe a substance a poznání 
nutnosti, s níž substance existuje, vede podle Spinozova psychologického náhledu k tomu, 
že se náš emocionální stav, spoluvytvářený našimi teoretickými náhledy, změní. Kognitivní 
složka naší emoce projde proměnou směrem k deterministickému pojímání, což má ten 
efekt, že se budeme cítit naší emocí méně vláčeni a tato emoce bude slabší.

Tato interpretace umožňuje pochopit, proč se Spinoza domnívá, že ani adekvátní 
poznání toho, že naše afekty nejsou ve skutečnosti – z hlediska věčnosti – nikdy pasivní, 
nezpůsobí naprosté odstranění jejich pasivního charakteru. V tom smyslu píše Spinoza 
ve shrnutí svých léků na afekty v poznámce k tvrzení 20 páté knihy Etiky, že

„jasné a přesné poznání a hlavně onen třetí druh poznání … afekty, pokud jsou vášněmi, 
zcela neruší“.25

Ke Cookovým slovům „co se vskutku mění, není vášeň, ale mé pojetí sebe sama – 
z neadekvátního pojetí sebe jako někoho, kdo podléhá různým zdánlivě pasivním sta-
vům – vzpomínkám, touhám, nadějím a strázním – do adekvátnějšího porozumění sobě 
jako zcela aktivnímu konečnému projevu nekonečně aktivního božího sebevyjádření“26 
je třeba dodat, že vedlejším efektem proměny mého pojetí sebe sama je i proměna mé 
vášně. Vášeň se v důsledku proměny mého sebepojetí zeslabí neboli má afektivita ztrácí 
charakter vášnivosti. O tento vedlejší efekt Spinozovi jde a ten se snaží zachytit v 5p3.

5p3 je tak nesnadno uchopitelným tvrzením Etiky z toho důvodu, že se v něm spojuje 
Spinozova metafyzika s jeho teorií afektů. Je jedním z míst, v němž se setkává Spinozova 
fi losofi e s jeho psychologickými náhledy. Je psychologickým popisem časného účinku 
metafyzického náhledu toho, jak jsou věci věčně. 5p3 tedy není ani tak Spinozovou zá-
kladní chybou, jako spíše jedním z jeho největších tajemství.
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Instinct, aff ect, pulsion chez Schopenhauer et Nietzsche
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Summary: 

This article aims to point out the elaboration, in the philosophies of Schopenhauer and 
Nietzsche, of a doctrine according to which instinct, aff ect and impulse are not absolutes any 
more, but mere relations. The self consciousness would not be a produce of those realities, 
but a certain modality of their relations. Thus stands out what I call a “German” model of 
impulsive life, which is opposed to a French one, according to which it consists in a single and 
gradual strain.

La grande innovation de Schopenhauer et Nietzsche consisterait à avoir contesté, à la 
conscience de soi, son se-tenir-en-soi-même (Selbstständigkeit). Ils l’auraient, au contraire, 
considérée comme dérivée, et dérivée à partir de principes comme l’instinct, l’aff ect et la 
pulsion. Ainsi que l’écrit Clément Rosset,

Schopenhauer est le premier philosophe à avoir ordonné sa pensée autour de 
l’idée généalogique, telle qu’elle devait par la suite inspirer les philosophies nietzs-
chéenne, marxiste, freudienne, ainsi, du reste, dans une large mesure, que toute la 
philosophie moderne1.

Rosset donne les exemples de Sartre2 et de Deleuze3. Dès lors, la question porte sur 
le mode de cette dérivation. S’agit-il d’une relation causale ? Schopenhauer s’en prend 
à cette compréhension – il condamne l’explication étiologique, c’est-à-dire matérialiste, 

 1 Clément Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde (1967), in Écrits sur Schopenhauer, p. 66.
 2 Ibid., p. 91.
 3 Ibid., p. 66, note 1.
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de la conscience de soi4 – et Nietzsche voit, en la cause, une ombre de Dieu5. La grande 
innovation de Schopenhauer et Nietzsche consiste au contraire, selon nous, à avoir conçu 
l’instinct, l’aff ect et la pulsion de manière relationnelle : c’est sur la relation entre pul-
sions que Schopenhauer porte son attention, et selon Nietzsche, la pulsion elle-même 
est relation. Ainsi, la conscience de soi devient intelligible comme relation sui generis 
entre instincts, aff ects ou pulsions. Loin qu’ils proposent un naturalisme, Schopenhauer 
et Nietzsche tentent, avant tout, de rendre compte de la conscience de soi en évitant, 
d’une part, de lui attribuer une Selbstständigkeit, d’autre part, de la réduire à des forces 
naturelles. Une justifi cation parmi d’autres du rapprochement entre Schopenhauer et 
Nietzsche consiste en ce que tous deux placent en réseau l’instinct, l’aff ect et la pulsion. 
Il importe de donner une première défi nition de ces réalités chez les deux auteurs.

Chez Schopenhauer, l’instinct (Instinkt) se défi nit comme une activité dont on sait 
qu’elle n’est pas consciente et qui, pourtant, présente tous les traits de la conscience : 
« C’est une action (Handeln) qui semble dirigée vers un but (Zweck) et qui est complè-
tement dénuée d’intention (Begriff )6. » C’est une défi nition traditionnelle. Ce que Scho-
penhauer entend par instinct, c’est un caractère de l’agir animal, par opposition à l’agir 
humain conscient de soi. L’homme lui-même, en tant qu’animal, possède des instincts. 
Il faut ajouter que les animaux sont doués d’entendement et que l’agir animal est, lui-
même, compris du point de vue de la Volonté comme principe métaphysique universel. 
Mais on ne trouve pas, chez Schopenhauer, d’extension, fût-elle heuristique, du modèle 
de l’instinct. Le terme « pulsion » (Trieb) est, contrairement à ce qu’on croit souvent, très 
rare chez lui. Il est dit, par exemple, que « L’esprit pensant doit trouver sa voie par une 
impulsion naturelle (aus ursprünglichen Triebe)7. » Le mot dont se sert Schopenhauer pour 
désigner la Volonté ou le vouloir-vivre est, bien plutôt, Drang (poussée). C’est l’idée berg-
sonienne d’une « vis a tergo », par opposition à un τέλος. Ainsi, dans la « Métaphysique 
de l’amour », il est question du vouloir-vivre comme d’une « impulsion (Drang) issue de 
la source originelle (Urquell) de tous les êtres8 », la Volonté. Le thème le plus développé 
est, chez Schopenhauer, celui de l’aff ect (Aff ekt). C’est ainsi que Michel Henry, dans la 
Généalogie de la psychanalyse, a pu voir en Schopenhauer un philosophe de l’aff ectivité9. 
Schopenhauer, le premier à l’époque contemporaine, aurait rompu avec la compréhension 
de l’inconscient comme ensemble de représentations. La problématique de l’aff ect est 
celle, un peu surannée, des rapports qu’il entretient avec l’intellect dans le procès de la 

 4 Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, § 7, trad. Auguste Burdeau revue et 
corrigée par Richard Roos (1966), Paris : PUF, 15e éd. 1998, p. 56 en particulier.

 5 Nietzsche, Le gai savoir, § 112.
 6 Schopenhauer, ibid., § 28, p. 212. „Denn wie der Instinkt ein Handeln ist gleich dem nach einem Zweckbe-

griff , und doch ganz ohne denselben.“
 7 Ibid., Supplément XII, « Théorie de la science », p. 806.
 8 Ibid., Supplément XLIV, « Métaphysique de l’amour », p. 1307.
 9 Michel Henry, Généalogie de la psychanalyse, p. 159–247.
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décision. Schopenhauer donne une défi nition. L’aff ect est du genre de l’ « inclination » 
(Neigung), c’est-à-dire de « toute tendance plus forte que la volonté à accueillir (Empfän-
glichkeit) des motifs d’une certaine sorte10 ». Il s’agit de la volonté individuelle. Ce genre 
se divise en deux espèces : la passion (Leidenschaft) est

un penchant si vif que les motifs qui l’éveillent exercent sur la volonté un pouvoir 
(Gewalt) supérieur à celui de tout motif contraire possible; la domination (Herr-
schaft) de ce penchant sur la volonté en devient absolue, et la volonté, vis-à-vis de 
lui, se comporte comme contrainte (leidend) et passive (passiv)11.

On distingue entre les passions selon leurs degrés. Enfi n, l’aff ect

est une excitation (Erregung) de la volonté tout aussi irrésistible, mais simplement 
passagère, due à un motif qui tient son pouvoir non d’un penchant à racine pro-
fonde, mais du seul fait de son apparition soudaine12.

C’est également par le degré qu’on distingue entre la passion et l’aff ect. Tout cela peut 
nous encourager à voir, en la doctrine schopenhauerienne de l’aff ect, une véritable phy-
sique mentale. Certains textes discrets, toutefois, contraignent à renoncer à cette inter-
prétation, du moins à la tenir pour universelle :

Peu à peu avec l’âge s’éteignent les passions et les désirs, en même temps que 
s’émousse la faculté de subir (Empfänglichkeit) l’action des [de leurs] objets ; il 
n’est plus de stimulant (Anregung) pour les émotions (Aff ekte), car la force repré-
sentative (vorstellende Kraft) ne cesse pas de s’aff aiblir, ni les images de devenir 
plus ternes13.

Schopenhauer inverse la relation entre aff ect et représentation ; ici, d’une certaine façon, 
c’est la représentation qui cause l’aff ect. Mais là n’est pas l’important. Surtout, c’est 
comme rapport au monde que se détermine l’aff ect, non comme force quasi naturelle. 
C’est du monde que vient l’aff ect, non de la volonté. Et l’aff ect est, d’une manière pri-
mordiale, faculté d’accueillir (Empfänglichkeit). Ainsi, en dérivant la conscience de soi à 
partir de l’aff ect, ce que Schopenhauer cherche, c’est bien à caractériser, avec le plus de 
justesse possible, la conscience de soi.

La mise en réseau des termes « instinct », « aff ect » et « pulsion » est plus nette chez 
Nietzsche que chez Schopenhauer. Il est même diffi  cile, comme le souligne Patrick Wot-

 10 Schopenhauer, ibid., Supplément XLVII, « De la morale », p. 1358.
 11 Ibid.
 12 Ibid.
 13 Ibid., Supplément XLI, « De la mort et de ses rapports avec l’indestructibilité de notre être en soi », 

p. 1210.
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ling14, de distinguer, chez Nietzsche, entre les trois usages – Nietzsche parle, également, 
de tendance ou penchant (Hang), d’inclination (Neigung), parfois d’aspiration (Streben 
ou Verlangen). Le terme « Instinkt » semble surtout renvoyer au geste réductionniste de 
Nietzsche. Ainsi, à l’aphorisme 3 de Par-delà bien et mal : « j’en arrive à la conclusion 
que la majeure partie de la pensée consciente doit être imputée aux activités instinctives, 
s’agît-il même de la pensée philosophique15 ». L’instinct renvoie à une réalité biologique, 
mais il faut ajouter que cette réalité n’a pas plus valeur de fondement que la réalité 
consciente à laquelle Nietzsche l’oppose. Chez Nietzsche, comme l’a souligné Heidegger, 
la naturalisation de l’homme s’accompagne toujours d’une humanisation de la nature, 
qu’elle prépare. C’est pourquoi le réductionnisme nietzschéen est bien un geste, non une 
thèse. Réduire la conscience au biologique, c’est, identiquement, apercevoir la « volonté 
de puissance » dans le biologique. Le terme « Trieb » est bien plus souvent employé, par 
Nietzsche, que le terme « Instinkt », du moins dans la période médiane. Une remarque à ce 
propos : l’édition Gallimard traduit presque systématiquement « Trieb » par « instinct » ; 
ainsi, le lecteur français a l’impression que le premier livre d’Aurore consiste en l’intro-
duction massive, dans le vocabulaire nietzschéen, du terme « instinct » : le mot allemand 
« Instinkt » est complètement absent de ce livre ! Il est net que la pulsion est considérée du 
point de vue relationnel : ainsi, à l’aphorisme 333 du Gai savoir, Nietzsche affi  rme, contre 
Spinoza, que l’ « intelligere » n’est que le « résultat de ces diff érentes et contradictoires 
impulsions (sich widerstrebenden Trieben) que sont les volontés d’ironiser, de déplorer et 
de honnir16 », les « ridere », « lugere » et « detestari » spinozistes. Chacune des trois impul-
sions « manifeste préalablement son avis partiel (einseitige) sur l’objet ou l’événement17 » ; 
ultérieurement se produit « le confl it (Kampf) entre ces partialités18 » ; à partir de là a lieu, 
parfois, « un état intermédiaire, un apaisement, une concession mutuelle (Rechtgeben) 
entre les trois impulsions, une sorte d’équité (Gerechtigkeit) et de pacte (Vertrag) entre 
elles19 ». Nous « ne prenons conscience (Bewußtsein) que des dernières scènes de conci-
liation, des derniers règlements de compte de ce processus20 ». L’ « intelligere » est « un 
certain comportement des impulsions entre elles (zu einander)21 ». Enfi n, « ces impulsions 
qui se combattent sauront parfaitement se rendre sensibles et se faire mal les unes aux 
autres (sich einander)22 ». Le modèle est, très clairement, celui du confl it. Il ne faut pas 

 14 Patrick Wotling, Nietzsche et le problème de la civilisation, p. 91, note 2.
 15 Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 3, trad. Cornelius Heim, Paris : Gallimard, coll. « Œuvres philosophi-

ques complètes de Nietzsche », 1971.
 16 Nietzsche, Le gai savoir, § 333, trad. Pierre Klossowski (1956), Paris : Gallimard, coll. « Œuvres philoso-

phiques complètes de Nietzsche », 1982.
 17 Ibid.
 18 Ibid.
 19 Ibid.
 20 Ibid.
 21 Ibid.
 22 Ibid.
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croire que les diverses impulsions se combattent au sein de la volonté de puissance ; la 
volonté de puissance est ce confl it même. Elle est une relation. Les expressions désignant 
la relation sont très fréquentes dans ce texte. Les pulsions elles-mêmes sont des relations, 
non des êtres qui se combattent. L’usage du terme « Aff ekt » est particulièrement repré-
sentatif à cet égard. L’aphorisme 19 de Par-delà bien et mal défi nit la volonté – et on peut 
appliquer cette défi nition à la volonté de puissance – comme « avant tout un aff ect23 », 
à savoir « l’aff ect du commandement (Aff ekt des Commando’s)24 ». Vouloir est, d’emblée, 
une relation. C’est même une double relation : celle de celui qui commande à celui qui 
obéit, et celle de celui qui obéit à celui qui commande. Cette dernière doit, elle-même, 
être comprise à partir de la volonté de commander :

Le rapport entre ce qui domine et ce qui est dominé est une lutte (ein Ringen 
[Nietzsche disait aussi, un peu plus haut, « ein Kampf »]), et […] la relation entre 
celui qui obéit et celui qui commande est elle aussi à comprendre comme une 
résistance (Widerstreben)25.

Par ailleurs, le terme « Aff ekt » se distingue des autres en ce qu’il marque clairement le 
caractère de passivité de la volonté de puissance. Telle est une des plus profondes pensées 
de Nietzsche : la volonté de puissance est un pathos. Elle est « non un être, non un devenir, 
mais un pathos26 ». En faire une action ou, même, un agir eût été supposer quelque chose 
qui agisse, c’eût été moraliser, réintroduire la notion de responsabilité et salir l’innocence 
du devenir ; mais en faire un patient, cela aurait eu les mêmes implications. Ainsi, lorsque 
Nietzsche affi  rme que la volonté de puissance est un pathos, il récuse à la fois les notions 
d’action et de passion, il se place au point de vue de la pure relation. La relation n’est 
pas celle d’un agent et d’un patient, mais elle se conçoit à partir d’elle-même, de telle 
sorte que l’action possède tous les caractères de la passion et inversement ; l’obéissance 
est, elle-même, volonté de dominer. De là découlent bien des analyses particulières de 
Nietzsche, sur le ressentiment ou sur la compassion, par exemple.

Dès lors, Nietzsche peut se retourner contre Schopenhauer. Il lui reproche d’avoir 
conçu l’instinct, l’aff ect et la pulsion non comme de pures relations, mais comme des êtres 
qui entreraient en confl it les uns avec les autres ; plus exactement, la Volonté schopenhaue-
rienne serait un absolu, non une relation. Sur ce point, nous suivrons les analyses propo-
sées par Sandro Barbera dans son livre Une philosophie du confl it. Études sur Schopenhauer. 
Celui-ci montre, très clairement, que la structure de la Volonté de Schopenhauer est déjà 

 23 Par-delà bien et mal, § 19. Nous traduisons.
 24 Ibid.
 25 Nietzsche, Fragments posthumes (désormais notés « FP »), XI, 40 [55], trad. Michel Haar et Marc B. 

de Lau nay, Paris : Gallimard, coll. « Œuvres philosophiques complètes de Nietzsche, 1982.
 26 Nietzsche, FP, XV, 14 [79], trad. Jean-Claude Hémery, Paris : Gallimard, coll. « Œuvres philosophiques 

complètes de Nietzsche », 1977.
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celle du confl it et qu’elle est analogue, par conséquent, à celle de la volonté de puissance. 
Double est le grief de Nietzsche à l’égard de Schopenhauer : Nietzsche conteste

d’un côté l’enracinement des phénomènes en une unité métaphysique qui guide 
leur parcours et leurs destinations, de l’autre la structure téléologique du processus 
qui s’exprime dans la Steigerung, d’après laquelle la volonté aspire à des formes 
de plus en plus élevées27.

Schopenhauer serait demeuré métaphysicien et, par conséquent, moraliste. Nietzsche 
s’en prend à une doctrine exposée au chapitre 26 du Monde comme volonté et comme 
représentation. La Volonté comme chose en soi cherche à s’objectiver dans le monde 
phénoménal. À chaque degré d’objectivation a lieu un confl it entre forces antagonistes ; 
à l’issue de ce confl it, un degré supérieur d’objectivation est conquis. Chaque degré 
d’objectivation correspond à ce que Schopenhauer appelle une « Idée ». Par exemple, 
du confl it entre les diverses forces physico-chimiques, il résulte la vie qui est, pourtant, 
irréductible à ces forces28 et correspond à une Idée spécifi que. Au terme de son objecti-
vation, la Volonté acquiert la conscience de soi ; elle peut alors se nier, et cette négation 
est le but qu’elle poursuivait sourdement dès le début. On voit comment cette théorie 
donne prise à la critique de Nietzsche : Schopenhauer semble bien se donner des forces 
en soi, et il oriente téléologiquement leur confl it. Une lecture attentive, toutefois, révèle la 
profondeur et la diffi  culté de la doctrine schopenhauerienne. Nous cessons, ici, de nous 
référer à Sandro Barbera :

Lorsque, parmi les manifestations (Erscheinungen) de la volonté, qui appartiennent 
aux degrés les plus bas de son objectivation, c’est-à-dire au monde inorganique, 
quelques-unes entrent en confl it entre elles (unter einander in Konfl ikt geraten), 
parce que chacun s’eff orce (will) – conformément au principe de causalité – de 
s’emparer (sich bemächtigen) de la matière donnée, il sort (geht hervor) de ce 
confl it (Streit) le phénomène (Erscheinung) d’une idée supérieure qui l’emporte 
(überwältigt) sur toutes les autres plus imparfaites qui existaient auparavant, mais 
de façon à en laisser subsister l’essence en tant que subordonnée (auf eine unter-
geordnete Weise)29.

Contrairement à ce qu’on pourrait attendre, et contrairement à ce que dit parfois Scho-
penhauer, ce n’est pas une force qui remporte la victoire sur la force antagoniste. Un degré 
supérieur d’objectivation est franchi lorsqu’une force remporte la victoire sur le confl it 
même entre forces inférieures. La grande idée schopenhauerienne, en ce qui concerne 
la philosophie de la nature, est donc celle d’un confl it entre des confl its, autrement dit, 

 27 Sandro Barbera, Une philosophie du confl it. Études sur Schopenhauer, p. 111.
 28 Sur ce point, voir Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, ibid., § 27, p. 193.
 29 Ibid., p. 192.
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de la pure relation. C’est que la Volonté est elle-même le confl it, bien que Schopenhauer 
affi  rme, parfois, qu’il n’y a de confl it qu’entre les phénomènes de la Volonté. Ainsi, 
à propos de celle-ci :

dans sa violence (im heftigen Drange), elle enfonce en sa propre chair ses dents, 
sans voir que c’est encore elle qu’elle déchire ; et par là, grâce à l’individuation 
(durch das Medium der Individuation), elle met au jour (off enbarend) cette hostilité 
intérieure (der Widerstreit mit sich selbst) qu’elle porte dans son essence (in seinem 
Innern)30.

On ne saurait être plus clair : le confl it avec soi-même est essentiel à la Volonté. Inverse-
ment, la victoire d’une force sur le confl it entre les forces inférieures n’est pas destruction 
de ces forces ; il s’établit, entre les forces inférieures et supérieures, un rapport hiérarchi-
que analogue à celui que l’on trouve, chez Nietzsche, au sein de la volonté de puissance. 
Chez Nietzsche, l’obéissance se comprend à partir d’une volonté de domination et la 
domination comme une certaine obéissance ; de même, chez Schopenhauer, la force 
victorieuse utilise les forces vaincues, elle se les inféode. Ainsi, l’organisme est « une idée 
supérieure qui s’est soumis (unterworfen) toutes les autres idées inférieures par une assi-
milation triomphante (überwältigende Assimilation)31 » ; les idées inférieures, « bien que 
réduites en servitude (Dienstbarkeit), aspirent (streben) toujours à manifester (Äußerung) 
leur essence d’une façon indépendante et complète32 ».

Ainsi, la grande innovation de Schopenhauer et de Nietzsche consisterait à avoir conçu 
l’instinct, l’aff ect et la pulsion sur un modèle relationnel, non comme des absolus. Cette 
conception conduit Nietzsche à considérer l’aff ect comme une pure passivité, c’est-à-dire 
comme une passivité qui n’est pas l’envers d’une activité. De ce point de vue, il nous 
semble qu’on puisse distinguer entre deux modèles de la vie pulsionnelle. À un modèle 
allemand, que nous avons essayé de déterminer et auquel, peut-être, Freud se réfère aussi, 
s’opposerait un modèle français que Ribot, dans une certaine mesure, Janet ou Bergson 
auraient contribué à constituer. Chez ces trois auteurs, l’ensemble des phénomènes de 
la conscience est reconduit à un principe qui n’est pas de l’ordre de la représentation et 
qui est, au contraire, volitionnel ou volitif. Il s’agit, chez Ribot, du physiologique comme 
unité antérieure à la dissociation entre physique et psychologique ; chez Janet, de la ten-
sion psychologique et, chez Bergson, de la tension de durée ou attention à la vie. Janet 
et Bergson déterminent les diff érentes formes de la conscience individuelle à partir des 
divers degrés de tension qu’elle adopte : la psychasthénie et les états morbides du doute 
correspondent, chez Janet, à un degré inférieur de tension, tout comme, chez Bergson, le 
rêve, la distraction ou, même, l’intellectualité. Bergson donne une portée métaphysique à 

 30 Ibid., § 63, p. 446.
 31 Ibid., § 27, p. 193.
 32 Ibid.



236

PHILOSOPHICA VII – 2006

la notion de tension, puisqu’il comprend la matérialité comme une distension de l’eff ort 
créateur. Ribot et Janet se réfèrent explicitement à Schopenhauer. On peut se demander, 
cependant, si la fi liation existe. Tandis que Schopenhauer et Nietzsche conçoivent l’in-
dividu comme point de rencontre entre divers instincts, pulsions ou aff ects qui, même, 
ne sont rien d’autre que leur rencontre, Janet ou Bergson attribuent à la conscience 
individuelle le pouvoir de se tendre pour son propre compte – dès lors, chez Bergson, se 
pose la question de savoir ce qui distingue la tension individuelle de la tension pan-indivi-
duelle. Pour le dire d’un mot, le modèle français serait celui des degrés d’eff ort, le modèle 
allemand, celui de la relation entre des eff orts. Ou encore, selon le modèle français, on 
peut bien dire « Je me tends », « Je fais eff ort » ; selon le modèle allemand, le « je » est 
le point de contact entre diff érents eff orts, entre diff érents « cela fait eff ort ». On le voit, 
une diffi  culté est posée par le modèle français : qu’est-ce qu’un eff ort qui ne s’exerce pas, 
pour ainsi dire, sur un contre-eff ort ?
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Summary: 

The paper addresses the question of the anthropological foundations of bioethics, which is 
latently present in the discourse of fundamental bioethics. Comparing two diff erent approaches 
to bioethics, the paper exemplifi es that beyond various bioethical concepts, theories, methods 
and foundations, various anthropologies can be found. This anthropological bedrock then 
predetermines the discussion of concrete bioethical issues. Clarifi cation of these fundamental 
anthropological presuppositions would facilitate the bioethics discourse.

1. Introduction

During the last three decades an extensive literature on the foundations of bioethics 
has been written; many books and articles about foundational theories and/or foundation-
al principles of bioethics have been published. The issue of the foundations of bioethics 
has been an integral part of bioethical discussion since the beginning. Diff erent founda-
tions have been used – in correspondence with an individual philosophical approach, and 
a general notion of ethics. So a wide spectrum of various approaches to the foundations 
of bioethics can be identifi ed. The following serve as examples: Principlism (a concept 
based on moral principles), Moral Virtue (a concept based on moral character/excel-
lence), Casuistry (a concept based on cases and inductive generalization), Kantianism 
(a concept based on obligation and human dignity), Utilitarianism (a concept based on 
utility/consequences), Liberal Individualism (a concept based on individual rights), Con-
tractarianism (a concept based on the social contract), Communitarianism (a concept 
based on community and community values), Care (a concept based on relationship and 
responsibility), and Feminism (a concept based on gender and context). 

This pluralism of the foundations of bioethics corresponds to the pluralism of value 
sets and cultural and moral diversity in our world. Notwithstanding this ethical pluralism 
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in bioethics, competition exists among various normative ethical theories, similarly com-
peting concepts of diff erent foundations (or foundational theories) of bioethics exist, and 
various views can connect how such theories should be related to biomedical practice both 
in clinical and research settings. It is no wonder that the foundations of bioethics have 
become the subject of many long-standing controversies as several competing theories 
and foundational concepts contain critiques of each other, claiming to have developed or 
adopted the most appropriate approach to bioethics including its foundations.

2. Anthropology within bioethics

In this paper, I am not going to deal with individual foundational theories of bioethics, 
nor with the moral principles used as keystones for bioethics, nor with diff erent methods 
applied within bioethics and related to the foundations of bioethics. An individual method 
already encompasses certain theoretical concepts and a basic notion of ethics. The aim of 
this paper is to show that beyond various foundational theories, basic principles, methods 
used, (and many arguments), some deeper bedrocks can be found, namely an anthropo-
logical1 basis of bioethics, which precedes the problem of the foundation of bioethics. Just 
as ethics in general has some anthropological presuppositions, bioethics as practical or 
applied ethics is also based on certain anthropological presumptions, or more specifi cally, 
diff erent methodological and foundational approaches to bioethics are grounded in dif-
ferent anthropological approaches. In most bioethics discussions, an obvious defi ciency 
concerning refl ection on the anthropological basis of bioethics can be observed. 

My argument maintains that this anthropological base of bioethics a) exists, b) largely 
exists unaware and unaddressed, and c) is very relevant for a bioethics discourse, because 
it will help to clarify a philosophical starting point. Nevertheless, what is primarily and 

 1 By the term “anthropological” or “anthropology”, neither cultural nor medical anthropology is meant in 
this context. Regardless of the high signifi cance of cultural anthropology, comparative anthropology and 
medical anthropology for bioethical discourse, this paper does not include these anthropological disci-
plines, not dealing with their anthropologies, but rather focussing on philosophical aspects only. Never-
theless it is worth mentioning that primarily medical anthropology as the (cross-cultural) study of health, 
illness and medical systems, describing how social institutions, individuals (social groups), and politi-
cal power in a particular society construct forms of medical knowledge and treatment (including their 
distribution) contributes to bioethics in a unique and irreplaceable way (see, e. g., B. Good, Medicine, 
Rationality and Experience. Cambridge 1993; C. Helman, Culture, Health and Society: An Introduction for 
Health Professionals. Boston 1990; A. Kleinman, The Illness Narratives: Suff ering, Healing, and the Human 
Condition. New York 1988; M. Lock, D. Gordon [eds.], Biomedicine Examined. Boston 1988; C. Sargent, 
Maternity, Medicine and Power. Berkeley 1989; G. Weisz [ed.], Social Science Perspective on Medical Ethics. 
Boston 1990). Not including the debate in the social (anthropological) sciences, in this paper, the term 
“anthropological” and “anthropology” refers to philosophy, more specifi cally to the part of philosophy 
called as “philosophical anthropology”, dealing with the philosophy of being human (Philosophie des 
Menschen) that could be called “fundamental anthropology” as well. This, on the other hand – under the 
presupposition that each area of philosophy has some anthropological aspects, while dealing with some 
element of being human (human cognition, human reasoning, human language, human history, human 
activity, etc.) – would be a very demanding task; actually philosophy should be extended (transformed) to 
anthropology.
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mainly required from bioethics is to help to clarify and to solve concrete moral dilemmas 
arising from biomedicine and biotechnology by advancing a reasoned analysis. Bioethics 
is largely perceived as a tool or a platform which should deliver (brief and clear) moral an-
swers to complex biomedical questions. Furthermore, bioethics is expected to contribute 
to a biopolitical discussion, by off ering solutions for specifi c practical problems – includ-
ing political options. Notwithstanding its ethical, societal, and political tasks, bioethics is 
not expected to provide theoretical substantiations of its own philosophical background 
(anthropological presumptions would belong to this philosophical background). The 
general public and professionals require bioethics to off er practical answers. It is usually 
not required, however, to provide the theoretical framework within which it reasons. 
Similarly, bioethics is also not required to give an account of the foundational basis on 
which it operates. Anthropological presumptions are rarely treated in bioethics debates 
explicitly; however they are implicitly contained in both these practical debates and in 
the theoretical discourse on the foundations of bioethics; in other words, anthropological 
presumptions are expressly included in the foundational theories, concepts, and meth-
odologies of bioethics. 

Nevertheless, bioethics’ approach, methodology, argumentation and judgement are 
based on unpronounced and latent fundamental questions which, in fact, are of an an-
thropological nature. These latent anthropological concerns are not easily identifi ed, and 
are not as interesting as certain hot bioethical issues (e. g. therapeutic cloning or gene 
therapy), or at least, at fi rst glance, they do not seem to be interesting and signifi cant 
issues. If we take these questions more seriously, however, we will fi nd that they are not 
only anthropological issues but, in addition, they are crucial anthropological concerns. 
For example the following questions can be asked regarding these fundamental anthro-
pological inquires: What is our notion of being human? What is our understanding of 
society? Of communities? What is our vision of the future? Of our future? What notion of 
nature do we use? What is the role of nature in our life? What does it mean to be human? 
What is our deeper understanding of our human existence? Of humanity? What kind of 
role do relationships play in our life? What is our notion of family? What is our notion of 
parenthood? Of motherhood? Of fatherhood? These and other underlying questions are 
present in the foundational problems of bioethics in a latent way. Finally, these ground-
breaking, thought-provoking questions are not of a bioethical nature. In fact, their fi rst 
characteristic is the fact that they are not primarily ethical ones. For example, they are 
not questions like “Is this or that kind of research morally acceptable?”, or “Is this or that 
ethical guidance right or wrong?”, or “Is this medical treatment under these particular 
circumstances morally good or bad?” The principal feature of those questions is the fact 
that they are fundamental philosophical questions; they are queries regarding a deeper 
understanding of our human existence, and pressing questions concerning relationships, 
living a good life, (our) future, and the sense of living beings in the cosmos and history. 
And from our responses to these philosophic-anthropological questions, the foundations 
of bioethics are determined. It is not the case that bioethics provide answers to those 
questions, or determines those questions. But rather, bioethics and its discourse is con-
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ditioned by those questions. That is to say that bioethics presupposes not only certain 
general ethics, but anthropology as well. Moreover, following Kant’s conclusion,2 bioethics 
should be developed on a wide and deep anthropological basis. Along with any answers 
and opinions bioethics provides to fundamental anthropological questions, certain option 
are implicitly given. However, this anthropological basis, or more precisely, the refl ection 
on this anthropological basis, is certainly not among the frequently discussed topics in 
contemporary bioethics. 

There are at least four reasons why the anthropological presumptions of bioethics are 
not suffi  ciently refl ected upon. The fi rst reason follows from the general state of aff airs in 
ethics: if some interrelation between ethics and anthropology is admitted and explicitly 
acknowledged, then this linkage between ethics and anthropology and the anthropological 
dependence of ethics is not often deliberately, explicitly and adequately refl ected upon.3 
On the one hand, the anthropological foundation of ethics is obvious and common. On 
the other hand, ethicists deal with ethics, not involving anthropology (ethics as “practical 
philosophy”, generally and by its nature, tends to solve practical problems, rather than to 
deal with theoretical issues like backgrounds and foundations). Ethics necessarily involves 
anthropology since the (moral) actor is anthropos, the human being. In my opinion, 
bioethicists deal with the anthropological foundations of their discipline even less than 
philosophers deal with the anthropological foundation of ethics. 

Further illumination will be brought to this aspect by exploring the second reason in 
the explanation: why the anthropological foundations of bioethics are not suffi  ciently 
refl ected upon. Current bioethics predominantly focuses on particular, newly appeared 
burning biomedical and biotechnological issues. It is asked – often under pressure – to 
solve ethical dilemmas and to provide opinions and advice for policy makers and legisla-
tors. Although the types of assignments which bioethics receive are acute and practical; 
there is simply not enough time to devote to them. Bioethics is mainly preoccupied by 
a search for swift, clear, practical and practicable answers. A lack of time is a common 

 2 In this context, I am referring to the well-known observation made by Immanuel Kant in his Introduction 
to Logic. According to Kant, philosophy has to answer the following questions: “Was kann ich wissen? 
Was soll ich tun? Was darf ich hoff en? Was ist der Mensch?” (What can I know? What ought I to do? 
What may I hope for? What is a human being?) Kant’s own comment follows: “Die erste Frage beantwor-
tet die Metaphysik, die zweite Frage die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. 
In Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die ersten drei Fragen auf 
die letzte beziehen.” (I. Kant, Gesammelte Werke. Berlin 1922, Vol. IX, 25). Since the fi rst three ques-
tions are included in the last one (What is a human being?), philosophy, being “reduced” to anthropol-
ogy (or extended to transcendental anthropology), has to deal primarily with this one anthropological 
question about being human. Kant’s aforementioned short and remarkable statement shapes the fi eld of 
philosophical anthropology. It would be similarly signifi cant to apply this method to bioethics and its 
anthropological foundation.

 3 A treatise on the mutual relationship between ethics and anthropology, howsoever it is relevant or omit-
ted, would exceed the scope of this paper. I limit myself to one general remark only: It seems that ethics 
is interested in anthropology rather as in a “pre-ethical” subject, i. e., ethics predominantly pays attention 
to anthropological aspects and topics relevant for consequential prospective ethical exposition such as 
freedom of will, moral agent, consciousness, intentionality, or relationship. 
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feature of bioethics. The common line within bioethics discussions resonates: there is 
no time for theorizing, because so many practical problems are pressing. This focus on 
practicality within bioethics implies a certain tendency to omit any theoretical aspects.

The third reason, partially derived from the previous ones, involves the “legalization 
of bioethics” and the reduction of bioethics to biolaw. In some cultural contexts, the 
term “bioethical law” is used. This illustrates a certain transition of bioethics to biolaw 
including the question of the speed of this transition of ethics into law. This inclination 
to move too quickly from bioethics to biolaw or to reduce bioethics to a legal discussion 
naturally emphasizes the legal framework over the ethical. There is no doubt that bioethics 
has to provide advice, recommendations and suggestions to policy makers and legislators. 
However, besides these practical needs, bioethics should not abandon deeper theoretical 
frameworks on which practical solutions are based.

The fourth reason involves the multidisciplinarity of bioethics. Among many disci-
plines participating in bioethical discourse (such as natural and medical sciences, social, 
political and legal sciences), the majority are not interested in foundational or theoretical 
issues within bioethics. This means that within bioethics itself, there is naturally a lack 
of motivation to pay attention to its theoretical framework, including philosophical and 
anthropological elements.

3. Principlism and anthropology

In the following part of the paper, I shall present two dissimilar approaches to bioeth-
ics, taking them as paradigmatic cases and supposing that there are diff erent anthropo-
logical foundations of bioethics between them. The fi rst approach is apparently the most 
wide-spread and prominent concept of bioethics (or biomedical ethics) and is based 
on principles (autonomy, benefi cence/non-malefi cence, and justice; sometimes called 
“Principlism”4 or the “Georgetown mantra”).5 The second approach taken is a concept 
based on human dignity. Since the latter approach has more types and variations,6 I will 
refer to one particular work only, namely to Ethik des Lebens (ethics of life) by Eberhard 
Schockenhoff .7 In comparing both concepts, I will pay attention to their anthropological 
foundations implicitly included in both of them. 

 4 Cf. K. D. Closer, B. Gert, A Critique of Principlism, In: Journal of Medicine and Philosophy 15 (1990), 
219–236.

 5 The pioneers and main proponents of principle-based bioethics are Tom Beauchamp and Jim Childress 
(Principles of Biomedical Ethics. Oxford 52001, 11979 [hereafter PBE]; J. Childress, Practical Reasoning in 
Bioethics. Bloomington – Indianapolis 1997).

 6 Besides the type of bioethics addressed below (E. Schockenhoff ), another type of bioethics encompas-
sing human dignity as one of the keystones can be mentioned, namely an interesting attempt by two signi-
fi cant European bioethics institutions (Centre for Ethics and Law, Copenhagen, and Institut Borja de Bio-
ética, Barcelona) which tried to identify moral principles for bioethics (autonomy, dignity, integrity, and 
vulnerability) within a principle-based approach as a report of the BIOMED-II Project (1995–1998).

 7 E. Schockenhoff , Ethik des Lebens. Mainz 1993.
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The Principle of Biomedical Ethics off ers four core principles (respect for autonomy, 
benefi cence, non-malefi cence, and justice) with several derivative rules such as truthful-
ness, privacy, confi dentiality, and fi delity that “are intended to provide a framework of 
moral theory for identifi cation, analysis, and resolution of moral problems in medicine”.8 
According to Beauchamp and Childress, who presuppose moral universalism, “the com-
mon morality contains a set of moral norms that includes principles that are basic for 
biomedical ethics. […] A set of principles in a moral account should function as an 
analytical framework that expresses the general values underlying rules in the common 
morality.”9 They specify four mentioned principles as the basis for bioethics, supposing 
that, in reference to the set of these four principles and to some derivative rules, bioethi-
cal problems can be appropriately identifi ed, analysed, and resolved. I will not deal with 
the controversy about the best or most appropriate “more adequate and more useful”10 
approach to bioethics and its foundations nor with the critique of Principlism which 
has been well known within the bioethics literature for more than two decades. Instead, 
I will stress the fact that the authors of the PBE consider “four clusters principles”, which 
provide a foundation for biomedical ethics, as “prima facie binding, rather than absolute 
requirements or mere maxims, with debates about their meaning and weights occurring in 
situations.”11 For Childress, “principles and rules are used in judgments in cases through 
application and balancing, structured by a modest decision procedure. Rather than being 
supported by only one theory, these principles and rules fi nd support in several converging 
or overlapping theories.”12 In other words, “four clusters principles” are for the authors 
of the PBE part of ethical theory. Furthermore, it is implied that these principles, as ele-
ments of ethical theory, have anthropological relevance. Beauchamp and Childress do not 
claim that they have developed a comprehensive ethical theory, but rather a theoretical 
framework. A comprehensive and integrated ethical theory includes elements such as 
abstract refl ection and argumentation (1) a systematic presentation of the basic compo-
nents of ethics (2), an integrated body of principles (3), and a systematic justifi cation of 
those principles (4).13 Nevertheless, these authors claim to have developed these “four 
clusters principles” as an ethical theory with all the four mentioned features of ethical 
theory; anyway they “present only some elements of a comprehensive general theory”.14 
Furthermore, they provide a set of eight criteria for theory construction.15 These criteria 
set “exemplary or ideal conditions for theories, but not so exemplary or ideal that no 

 8 T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 3rd edition, p. 16; 4th edition, p. 37f.
 9 T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, p. 12.
 10 B. Gert, Ch. M. Culver, K. D. Clouser, Bioethics: A Return to Fundamentals. New York – Oxford 1997, 

71.
 11 J. Childress, Practical Reasoning in Bioethics, 1997, 26; cf. also PBE, 5th edition, 15–23; 377.
 12 J. Childress, Practical Reasoning in Bioethics, 1997, 26.
 13 T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, 337.
 14 Ibid., 338.
 15 See T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, p. 339f.
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theory could satisfy them”.16 They acknowledge that all theories satisfy these conditions 
only partially Nevertheless, their set of criteria should provide a framework for assessing 
various theories.17 These criteria are: 1. Clarity (a theory should be as clear as possible, 
as a whole and in its parts), 2. Coherence (ethical theory should be internally coherent), 
3. Completeness and comprehensiveness (a theory should be as complete and compre-
hensive as possible), 4. Simplicity (a theory should have no more norms than necessary), 
5. Explanatory power (a theory provides enough insight and understanding), 6. Output 
power (a theory produces judgments that were not in the original judgment data base), 
7. Practicability (practicability instead of utopian ideals). 

Using these criteria for theory construction, Beauchamp and Childress examine fi ve 
diff erent moral theories (Utilitarianism, Kantianism, Liberal Individualism, Communitari-
anism, and the Ethics of Care).18 This attempt could imply that they recognize all moral 
theories or at least several of them. However, they accept “as legitimate various aspects of 
many theories advanced in the history of ethics” which does not mean that “all leading 
principles in the diff erent major theories can be assimilated into a coherent whole” or 
that each of the theories could provide “an equally tenable moral framework”.19 From the 
anthropological and ethical point of view, this statement would indicate that the authors 
of the PBE would accept only those aspects that fi t into their Principlism framework. 
Four principles, proposed as a universal theoretical framework for diff erent moral and 
cultural backgrounds, would include diff erent anthropological backgrounds as well. Al-
though Beauchamp and Childress presuppose a common morality (the four principles are 
understood as the tools of such a common moral framework), their universalistic claim 
comes out of particular traditions in which certain characteristic notions of autonomy, 
justice, etc. are prevalent. It seems that the PBE attempts to provide one common basis 
for many individual ethical theories and anthropologies, but a universal platform comes 
mainly from two particular traditions: from the Hippocratic tradition (benefi cence, non-
malefi cence) and from the Anglo-Saxon tradition (autonomy, justice). 

Diego Gracia, one of the leading Spanish bioethicists, locates the principles formu-
lated in the PBE into particular traditions more specifi cally.20 The principle of benefi cence 
and non-malefi cence (el criterio del bien del enfermo) comes from a medical tradition and 
expresses medical paternalism. Certainly the Corpus Hippocraticum and subsequent medi-
cal traditions over many centuries, provide a framework in which medical paternalism is 
incorporated within the principle of benefi cence. This exemplifi es the role that anthro-
pology plays, as well as the role of the physician in the patient-physician relationship in 
medical tradition; in other words, and with some degree of simplifi cation, medical tradi-
tion used (and in some cultural contexts still uses) the Pre-Enlightenment anthropology 

 16 T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, 338.
 17 See T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, 338.
 18 Cf. T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, 340–383.
 19 T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, p. 338.
 20 See D. Gracia, Fundamentos de bioética. Madrid 1989, 23–292.
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of the immature human on behalf of whom a physician has to decide about the patient’s 
benefi ts, treating his/her patient as a minor. 

The principle of respect for autonomy, according to Diego Gracia, comes from a jurid-
ical tradition which expresses and protects patient’s rights.21 The tradition based on indi-
vidual rights – the right to self-determination is the pre-eminent one among them – rests 
on a certain anthropology which understands humans as being primarily autonomous 
individuals with freedom to choose a particular way of living and designing theirr own 
lives. It seems that D. Gracia’s interpretation of the principle of autonomy, by placing 
autonomy into legal tradition is rather a narrow one: autonomy is not the only criterion 
in legal tradition, but it has importance as it is a relevant notion in philosophical and 
political traditions since the time of the Enlightenment – in particular, in the tradi-
tion of philosophical and political liberalism. Besides the wide range of the notion of 
autonomy, there is a crucial question about the particular concept of autonomy. In this 
context, I would like to emphasize that autonomy is not only a legal term in the sense of 
the right to self-determination but also a signifi cant anthropological term; autonomy has 
an important place in every anthropology. The other problem is the role and notion of 
autonomy in a particular anthropology, similar to the problem of relation of autonomy to 
other anthropological characteristics, such as personhood, dignity, personal relationships, 
responsiveness and self-realization. 

The third tradition analysed by D. Gracia is a political tradition in which he uses the 
principle of justice, interpreting justice as the good of others (el bien de terceros).22 
Without doubt, individual autonomy needs some balance, and justice represents such 
equilibrating principles – this is not diffi  cult to agree upon. However, the central ques-
tion here regards the model of justice being used. Which model of justice is taken as this 
equilibrating criterion? A Libertarian model? An Egalitarian model? A Liberal model? 
And if a model of Libertarianism is used, then the question becomes which author’s no-
tion of justice in particular? Gracia indicates wide pluralism of basic understandings of 
justice, ranging from Aristotle to Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau, Marx, Nozick, Rawls 
and Daniels. And one would easily agree that there is a signifi cant diff erence between the 
anthropology of Rawls and Marx – lying beyond the notion of justice. The main issue 
in this context is the basic concept of society and the role of individuals within it. Such 
concepts include societal visions and expectations, and the vision of future societies as 
well. From the perspective of social and political philosophy, it is of relevance which 
role within the criterion of justice is played by certain principles such as solidarity or 
vulnerability. It is obvious that behind many diff erent models of justice many diff erent 
philosophical approaches reside and that many diff erent anthropological presumptions 
are included in them. Bioethics needs to be aware of those implicit anthropologies which 
are integrated parts of its foundations. 

 21 See D. Gracia, Fundamentos de bioética, 121–186.
 22 See D. Gracia, Fundamentos de bioética, 199–292. 
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The authors of the PBE argue that in justifying a moral choice, one seeks to show 
reason for his or her claim.23 Should a particular moral judgment be justifi ed, the process 
of reason-giving would continue and would lead to the level of moral theory. Then, the 
whole justifi cation process for a particular moral judgment, according to Beauchamp and 
Childress, would take the following pattern:24

1. Particular moral judgment
   ↓
2. Rules 
   ↓
3. Principles
   ↓
4. Ethical Theory.25 

Beauchamp and Childress use three diff erent models for moral justifi cation: deductiv-
ism, inductivism, and coherentism.26 Within the deductivist model, moral judgments are 
deduced from a pre-existing structure of normative precepts; this model also assumes 
one correct theory (this assumption is relevant for the discussion on the foundations of 
bioethics). The inductivist model (“the individual-case model”) attempts to include experi-
ence and history into a particular moral justifi cation.27 Coherentism, the third model of 
justifi cation, which appears for the fi rst time in the fourth edition of the PBE, is associated 
with a refl ective equilibrium (J. Rawls) and a process of specifi cation (H. Richardson). 
Coherentism allows moving from both top-down and bottom-up directions. This method 
should bring together moral rules, principles, and commitments into increasing coher-
ence. 28 For Beauchamp and Childress, bioethics must start with considered judgments, 
which are drawn from induction (from experience). A set of moral commitments accepted 
without recourse to other judgments can be used as a suffi  cient foundation for bioeth-
ics. Using the coherence method, Beauchamp and Childress argue that “four clusters 
of moral principles”29 (middle-level principles) as the core of bioethics and as general 
guides, can “provide substantive guidance for the development of more detailed rules and 
principles”.30 They suppose that one can have a moral theory without foundations: “Our 
 23 Cf. T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 4th edition, 13.
 24 The account of moral justifi cation has been developed by Beauchamp and Childress in the fourth edition 

of the PBE (1994).
 25 Cf. T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 4th edition, 15.
 26 See T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 4th edition, 15–20.
 27 “Moral views are not justifi ed by an ahistorical examination of the logic of moral discourse or by some 

theory of rationality, but rather by an embedded moral tradition and set of procedures that permit new 
development” (T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 4th edition, 15).

 28 Cf. T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 5th edition, p. 397–408.
 29 T. Beauchamp, J. Childress, PBE, 4th edition, 37.
 30 Ibid., 38.
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presentation of the principles – together with arguments to show the coherence of these 
principles with other aspects of the moral life, such as the moral emotions, virtues, and 
rights – constitutes the theory in the present volume. This web of norms and arguments 
is the theory. There is no single unifying principle or concept, no description of the 
highest good, and the like.”31 In this context, it is important to focus on how a theory is 
understood: Is the notion of theory a rather narrow one, encompassing a singular theo-
retical aspect or presupposition? Or do we mean by “theory” a whole theoretical basis 
which could be identical with the term “foundation” (Grundlage) or “concept”? In the 
latter case, it is not diffi  cult to agree with Beauchamp’s and Childress’ argumentation. 
However, understood is this way, “theory” will include anthropological concepts which 
are contained in such theories as well.

With respect to anthropology and the anthropological foundation of bioethics, my 
critique of Principlism comes from the practicability – which is otherwise the strong 
part of Principlism – of the framework, provided by Principlism: The off ering of four 
principles, which in addition, expresses common morality (also a “safe and solid base”; 
then everything in the moral world should correspond, in some way or degree, to those 
principles), facilitates a bioethical discussion on the one hand, and yet at the same time, 
tends to enforce or support a certain mechanical approach and superfi ciality. Then bioeth-
ics becomes a search for principles or a method of application of principles. Anyway, 
a deeper level of the discourse could arduously be reached. Below, is one example of 
a mechanistic application of principle approach which causes both important ethical 
aspects and the underlying anthropological (and other) questions to be blocked out rather 
than addressed. “It has become fashionable and customary to cite one or another of these 
principles [respect for autonomy, benefi cence/non-malefi cence, justice] as the key resolv-
ing a particular biomedical ethical problem. Throughout much of the biomedical ethical 
literature, authors seem to believe that they have brought theory to bear on the problem 
before them insofar as they have mentioned one or more of the principles. Thus, not 
only do the principles presumably lead to acceptable solutions, but they are also treated 
by many as the ultimate grounds of appeal.”32 This remark demonstrates the relevancy 
of having a critical prospective and retrospective thinking, which asks questions about 
reasoning on a foundational level, examining the theoretical basis itself.

 31 Ibid., 38
 32 B. Gert, Ch. M. Culver, K. D. Clouser, Bioethics: A Return to Fundamentals. New York – Oxford 1997, 

72.
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4. Anthropology within Ethics of life

Schockenhoff ’s Ethik des Lebens is used as another example of a foundation of bioeth-
ics.33 Within this paper, I will focus on the fi rst part (Grundlagen der Lebensethik) which 
contains Schockenhoff ’s foundational concept, not dealing with his theological anthro-
pology which is substantial part of his Grundlagen34 and which also gives a clear account 
of using an anthropological model. Unlike the great majority of bioethical publications, 
which do not reveal their theoretical anthropological backgrounds, Schockenhoff  begins 
his ethics of life with a manifested anthropology. From the basic philosophical view, he 
develops his elementary anthropology by dealing with the natural preconditions of being 
human (Menschsein). He analyses some key terms such as the notion of life. The actual 
ethical framework of Ethik des Lebens is built from the following three elements: guarantee 
of human dignity (1), forbiddance of killing / protection of life (2), evaluation criteria; 
particularly justifi cation of goals and responsibility for the consequences (3). 

1)  Guarantee of human dignity
The guarantee of human dignity represents quite a diff erent starting point in com-

parison with Principlism. There is no particular principle in Ethik des Lebens in which 
the whole concept is grounded. Human dignity is not conceived as an ethical theory, 
but rather as an anthropological concept, having some social, political, and legal impli-
cations (e.g., human rights). In the US debate about the foundations of bioethics, two 
main options prevail: either a set of (moral) principles or an ethical theory is taken as 
the foundational basis for bioethics. I have chosen to present Schockenhoff ’s concept 
of bioethics because his approach avoids this principle – theory alternative, developing 
wide grounds (Grundlagen) and giving fi nal justifi cation (Letztbegründung) – which is 
possible in a refl exive way only – for the used model,35 instead of a mere option for this 
or that principle or this or that theory. Schockenhoff ’s notion of human dignity does not 
mean intersubjective recognition of a distinct characteristic or particular aspect of per-
sonality; human dignity for him is not something that one can acquire, but rather, what 
one already possesses, so that human dignity is not based on consciousness or freedom 
of the individual. He off ers human dignity as a complex framework for bioethics not as 
a principle or as a theory, but as an original and fundamental characteristic of a human 
being, preceding all empirical, social, political, and cultural diff erentiations.36 Human 
dignity, for him, is an anthropology par excellence.

Schockenhoff  follows three methodological steps: coming from historical sources of 
human dignity, he deals with the moral foundation of human dignity, fi nally developing 

 33 Schockenhoff  knows the PBE, referring to this work seven times. On the contrary. Beauchamp and Chil-
dress do not make any reference to Ethik des Lebens.

 34 See E. Schockenhoff , Ethik des Lebens, 104–166.
 35 Cf. ibid., 43.
 36 Cf. ibid.,168. Schockenhoff  does not use the term “metaphysical” but it seems that his notion of human 

dignity has some metaphysical origins rooted in his theological anthropology. 
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the normative content of human dignity. Explaining the historical roots of human dignity, 
Schockenhoff  rejects the frequent objection that the inalienable dignity of each human 
is simply a hidden postulate of Christianity, and therefore does not fi t into a pluralistic 
and democratic society. Showing the ancient origin of the idea of natural equality of all 
human beings (Stoa), he specifi es three main sources of the idea of human dignity, namely 
Classic philosophy, Christian ethics, and European Humanism. On this broad historical 
ground, he claims that human dignity has universal plausibility and applicability, stressing 
the fact that the modern ethos of human rights is based on human dignity.37 The notion 
of human dignity is compatible with all those philosophical and religious views that 
contributed to the birth of this idea.38

According to Schockenhoff , human dignity is a necessary but not suffi  cient condition 
for bioethics’ foundation. The concept of human dignity formulates only a few uncondi-
tioned negative criteria (for instance, it forbids full instrumentalization of human life),39 
not providing a list of positive obligations as goals to archieve.40 Claiming of human 
dignity does not imply what we ought to do – especially with respect to growing tech-
nological possibilities in the area of biomedical research and biomedicine. Thus human 
dignity requires some wider context on which bioethics could be grounded. The idea of 
human dignity can be based on the postulates of liberty, equality, and solidarity as an 
empty formula; so continual refl ection on experiences is needed in order to prevent abuse 
of human dignity as a tool of ideology. In addition, the concept of human dignity needs 
further concretization by social and historical reasoning; then the normative content of 
human dignity will be articulated.

2)  Forbiddance of killing and the protection of life 
The second keystone of Schockenhoff ’s approach is a forbiddance of killing and pro-

tection of life. One could superscribe this double criterion, expressed in a negative way as 
the prohibition to destroy life and in a positive way as the right to life and as protection of 
life both human and non-human, as vulnerability since life as such is vulnerable (although 
Schockenhoff  does not use this term). Schockenhoff  does not share a vitalistic view of the 
inviolability of all life – even the prohibition to kill is not absolute in his view. However he 
insists on die Tragweite des Tötungsverbotes41 (the substantial role of the prohibition to kill) 
due to its normative power, arguing that the normative rule “You shall not kill” belongs 
to the world ethos and to the moral foundation of our democratic legal culture.

Thus the fundamental criterion of human dignity becomes a more concrete form as we 
respect the life of others. Schockenhoff  does not use the phrase “respect for autonomy” 
 37 Cf. E. Schockenhoff , Ethik des Lebens, 170ff .
 38 Cf. ibid., 173.
 39 The unconditional character of human dignity is supported by Kant’s distinction between dignity (Würde) 

and price (Preis) – see I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Berlin 1911 (Akademie-Ausgabe), 
Vol. IV, p. 434f. 

 40 Cf. E. Schockenhoff , Ethik des Lebens, 170, 178f.
 41 See ibid., 182–201.
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but rather, “respect for the life of others” (Respekt vor dem Leben der anderen).42 It seems 
that “respect for life” is a broader approach than “respect for autonomy” (which includes 
primarily the ability to decide freely for him/her self). If this is the case, then one would 
expect diff erent anthropological emphases beyond these two diverse approaches.

3)  Evaluation criteria
As we have seen, the criteria of human dignity involves a respect for life and the 

prohibition of killing as both normative criteria are negative ones. Schockenhoff  off ers 
also positive criteria for his foundation of bioethics by taking into account this context: 
motivation which moves the moral agent into certain directions (telos), means used for 
realization of intended action, and consequences induced by a performed action. For con-
crete action in respect of human dignity, Schockenhoff  provides two evaluation criteria: 
justifi cation of goals and responsibility for consequences. Both justifi cation of goals, and 
responsibility for (probable and assessable) consequences are prospective criteria, refl ect-
ing the intended goal(s) and induced (long-term and short-term) consequences before the 
action as such is carried out. These criteria encompass categories such as risk assessment, 
probability, damage, urgency, limited resources, and heuristics of fear (H. Jonas).43 These 
are important criteria for making ethical judgments about biomedicine and biotechnology. 
Justifi cation of goals, and responsibility for consequences, are not only relevant, but very 
signifi cant criteria for Schockenhoff ’s concept of ethics of life.44 

Jakob Dahl Rendtorff  and Peter Kemp are right when they state, “there is a close 
link between a human being’s autonomy and dignity. Human dignity, on occasion, has 
been equated with autonomy, because both can indicate an intrinsic and absolute value 
of the human being.”45 Nevertheless there are remarkable diff erences between these two 
concepts. Mutual dissimilarities originate from diverse philosophical and cultural tradi-
tions, comprising diverse accents in anthropology as well.

5. Final remarks

As we have shown, two examples of diff erent approaches to the foundation of bioethics 
have indicated diverse underlying anthropologies. I have attempted to argue that these 
(similar) latent anthropological problems must be addressed and examined so that we 
will be more able to understand diff erent approaches within bioethics. If only we could 
pay more attention to the foundations of bioethics, examining them critically, we could 
search for answers to those certain unspoken problems contained in the foundations 
of bioethics. Obviously, these latent problems are not less important than the concrete 

 42 Ibid., 201.
 43 Cf. ibid., 205–209.
 44 Cf. ibid., 209.
 45 J. D. Rendtorff , P. Kemp, Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw. Guissona 2000, Vol. 

I, p. 31.
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practical problems which bioethics is trying to solve, and they cannot be solved without 
building on a bedrock lying even deeper than bioethics itself.
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Economie des signes et technologie politique
Foucault lecteur de L’anti-Œdipe de Deleuze et Guattari
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Summary: 

The objective of this article is to interrogate Michel Foucault on the way he may have read 
Gilles Deleuze and Felix Guattari’s L’Anti-Oedipe (1972), while he was working out Surveiller 
et punir (1975). On the one hand, we show that Foucault discovered in it a specifi c concep-
tual tool, namely a theory of the social codes and of the “inscribing socius” allowing him to 
combine Nietzsche’s thematic of the taming of the body with a pragmatical semiotics. On the 
other hand, we aim at showing that this theory of the codes enables Foucault to reconsider the 
marxian issue of the connection between the means of social coercion and the political and 
economical question of the appropriation of the productive forces in the modern development 
of the capitalist mode of production.

Il s’agira ici d’examiner la lecture que Foucault a pu faire de Deleuze dans le temps 
d’élaboration de Surveiller et punir. Les travaux préparatoires de cet ouvrage remontent 
au cours au Collège de France de 1972–1973 sur La société punitive, et succèdent donc im-
médiatement à la parution, au premier semestre 1972, de L’anti-Œdipe. Or dans Surveiller 
et punir, Foucault signe à ce livre une lourde reconnaissance de dette dont la formulation 
justifi e notre propos en même temps qu’elle en exprime la diffi  culté : « De toute façon, je 
ne saurais mesurer par des références ou des citations ce que ce livre doit à G. Deleuze 
et au travail qu’il fait avec F. Guattari »1. Pour tenter néanmoins cette mesure, nous 
proposons les deux hypothèses suivantes. D’une part, Foucault trouve dans L’anti-Œdipe 
un instrument conceptuel précis, à savoir une théorie des codes sociaux et du « socius ins-
cripteur » qui lui permet de reprendre la thématique généalogique du dressage des corps 
par capture de forces, à partir d’une conception pragmatiste des signes. D’autre part, si 

 1 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 (abrèv. SP), p. 32.
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Foucault peut investir cette logique des codes pour élaborer les matériaux qu’il prend en 
charge, et qui sont certes bien éloignés des préoccupations des auteurs de L’anti-Œdipe, 
c’est en raison d’une mise en questionnement, dont Deleuze et Guattari posent dès 1972 
l’orientation directrice, du rapport entre les moyens de la coercition sociale et le problème 
politico-économique de l’appropriation des forces productives dans le développement 
moderne du mode de production capitaliste.

Par cette étude de source, il s’agit ainsi de mettre en lumière, dans l’analyse foucal-
dienne, l’articulation de deux plans d’analyses : celui, nietzschéen, des captures de forces 
qui commandent les investissements sociopolitiques dont les corps font l’objet, et celui, 
marxien, qui réfl échit cette capture de forces comme appropriation des forces de produc-
tion2. Il s’agit également de montrer que l’idée cardinale de L’anti-Œdipe selon laquelle 
tout mécanisme de coercition comprend toujours une dimension anti-productive, invite 
à une lecture problématisante du nouveau type d’investissement politique des corps que 
Foucault analyse sous la notion de discipline. On peut ainsi restituer l’aspect paradoxal, 
souvent omis, que revêt l’une des principales règles méthodologiques posées par Fou-
cault : étudier les relations de pouvoir et les mécanismes de coercition sous l’angle de la 
positivité de leurs eff ets, plutôt que dans leur forme négative, simplement répressive ou 
prohibitive. A cet égard, l’intérêt de la lecture de L’anti-Œdipe, du point de vue des analyses 
foucaldiennes, est de faire apparaître les disciplines, et la forme technologique qu’y prend 
la coercition, comme la résolution d’un problème posé par le développement du mode de 
production capitaliste. Dégagé par Deleuze et Guattari sous la notion de « machinisme », 
ce problème est celui du renversement économique du pouvoir, qui doit désormais passer 
à l’intérieur du procès de production pour devenir lui-même productif.

1.  Sémiotechnique et économie : la théorie du « socius inscripteur » et le problème 
du marquage des corps

Le cadre général de Surveiller et punir est défi ni par l’examen des manières de punir 
et de leur transformation depuis le XVIIIe siècle. Pour cet objet, Foucault pose comme 
règle de méthode de considérer les pratiques punitives, non pas comme des applications 
de « théories juridiques » ou de simples conséquences des « règles de droit », mais comme 
des pratiques trouvant leur rationalité dans le champ plus large des techniques de pou-
voir portant sur les corps. Cette règle permet de désolidariser les pratiques punitives 
de leur champ d’eff ectuation strictement pénal, et conduit à redéfi nir le corps comme 
point d’application de ces pratiques, en fonction du champ politique dans lequel il est 
« plongé » : un champ où « les rapports de pouvoir opèrent sur lui une prise immédiate, 
[…] l’investissent, le marquent, le dressent, le supplicient, l’astreignent à des travaux, 
l’obligent à des cérémonies, exigent de lui des signes »3. En retour, ce précepte métho-

 2 Par cette approche « externe », nous rejoignons les conclusions récemment dégagées par Stéphane Leg-
rand d’une analyse interne du corpus foucaldien : « Le marxisme oublié de Foucault », in Actuel Marx, 
n° 36 : Marx et Foucault, Paris, P.U.F., 2004.

 3 SP, p. 34.
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dologique porte à considérer les énoncés juridiques eux-mêmes, non pas comme des 
« défi nitions formelles » de l’élément punissable que la pratique punitive se bornerait 
à sanctionner, mais comme des moyens stratégiques insérés dans une fonction de pouvoir 
plus générale visant à objectiver des individus ou groupes d’individus en les diff érenciant. 
Cependant, ce centrage de l’analyse sur les corps reste tout à fait arbitraire tant que ne 
sont pas déterminées les manières dont leurs investissements forment précisément des 
rapports de pouvoir (et non pas seulement des rapports cognitifs, aff ectifs, esthétiques…). 
Or, à cet égard, L’anti-Œdipe présente l’intérêt d’exposer une théorie des codes sociaux 
chargée de rendre compte de la manière dont une formation sociale organise des modes 
de marquage des corps qui permettent d’en capturer les forces. Le renouvellement de la 
problématique nietzschéenne de l’acculturation par dressage des corps passe alors par 
une notion pragmatiste des signes.

La notion de « codage » reçoit de Deleuze et Guattari la défi nition générique sui-
vante : c’est l’eff et d’un ensemble de mécanismes institutionnalisés qui réalisent, dans un 
champ social donné, des distinctions ou « disjonctions exclusives » au moyen de signes4. 
Cette défi nition appelle deux précisions. D’abord, au versant signifi ant du signe, dont 
Deleuze et Guattari critiquent la prévalence abusive dans le structuralisme lévi-straussien, 
ils substituent une conception pragmatiste selon laquelle les signes s’inscrivent toujours 
dans des multiplicités corporelles (« fl ux »), matérielles ou psychiques – corps vivants, 
représentations, visages, perceptions, espaces territoriaux, droits ou prestiges, masses 
monétaires… – suivant le sens large du terme de « corps » que Deleuze retient, depuis 
Logique du sens, de sa lecture de l’étude de Bréhier sur La théorie des incorporels dans 
l’ancien stoïcisme. Les signes consistent bien en des traits distinctifs ; mais ces traits ne 
sont pas diff érenciés selon des rapports oppositifs signifi ants. Ils sont diff érenciants : ils 
diff érencient des multiplicités corporelles dans lesquelles ils interviennent. Ensuite, les 
signes déterminent, par le « réseau disjonctif » qu’ils forment, une « territorialité de sup-
port » ou « surface d’inscription » (« socius »), dont le statut ontologique est complexe, 
à la fois idéel et matériel. Idéelle, cette surface d’inscription forme le plan de référence 
ou d’objectivation des phénomènes sociaux, c’est-à-dire, en fonction des formes de re-
production d’une société donnée, le crible de ce qui peut être perçu et représenté — en 
deçà de toute distinction entre représentations individuelles et collectives5. Matérielle, 
cette surface d’inscription s’actualise dans des agencements techniques d’enregistrement 
(mnémotechniques, appareils d’écriture, d’archivage…). Cela signifi e que le moment de 
la circulation n’a pas plus de primauté et d’autonomie dans le procès de la reproduction 
sociale que dans celui de la production économique6. Les sociétés ne se structurent 
pas prioritairement par les procès de circulation des signes, par la fonction symbolique 
qu’y prennent les échanges de femmes, de biens et de droits. Elles assurent d’abord leur 
 4 G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972 (abrèv. AO), par exemple p. 391–392.
 5 Sur les diff érentes formes de « représentation », « territoriale », « barbare ou impériale », « capitaliste », 

cf. AO, chap. III, sections 5, 7 et 10.
 6 Cf. Marx, Introduction générale à la critique de l’économie politique, tr. fr. M. Rubel, in Œuvres. Economie 

I, Gallimard, La Pléiade, 1965, p. 252–254.
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reproduction par cette opération sémiotique plus fondamentale de marquage des corps, 
ou d’inscription des fl ux dans le réseau disjonctif du socius. « La société n’est pas d’abord 
un milieu d’échange où l’essentiel serait de circuler ou de faire circuler, mais un socius 
d’inscription où l’essentiel est de marquer et d’être marqué. Il n’y a de circulation que si 
l’inscription l’exige ou le permet »7. C’est de l’enregistrement des multiplicités-fl ux sur la 
surface d’inscription que dépendent alors le découpage des corps et la manière dont les 
organes, les yeux, les bouches, les membres et leurs forces, sont diff érenciés et distribués 
dans des procès de production, de circulation ou de consommation. Les sociétés primiti-
ves témoignent exemplairement d’un tel « investissement collectif d’organes » :

Des sociétés d’initiation composent les morceaux d’un corps, à la fois organes des sens, 
pièces anatomiques et jointures. Des interdits (ne pas voir, ne pas parler) s’appliquent 
à ceux qui n’ont pas dans tel état ou telle occasion jouissance d’un organe investi 
collectivement […]. [Telle est] l’essence du socius enregistreur, inscripteur, en tant qu’il 
s’attribue les forces productives et distribue les agents de production […]. [Même] 
l’homme qui jouit pleinement de ses droits et de ses devoirs a tout le corps marqué 
sous un régime qui rapporte ses organes et leur exercice à la collectivité.8

Or Foucault est amené à reprendre en charge cette idée d’un investissement collectif 
d’organes et l’analyse des agencements techniques de production et d’enregistrement des 
signes. En eff et, ce sont ces agencements qui défi nissent « les ancrages » d’un pouvoir 
qui investit « les corps en profondeur » et poursuit, « derrière la grande abstraction de 
l’échange, […] le dressage minutieux et concret des forces utiles »9. Mais pour apprécier 
les raisons pour lesquelles l’analyse des disciplines réactive ces thématiques, il nous faut 
préalablement indiquer les eff ets de la théorie du codage et du socius inscripteur sur la 
restitution foucaldienne de l’économie punitive d’Ancien Régime. 

2.  L’eff et de la théorie du marquage sémiotique sur l’analyse des pratiques punitives : 
surcodage, paradigme despotique et économie punitive d’Ancien Régime

Dans le cadre général d’une typologie des formations sociales dans l’histoire universelle 
(AO, chap. III), Deleuze et Guattari identifi ent l’une des opérations sémiotiques d’inscrip-
tion comme une opération dite de « surcodage ». L’idéaltype de l’inscription par surcodage 
est dégagé à partir de la description marxienne du mode de production asiatique, auquel 
correspond, en termes de formation de souveraineté, le paradigme « despotique ». Selon 
la brève description que Marx donne du mode de production asiatique dans la troisième 
section des Grundisse, une puissance publique se superpose aux communautés agricoles, 
et s’approprie leurs territoires en les rapportant à l’unité éminente du Despote comme 
propriétaire transcendant, source de fonctions publiques et de bureaucratie, préleveur des 

 7 AO, p. 166.
 8 Id., p. 169.
 9 SP, p. 253.
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surproduits communaux et maître des premiers stocks, organisateur des grands travaux 
hydrauliques et générateur de surtravail10. Le nouveau mode d’inscription par surcodage 
se trouve alors déterminé simultanément sur deux plans, sémiotique et économique. Au 
niveau sémiotique, le « surcodage » procède par un recouvrement de tous les codes sociaux 
primitifs11. Les multiples disjonctions segmentaires, claniques et tribales, qui réglaient les 
rapports lignagers et territoriaux, se trouvent recoupées par une disjonction éminente (Si-
gnifi ant despotique) qui les rapporte à une nouvelle surface d’inscription défi nie comme 
« corps du despote » transcendant. C’est à ce socius despotique qu’il revient désormais de 
s’approprier les territoires communaux pour en faire son propre corps (propriété publique 
inaliénable), de s’attribuer les forces productives comme ses propres organes pour les 
distribuer sur les grands travaux hydrauliques ou sur des terres octroyées en tenure, dont 
il prélève les surproduits. Dès lors, le régime sémiotique de surcodage paraît solidaire 
d’une détermination économique. Par son mouvement objectif d’appropriation, le corps 
du despote se donne comme « cause objective apparente » des forces productives, bien 
qu’il soit en lui-même pure instance d’anti-production, stase dans le procès de production 
qui absorbe la plus-value dans des appareils de consommation improductive (dépenses 
de la cour impériale, entretien d’un fonctionnariat, d’un corps d’armée, etc.)12.

Sous ces deux aspects, la notion de surcodage éclaire la manière dont Foucault théma-
tise les pratiques punitives d’Ancien Régime et leur rupture. En eff et, Foucault discerne 
dans les supplices d’Ancien Régime une rationalité « économique » indissociablement 
politique et sémiotique13. L’administration des punitions, leurs points d’application diff é-
renciés, les manières savamment calculées dont on les exécute, s’entendent au regard du 
mode de manifestation du pouvoir souverain dans les signes qui l’expriment et le rendent 
visible. Or, à cet égard, tout le rituel des supplices est surcodé par le corps monarchi-
que — corps double, suivant les analyses de Kantorowitz que reprend Foucault, physique, 
celui du Prince, et mystique, celui de la communitas. Deleuze et Guattari pouvaient 
discerner dans le paradigme despotique un principe paranoïaque selon lequel le danger 
suprême tient à ce « qu’un seul organe coule hors du corps despotique, s’en décroche ou 
s’y dérobe, et le despote voit se dresser devant lui, contre lui, l’ennemi par qui la mort 
lui viendra — un œil au regard trop fi xe, une bouche au sourire trop rare, chaque organe 
est une protestation possible »14. De même, Foucault montre que dans l’ancienne éco-

 10 Marx, Principes d’une critique de l’économie politique, in Œuvres. Economie II, Gallimard, La Pléiade, 
1968, p. 312–315.

 11 Sur le « codage segmentaire polyvoque » propre aux sociétés primitives, cf. AO, pp. 170–180 ; et G. Dele-
uze, F. Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980 (abrèv. MP), p. 254–255.

 12 Deleuze et Guattari reprennent ici des analyses topiques de la littérature marxiste sur le MPA, expliquant 
par une telle réalisation immédiate, comme simple valeur d’usage, de la plus-value accumulée, le blocage 
de l’accumulation du capital d’investissement et du développement des forces productives, et donc l’in-
hibition de l’essor du mode de production capitaliste. Cf. par exemple Ernest Mendel, Traité d’économie 
marxiste, Paris, Julliard, 1962, Tome 1, p. 113–116.

 13 SP, p. 96.
 14 AO, p. 250.
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nomie punitive, la moindre infraction porte en elle-même une atteinte directe au corps 
du roi, porte déjà l’ébauche d’un crime de lèse-majesté, et fait du « moindre criminel un 
petit régicide en puissance »15. Ce qui commande alors le théâtre des supplices, c’est le 
« surpouvoir » souverain comme grand signifi ant, c’est-à-dire comme coupure disjonctive 
éminente ou supplément transcendant ; et tout le procès punitif, de la question jusqu’aux 
derniers soupirs du supplicié, restaure l’intégrité souveraine en distribuant cette coupure 
en chaque point de la chaîne signifi ante formée par les marques des corps suppliciés.

Enfi n, la théorie guattaro-deleuzienne de l’inscription sémiotique et la description du 
surcodage despotique éclairent l’analyse que fait Foucault de la rupture de cette ancienne 
économie punitive. Si Foucault refuse les explications de la disparition des supplices par 
une évolution interne du droit ou par un adoucissement des mœurs et de la sensibilité 
collective, c’est en dégageant des théories philosophiques et juridiques et des projets 
politiques de la « Réforme pénale », un diagnostic qui est immédiatement sémiotique : 
« La forme de la souveraineté monarchique tout en plaçant du côté du souverain la sur-
charge d’un pouvoir éclatant, illimité, personnel, irrégulier et discontinu, laissait du côté 
des sujets la place libre pour un illégalisme constant » (rapines, contrebande…)16. Ce 
sont ces illégalismes populaires auparavant tolérés, non marqués ou faiblement codés, 
qu’il devient désormais nécessaire de prendre en charge, « de contrôler et de recoder »17. 
Mais qu’est-ce qui impose ainsi cette « nouvelle gestion des illégalismes », et la nouvelle 
stratégie d’un pouvoir de punir qui doit être mieux distribué, « réparti en circuits ho-
mogènes susceptibles de s’exercer partout, de façon continue et jusqu’au grain le plus 
fi n du corps social »18 ? C’est précisément ce que Deleuze et Guattari — reformulant la 
détermination générale de l’accumulation primitive du capital comme destruction glo-
bale de tous les codes sociaux des formations historiques antérieures (rapports féodaux, 
codes corporatifs des villes…) — appellent un processus de décodage de l’ancien socius, 
c’est-à-dire une mutation de la surface d’inscription qui « impuissante » le surcodage du 
pouvoir monarchique. L’évolution de la société bourgeoise, la valorisation économique 
et idéologique de la propriété privée, le développement des infrastructures industrielles 
à protéger19, tels sont en eff et les facteurs de reproblématisation du pouvoir de punir mis 
en avant par Foucault, et requérant, sur les lignes de fuite de l’ancien socius, la mise en 
place d’une nouvelle économie sémiotique plus « effi  cace, généralisable à travers tout le 
corps social, susceptible de coder tous les comportements et par conséquent de réduire 
tout le domaine diff us des illégalismes »20. La surface d’inscription n’est plus le corps 

 15 SP, p. 65. Sur l’économie sémiotique dans les supplices d’Ancien Régime, et la politique de « terreur » qui 
la commande, cf. SP, p. 53–62, et 67–68. Sur la distinction, chez Deleuze et Guattari, entre le « théâtre 
de la cruauté » primitive et le « système de la terreur » despotique (ce dernier référant le châtiment à la 
vengeance du souverain), cf. AO, p. 222–226 et 250–254.

 16 SP, p. 104.
 17 Id., p. 103.
 18 Id., p. 96.
 19 Id., p. 90–93 et 100–105.
 20 Id., p. 111–112.
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paranoïaque du despote, mais le corps du capital qui accroche désormais sur lui tous 
les organes, nouvelle « cause objective apparente » des forces productives, nouvelle stase 
d’anti-production dans la production sociale21.

3.  La productivité disciplinaire comme problème économico-politique : décodage, 
immanence capitaliste, tendance à la concrétisation technologique du pouvoir

Il n’y a pour Deleuze et Guattari nul paradoxe à identifi er le capital à une stase d’anti-
production. Seulement, cette identifi cation propre au mode de production capitaliste met 
en jeu une redéfi nition du rapport entre, d’un côté, l’anti-production et les opérations de 
marquage et de capture qu’elle requiert, et de l’autre, les forces elles-mêmes dans le procès 
de la production sociale. C’est ce nouveau rapport que Deleuze et Guattari thématisent 
sous la notion de « machine sociale ». Nous souhaiterions ici en préciser quelques attendus 
pour montrer qu’elle permet de cerner la problématique dans laquelle s’insère l’analyse 
foucaldienne des disciplines. La conception « machinique » du social éclaire la raison pour 
laquelle le champ capitaliste a imposé de nouvelles techniques de marquage des corps, 
tandis que la « sémiotechnique » des réformateurs pénaux, elle, préconisait « l’ “esprit” 
comme surface d’inscription pour le pouvoir » et les représentations mentales comme 
instruments22. Par là aussi, le détour par L’anti-Œdipe permet de statuer sur les conditions 
de validité de la conception d’un pouvoir productif proposée par Foucault.

Sans doute, de nombreux passages de Surveiller et punir présentent les techniques dis-
ciplinaires (la surveillance hiérarchique, la sanction normalisatrice, l’examen) comme des 
moyens généraux de coercition : « procédures pour la coercition individuelle et collective 
des corps », mécanismes de contrôle et de gestion des forces et d’ « ordonnancement des 
multiplicités humaines ». Mais cette approche généralisante ne donne pas la raison de 
l’extension et de la systématicité concrète que ces techniques gagnent sur une séquence 
chronologique relativement précise, entre la première moitié du XVIIIe et le milieu du 
XIXe siècles. A cet égard, les disciplines doivent être envisagées plutôt comme la résolution 
d’un problème eff ectif, historique, que Foucault formule explicitement à partir de l’analyse 
marxienne de l’accumulation primitive du capital. En eff et, les multiples déclarations 
polémiques de Foucault contre le marxisme n’eff acent pas les nombreux passages de 
Surveiller et punir, où les disciplines sont décrites comme le complément indispensable 
à l’accumulation primitive. Les mutations exposées par Marx (la dépossession progressive 
des moyens de production, la libération conséquente d’une masse populationnelle réduite 
à sa seule force de travail, disponible pour un marché « libre » de la main d’œuvre) sont 
seulement négatives ou privatives. Elles doivent être doublées de procédures technico-
politiques pour fi xer cette main d’œuvre, qui n’est encore qu’une simple disponibilité 
 21 « La valeur se présente tout d’un coup comme substance motrice d’elle-même (…). Elle distingue en soi 

sa valeur primitive et sa plus-value, de la même façon que Dieu distingue en sa personne le père et le fi ls, 
et que tous les deux ne font qu’un et sont du même âge (…). La valeur devient donc valeur progressive, 
argent toujours bourgeonnant, poussant, et comme tel capital » (Marx, Le Capital, I, 2, chap. 4, Œuvres. 
Economie I, op. cit., p. 701).

 22 SP, p. 121.
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nominale, sur les appareils de production23, autrement dit, pour fabriquer de la force 
de travail en tant que telle, produire cette main d’œuvre comme « capital variable » ou 
disponibilité eff ective pour la production24. 

Or cette requalifi cation du problème eff ectif soulevé par le procès d’accumulation pri-
mitive, entraîne corrélativement un problème théorique concernant la compréhension du 
pouvoir, non pas comme une disposition abstraite possédée par une institution souveraine 
ou une classe sociale, mais comme un ensemble de mécanismes de coercition investis-
sant directement les forces elles-mêmes, en tant qu’elles sont susceptibles de produire 
des eff ets (de richesse, de savoir…). Tel est l’enjeu de l’articulation de la problématique 
nietzschéenne des captures de forces et de l’analyse marxienne de l’exploitation capita-
liste. Il s’agit d’élaborer une théorie de l’appropriation des forces productives qui soit en 
même temps une théorie de leur constitution, et qui ne reprenne donc pas les schémas du 
prélèvement et de l’aliénation présupposant une force productive constituée (que ce soit 
par une aliénation juridique dans le contrat salarial, par une aliénation juridico-économi-
que dans l’expropriation des moyens de production, ou par une aliénation directement 
économique mais encore extérieure au procès de travail dont on extorque seulement 
le produit, ou la plus-value qui en résulte). Autrement dit, les disciplines imposent au 
niveau théorique une requalifi cation du rapport entre l’improductivité de la coercition 
comme telle et la productivité des eff ets de force qu’elle génère, précisément parce que 
les procédés disciplinaires de coercition ont eff ectivement résolu, dans l’avènement du 
capitalisme industriel, cette antinomie : capturer les forces, diminuer leur puissance / 
développer, optimiser, « rendre plus fortes les forces sociales ». Un problème d’économie 
du pouvoir a trouvé sa solution dans une technologie politique, dans une concrétisation 
technologique du pouvoir.

Que le principe méthodologique général posé par Foucault – envisager les relations de 
pouvoir du point de vue de la positivité de leurs eff ets – trouve dans cet horizon sa validité 
concrète, c’est ce que font voir les analyses de L’anti-Œdipe sur le décodage généralisé 
des fl ux à la faveur duquel se développe le capitalisme, sur le problème économique de 
la coercition qui s’ensuit, et sur sa résolution technologique :

 23 Un exemple parmi beaucoup d’autres : dans les dernières pages de la partie consacrée aux disciplines, 
Foucault écrit que celles-ci résolvent un problème défi ni par une « conjoncture historique bien connue » : 
« d’un côté la grosse poussée démographique du XVIIIe siècle : augmentation de la population fl ottante 
(un des premiers objectifs de la discipline, c’est de fi xer ; elle est un procédé d’anti-nomadisme), chan-
gement d’échelle quantitative des groupes qu’il s’agit de contrôler ou de manipuler » ; d’un autre côté, 
« la croissance de l’appareil de production, de plus en plus étendu et complexe, de plus en plus coûteux 
aussi et dont il s’agit de faire croître la rentabilité ». « Multiplicité des hommes » et « multiplication des 
appareils de production », « le développement des procédés disciplinaires répond à ces deux processus 
ou plutôt sans doute à la nécessité d’ajuster leur corrélation… » (SP, p. 254–255).

 24 Dès la première exposition de la notion de « technologie politique », Foucault explique que l’ « investis-
sement politique du corps est lié, selon des relations complexes et réciproques, à son utilisation écono-
mique ; c’est, pour une bonne part, comme force de production que le corps est investi de rapports de 
pouvoir et de domination ; mais en retour sa constitution comme force de travail n’est possible que s’il est 
pris dans un système d’assujettissement […] ; le corps ne devient force utile que s’il est à la fois corps 
productif et corps assujetti » (SP, p. 34 ; nous soulignons).



259

PHILOSOPHICA VII – 2006

Au cœur du Capital, Marx montre la rencontre de deux éléments « principaux » : d’un 
côté le travailleur déterritorialisé, devenu travailleur libre et nu ayant à vendre sa force 
de travail, de l’autre côté l’argent décodé, devenu capital et capable de l’acheter. […] 
[C]hacun de ces éléments met en jeu plusieurs procès de décodage et de déterritoriali-
sation d’origine très diff érente : pour le travailleur libre, déterritorialisation du sol par 
privatisation ; décodage des instruments de production par appropriation ; privation 
des moyens de consommation par dissolution de la famille et de la corporation ; dé-
codage enfi n du travailleur au profi t du travail lui-même ou de la machine – et, pour 
le capital, déterritorialisation de la richesse par abstraction monétaire ; décodage des 
fl ux de production par capital marchand ; décodage des Etats par le capital fi nancier 
et les dettes publiques ; décodage des moyens de production par la formation du capital 
industriel…25

Alors que dans les formations sociales antérieures, les fl ux étaient produits, distribués 
et consommés pour autant qu’ils étaient codés ou qualifi és, ils deviennent à présent des 
fl ux eux-mêmes décodés, non qualifi és, c’est-à-dire pures quantités abstraites. Mais dès lors, 
tout le problème du mode de production capitaliste est de réaliser l’abstrait comme tel, 
problème de la contradiction, dont il se nourrit, qu’il résout et relance sans cesse, entre 
le « devenir-abstrait des fl ux » et la concrétisation de l’abstrait comme tel (fl ux décodés)26. 
C’est dans le repérage de cette tension que le concept de « machine sociale » trouve son 
sens littéral.

La notion de « machine sociale », que Guattari avait introduite dès le milieu des années 
1960 dans une visée critique à l’endroit du structuralisme althussérien, est réinvestie en 
1972 dans un élargissement de la notion de « mégamachine » proposée par Lewis Mu-
mford : un champ social peut être défi ni comme une machine pour autant qu’il fait co-
fonctionner, comme ses pièces et rouages, des machines techniques, des fl ux matériels et 
humains, en les intégrant dans « un modèle institutionnel à tous les étages de l’action, de 
la transmission et de la motricité »27. Mais comme la plupart des concepts montés dans 
L’anti-Œdipe, celui de « machinisme » est dégagé dans sa vérité pratique concrète à partir 
de l’analyse du mode de production capitaliste ; et c’est seulement rétrospectivement 
qu’il peut être appliqué aux formations historiques antérieures pour y saisir un processus 
encore abstraitement vrai (le décodage généralisé des fl ux)28. Si Deleuze et Guattari reven-
diquent un usage littéral de la notion de « machine sociale », c’est précisément en raison de 
la tendance du champ social capitaliste à rendre sa propre reproduction coextensive avec 
les moyens techniques de production. C’est pourquoi ils témoignent d’un grand intérêt 

 25 AO, p. 266–267.
 26 C’est cette réalisation de l’abstrait qui mobilise, selon Deleuze et Guattari, un mode original d’inscription 

sémiotique portant sur des fl ux décodés comme tels, auquel ils réservent le terme d’ « axiomatique » : 
cf. AO, p. 277–282 et 294–301 ; et MP, « 13. 7000 av. J.-C. – Appareils de capture », où cette notion est 
reprise et précisée.

 27 AO, p. 165–166.
 28 Sur l’extension de cette démarche empruntée à Marx, cf. AO, p. 163–164.
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pour les développements de la quatrième section du premier livre du Capital sur le « ma-
chinisme » dans la grande industrie et les progrès de l’automation, bien qu’ils y voient la 
nécessité d’une nouvelle théorie de la plus-value (« plus-value machinique ») qui relativise 
la distinction marxiste cardinale entre les forces et les moyens de production. Non pas que 
les machines techniques fassent le capitalisme ; tout au contraire, c’est bien l’évolution du 
capitalisme qui mobilise une révolution permanente des moyens de production. Mais ce 
faisant, elle entraîne un devenir-technique de l’intégralité de la production sociale, où les 
fl ux décodés se concrétisent indépendamment de tout code extra-économique29.

Dès lors, les conditions de la production et de la reproduction sociales cessent d’être 
assurées par une inscription transcendante. C’est dans l’évolution des Etats modernes que 
Deleuze et Guattari identifi ent la corrélation entre le décodage capitalistique des fl ux et 
la mutation des formes sémiotiques-politiques d’inscription et de coercition, de marquage 
des corps et de capture des forces :

L’Etat était d’abord cette unité abstraite intégrant des sous-ensembles fonctionnant 
séparément ; il est maintenant subordonné à un champ de forces dont il coordonne les 
fl ux [décodés], et dont il exprime les rapports autonomes de domination et de subordi-
nation […]. Il n’est plus loi transcendante qui régit des fragments [déjà codés] ; il doit 
dessiner tant bien que mal un tout auquel il rend sa loi immanente. […] Il ne produit 
plus une unité surcodante, il est lui-même produit dans le champ de fl ux décodés. 
En tant que machine, il ne détermine plus un système social, il est déterminé par le 
système social auquel il s’incorpore dans le jeu de ses fonctions. Bref, il ne cesse pas 
d’être artifi ciel, mais il devient concret, il « tend à la concrétisation » en même temps 
qu’il se subordonne aux forces dominantes.30

Le devenir-physique du champ social modifi e à la fois la forme politique du pouvoir 
et son économie sémiotique. La coercition prend la forme de procédures techniques inté-
grées dans « un champ de forces sociales de plus en plus décodées formant un système 
physique » (ce qui, au niveau méthodologique, relativise la pertinence de l’analyse du 
pouvoir à partir des appareils institutionnels d’Etat, comme le soulignera à son tour 
Foucault) ; elle appelle ainsi de nouveaux moyens de marquage et d’enregistrement. Mais 

 29 Reprenant les analyses de Gilbert Simondon sur la « tendance à la concrétisation » suivant laquelle un 
objet technique intériorise dans sa structure les conditions de son fonctionnement, Deleuze et Guattari 
relancent alors le problème soulevé par Maurice Clavel dans Qui est aliéné ?: « [On] ne comprend pas 
bien comment l’on peut maintenir la plus-value humaine à la base de la production capitaliste, tout en re-
connaissant que les machines aussi “travaillent” ou produisent de la valeur, qu’elles ont toujours travaillé, 
et travaillent de plus en plus par rapport à l’homme, lequel cesse ainsi d’être partie constitutive du procès 
de production pour devenir adjacent à ce procès. Il y a donc une plus-value machinique produite par le 
capital constant, qui se développe avec l’automation et la productivité, et qui ne peut pas s’expliquer par 
les facteurs qui contrarient la baisse tendancielle (intensité croissante de l’exploitation du travail humain, 
diminution de prix des éléments du capital constant, etc.), puisque ces facteurs en dépendent au con-
traire » (AO, p. 275).

 30 AO, p. 261–262.
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corrélativement, cette « tendance à la concrétisation de la machine sociale » suscite un 
nouveau rapport entre la surface d’inscription et les forces productives qu’elle capture et 
s’attribue, c’est-à-dire un nouveau rapport entre la stase d’anti-production et les forces de 
production, où leur distinction devient tendanciellement inassignable :

Nous trouvons ici une nouvelle détermination du champ d’immanence proprement 
capitaliste : […] la présence de l’anti-production dans la production même. L’appareil 
d’anti-production n’est plus une instance transcendante qui s’oppose à la production, 
la limite ou la freine ; au contraire, il s’insinue partout dans la machine productrice, 
et l’épouse étroitement pour en régler la productivité et en réaliser la plus-value (d’où, 
par exemple, la diff érence entre la bureaucratie despotique et la bureaucratie capita-
liste). L’eff usion de l’appareil d’anti-production caractérise tout le système capitaliste ; 
l’eff usion capitaliste est celle de l’anti-production dans la production à tous les niveaux 
du procès.31

Ainsi, par exemple, l’Etat et son armée « forment une gigantesque entreprise d’anti-
production, mais au sein de la production même, et la conditionnant », dès lors qu’ils ne 
se contentent plus de prélever et d’absorber la plus-value mais la réalisent en générant 
des industries militaires et dérivées, et en mobilisant corrélativement comme capital 
variable une masse populationnelle croissante (XVIe–XIXe siècles). Or cette tendance 
à la concrétisation du pouvoir par laquelle l’anti-production « eff use » dans le procès 
de production sociale, tel nous semble être le point focal, d’une part, de la description 
foucaldienne des trois principales techniques disciplinaires, d’autre part, de l’analyse du 
régime de fonctionnement que ces techniques trouvent dans le « panoptisme ».

Si la discipline « fait entrer les corps dans une machinerie, les forces dans une écono-
mie »32, c’est qu’elle répond elle-même à un problème indissociablement technologique 
et économique. Ainsi, pour la « surveillance hiérarchique » : 

A mesure que l’appareil de production devient plus important et plus complexe, à me-
sure qu’augmentent le nombre des ouvriers et la division du travail, les tâches de 
contrôle se font plus nécessaires et plus diffi  ciles. Surveiller devient alors une fonction 
défi nie, mais qui doit faire partie intégrante du processus de production ; elle doit le 
doubler sur toute sa longueur […]. La surveillance devient un opérateur économique 
décisif, dans la mesure où elle est à la fois une pièce interne dans l’appareil de pro-
duction, et un rouage spécifi é dans le pouvoir disciplinaire.33

 31 Id., p. 280. 
 32 SP, p. 245.
 33 Id., p. 205–206. Foucault s’autorise ici explicitement d’une remarque de Marx sur la discipline en manu-

facture, où la surveillance devient « la fonction du capital » : Le Capital, livre I, section quatrième, chap. 
XIII ; cité in SP, p. 206, n. 3. Foucault réaffi  rmera l’intérêt des analyses marxiennes de l’automation du 
point de vue de la description des techniques disciplinaires, dans la conférence de 1981 « Les mailles du 
pouvoir », Dits et écrits, tome IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 183 et suiv.
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Et cette remarque est aussitôt généralisée à tous ces « “observatoires” de la multiplicité 
humaine » que sont le camps militaire, « l’hôpital-édifi ce », « l’école-bâtiment » : la sur-
veillance y devient une « fonction continue » qui double le processus de production (de 
santé, de savoir…), ou comme l’écrit Foucault, « un système “intégré”, lié de l’intérieur 
à l’économie et aux fi ns du dispositif où il s’exerce. […] Le pouvoir dans la surveillance 
hiérarchisée des disciplines ne se détient pas comme une chose, ne se transfère pas comme 
une propriété ; il fonctionne comme une machinerie »34. Cette intégration fonctionnelle 
implique que la surveillance ne sert plus à rendre visibles des éléments déjà codés ou 
surcodés (héroïsation, spectacularisation), mais qu’elle contribue activement à la qua-
lifi cation des multiplicités sur lesquelles elle porte. C’est en ce sens que la surveillance 
hiérarchique s’articule étroitement sur des procédés matériels concrets de marquage sé-
miotique et d’inscription, « procédés d’écriture et d’enregistrement » que Foucault com-
prend sous le terme d’ « appareil d’examen ». Si la surveillance hiérarchique, continue 
et fonctionnelle, « prend appui sur un système d’enregistrement permanent », l’examen 
apparaît en retour comme « une surveillance qui permet de qualifi er » dans la mesure 
où « il établit sur les individus une visibilité à travers laquelle on les diff érencie et on les 
sanctionne »35, un tissu de disjonctions analytiques qui constitue les éléments qu’il capture 
- bref, une nouvelle économie sémiotique des traits diff érentiels assurant, « sous le regard 
d’un savoir permanent », « la formation de toute une série de codes de l’individualité 
disciplinaire […] : code physique du signalement, code médical des symptômes, code 
scolaire ou militaire des conduites et des performances »36…. Et de même encore que la 
fonction de surveillance « doit faire partie intégrante du processus de production [et] doit 
le doubler sur toute sa longueur », « l’examen qui place les individus dans un champ de 
surveillance les situe également dans un réseau d’écriture ; il les engage dans toute une 
épaisseur de documents qui les captent et les fi xent »37. Ainsi, l’analyse foucaldienne de 
l’examen manifeste exemplairement l’importance d’analyser les manières concrètes de 
produire des signes, de les susciter et les faire émettre, de les prélever et les enregistrer, 
c’est-à-dire de rapporter les archives à leurs procédés matériels de constitution38.

Mais plus encore que ces techniques disciplinaires particulières, l’analyse du régime 
de fonctionnement qu’elles trouvent dans la « machine panoptique » reçoit, à la lumière 
de la notion guattaro-deleuzienne de concrétisation machinique du pouvoir, un éclairage 
singulier. En eff et, Foucault explique que le panopticon n’est pas une technique discipli-
naire parmi d’autres, mais un moyen d’intégrer ces techniques dans les procès pratiques 
eux-mêmes pour en « intensifi er » et en « amplifi er » les eff ets. D’abord, le panoptique 
permet d’appliquer ces techniques à des multiplicités quelconques (fl ux non qualifi és), 

 34 SP, p. 208.
 35 Id., p. 217.
 36 Id., p. 223.
 37 Id., p. 222. Cf. par exemple p. 219 : « l’école devient une sorte d’appareil d’examen ininterrompu qui 

double sur toute sa longueur l’opération d’enseignement ».
 38 Voir par exemple l’appareil d’examen dans l’institution hospitalière, SP, p. 218.
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dont la qualifi cation résultera de cette application même (individualisations disciplinai-
res, aptitudes, déviances…). Et de même qu’il est indiff érent au matériau humain traité, 
le panoptique fonctionne abstraction faite de toute qualifi cation des instances censées 
exercer le contrôle.

[Le panoptisme] automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins 
dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des sur-
faces, des lumières, des regards ; dans un appareillage dont les mécanismes internes 
produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. […] [L]es rituels, les marques 
par lesquels le plus-de-pouvoir est manifesté chez le souverain sont inutiles. Il y a une 
machinerie qui assure la dissymétrie, le déséquilibre, la diff érence. Peu importe, par 
conséquence, qui exerce le pouvoir. Un individu quelconque, presque pris au hasard, 
peut faire fonctionner la machine.39

Par là, sans doute, cette machinerie que la description foucaldienne nous donne à voir 
semble être une pure abstraction. Encore faut-il comprendre le sens machinique qu’y 
gagne l’abstrait comme tel, et sa corrélation avec la nature abstraite des fl ux requise et 
reproduite par le mode de production capitaliste. Si le panoptisme défi nit l’optimum 
économique des techniques disciplinaires, ou leur intégration optimale aux procès de 
production, cette intégration doit être envisagée sous deux aspects corrélatifs. D’un pre-
mier point de vue, elle fait de l’intensifi cation des eff ets de pouvoir dans la machine 
panoptique le moyen de l’intensifi cation de l’activité productive requise pour inhiber la 
baisse tendancielle du taux de profi t. L’optimum économique réalisé par le panoptisme se 
traduit alors spécifi quement dans l’indiscernabilité des forces de production et des moyens 
de production, selon la corrélation entre l’automation de la production et l’automaticité 
impersonnelle du pouvoir :

Intensifi cateur pour n’importe quel appareil de pouvoir : il en assure l’économie (en maté-
riel, en personnel, en temps) ; il en assure l’effi  cacité par son caractère préventif, son fonction-
nement continu et ses mécanismes automatiques (…). [Mais] s’il aménage le pouvoir, s’il veut 
le rendre plus économique et plus effi  cace, ce n’est pas pour le pouvoir même, ni pour le salut 
immédiat d’une société menacée : il s’agit de rendre plus fortes les forces sociales — augmenter 
la production, développer l’économie, répandre l’instruction, élever le niveau de la morale 
publique ; faire croître et multiplier.40

 39 Id., p. 235–236. La notion de « machinerie » trouve ainsi son explicitation : « La discipline fait “mar-
cher” un pouvoir relationnel qui se soutient lui-même par ses propres mécanismes et qui, à l’éclat des 
manifestations, substitue le jeu ininterrompu de regards calculés. Grâce aux techniques de surveillance, 
la “physique” du pouvoir, la prise sur le corps s’eff ectuent selon les lois de l’optique et de la mécanique, 
selon tout un jeu d’espaces, de lignes, d’écrans, de faisceaux, de degrés, et sans recours, en principe au 
moins, à l’excès, à la force, à la violence. Pouvoir qui est en apparence d’autant moins “corporel” qu’il est 
plus savamment “physique” » (SP, p. 208).

 40 Id., p. 240–242.
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Mais d’un second point de vue, l’optimum économique du panoptisme prend un 
sens proprement machinique, non plus en fonction d’un coût d’investissement matériel 
et humain excessivement réduit, mais parce qu’en intégrant les mécanismes de pouvoir 
au procès de production, il réduit au minimum la stase d’anti-production dans ce procès. 
L’optimum ne signifi e plus seulement l’indiscernabilité des forces et des moyens de pro-
duction, mais l’indiscernabilité entre l’anti-productivité qu’emporte toujours avec elle, 
peu ou prou, la coercition des forces, et la productivité de ces forces. C’est précisément 
en cette réalisation technologique d’un optimum économique que consiste l’abstraction du 
panoptisme. Si celui-ci doit être compris, non pas comme « un édifi ce onirique », mais 
« comme un modèle généralisable de fonctionnement » « détach[é] de tout usage spécifi -
que » et « ramené à sa forme idéale », cette idéalité n’est pas à rapporter à la transcendance 
d’un ciel théorique ou d’un cerveau despotique. Elle est à comprendre comme l’idéalité 
machinique d’un « fonctionnement abstrait de tout obstacle, résistance ou frottement » 
parce qu’il n’y a plus d’obstacle ni frottement : moment de concrétisation technique optimal, 
où les rouages, pièces et matériaux machinés (prisonniers à « corriger », malades à soigner, 
écoliers à instruire, ouvriers à surveiller et à faire travailler) sont parfaitement intégrés au 
fonctionnement d’ensemble ; « formule abstraite d’une technologie bien réelle »41 mais 
dont le fonctionnement est lui-même devenu abstrait à force de perfection, « d’autant 
moins “corporel” qu’il est plus savamment “physique” ».

Revenons, pour fi nir, sur l’intérêt méthodologique de prendre en compte L’anti-Œdipe 
pour lire Surveiller et punir. Il ne s’agit pas d’identifi er dans le second une simple « ap-
plication » de thèses préalablement montées par le premier, mais de susciter une lecture 
problématisante du texte foucaldien. Nous l’avons vu ici pour le rapport entre l’analyse 
technologique du pouvoir et le problème économique de son improductivité. Cette dé-
marche conduit en eff et à interroger le mouvement concret de la production théorique 
foucaldienne en aff rontant une diffi  culté qui tient au talent de l’archiviste : en faisant 
apparaître ses analyses, non pas seulement comme étayées sur ses matériaux, mais direc-
tement extirpées d’eux, Foucault articule le thétique et l’empirique d’une manière telle que 
s’eff acent les opérations de problématisation et les schèmes conceptuels qui commandent 
pourtant cette articulation. La notion de machinisme, la théorie des codes et la typologie 
des modes d’inscription sémiotique, fonctionnent précisément comme de tels schèmes. 
Ils permettent une analyse du procès de constitution des objets, c’est-à-dire de mise en 
forme des matériaux que Foucault prend en charge. Peut-être est-ce parce qu’il intervient 
à ce niveau d’élaboration que l’apport du travail de Deleuze et Guattari est diffi  cilement 
localisable par des références ou des citations.

 41 Id., p. 261.
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Počátky etherové anestezie na Moravě

Jakub Vetešník
(Komise pro historii oboru ČSARIM, ÚSZSSK základna Kutná Hora)

Summary:

111 days after the fi rst Morton’s inhalant ether anesthesia in Boston, the same method was 
applied in the town of Brno (4 February 1847) and in the of town of Olomouc (9 February 
1847).

Uplynulo 160 let od první demonstrace etherové inhalační anestezie, kterou provedl 
16. října 1846 ve Všeobecné nemocnici massachusettské William Morton. Během násle-
dujících několika měsíců je nová metoda „bezbolestného operování“ použita po celém 
světě. Je pozoruhodné, jak rychle a bez výhrad byla tato zásadní terapeutická metoda 
jinak veskrze konzervativní medicínou přijata.1 

V Evropě byla etherová anestezie poprvé podána již 21. prosince v Londýně při am-
putaci dolní končetiny. Operaci provedl věhlasný chirurg Robert Liston, který obdržel 
zprávu od massachusettského kolegy o události z 16. října s výtiskem tamních novin. 
Dopis dorazil nejrychlejším možným komunikačním prostředkem – lodní poštou. 

Ve Vídni podal etherovou anestezii 27. ledna 1847 chirurg Franz Schuh (1804–1865), 
když před tím 22.–23. ledna vyzkoušel účinky etheru na psech a 25. ledna pak na zdra-
vých dobrovolnících. Své zkušenosti ihned publikuje v odborném tisku (Zeitschrift der 
k.k. Gesellschaft der Ärtzte in Wien) a zároveň informuje laickou veřejnost na stránkách 
vídeňských denníků.2

 1 Použitá látka – ether, byla v medicínské praxi ovšem známa a široce užívána téměř 300 let. Již v 16. století 
byl Paracelsem popsán její anestetický potenciál. K vědomí možnosti a hlavně k oprávněnosti znecitli-
vění při operačním léčení a při porodu muselo lidstvo dozrát. Srv.: Pokorný J.: Význam znecitlivění pro 
operační léčení; Anesteziologie a intenzivní medicína, 5/2004, s. 245–247.

 2 Hlaváčková, L.: Po stopách prvé éterové narkózy u nás; Farmakoterapeutické zprávy, Spofa 19, 1973, s. 
35–39.
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Dosud se soudilo, že v  českých zemích byl proveden první operační výkon v ethe-
rové anestezii 7. února (tedy 114 dní po průkopnickém činu Mortonovu), a to v pražské 
nemocnici Na Františku. Anestézie byla podána nelékařem – řádovým bratrem a magis-
trem chirurgie (ranhojičem I. třídy) Františkem „Coelestynem“ Opitzem.3 Také Opitz 
zprvu pečlivě ověřoval účinnost etheru na zvířatech a zdravých dobrovolnících. Informace 
o nové medicínské metodě měl nejen z tisku, ale i od svědka Mortonovy demonstrace 
řádového bratra Patrika.4

Lékař profesor František Piťha z Pražské všeobecné nemocnice s užitím etheru nejdřív 
váhal, i když o Opitzových přípravách věděl. Obával se aplikovat nový a v klinice dosud 
málo ověřený postup na svých pacientech. I Piťha však záhy velmi rychle zavede etherovou 
anestezii na svém pracovišti a stane nadšeným propagátorem metody.

Díky existujícím osobním vazbám „vídeňské lékařské školy“ a vzájemným těsným 
kontaktům všeobecných nemocnic ve Vídni, v Olomouci a v Brně, jsou na počátku února 
1847 podány etherové anestezie k operačním výkonům i zde.

Dne 4. února 1847 – tedy tři dny před Opitzem – podal při amputaci paže nádenice 
Anny Dlouhé historicky první inhalační anestézii v českých zemích mladý sekundář 
brněn ské všeobecné nemocnice Dr. Göttinger. Výkon byl proveden během tří minut a při-
hlíželi mu ředitel ústavu Dr. Kroczak, první městský fyzik Dr. Klehs a několik dalších 
lékařů. Probudivší se pacientka prohlásila, že „necítila vůbec nic a byla veselé mysli“. 
Göttingerův čin byl dosud považován odborníky za neprokázaný.5 Je však zaznamenám 
na titulní straně brněnské Moravie z 6. února 1847 ve stati „Das Einathmen des Schwefel-
Aethers bei chirurgischen Operationen“.6 Kdo byl Dr. Göttinger, jaký je jeho další osud 
a zda byl přímým účastníkem prvních demonstrací užití etheru ve Vídni, se můžeme jen 
dohadovat. 

Následující 17. číslo Moravie pak přináší zprávu o využití etherové anestezie k ex-
trakci zubů u čtyř žen a jednoho muže brněnským magistrem chirurgie Stockem dne 
8. února.7

Druhým moravským medicínským centrem počátků etherové inhalační anestezie je 
všeobecná olomoucká nemocnice (Filiální Olomoucký Dům nemocných, porodu a na-
lezenců). Ústav je klinickou základnou pro výuku v Medicínsko chirurgickém učilišti 
a škole pro porodní asistentky. Po ukončení „lidového“ učiliště medicíny se absolvent 
stává „městským ranhojičem 2. třídy“ a majitelem živnosti „s právem holičské budky“. 
Díky počtu skutečných lékařů a jejich koncentraci spíše ve městech ležela tíha péče 
o masy prostých nemocných právě na bedrech oněch „ranhojičů 2. třídy“. Vyučujícími 
v medicínsko chirurgickém učilišti jsou oba primáři všeobecné nemocnice a první městský 

 3 Tošovský, V.: Konečně splácíme dluh, F. C. Opitz; Sbor. Lék., 3/1997, s. 437–440.
 4 Pokorný, J.: (2004).
 5 Pokorný, J.: (2004) a Svobodný P., Hlaváčková, L.: Dějiny lékařství v českých zemích, 2004, s. 115.
 6 Das Einathmen des Schwefelaethers bei chirurgischen Operationen; Moravia č. 16, 6. 2. 1847. 
 7 Moravia č. 17/ 1847.
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fyzik, přičemž jsou titulováni „profesory medicíny“ (jakkoli učiliště existuje při olomoucké 
univerzitě, nejde o vzdělávání univerzitního typu).

Dne 9. února 1874 „o 10. hodině dopolední“ na operačním sále ve 2. patře v traktu 
nemocnice vzniklým nad místem opředeným legendami (kostelíkem sv. Petra, údajně po-
svěceným sv. Cyrillem) byla uskutečněna první operace v etherové anestezii v Olomouci.8 
Před tím, 7. února, zkouší olomoučtí účinek etheru na několika zdravých dobrovolnících 
a též na pacientovi, který má být následně operován. Operaci neuskuteční, protože pracují 
s tzv. náhražkovým přístrojem („Surrogat Apparat“, Dr. Ehrmann). V pondělí 8. února 
dorazí do Olomouce „zvláštní nástroj k tomu účelu určený“ (pravděpodobně primitivní 
obličejová maska k podání etherové anestézie?) a následující den provede přednosta chi-
rurgie Dr. Franz Hauser (1800–1857) extrakci jednoho velkého konkrementu z močového 
měchýře muže z tzv. řezu na kámen. Nemocného anestezoval chirurgický sekundář Dr. 
Josef C. Heller. Úvod do anestézie trval údajně dvě minuty a vlastní operační zákrok 
„dle jednohlasného úsudku všech přítomných proveden tak mistrnou rukou, že dříve než 
uplynulo minut pět“.9 Pozoruhodný je pokus olomouckých o sledování životních funkcí 
operovaného, kdy „dohled po stránce interní“ měl Dr. O. Jeitteles – primář interní. Opera-
ce proběhla za přítomnosti několika dalších civilních i vojenských lékařů z olomoucké po-
sádky a jejich ranhojičských pomocníků. Nemocný byl po zákroku ve velmi dobré náladě 
a později tvrdil, že se mu zdálo o velké výhře v loterii a byl v nebi. Operační rána se zhojila 
per primam a pacient se uzdravil. Týž den byla v anestézii operována žena s hnisavým 
ložiskem mezi šlachami fl exorů na levé noze.10 1. března provede v anestezii Dr. Heller 
dvě oční operace. 12. březen je veřejným triumfem Hausera – před posluchači chirur-
gického učiliště, několika civilními a vojenskými lékaři a „velkým počtem vědychtivých 
laiků“, je v anestézii operován pětiletý chlapec a pak uskutečněna operační revize bodné 
rány hrudníku myslivce, kterého poranil pytlák vlastním nožem „s poškozením žeber 
nad žaludeční jamkou“.11 Prof. Dr. Franzi Hauserovi je ještě téhož roku za průkopnické 
usilí udělena císařem Ferdinandem I. Zlatá medaile pro vědy a umění. Hauser pokračuje 
v Olomouci v úspěšné kariéře „na tu dobu smělého a zvučného operatéra, který si však 
ještě dával při operaci nůž mezi zuby jako řezník“. Je znám jako autor mnoha vědeckých 
publikací o operacích močových kamenů a léčivých účincích velkolosinských pramenů. 
Umírá náhle 26. 7. 1857 v Olomouci.

Po úspěšném zavedení etherové inhalační anestezie v Brně a Olomouci následují 
v březnu 1847 Ivančice u Brna (9. března ji provedl městský ranhojič J. Wechsler), Krnov 
a Opava.12

 8 Wondrák, E.: K dvoustému výročí založení nemocnice v Olomouci; Sborník okr. archivu V Olomouci 
III/1986, s. 167. Remeš, M.: Z dějin olomoucké chirurgie do roku 1945; strojopis SVKO, 1956, s. 16–17.

 9 Remeš, M.: Z dějin olomoucké chirurgie do roku 1945; strojopis SVKO, 1956, s. 16–17.
 10 Verwendung des Schwefeläthers beim Blasenschnitte; Moravia č. 26, 2. 3. 1847. 
 11 Moravia č. 33, 18. 3. 1847.
 12 Gerichte aus der Heimat Jägerndorf; Moravia č. 35, 23. 3. 1847. 
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Pouhých 111 dní po první úspěšné demonstraci etherové inhalační anestezie v Bostnu 
tedy byly na Moravě provedeny operace, při nichž byla tišena operační bolest. Do jakého 
neznáma vstupovali lékaři bořící zásadní medicínské i společenské tabu, si stěží dovede 
představit i profesionál – současný anesteziolog. Jejich průkopnické úsilí ve jménu blaha 
pacientova asi nejlépe zhodnotil primář Hirsch, zakladatel moderní poválečné anestezi-
ologie v Olomouci, sám šiřitel pokroku v medicíně : „…je narkóza v Olomouci současně 
s Brnem 4. 2. a Prahou 7. 2. jistě záslužným a průkopnickým činem. Tím se stala anestézie 
éterem používanou záležitostí“.13
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