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1. Úvod 

Každé myšlení a každý text se řídí nějakými ohledy a směřují k nějakému cíli jako ke 

svému dobru. Rovněž musí být každé srozumitelné myšlení řízeno nějakým tázáním, 

základním problémem, jehož rozpracování je pak dobrem a cílem tohoto myšlení. Podobně i 

naše práce se řídí ohledy, kterými je schopna uchopit některé prvky Aristotelovy etiky, 

zatímco jiné nutně přehlíží. O Etice Nikomachově bylo již napsáno nespočetné množství úvah, 

studií a komentářů, do této nekončící řady se chce zařadit i předkládaná práce. Považujeme za 

autorovu povinnost v úvodu předložit plán zkoumání i základní otázky, které k tomuto 

zkoumání zavdaly motiv. Rovněž vyložíme i strategii, kterou chceme dospět ke katarzi, před 

níž bude stát hrozba naprosté katastrofy. Věříme, že dobrá práce má obsahovat díl napětí, ve 

kterém se ukáže dynamická podoba problému. 

Cílem Aristotelových etických spisů není důkladná teorie jednání, která by podala 

vědecké definice zdatné a krásné praxe. Takové očekávání by nebylo přiměřené samé povaze 

etického zkoumání. Teoretické poznání se týká neměnných a nutných věcí, nikoli 

mnohotvárné proměnlivé krajiny lidského jednání, kde nic není naprosto jisté a vše je jenom 

zpravidla. Pravým cílem etických spisů je pomoci konkrétním jednajícím v jejich touze po 

blaženosti, v jejich touze po ctnostném a krásném jednání. Bez zlepšení lidského charakteru a 

jednání by zřejmě etické přednášky neměly pro Aristotela valné hodnoty, protože účelem tu 

"není pouhé vědění, nýbrž skutečná činnost" 1 • Zkoumání etických spisů se nesmí omezit 

jenom na definici jednotlivých ctností, nýbrž musí hledět k tomu, aby tento stav skutečně 

vzniknul, to je pravým cílem etiki. 

I Viz EN I, 1, 1095a5-6: "ÉTTElOTJ TO TÉAo<; EOTlV OV yvwot<; aAAa npai,;t<;." 

2 Viz MM 1182a4-8: "ov8Ev yap 'íow<; O<pEAO) ElOÉVOI !lEV TTJV apETJÍV, TIW) OE ĚOTOI KCXl 

EK TÍVWV llTJ i:na'tEtV. OV yap iJÓVOV OTIW) ElOJÍOOiJEV TÍ EOTl OKOTIEto8m OEl, aAAa Kat EK TÍVWV ĚOTOI 

OKÚjla08at." 
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Podmínkou smysluplnosti takového projektu je možnost změny charakteru (Tí8TJ). 

Změnitelnost charakteru Aristotelés sice nepřímo připouští, avšak v průběhu pojednání tuto 

možnost značně redukuje. Tak například říká, že nebyla-li by blaženost v naší moci, v moci 

jednajícího, ale jenom v moci štěstěny, mnoho lidí by v ni vůbec nemohlo doufat. Ale 

blaženost je do značné míry v naší moci3
. Rovněž je-li naše jednání dobrovolné, tj. je-li v naší 

moci, musí být též v naší moci jednat ctnostně či špatně. 

Právě s tímto předpokladem, že lze nějak změnit náš charakter poté, co se do určité 

podoby vyvine, jsme měli při četbě Etiky Nikomachovy největší potíže. Mnohdy se nám zdálo, 

že ctnost je záležitostí šťastlivců, kteří se stali ctnostnými díky výchově či nějakým božským 

údělem. Popravdě nevidíme velký prostor pro manévrování u člověka, který je například 

zbabělý; jeho mravní stav jej vždy povede stejným směrem, a pakliže mu v tom něco 

nezabrání, z bojiště hanebně zběhne. Jak se takový člověk má stát statečným? Jak se jakýkoli 

nedokonalý člověk má stát lepším? A přece je to základní intencí Aristotelových etik. 

Jistou naději v nás vzbudila požadovaná kvalifikace adresáta etických přednášek. 

Aristotelés se neobrací ke všem, nýbrž jenom k lidem určitým způsobem zformovaným4
. Jeho 

ideálním posluchačem je ten, kdo zařizuje své žádosti podle rozumu. Tedy základním 

předpokladem pro přijmutí etické nauky, a proto i pro možnost ovlivňovat a měnit své zažité 

3 Viz EE 1215a12-19: " Ei f.!EV yap év To1s ota Túxnv ytvof.!Évots fl To1s ota cpúmv To Kai\ws 

l;iiv ÉOTÍV, avÉi\moTOV &v Ehl noi\i\o1s (ov yáp ÉOTl oť ÉTTlf.!Ei\Eías JÍ KTfJms [ovoi:] én' aVTOl) 

OVOE TfJS avTWV npayf.laTEÍas)· Ei o' ÉV Té;) aUTOV TTOIÓV T!Va Elvm Kal TCx) KaT' avTOV npá~EI), 

KOIVÓTEpov av E'ífj TO áya8ov Kal 8EtÓTEpOV, KO!VÓTEpOV f.!EV Té;) ni\EÍOOIV ÉVOÉXE08at f.!ETaOXElV, 

8EtÓTEpov OE Té;) KE1o8m TTJV EVOatflOVÍav TOl) avTovs napaoKEvál;ovm notoús Ttvas Kal TCx) 

TTPÓSEI)." 

4 Srv. Lear, Jonathan. Aristotle: the Desire to Understand. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, s. 

157-159. Lear zastává o něco silnější tezi, že totiž jednající již musí být ctnostný, aby dokázal přijmout etickou 

nauku, která je tak jenom sebepochopením. Naproti tomu budeme v naší práci držet mírnějšího výkladu, že totiž 

stačí jenom jistá disposice, aby jednající mohl mít prospěch z etických přednášek. Touto dispozicí je právě 

schopnost zařizovat své žádosti podle rozumu. 
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způsoby jednání, je schopnost orientovat své žádosti podle rozumu. Toto vodítko sice neřeší 

mnoho, alespoň však odkazuje k tomu, co máme hledat. Jak však lze zařídit své žádosti podle 

rozumu? A potažmo jakým mechanismem dochází dle Aristotela k jednání? Vždyť jednání je 

spletenec rozumu a žádosti. Je vůbec možné v Aristotelově etice přizpůsobovat touhy 

imperativům pocházejícím z rozumu? Kdyby Etika neměla pedagogický rozměr, byla by 

pouhým popisem ctností, když však základním záměrem je pomoci jednajícímu ke krásnému 

jednání, zákonitě vyvstávají otázky po způsobu, jakým chce etika svým vlastním nárokům 

dostát. 

Základní otázky, které chceme v předkládané práci rozpracovat, tedy zní: Proč Aristotelés 

kvalifikuje adresáta etických přednášek? Jak je schopen rozum formovat touhu (orexis) ? 

Naše zkoumání bude částečně aporetické, jsme totiž přesvědčeni, že i kdybychom byli s to 

osvědčit porozumění i těm nejjemnějším detailům Aristotelova etického učení, vztah rozumu 

a touhy zůstane částečně zahalen tajemstvím. Na straně druhé ale věříme, že dokážeme podat 

relevantní výklad, nikoli řešení, problému. Poukážeme na to, co je podle nás temným místem 

aristotelské etiky- na nejasný vztah touhy a racionality. 

Zároveň je naše práce apoteózou uměřenosti - etické ctnosti, kterou vidíme jako 

podmínku možnosti ostatních ctností, právě proto, že do orektické složky lidského charakteru 

vetkává touhu následovat rozum. Všechny ostatní ctnosti mají výměr vyžadující rozumnost, 

ale v sófrosyné se skrývá touha následovat rozum, tím vkládá do nerozumné toužící složky 

lidského charakteru typické rysy rozumu, jako například smysl pro čas. Proto tvrdíme, že 

uměřenost je nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou ostatních ctností. 

* * * 
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Abychom si připravili půdu pro formulaci nastíněných problémů, musíme provést 

zevrubnou analýzu ctnosti. Naším vodítkem bude definice ctnosti jako záměrně volícího 

stavu, který udržuje střed přiměřený jednajícímu tak, jak by jej určil člověk rozumný. 

Postupně probereme termíny hexis, proairesis a konečně fronésis, přičemž se budeme věnovat 

i příbuzným pojmům, jako jednání, umění či rozvažování. Nebudeme se speciálně věnovat 

definici středu, protože ten je výkonem samé rozumnosti. Náš problém však je, jakfronésis 

prosazuje svůj úsudek do jednání, nikoli způsob, kterým fronésis uvažuje, stačí nám proto 

určit jenom formální vztahy mezi rozumností a ostatními intelektuálními ctnostmi. Konečně 

v závěru vyplyne problém, který jsme nastínili v úvodu, a pro tento pak načrtneme řešení. 

Naše práce vychází, kromě četby primárních textů, ze sekundární literatury psané anglicky 

a francouzsky tak,jakje uvedena v bibliografii. 
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2. Analýza mravní ctnosti 

V analýze ctnosti uvedeme do hry téměř všechny prvky Aristotelova etického systému. 

Vyjadřuje-li blaženost5 cílesměrnost lidského žití, pak ctnost nepochybně představuje jeho 

modus operandi6
. Bytnost a povaha ctnosti jsou úhelnými kameny etické nauky, bez kterých 

se štěstí stává snem nešťastných smrtelníků o životě nedosažitelných a dokonalých bohů. 

V následujícím textu tedy dáme odpověď na otázku po bytnosti ctnosti. 

Nejprve však musíme udělat krátký exkurz k povaze Aristotelova etického zkoumání. 

Etika není naukou teoretickou, nýbrž praktickou. Její počátky nejsou zajištěny stejným 

způsobem jako počátky matematiky, a bylo by chybou vyžadovat matematickou přesnose. 

V Platónově myšlení byly ctnosti odrazem idejí, a proto byly zcela inteligibilní, u Aristotela 

se již mezi poznáním a konkrétním jednáním rozevírá propast, odstupuje od příliš silných 

nároků idealizované etiky. Aristotelés se jistě nezbavuje racionality v pojetí ctností, ctnosti 

nejsou rozumu zcela uzamčeným slepým místem, jenom ji oslabuje ve prospěch jevů neboli 

přizpůsobuje formu zkoumání povaze zkoumaného předmětu8 . V etickém kontextu považuje 

za východisko jazykový úzus9
, tj. co se říká o člověku tak a tak disponovaném. V Druhých 

5 Bez ohledu na to, zda je blaženost sumou všech lidských ctností či spočívá zejména v teoretické schopnosti 

lidí. K tomu srv. Nagel, Thomas. Aristotle on Eudaimonia. ln Essays on Aristotle 's Ethics (Rorty, A. O. ~ ed.). 

Berkeley: University of California Press, 1980, s. 7-14; a též srv. Ackrill, J. L., Aristotle on Eudaimonia. ln 

Essays on Aristot!e 's Ethics (Rorty, A. O. ~ ed.). Berkeley: University of California Press, 1980, s. 15-34. 

6 Viz Maclntyre, Alasdair. Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 176. 
7Viz EN I, 1, 1094b14-20: "Avšak krásné a spravedlivé věci, o nichž zkoumá politická nauka, obsahují tolik 

nejistot, že se zdá, že se zakládají jedině na zákonu , ale ne na přirozenosti. Zrovna taková nejistota jest i ve 

věcech dobrých, protože mnoha lidem vzcházejí z nich škody; vždyť již leckterý člověk vzal za své pro 

bohatství, jiný pro svou vznětlivost. Musíme se tedy tam, kde se mluví o takových věcech a kde se z takových 

věcí činí závěry, spokojiti s tím, že pravdu vyjádříme jen zhruba v obryse." 

8 VizENI, 1, 1094b22-25. 

9 Viz Aubenque, Pierre: Rozumnost podle Aristotela, str. 49 a též viz Nussbaum, Martha Craven: Křehkost 

dobra. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 474-478. 
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Analytikách dává pokyny k určení definice velkodušnosti10
; je potřeba zajistit rozdíly a shody 

ve vlastnostech jednotlivých instancí velkodušnosti, tj. rozdíly a shody ve vlastnostech 

jednotlivých velkodušných lidí, čímž získáme určení velkodušnosti. Formálně se jistě jedná o 

induktivní postup, z jednotlivého usuzujeme na obecné, nicméně, na rozdíl od běžné indukce, 

není zde výchozí materií zkušenostní datum, nýbrž to, co se říká. O Achilleovi a Aiasovi víme 

jen z Homéra; Sókratés, Alkibiadés a Lysandros, všichni zemřeli kolem roku 400 př. n. 1., 

v Aristotelově době již dávno žili jenom v tom, co se říká. Základem úvah o etických 

ctnostech je pro Aristotela jejich význam v běžném jazyce, deskripce osob, které jsou podle 

obecného mínění nositeli těchto vlastností. 

10Viz AnPo II, 13 97bl5-l9: "oíov AÉyw, Ei TÍ ĚoTt JlEyaAmyvxía ~llTOlJlEV, OKETTTÉov ĚTTÍ Ttvwv JlEyaAo

~vxwv, ovs 'íoJlEV, Tí Ěxovmv EV rrávTES 1] TotovTot. oíov Ei 'AAKt[3táolls JlEya/..ó~vxos í1 ó 'AxtAAEvs 

Kal ó A'ías' TÍ EV aTTaVTES; TO Jl ll Ó:vÉxw8at úf3pt~Ól-lEVOl"" 
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2.1. Duševní_ stav 

Specificky lidská ctnost je pro Aristotela zdatnost duševní, nikoli tělesná 11 . Důvod tohoto 

tvrzení vidíme v EN I, 6, když Filosof hledá přesnější výměr blaženosti skrze specifické ergon 

člověka; vylučuje vše, co máme společné s rostlinami a zvířaty, tj. schopnost přijímat potravu, 

schopnost růstu a schopnost smyslového vnímání, a zůstává mu jenom schopnost použití 

rozumu jako specifikum člověka12 neboli jakási činnost toho, co má rozum. Ergon člověka je 

tedy skutečná činnost duše ve shodě s rozumem, a je jenom přirozené, že podmínky této 

činnosti leží také v duši, a že tedy lidská zdatnost je duševní zdatností. Aristotelés rozeznává 

tři rody duševních jevů: city, vrozené schopnosti a stavy 13
. Zkoumání hledající, ke kterému 

z těchto rodů náleží ctnosti, je orientováno možností morálního soudu. Tím Aristotelés 

vylučuje city i vrozené schopnosti, které nemohou být předmětem chvály ani hany, zůstávají 

tak stavy, které působí, že se k citům chováme správně či nesprávně. Slovník, kterým 

Aristotelés diskvalifikuje city a schopnosti ze hry o rod ctností, stojí za pozornost; kvůli citům 

se o nás neříká, že jsme dobří a špatní (oTt ov .\EyÓ!lE8a KaTa Ta ná8TJ anovoa!ot il 

<pav.\ot, KaTa OE Tas- apnas- Kat TclS" KaKías- AEYÓ11E8a) 14
, jenom podle ctností a 

špatností. Východiskem je zde opět zažitý jazykový úzus, Aristotelés považuje za dané to, jak 

se věci mají v přirozeném jazyce, a tento úzus je zde jediným možným počátkem zkoumání. 

11 Viz EN l, 13, ll 02al6-17: "apETTJV oE MyoJJEV 6:v8pwnÍvT]v ov TTJV Tou owJJaTos áA.:\6: TTJV 

Tfj S '-jJVXfí S." 

12 Viz EN l, 6, 1 097b33-l 098a4: "Ěpyov TI; TÍ ovv o+J TOUT
1 &v E'íT] TI O TÉ; TO !JEV yap ~fív KOIVOV 

ElVai <paÍVETai Kal TOlS <pVTOlS, ~T]TElTai OE TO 'íoiOV. a<popiOTÉOV &pa TTÍV TE 8pETITIKi]V 

Kal TTJV avi,;T]TIKi]v ~wf]v. ÉTIOJJÉVT] OE aío8T]TIKTÍ TIS &v E'íT], <paÍvETm OE Kal mhT] 

KOIVTJ Kal 'íTITIC{) Kal [3ot Kal navTl ~ý({). AEÍTIETai oT] npaKTIKTÍ TIS Tou A.óyov ĚXOVTos·" 

13 Viz EN ll, 4, ll 05b 19-21: "i: ml ovv Ta I; v Tíj '-JlVXíJ yivÓJJEva Tpía i:oTÍ, ná8TJ ovváJJEIS ESEIS, 

TOÚTWV Ó:V Tl E'ÍT] JÍ ÓpETJÍ." 

14 Viz EN II, 4, ll 05b29-31. 
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Schopnosti rovněž nejsou předmětem morálních soudů, protože na ně nemáme vůbec žádný 

vliv, a dobrými nebo špatnými nejsme přirozeně 15 . Možnost morálního soudu je v této pasáži 

podmíněna volními akty, protože znakem ctností je rozhodování16
, a tedy chvála a hana se 

váží k tomu, co je v naší moci 17
; každá ctnost má proairesis, zatímco city a schopnosti jsou 

mimo sféru vůle. Aristotelés uzavírá, že ctnosti patří do rodu duševních stavů. 

Tři uvedené druhy duševních jevů, tj. stavy, city a schopnosti, jsou zároveň prvními třemi 

druhy kvalit18 podle spisu Kategorie. Jako první druh kvality 19 uvádí Aristotelés stav (Ě~t<;) a 

dispozici (otá8wt<;) a tyto odlišuje skrz jejich relativní stálost; dispozice jsou pomíjivé, jako 

například teplo a chlad, které podléhají rychlým změnám, zatímco stavy jsou relativně 

nepomíjivé, např. poznání nebo ctnosti, které se mění jenom následkem velké změny, jako 

například vážná nemoc. Dalším druhem kvality20 je přirozená schopnost nebo neschopnost 

získat nějakou vlastnost. Jako příklad zde Aristotelés uvádí boxera a běžce, když však 

nevypovídáme co do jejich aktuálních dispozic, ale co do schopnosti tyto dispozice nabývat. 

Třetím druhem kvalitl 1 jsou afektivní kvality a afekce. Sladkost, hořkost, kyselost atp. jsou 

afektivními kvalitami, protože ve smyslech vyvolávají podráždění. Naproti tomu bledost nebo 

tmavost tváře se nenazývají afektivními kvalitami ve stejném významu, protože jsou samy 

vyvolány citovým vzruchem. Pakliže je tento jev trvalý anebo těžce změnitelný, nazývá se 

správně kvalitou, protože určuje, jaký někdo je. Na druhé straně to, co rychle vzniká a rychle 

15 Viz EN II, 4, ll 06a9-l 0: "ĚTl ovvaTOtllÉV E0!1EV cpÚOEl, aya8ol OE fl KaKOt OV ytVÓ!1E8a cpÚOEl'" 

16 Viz EN II, 4, ll 06a3-4: "a! o' apETalnpoatpÉOEl) Tl VE) fl OVK Č:VEV npoatpÉOEW)." 

17 Viz EN III, 7, lll4a25-31: "ÓllOÍW) OE Kalmpl ao8ÉvEtav KatTIJÍpwmv· ov8Et) yap &v 

OVElOÍCJElE TvcpAé;) cpÚOEl fl ĚK vóoov fl ĚK TIATJyfís, aAAÓ: !10AAOV ĚAEJÍoat· Té;) o' ES oivocpAvyías 

fl Č:AATj) Ó:KoAaoías nas &v Ě1TlTlllJÍOal. TWV ol'] mpl TO 0Wlla KaKIWV a! écp' JÍillV ETilTlllWVTat, 

aí OE llll écp' lllllV OV. EÍ o' o{ÍTw, Ka\ Ěn\ TWV Č:AAWV a! Ě1TlTlllW!1EVat TWV KaKIWV écp' JÍillV &v ElEV." 

18 Čtvrtý druh kvality, tvar, se ve výčtu duševních jevů nevyskytuje. 
19 Viz Cat. 8b26 nn. 
20 Viz Cat. 9al4 nn. 
21 Viz Cat. 9a28 nn. 
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uvolňuje místo něčemu jinému, se nazývá afekcí; ten, kdo zčervená po zahanbení, není 

nazýván červeným stejným způsobem jako někdo, kdo je červený přirozeně a dlouhodobě, 

například vlivem nemoci. Vzhledem k duši se mluví podobně o afektivních kvalitách a 

afekcích; v důsledku těžce měnitelných poruch může být někdo šílený, a ve shodě s tím se o 

něm říká, že takový je, zatímco pro afekci nikoho nenazýváme takovým jménem, například 

pro pouhé podráždění nikoho nenazýváme zlostným. Tyto citové vzruchy proto nejsou 

kvalitami a jejich specifickou diferenci lze určit jako podráždění s krátkodobým účinkem. 

Diference mezi jednotlivými druhy kvalit je dána spíše způsobem pozorovaní nežli 

faktickou odlišností. Mezi dispozicemi i afektivními kvalitami se objevují v Aristotelových 

příkladech identické položky, jako teplo a zima, jednou se však míní stav s ohledem na 

faktický stav věcí, podruhé se míní s ohledem na to, co tato kvalita působí. Podobně u 

přirozených schopností Aristotelés explicitně říká, že uvedené kvality (boxer, běžec) nemáme 

brát s ohledem na dispozice, jež tyto výrazy vyjadřují, nýbrž s ohledem na schopnost je nabýt; 

Aristotelés tedy uznává, že přirozené schopnosti jsou i dispozicemi. a instruuje čtenáře, jak 

mezi nimi vidět rozdíl. Různé druhy kvality vyjadřují vlastnosti věci v různých ohledech; 

stavy a dispozice říkají, v jakém stavu se nachází, přirozené schopnosti říkají, jaké dispozice 

bude zkoumaná věc nabývat snadno či těžce, a konečně afektivní kvality jsou vlastnosti 

zkoumané s ohledem na jejich působení či původ. Afekce posléze Aristotelés z kvalit 

vylučuje, protože trvají příliš krátce, než aby se podle nich dala věc nazývat. A však fakt, že 

Aristotelés uvádí afekce v tak úzkém spojení s kvalitami, naznačuje, že jsou kvalitami alespoň 

odvozeným způsobem. Tato výluka je zřejmě opět způsobena tím, jak se o věci mluví. Kdyby 

totiž dúvodem této výluky byla pouhá pomíjivost stavú afekce, mohli bychom se tázat, proč 

Aristotelés nevylučuje z kvalit též dispozice, jejichž specifickou diferencí vúči stavúm je 

právě pomíjivost. Dúvodem zřejmě je, že zatímco o věcech říkáme, že jsou takové a takové, i 

v případě krátké doby jejich dispozice, nemáme ve zvyku stejným zpúsobem vypovídat o 
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lidském charakteru; a zkoumaný pasus se právě týká afektivních kvalit a afekcí s ohledem na 

duši. 

Vidíme, že pro určení vnitřního obsahu duše vyhrazuje Aristotelés dva druhy kvality a 

afekce. Jestliže kritériem správného rodového zařazení ctností a špatností je, že jsou 

předmětem chvály a hany, tak již vidíme, proč budou ctnosti v rodu stavů. Přirozené 

schopnosti ani afekce nejsou v naší moci; ony vyjadřují jenom potenci, nikoli aktualitu, tyto 

pak jsou jenom přirozenou reakcí na vnější podnět22 a nevyjadřují kvalitu duše. Stavy jsou 

trvalou aktuální dispozicí duše, vyjadřují tak, čím duše je, a navíc je to jediný druh kvality, 

který je ještě volný pro ctnosti, pokud ctnosti mají být nějakou kvalitou duše. Aristotelés 

v této kapitole argumentuje pro ctnosti coby stavy negativně; protože to nemohou být 

dynameis ani pa thé, musí to být stavl3
. 

Dle Cat. 8 jsou stavy trvalou dispozicí, každý stav je totiž i dispozicí, ne každá dispozice 

je stavem, a jejich rozdíl spočívá v tom, jak jsme již řekli, že stavy jsou trvalé nebo alespoň 

těžce změnitelné. Naše vybočení ke Kategoriím si kladlo za cíl získat základní technickou 

charakteristiku stavu mimo kontext etiky, nyní se však vracíme k etickým spisům a dále zde 

upřesníme funkci pojmu "stav", která se nebude rodově lišit od již získaného pojmu, bude se 

však specifikovat. 

Stav v etickém kontextu podržuje základní charakteristiku z Kategorii- stálost, krom toho 

však přibírá ještě funkci jakéhosi převodníku mezi city a specifickou situací jednajícího na 

straně jedné, a výsledným jednáním na straně druhé. Stav jakožto ctnost nebo špatnost určuje, 

22 Viz EN III, 7, 1113b26-30: "npoTpÉYJOVTE) TOU) OE Kwi\úooVTE). KOÍTOl ooa !JÝ]T' i:<p' fJ!JlV 

i:oTI IJÝJ8' ÉKoúma, ovoEt) npoTpÉnETat npáTTEtv, ws ovoi:v npo Epyov ov To lTEto8fívm 

!JTJ 8Ep!JaÍvw8m ll ó:i\yETv ll lTE!Vfjv ll &i\i\' OTIOVV TWV TOlOÚTwv· ov8E:v yap ÍÍTTOV 1TE!OÓIJE8a 

OVTÓ:." 

23 Viz EN II, 4, ll 06al 0-13: "EÍ ovv IJÝ]TE ná811 EÍolv a i ó:pnal !JTÍTE ovváiJEl), i\EÍmTm 

E~El) OVTCx) ElVOl. o Tl !JEV ovv EOTl TCP yÉVEl TÍ Ó:pETÝ], E'ípT]TOl. " 
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jakým způsobem se budeme stavět k afekcím24
. Například pocit strachu je normální, není 

v naší moci jej ovlivnit25
, je však v naší moci zůstat na bojišti nebo z bojiště zběhnout. 

Zústaneme-li stát, tudíž neprojevíme nadměrný strach, naše jednání poukazuje na stav 

statečnosti v naší duši; a zběhneme-li, naše jednání odhalí stav zbabělosti26 . Samy afekce jsou 

morálně ambivalentní, jsou přirozené, a tedy neovlivnitelné, rozhodující je, kjakému 

výslednému jednání v součinnosti se stavem jednajícího vedou. Podle stavu vzhledem 

k afekcím se nazývá jednající tak a tak, skrze stavy se pocity a schopnosti projevují buď 

rozumně, nebo nerozumně27 . Proto zřejmě mravní stav určuje naše jednání a zároveň toto mu 

přísně odpovídá; stav a jednání si vzájemně odpovídají. 

Další zvláštností etických stavů je důležitost jejich genealogie; Aristotelés totiž potřebuje 

zdůvodnit možnost morálních soudú, která, jak jsme ukázali, stojí v základu určení ctností 

jakožto stavů. Stav, bez ohledu na svou morální kvalitu, nám není dán přirozeně. Kdybychom 

jej mělifYsei, nemohl by obsahovat svobodnou volbu, protože nic, co je dáno přirozeně, nelze 

změnit28 . A stavy právě proairesis nutně obsahují, pročež, mimo jiné, jsou i předmětem 

morálních soudů. K tomu, že stavy nemáme od přirozenosti, se Aristotelés vyjadřuje 

explicitně, a zdá se dokonce, že snad při narození vúbec žádný stav nemáme, je zde teprve 

zapotřebí obdělávat duši zvykem, aby v ní nějaký stav vzniknue9
; ve zkoumaném pasu sice 

24 Viz EN ll 05b26. 
25 Viz pozn. 23. 
26 Pro zjednodušení zde odhlížíme od bytostné situovanosti Aristotelovy etiky, tj. že záleží vždy na dané situaci 

objektivní i subjektivní, zda zůstat na bojišti je projev ctnosti (statečnost), nebo projev špatnosti (smělost). 
27 Viz EE II, 2, 1220b7-20. 
28 VizENII,l, 1103al8-26: "És OV Kal ofjAov OTl OÚOE!-lÍO TWV i)81KWV Ó:pETWV cpÚOEI iJI-ltV ÉyyÍVETOI" 

oú8Ev yap TWV cpÚOEI OVTWV aAAws É8í~ETOI, oíov ó Aí8os cpÚOEI KÓ:TW cpEpÓ!-lEVOS OÚK &v É8m8EÍT] 

&vw cpÉpw8m, oúc,' &v !-lVpiÓ:KIS aúTov É8Í~lJ TIS &vw pnnwv, oúoE To nvp KáTw, oúo' 

aAAO OÚOEV TWV aAAWS mcpvKÓTWV Ď:AAWS &v É8108EÍT]. mh' &pa cpÚOEI OVTE napa cpÚOIV 

ÉyyívovTal al Ó:pETaÍ, Ó:AAa mcpvKÓOI !lEV ÝJ!-llV oÉsao8m aÚTÓ:S, TEAEIOV!-lÉVOIS OE Ola TOU í!8ovs." 

29 Viz EN X, 1 O, 1179b20-26: "!lEV Tfjs Ó:pETfjs. yívw8m 8' ó:ya8ovs o'íoVTOI Ol !lEV cpÚOEI Ol o' 
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nemáme hexeis uvedené explicitně, nicméně víme-li, že stavy vznikají zvykem a že jejich 

známkou je libost a nelibost30
, je zjevno, že zde musí jít o stavy. Pro náhled, že stavy nejsou 

fosei, musíme poukázat na jejich vznik, tím se též ukáže jejich závislost na jednajícím a 

nepřímo se poukáže na jejich stálost. 

Co do způsobu geneze můžeme rozlišit dva druhy stavů - mravní a rozumové, čemuž pak 

odpovídají dva druhy ctností a špatností. Toto členění odpovídá dvěma složkám duše -

rozumné a nerozumné31
. Mravní ctnosti vznikají navykáním, ctnosti rozumové vznikají 

učením, pročež potřebují zkušenost a čas32 . Zdá se tu, že mravní ctnosti jaksi předcházejí 

ctnosti rozumové, protože potřebují "pouze" zvyk, zatímco ctnosti rozumové potřebují, 

expressis verbis, čas a zkušenost (otÓTIEp E!..mEtpía~ OElTat Kat xpóvov)33
. Nejprve by 

jednající získával ctnosti mravní, jako spravedlnost nebo statečnost, a teprve později by získal 

rozumnost a moudrost. Takové tvrzení však není bez obtíží, protože v definici mravní ctnosti 

je pevně zakotven odkaz k rozumnosti34
, jedné z rozumových ctností. K tomuto problému se 

vrátíme poté, co probereme celou ctnost, zejména její vznik z jednání v souvislosti se zvláštní 

strukturou aristotelské praxis. 

Ě8Et Ol OE 8toaxiJ. TO !JEV ovv TilS <pÚOEWS ofjAOV WS OVK É<p' T]IJlV VTIÓPXEl, OAAa otá Ttvas 8Eías 

aiTías TOlS ws aJ..n8ws EVTVXÉOlV vnápxEt· ó OE Aóyos Kal i] otoaxi] IJTÍ TIOT' OVK Év anamv ioxúEl, 

OAAO OEl TipOOlEtpyáo8m TOlS Ě8wt Ti]v TOV OKpOaTOV y;vxi]v npos TO KOAWS xaípElV KOtiJlOElV, 

womp yf]v Ti]v 8pÉy;ovoav TO OTIÉpiJa." 

30 Viz EN ll 04b3-5: ":LrwETov OE oEI notEio8m Twv Ě~Ewv Ti] v ÉmytvoiJÉVTJV i]oovi]v fl Mnnv 

Tols Ěpyots· ó !JEV yap amxó!JEvos Twv owiJaTtKwv" 

31 VizENVI, 2, 1139a4-15. 
32 Viz EN II, I, ll 03al4-18. 
33 Viz EN II,!, 1103a16-17. 
34 Srv. Sorabj i, Richard. Aristotle on the Role oflntellect in Virtue. In Essays on Aristotle 's Ethics (Rorty, A. O. 

- ed.). Berkeley: University of California Press, 1980, s. 216. Proces habituace není jenom pouhé navykání, 

nýbrž navykání s ohledem na pochopení situace. Orthos logos z definice ctnosti můžeme považovat za výkon 

fi'onésis, srv. tamt. s.206, k tomu viz též EN VI, 13, 1144b21-28. Srv. též Maclntyre, Alasdair: Ztráta ctnosti,s. 

183. 
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Aristotelés říká, že stavy vznikají z činností, podobně jako v případě umění, kdy se člověk 

hraním na kytharu stává kytharistou, stavěním domů stavitelem. Tak podobně i v etické 

oblasti se jednající zbabělým jednáním stává zbabělým nebo spravedlivým jednáním se stává 

spravedlivým. Aristotelés sice tvrdí, že každý jednající je jaksi vinen svým stavem, ale již o 

pár řádků níže svůj názor zpřesňuje, když říká, že alespoň počátky našeho stavu jsou v naší 

moci35
. Důvodem této restrikce je povaha jednání, které z hexis vyplývá a zároveň ji stvrzuje. 

Proto Aristotelés klade ohromný důraz na počátek tvoření stavu36
, nebot' jej lze jen nesnadno, 

pokud vůbec, později měniti. Určitě však můžeme tvrdit, že dle Aristotela stavy vznikají ze 

stejného jednání a zvykem se poté dokonávají; naše hexis postupně petrifikuje37
. Uvedený 

vznik stavu platí stejnou měrou pro všechny stavy, tj. jak pro zdatnosti, tak pro špatnosti. 

Zatím jsme mluvili o stavu obecně, nyní je nám promluviti o ctnostech a špatnostech 

konkrétněji, uvést jejich druhové diference. Vysvětlili jsme již, jak se stav vtěluje do jednání, 

že převádí komplexní podněty do reakcí přiměřených jednajícímu. Ctnost a špatnost jsou 

různými druhy takového převodu; ctnost vede ke krásnému jednání i jednajícímu, špatnost 

pak k jeho opaku38
. Jaký stav tedy bude ctností? 

35 Viz EN III, 8, 1114b26-1115a3: "Kotví] !lEV oi'iv mp\ Twv Ó:pETwv E'ípT]Tat rlll'i"v TÓ TE yÉvos TÚm:p, 

OTl !lEOÓTT]TÉ') Eimv KOl OTl E~El'), v<p' wv TE yívovTat, OTl TOÚTWV npaKTIKOl <Kat> KaS' aÚTÓ'), 

KOl OTl É<p' fJlllV Kat ĚKOÚO!Ol, KOl OVTW') W') av 6 ópSos Myos 1TpOOTÓ~TJ ovx O!lOÍW') 

OE ai npá~EI') ĚKoúmoí Eim Kat ai E~Ets· Twv !lEV yá:p npá~Ewv á:n' á:pxfís llÉXPI Tov TÉAovs 

KÚptoí Éo!-lEV, EiOóTE') TÓ: KaS' EKaoTa, Twv E~Ewv OE TfíS á:pxfís, KaS' EKaoTa OE 

Ti npóoSEO!') OV yvwpq..tO'), womp ÉTil TWV á:ppwOTIWV" á::\A' OTl É<p' fJlllV ~v OVTW') 

Tlllrl ovTw xpJÍoaoSm, otá: Toí1To ĚKoÚmot. " 

36 Viz EN II, I, 1103b23-25: "ov lltKpov ovv ota<pÉpEt To ovTws il ovTws EvSvs ÉK vÉwv ÉSíl,;wSm, 

Ó:AAÓ: 1TÓJ.l1TOAV, !lOAAOV OE TO TIOV. " 

37 Viz Sparshott, Francis. Taking Life Seriously: A Study ofthe Argument ofthe Nicomachean Ethics. Toronto: 

University ofToronto Press, 1994. 461 s. ISBN 0-8020-7179-1; str. 88. 
38 Viz EN 11 06a21-24. 
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Základní definice ctnosti je: "Ctnost jest záměrně volícím stavem, který udržuje střed nám 

přiměřený a vymezený úsudkem, a to tak, jak by jej vymezil člověk rozumný."39 Co je stav, 

jsme již probrali, nyní probereme zbylé prvky definice v následujícím pořadí: záměrná volba 

a rozumnost. 

39 Viz EN II, 6, 1106b36-1107a2: "EoTtV &pa i] Ó:pETTJ E~l5 npoatpETlKfJ,EV IJEOÓTf)Tl ovoa Tíj npos 1']!16:5, 

wplOIJÉVl:J AÓyctJ Kal 0 &v ó <ppÓVliJOS ópíomv." 
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2.2. Záměrná volba mimo etický kontext 

V našem zkoumání záměrné volby se nejdříve vydáme na průzkum spisů, které se netýkají 

přímo etických problémů. Tímto postupem se pokusíme zjistit, jak záměrné volbě Aristotelés 

rozuměl mimo etická zkoumání; snad větší volnost a menší terminologická ostražitost 

v místech, která jsou vzdálena zkoumání lidského charakteru, poodhalí funkci výrazu 

"proairesis", a tím nám umožní určit její nejdůležitější rysy; podobně jako když někdo udělá 

osvětlující odbočku mimo hlavní rámec svého proslovu, vyjádří se obvykle s větší lehkostí, 

bez pocitu tíhy celého problému. Poté se vrátíme k etickým spisům a získané pojetí 

porovnáme se záměrnou volbou etiky. 

Asi nejběžnějším významem řeckého výrazu proairesis je intence. V tomto významu 

nalézáme proairesis u Aristotela na mnoha místech. Zároveň však nesmazatelně obsahuje i 

ohled volby něčeho před něčím. Křížův překlad "záměrná volba" považujeme za správný, 

protože podtrhuje rozumový ráz a intencionalitu této volby40
. 

Genus všech typů počátků je, že z něj věci vznikají nebo jsou skrz něj poznávány41
; 

jednotlivé počátky se liší úhlem pohledu, ze kterého jsou první42
. Takovým počátkem je i 

záměrná volba, a to u těch věcí, které jsou pohybovány či měněny právě záměrnou volbou43
. 

4° K tomu viz Křížovu poznámku ke straně 72 českého vydání Etiky Nikomachovy, viz Aristotelés. Etika 

Nikomachova. Praha: Petr Rezek, 1993, s. 292. 
41 Viz Met. V, I, 1013al7-19: ,;rrávTa yap Ta ahta c'xpxaí. naawv !-lEV oliv Koivov Twv c'xpxwv 

TO TIPWTOV ElVat o8Ev fl ĚOTlV fl yíyvETat fl ytyvwaKETm" 

42 Aristotelés zde rozeznává celkem šest druhů počátků, a sice: (!) odkud se něco začne pohybovat, (2) začátek 

z hlediska účelnosti, (3) počátek jakožto základní stavební kameny, (4) počátek jakožto původce změny, aniž 

sám vstupuje do procesu, (5) proairesis, (6) počátek poznání věci - předpoklady a důkazy. Viz Met. V, I, 

I O 12b34-l O 13a23. 
43 Viz Met. V, I, 1013al0-14: "i:K Tfís Aotoopías· i] OE ov KaTa npoaípwtv KtvEITm Ta KtvoÚJ-!Eva 

Kat J-!ETa[3áAAEl TÓ: J_lETa[3áAAOVTa, W01TEp a'í TE KaTa TIÓAElS c'xpxa\ Kat ai ovvaaTEtat 

Kal aí [3aatAEtat Kal TvpavvíoEs c'xpxa\ MyovTat Kal aí TÉXVat, Ka\ TOÚTwv 

aÍ Ó:pXlTEKTOVlKa\ !-!ÓAlOTa. " 
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Jako příklad zde Aristotelés uvádí stát, ve kterém s·e věci mění dle vůJe vládců. Považujeme 

za důležité, že Aristotelés uvádí mezi počátky i záměrnou volbu, protože vymezuje region 

jsoucna, který nenáleží žádné exaktní vědě, tj. fysice ani metafysice, jako je tornu u ostatních 

počátků. Zároveň jako jediný počátek je počátkem věcí, které mohou býti i jinak, protože 

nejsou nutné (anankaion); vždyť nutnost se protiví záměrné volbě, protože vnější donucení 

jako forma nutnosti zabraňuje záměrné volbě v účinku44 , a dále to, co je nutné, je protikladem 

pohybu, který vzchází ze záměrné volb/5
. Máme zatím proairesis jako počátek určitého 

pohybu, a tento pohyb nespadá pod vládu nutnosti. Aristotelés zde jasně říká, že nutné je to, 

co se nedá přemluvit, aby bylo jinak, zatímco proairesis se právě týká věcí, jež mohou být i 

jinak. 

Když Aristotelés na začátku knihy VI MetafYsiky hledá předmět své první filosofie, tak 

ukazuje, že existují tři druhy věd: teoretické, poietické a praktické. Cílem teoretických věd je 

pozorování různých rodů jsoucna v nějakém ohledu, v případě fysiky jde o zkoumání toho, co 

má počátek pohybu v sobě. U poietických a praktických věd je cílem tvoření a jednání. 

V poietických vědách je počátkem to, co tvoří, a konečně v oblasti jednání je počátkem 

jednající, jeho proairesis. Formulace je zde nejasná, takže nevíme, jestli mají praktické vědy 

počátky dva, jednajícího a proairesis, nebo zdali je zde záměrná volba explikací nutné 

podmínky jednání. Hned poté Filosof dodává, že to, co má být jednáním vykonáno, a předmět 

záměrné volby jsou identické. Podstatné je, že zde dostáváme specifikaci pohybu, jehož 

počátkem je záměrná volba: pohyb v oblasti jednání. Záměrná volba je tedy počátkem 

44 Viz Met. V, 5, 1015a26-27. 
45 Zdánlivě odtažitý postřeh. Když Aristotelés analyzuje rozdíly mezi samočinností a náhodou (Phys. II, 6), říká, 

že to, co není schopno záměrné volby, není ani schopno učinit nic náhodně. Samočinnost je rozsahem širší než 

náhoda, samočinně může přijít například kůň z nebezpečné bitvy, tímto příchodem se sice zachránil, nepřišel 

však proto, aby se zaclu·ánil. Náhoda však je to, když se něco, co patří do oblasti proairesis, stává bytostem 

proairesis schopným. Daný pasus má pro náš výklad smysl jako další poukaz na vyvázanost proairese z oblasti 

nutného, vždyť v nutném není žádné náhody. 
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pohybu, ve kterém není nutnost, kde lze přemlouváním něco změnit, kterou souhrm1ě 

nazýváme jednáním. Vidíme též, že záměrná volba je pro etickou oblast, která se zabývá 

právě jednáním, velice důležitým pojmem; nedovídáme se tu zatím sice nic konkrétního, spíš 

jenom nahmatáváme první obrysy pojmu. 

Na jiných místech nacházíme pasáže, které dávají záměrné volbě v oblasti lidského 

jednání a charakteru ještě větší váhu. Charakter (fí8TJt6 je pro Aristotela souhrnné označení 

pro sumu mravních a dianoetických stavů nějakého jednajícího. Charakter tak jest 

komplikovaným útvarem s mnoha různými stavy, zahrnujícím ctnosti, špatnosti i předpoklady 

pro afekce, zkrátka vše, co získáváme výchovou a habituací na základě přirozených 

schopností. Záměrná volba konstituuje a určuje charakter, je tedy primárním procesem 

v ustavování ctností, rozhoduje o kvalitě charakteru a zároveň je kritériem pro určení kvality 

charakteru. Pakliže je ctnost tím, co určuje naši praxis, a v praxis záleží i nejzazší cíl lidského 

žití, tj. eudaimonia, tak se záměrná volba náhle stává ústředním bodem celého schématu, 

vždyť to, co určuje mravní stav, určuje i jednání, a tak může aktualizovat i blaženost47
. Na 

46 Srv. ENVII,l, 1145al5 nn. 
47 Naše tvrzení můžeme podepřít vícero citacemi. Například viz Rhet. l, 8, 1366a14-15: "We shall learn the 

qualities [use better character] of governments in the same way as we learn the qualities of individuals, since 

they are revealed in their act of choice; and these are determined by the end that inspires them (Ta flEV yap 

fí8fl cpavEpa KaTa T~v rrpoaípEmv,Ji OE rrpoaípwts avacpÉpETa\ rrpos To TÉAos)."; viz též Potit. VII, 13, 

1332a30: " ... whereas excellence and goodness in the state are not matter of chance but the result of knowledge 

and choice (To OE orrovoaíav ETvm T~V TfÓAlV OÚKÉTl TVXflS Ěpyov a/..A' ETflOTJÍflllS Kat 

rrpompÉoEws)." Proairesis zde určuje dvojí: určuje jak sám charakter, tak i způsob, jak jej lze poznat, protože 

právě v aktu volby se charakter odhaluje. Toto kognitivní hledisko, tj. že charakter je poznatelný právě skrz 

proairesis, je vůdčím momentem významu záměrné volby v Poetice. Charakter tu odhaluje volbu jednajících a 

tím se pro obecenstvo konstituují jednotlivé charaktery. K tomu viz Poet. 6, 1450b9: "Character in play is that 

which reveals the choice of agents (ĚoTtv OE ~8os flEV To TotovTov o OflAOt T~v 

rrpoaÍpEotv)."; viz též Poet. 15, 1454al8: "There will be an element of character in play, if (as has been 

observed) what a personage says or does reveals a certain choice. (ĚSEl OE ~8os flEV i:av womp E:Mx811 rrotl] 
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druhé straně je záměrná volba viditelným projevem neviditelného charakteru, tím proairesis 

odhaluje charakter jednajícího ostatním lidem, takže zakládá možnost mluvení o ctnostech a 

špatnostech, což, jak jsme již viděli, je obvyklým Aristotelovým východiskem v etických 

zkoumáních. Ctnostný člověk se nám totiž zjevuje ve svém jednání pochopeném jakožto 

výsledek proairesis, teprve z jeho záměrného volení různých činností dostávají ctnosti svá 

jména. 

Obraz záměrné volby, jak jsme jej získali z textú, které nepojednávají o problémech etiky, 

je následující: záměrná volba jest počátkem pohybu v oblasti lidského jednání, tento pohyb 

není nutný, je přístupný přemlouvání, je dobrovolný. Záměrná volba též určuje charakter 

jednajícího, jak fakticky, tak i pro vnějšího pozorovatele, tím určuje ctnosti i špatnosti 

jednotlivého charakteru jakož i pojem ctností a špatností. 

<pavEpov 6 Myos f] Ti rrp6:~ts rrpoaípwív Ttva <ří TIS &v> iJ)."; k tomu dále viz EE, II, ll, 1228a2: " ... but 

of the rightness of the end of the choice the cuase i s excellence. And therefore it is from a man· s choice that we 

judge his character. .. (Tov OE To TÉAos óp86v Eivm Tfjs rrpompÉoEws [oú] Ti c'xpETi] ahía. Kal otc'x 

TovTo EK Tíls rrpompÉmws KpÍVOJ.lEV rrolós Tts-)" 
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2.3. Záměrná volba v etickém kontextu 

Nyní se vracíme k Aristotelovým etickým zkoumáním. Záměrná volba je i zde důležitým 

pojmem, objevuje se jak v definici ctnosti jako bližší určení mravního stavu48
, tj. že je to stav 

záměrně volící (Ě~LS' rrpoatpETtKTÍ), tak ji nalézáme též v první větě Etiky Nikomachov/9
. 

Bez pochopení záměrné volby nelze pochopit celek Aristotelova etického projektu; svobodná 

volba je základem každého odpovědného a morálně hodnotitelného jednání. Bez takového 

jednání nemá chvála ani hana žádný smysl, zbytečná by byla i výchova, a smysl by neměla 

ani základní Aristotelova intence- pomoci posluchačům k lepšímu jednání. 

Aristotelův rozbor proairesis (EN III, 4-5) navazuje50 na rozbor dobrovolnosti (ÉKoÚatov) 

(EN III, 1-3) a dospívá k určení, že proairesis je něco dobrovolného, nikoli však všechno 

dobrovolné je záměrnou volbou. Dobrovolnost je zřejmě rod záměrné volby, a tak vše, co 

platí o dobrovolnosti, platí i o záměrné volbě, avšak ne vše, co platí o záměrné volbě, platí i o 

dobrovolnosti51
. 

Výsledkem Aristotelovy úvahy o dobrovolnosti, a nejkompletnější definicí dobrovolnosti 

je: jednání je dobrovolné, pokud je počátek tohoto v jednajícím a současně jsou tomu, kdo 

jedná, známy okolnosti jednání52
. 

Poté postupuje Aristotelés metodou vyvracení cizích názorů, které ztotožňují záměrnou 

volbu s žádostí, vznětlivostí, přáním nebo míněním53 . Není známo, kdo jsou oni 

48 Viz EN II, 6, ll 06b36- 1 I 07a2. 
49 Viz EN I, 1, 1094al-2: "Daoa TÉXVll Kat naoa l.lÉ8ooos, ÓiJoíws oi; npa~ís TE Katnpoaípwts, 

aya8ov TlVO) E<píw8at OoKEl." 

50 Viz ENIII, 4, 111lb4. 
51 Viz EN III, 4, 1111 b6-8: "JÍ TTpoaÍpEOl) oh EKOVOIOV IJEV <paÍVETat, OV TaVTOV OÉ, aM' ÉTTt TTAÉOV 

TO ÉKOVO!OV' ." 

52 Viz EN III, 3, 1111 a22-24: ""OvTO) o' CxKOVOÍOV TOU ~Í<;x Kat oť uyvotav, TO ÉKOVOIOV Oó~mv &v 

EtVat OV TÍ apxh EV avT0 EÍOóTt i-a Ka8' ĚKaOTa EV Ol) TÍ TTpa~l)." 
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oí OE MyovTE~; to však pro pochopení postupu a cíle argumentace není nejdůležitější. První 

tři prvky nesprávně ztotožňované se záměrnou volbou jsou různými druhy touhy. Gourinat 

poznamenává, že tuto sekvenci - žádost, vznětlivost, přání a mínění - nacházíme též v De 

motu animalium54
, kde jsou tyto psychické schopnosti uvedeny jako agens (KtVf]TtKov) 

živočichů, zatímco proairesis je mixturou myšlení a touhy. Jest tudíž zjevné, že proairesis 

nemůže být totožná se žádným z druhů touhy, protože touha je jenom její částí. Aristotelés 

však v této kapitole sleduje spíše vnitřní hranice touhy, aby jaksi zevnitř určil záměrnou 

volbu55
. 

Prvním důvodem, pro který žádostivost nemůže být záměrnou volbou, je, že nezdrženlivý 

člověk jedná na základě žádostivosti, nikoli však na základě záměrné volby, naproti tomu 

člověk zdrženlivý jedná ze záměrné volby, a nikoli ze žádosti56
. Vzhledem k tomu, že slovem 

"nezdrženlivost" se poukazuje na nemírnost v pití, jídle a sexuálních požitcích, je zřejmé, že 

se žádostivost týká tělesných požitků. Další rozdíl je ten, že žádost se nikdy neprotiví žádosti, 

zatímco proairesis se žádosti protiví57
. Tento argument je rozvedením předcházejícího, 

protože nejedná-li kdo na popud aktuální žádosti, činí tak díky rozumu, a ne díky nějaké 

opačné žádosti. Poslední důvod pro oddělení žádostivosti a záměrné volby se opírá o vztah 

k příjemnosti a nepříjemnosti. Žádost se k těmto vztahuje,proairesis nikoli. 

53 Viz EN III, 4, 1111 b 10-12: "oí OE AÉyoVTES O VTl'] v i:m8v!-(ÍOV il 8V!JOV il f3oÚAfiOIV ií TIVO Oó~ov 

ovK l:oíKomv 6p8ws AÉyEtv." Oproti Křížovu překladu "vůle" zde volíme pro překlad búlésis přání, které podle 

nás lépe vyjadřuje smysl termínu v tomto pasu. 
54 Viz MA, 700b22-23: "[3oúi\T]OIS OE KOl 8V!JOS KOl bn8v!-(ÍO TIÓ:VTO opE~Is,i] OE npooÍpEOIS KOIVOV 

Otovoíos KOl opÉ~EWS." 

55 Gourinat, Jean-Baptiste, Délibération et choix dans ťéthique aristotélicienne. In Verité pratique: Aristote

Éthique a Nicomaque livre Vl (Chateau, Jean-Yves- ed.). Paris: Libraire philosophique J. Vrin, 1997, str.108-

109. 
56 Viz EN III, 4, 1111 b 13-15: "éxi\óywv, i:m8v!-(Ío OE Kol 8v!JÓS. KOl 6 aKpOTTJS i:m8v!JWV !JEV 

npÓ:TTEI, npoatpOÚ!JEVOS o' ov· 6 EYKPOTTJS o' O:vánoi\tv npoatpOÚIJEVOS IJÉV, i:m8VIJWV 

'i:'-1 "" u OV. 

57 Viz EN III, 4, 1111 b 15-16: "Ko1npoatpÉOEI !JEV i:m8v!-(ÍO EVOVTIOÍJTO I, i:m8v!JÍO o' l:m8v!JÍ<;r OV." 
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Rovněž není záměrná volba ani vznětlivostí_, " ... neboť se zdá, že to, co se děje ze 

vznětlivosti, má nejméně povahu zán~ěrné volby."58 Aristotelés tu neuvádí žádné zdůvodnění 

svého tvrzení, domníváme se však, že se opírá o obecnou známost věcí; vždyť nic není 

vzdálenější jednání na základě záměrné volby nežli činy způsobené probuzením 

vznětlivostí 59
. 

Dále Aristotelés odlišuje přání od záměrné volby. První diferencí je, že přání se může 

týkat nemožného, zatímco volba nikoli, tak si lidé přejí býti nesmrtelnými60 nebo 

všemocnými61
, avšak nikdo si tyto věci nemůže vyvolit. Druhá diference zpřesňuje první tím, 

že omezuje pole možného na možné pro konkrétního jednajícího, tedy jednající nemůže volit 

jenom možné, nýbrž musí volit to, co je možné pro něj, přát si však může cokoli. Poslední 

rozdíl mezi přáním a záměrnou volbou spočívá v jejích vztahu k účelu. Přání se více vztahuje 

k cíli, například chceme být zdraví, avšak volíme prostředky k tomu, abychom cíle dosáhli. 

Tuto pasáž zakončuje Aristotelés tvrzením, že záměrná volba je to, co je v naší moci (écp' 

"fÍ!Jtv). Vzhledem k prvním dvěma podmínkám proairesis, tj. co volíme, musí být v oboru 

možnosti a současně v oboru možnosti pro volícího, tato poznámka není překvapivá. 

Zajímavá je v kontextu poslední diference, kde nám Aristotelés nepřímo říká, že v naší moci 

nejsou cíle našeho jednání, nýbrž jenom prostředky. V Etice Eudémově tak činí explicitně: 

58 Viz EN III, 4, 1111 b 18-19: "8VIJOS o' ĚTl ÍÍTTOV· ŤÍl<lOTa yap TO Ol O 6vjJOV KaTa 

npoaípwtv sTvm ooKEi " 

59 Gourinat, Jean-Baptiste, Délibération et choix dans l'éthique aristotélicienne, str. 111. 

60 Viz EN III, 4, 1111 b 19-23: "a /...A a IJTJV ovoi: (3ovA.noís ys, Kaímp ovvEyyvs <pmvójJsvov· 

npoaípEms !JEV yap ovK ĚoTt Twv ó:ovváTwv, Ka1 E'í TIS <paín npompslo6m, ooKoín 

&v i]J\í8tos s1vm· (3ovJ\nms 8' E:oT1 <Ka\> Twv ó:ovváTwv, oTov ó:8avaoías." 

61 Viz EE l225b32-34: "ó:J\J\a IJ~v ovoi: (3ovJ\nms Kal npoaípwts TavTóv. (3ovl.ovTat 

!JEV yap Ěvta [Tc(\hov) Kat TWV ó:ovváTwv síoóTES, oTav (3amAEÚEtv 

TE TIÓVTWV ó:v8pWTIWV Kal ó:6ávaTOI ElVat, TrpOatpElTat o' ov6El)" 
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"Nikdo si nikdy nevolí účel, vždy jenom prostředky, které se k němu vztahují." 62 Toto tvrzení 

může být zneklidňující; cíl našeho jednání nám totiž poskytují ctnosti, které jsou orientujícím 

faktorem našich tužeb, ctnosti zabezpečují, že usilujeme o dobrou praxis, a jsou, jak 

Aristotelés vícekrát zdůrazňuje, v naší moci. Každý jednající je odpovědný za svoje činy i za 

mravní stavy z těchto činů pocházející. To znamená, že cíl naší praxis musí být alespoň 

částečně v naší moci, jinak by jsme nemohli být odpovědní za své mravní stavy, jež tyto cíle 

podmiňují. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že nejzazší cíl lidského života 

eudaimonia- není žádným způsobem v naší moci63
, je totiž definován naší přirozeností64 . 

Dále Aristotelés odlišuje záměrnou volbu od mínění. Mínění se týká mnohem více 

předmětů než záměrná volba. Mínění se vztahuje jak k věčným a neměnným věcem, tak i 

k těm, co jsou v naší moci65
. Tudíž mínění se sice částečně kryje se záměrnou volbou, ale též 

ji přesahuje ve svém spekulativním rozměru. Druhou diferenci mezi míněním a záměrnou 

volbou tvoří zpúsob jejich hodnocení; mínění se rozlišuje skrz pravdu a nepravdu, zatímco 

proairesis se rozlišuje spíše skrz špatné a dobré6
. Výraz "spíše" (!lčx:AAov) tu naznačuje 

možnost, že by se záměrná volba mohla hodnotit částečně skrz pravdivost a nepravdivost, 

62 Viz EE 1226a7-8: "ov8EtS yO:p TÉAos ovoE:v npocxtpEITcxt, aAAa Ta npos To TÉAos·" Urmson k tomu 

argumentuje, že si cíle volíme, avšak nemůžeme zaručit jejich naplnění, pročež tyto cíle nejsou plně v naší moci; 

viz Urmson, J. O. Aristotle 's Ethics. Oxford: Basil Blackwell,l988. 130 s. ISBN 0-631-15673-9, str. 51. Oproti 

tomu my podržujeme názor, že cíle si nevolíme, protože tyto vyplývají z našich etických stavů, které nejsou 

v moci rozvahy. 
63 Viz např. Sparshott, Francis. Taking Lije Seriously: A Study of the Argument of the Nicomachean Ethics, str. 

122; Pellegrin, Pierre. Aristotle. In Greek Thought (Brunschwig, Jacques; Lloyd, Geoffrey E. R. - eds.). 

Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000, s. 572. 
64 Viz EN I, 6. 
65 Viz EN III, 4, 1111 b30-33: "yO:p EOlKEV JÍ npooÍpEOlS mp\ TCx i:<p' TÍfllV ElVal. OVOE oi] Oó~o &v E'írr 

JÍ l-!EV yap Oó~o OOKEtm:p\ náVTO dvm, Kal OVOEV TjTTOV mp! TCx CxÍOlO Kal TCx aOúvoTO fl 

66 Viz EN 1111b33-34:" Kal TY 'fJEVOEl KOl CxATj8Et OlcxtpElTCXl, OV T<{:l KOK<:{} KOl ayo8y,i] npooípEOl') 

OE TOVTOl') [lQAAO\~." 
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v Etice Eudémově však Aristotelés tuto možnost rozhodně vylučuje67 . Bez ohledu na tento 

odkaz soudíme, že pro Aristotela nemůže být proairesis pravdivá a nepravdivá. V MetafYsice 

totiž určuje, čeho se týká pravda a nepravda, a říká, že pravdivostní hodnota není ve věcech, 

nýbrž jenom v myšlení (en dianoia). Dále pravdivý kladný soud vypovídá to, co je ve 

skutečnosti spojeno, tj. přisuzuje něčemu něco, záporný pak vypovídá to, co je ve skutečnosti 

rozděleno, tj. odpírá něčemu něco68 . Ve věcech tedy není pravdy, jako kdyby dobré bylo 

pravdivé a špatné hned nepravdivé. Aristotelés zde odděluje možnost posoudit něco ve smyslu 

dobra a špatnosti od pravdivostní hodnoty tvrzení. Mínění se výslovně nehodnotí podle 

špatného a dobrého, zatímco záměrná volba se hodnotí spíše dobrým s špatným. Je-li tedy 

dvojice dobro/špatnost nesouměřitelná s dvojicí pravda/nepravda, nelze zřejmě uvažovat o 

proairesis jakožto o přístupné pravdivostní hodnotě. Řekli jsme již, že proairesis v sobě nějak 

spojuje jak touhu, tak prvek rozumu, vidíme však, že není identická se žádným z nich. 

Postupně Aristotelés vyloučí totožnost proairesis s třemi druhy touhy (žádostivost, 

vznětlivost a přání) jakož i s míněním, které zde může reprezentovat intelektuální složku. 

Záměrná volba však jistě není odtržena od rozvahy, od porady s rozumnou složkou duše69
. 

Než tedy přistoupíme k interpretaci záměrné volby, musíme ještě promluvit o rozvažování, 

protože žádná záměrná volba není bez rozvažování. 

67 Viz EE II, ll, 1228a2-4: "Kal 8lix TOUTO EK TfíS rrpompÉoe:ws KpÍVO!JEV rrolós Tts· TOCiTo 8' éaT\ 

To TÍvos !!vEKa rrpáTTEl, ó:)..)..' ov TÍ rrpáTTEt." 

68 Viz Met. Vl, 4, !027b20-23: "To !JEV yó:p Ó:ATJ8Es Ti']vKaTácpamv E:rr\ Té;) ovyKEIIJÉVC}l ĚXEI Ti']v 

8' ó:rrócpamv Err\ T0 8t1JPTJIJÉV~, To OE '!JE08os TOÚTov Tov IJEPIOIJOV T(jv ó:vTÍcpaaw"; a dále tamt. 

1 027b25-27: "oů yáp EOTt TO '!JECioos Kal To Ó:ATJ8Es EV Tol s rrpáy!Jamv,oTov To !JEV ó:ya86v ó:A.n8i:s 

To oE K a Kov Ev8vs '!JEv o os, ó:M' Ev otavoí~" 

69 Srv Sorabji, Richard: Aristotle on the Role of lntellect in Virtue, s. 201-205. 

24 



2.3 .1. Rozvažování 

Rozvaha se netýká věčných věcí, ani těch, co se pohybují z přirozenosti. Za věčné 

považuje Aristotelés vesmír a nesouměřitelnost úhlopříčky se stranou čtverce, které jsou obě 

neměnné, pohyb postrádající entity. Domníváme se, že Aristotelés má tu na mysli zejména 

aspekt absence pohybu u nebeských těles a matematických entit, protože pokračování 

negativního určení předmětu rozvažovaní náš Filosof uvádí slovy "ale ani o tom, co jest 

v pohybu70
" a splňuje jisté podmínky, nemůžeme rozvažovat. Věčné entity tedy nejsou 

předmětem rozvahy právě proto, že nepodléhají žádné změně, a nemohou proto být ani v naší 

moci. 

Z entit, které jsou v pohybu, nemohou být předmětem rozvahy ty, (a) které se pohybují 

skrz nutnost nebo přirozenost či jinou příčinu, a současně jsou pravidelné, (b) dále které jsou 

sice přirozené, avšak jsou nepravidelné, (c) jejichž výskyt je nahodilý, (d) které jsou sice 

v moci člověka, ne však toho, který rozvažuje71
. Negativní postup končí pozitivním výměrem: 

"Uvažujeme o tom, co jest v naší moci a co námi může být vykonáno; a to také zbývá."72 Za 

příčiny pohybů, které nejsou předmětem rozvahy, Aristotelés uvádí přirozenost, nutnost a 

náhodu, zatímco příčinou pohybu toho, co je předmětem rozvažování, je rozum a všechno to, 

co závisí na člověku73 . Co je nutné a přirozené, nemůže být nikdy jinak, proto též ctnosti 

nejsou přirozené, ale jenom možné na základě přirozenosti74 . Pojetí nahodilosti je tu identické 

s pojetím nahodilosti z Fysiky; příklad s náhodně nalezeným pokladem z Etiky poukazuje na 

70 Viz EN III, 5, 1112a23: "O. AJ...' o voE mp\ Twv Ěv KtvJÍoEt". 

71 Viz EN III, 5, lll2al8-32. 
72 Viz EN III, 5, lll2a30-31: "[3ovAEVÓiJE8a oi: mp\ TWV i:cp' ÝJl-ltV Kal rrpaKTwvfi aiha OE Kal 

ĚoTt !.oma." 

73 Viz EN III, 5, lll2a3l-33: "aiTÍat yap OOKOVOIV ETvm q:>VOI$ Kat avayKfj Kat TÚXll. ĚT! OE VOU) Kat 

Trav TO ot' av6pwrrov." 

74 Viz EN II, 1, ll 03b9-18. 
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stejnou strukturu náhody jako příklad s·náhodným potkáním dlužníka na agoře. V obou 

případech je náhoda závislá na intencionalitě lidského jednání. Jedině v rámci intence vykopat 

studnu může být nalezení pokladu náhodou a stejně tak jedině v rámci intence navštívit 

přítele může být potkání dlužníka náhodou, fysikálně vzato však na těchto příkladech není 

žádné náhody. Příroda tento druh náhod nezná než jenom metaforicky; v jednání se náhoda 

projevuje jako narušení finální příčiny, měli jsme v úmyslu vykopat studnu, nikoli nalézt 

poklad, v přírodě se také může narušit finální příčina, a tak vznikne něco, co není vždy ani 

zpravidla. Aristotelés analyzuje nahodilé jsoucno v MetafYsice a říká, že jeho příčinou je 

zřejmě látka, protože obsahuje možnost něčeho jiného, než co vzniká zpravidla. Takovéto 

nahodilé jsoucno však není předmětem žádné vědy, protože je příliš neurčité, zatímco každá 

věda zkoumá jsoucno zjasně definovaného hlediska 75
. 

Rozvaha se netýká žádného exaktního poznání, ale týká se toho, v čem je díl nejistoty76
. 

Nakládání s prvky, jejichž povaha je zřejmá, totiž v sobě nenese žádnou možnost nakládat 

s nimi jinak, nevytváří tak žádný prostor pro rozvažování. Méně exaktní obory připouštějí 

rozvahu. Aristotelés definuje případy, kterých se rozvaha týká, jako pravidelné avšak 

s nejistým výsledkem77
. Na jedné straně říká, že čím méně přesnosti je v nějakém oboru, tím 

více je v něm zvažování, na druhé straně však uvádí, že rozvaha se týká toho, co je zpravidla. 

Jest zjevno, že z rozvahy vylučuje absolutní exaktnost, poté však chce, aby se držela onoho 

vágního zpravidla; co tedy toto Aristotelovo "zpravidla" (w) hr\ To noA.ú) znamená? 

75 Viz Met. VI, 3. 

76 Srv. Wiggins, David. Deliberation and Practical Reason. In Essays on Aristotle's Ethics (Rorty, A. O.- ed.). 

Berkeley: University ofCalifornia Press, 1980, s. 237. 

77 Viz EN III, 5, 1112b8-9: "To [3ovAEÚE08at OE EV Tois ws ETit To rroAú, c'xof]Aots OE rrws 

c'xrro[3f]oETat, Ka\ Ev oís c'xotóptoTov." 
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2.3.2. W) ĚlTl TO TIOAÚ 

"Zpravidla" je běžným operátorem Aristotelova přírodovědného zkoumání, a tento 

operátor spojuje tvrzení ve svém dosahu s pravděpodobností. V Prvních analytikách tvrdí, že 

to, co zpravidla je nebo není, tvoří pravděpodobnose8 . To, co je "zpravidla", vytváří 

hodnověrnou proposici, která může stát jako základ sylogismu. V Historia animalium používá 

Aristotelés spojení W) ETit TO TIOAÚ relativně nejčastěji a vždy ve významu statisticky 

významné pravděpodobnosti. Za všechny uveďme alespoň dva příklady. Tak mléko zpravidla 

nalézáme jenom u samic, i když čas od času se objeví i u samců, jako bylo jednou 

zaznamenáno na Lemnu, kde dojili kozla79
. Anebo fena má nejvíce dvanáct bradavek, 

zpravidla však jenom pět či šest, zřídka jednu; avšak fena z Lakonského plémě má zpravidla 

osm bradavek80
. V obou těchto příkladech vyjadřuje W) ETit To TIOAÚ statisticky významnou 

položku, která sice není absolutní, může se však stát předmětem poznání. Rozdíl mezi tím, co 

je zpravidla, a tím, co je z nutnosti nebo mimotně, určuje Aristotelés v XI. knize MetafYsiky. 

Nutné je to, co se neděje z donucení, avšak stále stejně, zpravidla zase to, co se nemusí dít 

78 VizAPr II, 27, 70a4-6: "oE Ka1 OfJ!lEiov ov TavTóv EoTtv, 6:/-/-6: TO !lEV EiKós- i:oTt TipóTams- Evoosos-· 

o yap ws- ÉTI1 To TioM 'íoamv ovTw ytvÓ!lEvov i111iJ ytvÓ!lEvov il ov i111iJ ov, Toí:iT' EoTlv EiKós-, oíov 

TO !llOEtV TOV) <p8ovovvTO) il TO <pt/-Eiv TOU) Épw!lÉVOV)." 

79 Kozla dojili natolik úspěšně, že z tohoto mléka udělali i sýr, tento jev se pak opakoval i u jeho samčího 

potomka. Hospodář tyto úkazy považoval za znamení, tak se šel poradit k věštci, skrz kterého mu bůh oznámil, 

že znamení dávají tušit zisk bohatství. Viz HA 522all-l9: "Twv o' O:ppÉvwv EV TE TOlS Čf.A-

AOlS l;cpot) ml EV 6:v8pC:my EV ovoEvl !lEV w) ETil TO TIOAV yívnm yá/-a, O!lW) OE yívnm EV Ttatv, 

Eml Kal EV 1\JÍilVY a'ls ÉK TWV !lOOTWV, OV) EXEl ovo ó appfJV TIOpa TO aioo!ov, yá/-a llllÉAyno 

TooovTov woTE yívw8m Tpo<pa/-íoa, Kal TiáAtv ÓXEÚoavTo) Tcj) ÉK TOÚTov yEVO!lÉVy ovvÉ[3mvE Tav

TÓV. 'A/-"Ao To !lEV TotavTa ws- OfJ!lEta ÚTioAa!1[3ávovmv, Em't Ka1 Tcj) EV !\JÍ !lVY ávET!-Ev ó 8Eo) 

!10VTEV0!1Évy ÉTIÍKTfJOlV Ěow8m KTfJ!lÓTwv." Zdali onen šťastlivý hospodář nakonec skutečně ke štěstí 

přišel, se žel nedovíme. 
80 Viz HA 574b24-27: "TÍKTEl OE KÚWV OKVAÓKlO TO TIAE'tOTO OWOEKO, W) o' ETil TO TIOAV TIÉVTE il 

i:'s· ~OfJ OE KOl EV ETEKÉ Tl)" ai OE 1\aKWVlKOl W) ETil TO TIOAVÓKTw." 
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stále stejně, ale je tomu tak často, a konečně nahodilé je to, co se neděje ani jedním ze 

jmenovaných způsobů. V uvedené pasáži chce Aristotelés ukázat, že o nahodilém jsoucnu 

není možné vědění, zatímco o nutném a pravděpodobném lze vědění mít81
. Možnost poznání 

jevů, jež nastávají zpravidla a nutně, je zaručena tím, že přirozenost je příčinou toho, co je 

nutně nebo zpravidla, zatímco není příčinou nahodilého82
. Tudíž zpravidla a nutně vyjadřují 

nějaký aspekt bytnosti zkoumaného předmětu, zatímco ono nahodile ji nevyjadřuje. Možnost 

poznání, rozumění a důkazu u toho, co je nutně a zpravidla, dále dokládá pasáž z Druhých 

analytik, kde Aristotelés jasně říká, že nelze poznat ani dokazovat náhodné jevy, protože 

důkaz se týká jedině toho, co je zpravidla nebo nutně, a náhodné není ani jedním z těchto. 

Dále pak upřesňuje, že jsou-li premisy nutné, bude i závěr nutný, a podobně jsou-li premisy 

platné zpravidla, bude i závěr platný zpravidla83
; že z pravděpodobných premis plynou 

pravděpodobné závěry, traktuje ještě poněkud techničtěji v AP o. II, 12, 96a1 0-18. 

81 Viz Met. XI, 8, I 064b30-l 065a6: "OTl o' o v o' ÉVOEXÓIJEVÓV ÉOTIV ElVOl TOU OVIJ[3E[3T]KÓTO) ÉTTIOT~IJT]V, 

cpavEpov EOTOI TTEtpa8Et0lV ÍOElV TÍ TTOT' ÉOTl TO OV!1[3E[3T]KÓ). TTOV o~ cpaiJEV ElVOl TO IJEV Ó:El KOl ÉS 

ó:váyKT]S ( ó:váyKT]S o' oú TfíS KaTÓ: TO [3ímov AEyOIJÉVT]S ó:M' i5 XPWIJE8a ÉV TOl) KOTÓ: TÓ:) 

Ó:TTOOEÍSElS), TO o' ws ÉTTl TO TTOAV, TO o' ov8' ws ETTl TO TTOAV ovT' Ó:El KOl ÉS ó:váyKT]S ó:M' OTTW) 

ĚTVXEV· oTav ÉTTl KVVl yÉvolT' &v y;uxos, Ó:AAÓ: TOUT' OVT' [ws] Ó:El KOl ÉS ó:váyKT]S ov8' ws ÉlTl TO 

TTOAV yíyVETOl, OVIJ[3aíT] OÉ TTOT' &v. ĚOTl oi] TO OVIJ[3E[3T]KO) 8 yíyvETat IJÉV, OÚK Ó:El o' ovo' ÉS 

ó:váyKT]S ovo' ws ÉTTl TO TTOAV. TÍ !lEV oi'ív ÉOTl TO OVIJ[3E[3T]KÓS' E'ípT]TOl, O!ÓTl o' OÚK EOTIV ÉTTIOT~IJT] 

TOU TO!OÚTOV, ofjAov· ÉTTlOT~!lT] IJEV yap naoa TOU Ó:El OVTO) ~ ws ÉTTl TO TTOAV, TO OE OVIJ[3E[3T]KO) 

Év ovOETÉp<f:J TOÚTwv i:oTÍv" K tomu viz též zjevně paralelní pasáž s použitím stejného příkladu pro nahodilé 

Met. VI,2, 1026b26-37. 
82 Viz EE VII, , !247a31-33: "ÉoTÍ, cpúoEt &v ETEv o i EVTVXEis. ó:Ma ll TJV ří yE cpúms aiTía ~ Tou ó:E1 

woaÚTWS ~TOU WS ETTl TO TTOAV, JÍ OE TÚXT] TOVVOVTÍOV." 

83 VizAPo. I, 30, 87bl9-27: "Tou o' Ó:TTO TÚXTJS OVK ĚOTIV ETTIOT~IJT] Ciť Ó:TTOOEÍSEW). OVTE yap WS 

ó:vayKalov ov8' WS ÉTTl TO TTOAV TO Ó:TTO TÚXTJS ÉOTÍV, Ó:AAa TO napa TOUTO ytVÓIJEVOV" i] o' 

anóoEtl;ts 8aTÉpov ToúTwv. nas yap ovAAoyw!los ~ Ciť ó:vayKaíwv ~ ota Twv ws i:n1 To noA0 

npoTÓOEWV" Kal EÍ IJEV ai npoTÓOEl) ó:vayKatat, KOl TO OVIJTTÉpaOIJO ó:vayKaiov, EÍ o' WS 

i:n1 To noAú, Ka1 To ov1JnÉpao11a TotouTov. woT' Ei To ó:no TÚXTJS 11~8' ws i:n1 To noAv !l~T' 

ó:vayKaTov, ovK &v E'íT] aúTov anÓOEti;ts." 
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To, co Je zpravidla, je svou přirozeností smíšené: jednak umožňuje formulaci zákonů, 

jednak připouští výjimky. V tom, co je zpravidla, se proto neustále vyskytuje rys neurčitosti, 

nejedná se tu o nutnost ve smyslu matematickém či logickém. Výraz w~ brl TO noAÚ má 

význačné místo i v metodice etiky, Aristotelés jej užívá ve vymezení povahy etického 

zkoumání hned v první kapitole první knihy Etiky Nikomachovy. Zdá se tak, že v etice 

nebudeme pracovat se zajištěnými premisami, nýbrž vždy jenom s premisami pravdivými 

zpravidla84
. Závěry zkoumání vycházejícího z pravděpodobných premis musí být, jak jsme 

viděli na příkladech z Analytik, rovněž jenom pravděpodobné. Vždyť každý vzdělaný člověk 

hledá v každém oboru jenom tolik pravdy, kolik povaha věci připouští; a jestli je výchozí 

materie jenom w~ ETTl TO TTOAÚ, nelze očekávat, že výsledek bude Es aváyKTl~· Ještě jednou 

podtrháváme, že ač w~ ETTl TO TTOAÚ nemá povahu nutnosti přírodního zákona a připouští 

odchylky od pravidla, přece jenom lze mít o ws énl TO noAú poznání. Nejde tedy o žádný 

již z principu nepoznatelný chaos85
, nýbrž o inteligibilní svět, který se orientuje podle 

pravidla, ovšem s tím, že v něm musíme připustit jistý díl nezřetelného a neurčitého. 

Aristotelův etický svět je hybridem mezi vědou a chaosem. 

Upozorněme ještě, že w~ ETTl TO TTOAÚ má pro Aristotela i význam společného diskursu. 

V již uvedené pasáži z Prvních analytik (viz pozn. 78) výslovně ztotožňuje pravděpodobnost 

tvrzení s obecným uznáním jeho pravdivosti. Ovšem pravděpodobné je to, co je 

w~ ETTl TO TTOAÚ, a proto musí být i obecně uznávané (ĚvooS,o~). Kříž překládá v Topikách 

84 Viz EN I, I, 1094bl9-25: "ayOTTflTOV ovv mp\ TOIOVTWV Kat ÉK TOIOVTWV AÉyoVTas naxvA.ws Ka\ 

TÚmp TCxAfl8Es ÉvoEÍKvvo8m, Ka\ mp\ Twv ws ion\ To noA.V Ka\ EK TotoÚTwv MyovTas TotavTa Ka\ 

OV~TIEpaívw8at. TOV m'nov of] TpÓTIOV Ka\ Ó:TIOOÉXE08at XPEWV EKaOTa TWV AEyo~Évwv· 

nmmoEV~Évov yáp EOTIV ion\ ToooíJTov TÓ:Kpt[3Es iom(;fJTEtv KaS' EKaoTov yÉvos, i:<p' ooov i] Tou 

npáy~aTos <púms ETIIOÉXETat·" 

85 Viz Vegetti, Mario. Normal, natÚrel, nonnatif dans l'éthique d' Aristote. In L 'excellence de fa vie (Aubry, G.

ed.). Paris: Libraire philosophique J. Vrin, 2002, s. 67 nn. 
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Ěvooso) jako "pravděpodobné"; my volíme raději kostrbatější překlad "uznávané", protože se 

snažíme zdůraznit význam "v mínění", "v povědomí"86 . Sylogismus je řeč, v níž z toho, co je 

dáno, vyplývá nutně něco nového87
. Apodeiktický sylogismus je takový, který vychází 

z pravdivých premis, a dialektický sylogismus je takový, který vychází jenom z uznaných 

premis. Závěr dialektického sylogismu pak není nutně pravdivý, ale jenom pravděpodobný. 

Rozlišujícím znakem těchto dvou typů sylogismu je kvalita jejich premis, ale jejich formální 

stavba, tj. zákony vyplývání v nich platné, jsou identické; není zde pro logická pravidla 

rozdílu mezi apodeiktickým a dialektickým sylogismem, liší se jedině co do způsobu zajištění 

svých premis. Vidíme, že toto dělení druhů premis strukturálně odpovídá Aristotelovu 

rozlišení mezi tím, co platí zpravidla a nutně, na jedné straně je věda postavená na pravdivých 

premisách, z kterých nutně plynou pravdivé závěry, na straně druhé máme premisy založené 

na tom, co je uznáno, na premisách typu Ěvooso), jejichž závěru jsou pak vůči závěrům 

apodeiktických sylogismů co do pravdivosti oslabeny. Důležitým momentem premisy 

Ěvooso) pro etická zkoumání je Aristotelova definice tohoto termínu. Ěvooso) je to, co se 

zdá pravdivé všem, většině, většině moudrých anebo znalcům, jejichž mínění má velikou 

váhu88
. Tu se domníváme nahlédnout pravý původ a zdůvodnění Aristotelova výchozího 

bodu; již jsme řekli, že Aristotelés své úvahy o etických problémech obvykle zakládá na živé 

jazykové zvyklosti, na tom, co se říká89 (viz str. 6 nn.). Tento počátek, jakkoli se může 

86 Srv. Brunschwig, Jacques. Introduction. In Aristote: Topiques. Paris: Les Belles Lettres, 1967, s. XXXV. 

Platnost dialektické premisy typu endoxon tu Brunschwig vztahuje na důvěru, kterou do ní vkládáme. Přirovnává 

ji k hodnotě papírových bankovek oproti kovovým mincím. 
87 Viz Top. I, I, I 00a25-27; APr. I, 1, 24b 18-20. 

88 Viz Top. I, 1, 100b21-23: "mhi]v Ka8' ÉavTi]v ETvmmoTJÍV, Ěvoo~a OE Ta ooKovvTa mJ:

mv ~ TOl) TTAEÍoTot) ~ TOl) oo<po1s, KOl TOIJTOt) ~ nO:otv ~ TOl) TTAEÍOTots il TOl) !JÓAtoTa 

yvwpÍIJOl) Kal Évoó~ots." 

89 K dialektické povaze etických zkoumání srv. např. Destrée, Pierre. Comment démontrer Je propre de 

l'homme? Pour une lecture <dialectique> de EN I, 6. In L 'excellence de Ia vie (Aubry, G. - ed.). Paris: Libraire 

philosophique J. Vrin, 2002, s. 45 nn. 
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modernímu čtenáři zdát nestabilní, není nikterak libovolný; základ musí být uznán většinou 

nebo autoritami v daném oboru. Výsledek takové úvahy pak, je-li provedena krásně a 

náležitě, bude mít stejnou váhu jako počátek: bude uznávaným výsledkem, který sice není 

pravdivý týmž zpúsobem jako závěr matematického dúkazu, nicméně jeho platnost bude 

W$ hrl To noAÚ a současně bude i Ěvoo~O$, tj. přijímaným závěrem. 

Výsledkem naší krátké zastávky u výrazu W$ ETTt TO noAÚ je, že to, co Je zpravidla, 

připouští formulaci neabsolutních zákonú, odráží proto jistý řád, na rozdíl od nahodilého je 

inteligibilní. Dále W$ ETTt TO noAÚ je významným základem etických úvah, protože jakožto 

pravděpodobné je i obecně přijímáno, je Ěvoo~O$, je tedy tím, co se říká, což je východiskem 

v tak nejistých zkoumáních, jako jsou zkoumání etická. 
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2.4. Záměrná volba - závěr 

Nyní se vracíme k Etice Nikomachově, kde jsme skončili při analýze rozvažování 

zvláštního epistemologického statusu rozvahy, a sice onoho "zpravidla". Můžeme tedy říci, že 

rozvaha se bude řídit formálně stejnými pravidly jako věda, nicméně s tím rozdílem, že 

základem rozvahy nejsou již dokázaná nebo evidentně pravdivá tvrzení, nýbrž tvrzení 

pravdivá zpravidla, tvrzení přítomná v povědomí, tvrzení pravděpodobná. 

Posledním bodem Aristotelova rozboru rozvažování je úvaha, zda se rozvaha týká účelů, 

nebo prostředků90 . Aristotelés jasně říká, že rozvaha se týká výlučně prostředků, nikdy účelů. 

Účel a cíl má totiž jednající již daný, rozvažuje jedině o způsobu, jak ho dosíci. Jako příklady 

uvádí lékaře a politika, tito neuvažují, zda mají léčit či dávat dobré zákony, nýbrž jenom 

jakými prostředky vyléčit či jaké jsou dobré zákony. Zarážející na obou příkladech je, že oba 

jsou z oboru umění, nikoli jednání. Umění má svůj účel mimo sebe, jednání jej má naopak 

v sobě, cílem lékařství je zdraví a politiky zase dobře spravovaná obec. O prostředcích 

v ctnostném jednání ještě pojednáme v kapitole o techné a fronésis. Prozatím přijměme, že 

rozvaha se týká vždy prostředků vedoucích k fixnímu cíli. Úkolem rozvahy je nalézt v případě 

vícera možných prostředků ten nejkrásnější, v případě jediného prostředku pak ten, který 

vytyčuje analytický postup, tj. jak postupně splnit řadu dílčích prostředků nutných pro 

dosažení cíle jednání. Pakliže jednající v tomto postupu narazí na nemožnost, jeho rozvaha 

ustává, a převede-li poslední element analýzy až na své já, přestane rozvažovat a začne jednat. 

V samém závěru kapitoly o rozvažování se Aristotelés vrací k proairesis. Ze získaného 

výměru rozvažování chce vyvodit závěrečnou definici záměrné volbl 1
• Dlužno podotknout, 

že tento postup je velice organický a soudržný. V EN III, 4 Aristotelés vymezil záměrnou 

90 Viz EN III, 5. 
91 Viz EN III, 5, 1113a3-13. 
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volbu vůči třem druhům žádosti a proti mínění. Z našeho rozboru jest zjevné, že záměrná 

volba musí obsahovat nějaký druh žádosti, i když jej Aristotelés výslovně nespecifikuje. Dále 

vymezení vůči mínění obsahuje dvojí intenci; jednak stvrzuje, že záměrná volba je spojena s 

nějakou žádostí, protože směřuje ke svému naplnění a tím se- na rozdíl od mínění- stává 

předmětem morálního hodnocení, a za druhé ukazuje, že proairesis je spojena i s nějakým 

výkonem intelektu. Tento prvek intelektu v záměrné volbě Aristotelés specifikuje 

v následující kapitole, tj. EN III, 5, kde ukazuje, co jest rozvaha. Je tedy přirozené, že po 

kritickém rozboru obou složek záměrné volby, tj. žádavé a racionální, přichází k syntéze obou 

pohledú. Rozvaha je, co do obsahu, zřejmě identická se záměrnou volbou, liší se však svým 

výkonem. Aristotelés říká, že předmět záměrné volby a předmět rozvahy jsou totožné, ale to, 

co jsme vybrali pomocí rozvahy, je následně voleno záměrnou volbou. Důvod tohoto 

rozdělení je nasnadě: rozvaha jakožto intelektuální schopnost v sobě neobsahuje prvek touhy, 

a nemá tak žádnou možnost vyvolat pohyb v jednajícím subjektu. Naopak záměrná volba 

tento prvek obsahuje, takže múže vést k rozhodnutí, jež vede ke skutečnému jednání. Vždyť 

Aristotelés na vícero místech zdúrazňuje, že prvním počátkem každého pohybu oduševnělé 

bytosti je touha, jedině tato múže způsobit pohyb. 

Záměrná volba, jak jsme se s ní setkali v jiných Aristotelových spisech, zažívá v etice 

zdánlivou ztrátu postavení. Již neurčuje samotný základ a podobu charakteru, je jenom 

parciální funkcí jednajícího. Oproti svému nejběžnějšímu významu, intenci, již nevyjadřuje 

nejzazší cíl jednání, nýbrž jenom prostředky k němu vedoucí. Nicméně i zde stále představuje 

jakýsi kloub mezi racionální a iracionální složkou duše. Skrz tento převod má onen cíl, který 

nikdo nevolí, a který nelze vytyčit schopnostmi rozumu, vliv na racionální rozvahu, a naopak 

racionalita zasahuje složku nerozumnou. Skloubení těchto dvou složek má pro etiku primární 

význam, nenalezla-li by se jeho možnost, etický projekt výchovy by se octnul v troskách; 

žádná moudrost by nepřesvědčila žádavou složku, aby ji následovala, a proto by ani žádné 



jednání nebylo vskutku dobrovolné. A tak mimo mnohovrstevný kontext etiky, když nemá 

v zorném poli zpřítomněné rozanalyzované vztahy mezi touhou a rozumem, je zřejmě pro 

Aristotela proažresžs skutečně počátkem v oblasti jednání, tím, co určuje kvalitu lidského 

charakteru, a to právě proto, že je spojnicí umožňující a zakládající specificky lidské, tj. 

racionální jednání. 
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3. Rozumnost 

Konkrétním určením ctnosti, která je sama o sobě prázdná, je vlastní určení středu. Je to 

vztah mezi jednajícím a jeho situací. Na základě interakce těchto dvou složek lze nalézt střed 

přiměřený dané situaci vůči danému jednajícímu. Neexistuje žádné obecné vždy platné 

pravidlo, které by určovalo správné jednání, ctnostné jednání je totiž vždy hodnoceno 

vzhledem k situovanému jednajícímu. Problémem zůstává, co určuje střed pro onoho 

situovaného jednajícího. Tím je člověk rozumný, kdyby byl v jeho situaci92
. 

Dostáváme se k poslednímu momentu definice etické ctnosti - rozumnosti ( <ppÓVT]at)). 

Této rozumové ctnosti se věnuje celá šestá kniha Etiky Nikomachovy, kde Aristotelés 

vymezuje rozumnost vůči ostatním rozumovým stavům a schopnostem. Navazuje zde na 

některá témata již probíraná v třetí knize EN, avšak v šesté knize se objevují v novém světle. 

Rozvaha a proairesis jsou tu orientovány na správnost a dobro, zatímco tam jsou spíše 

neutrální; moudrost ani dovednost se v třetí knize neobjevují, etický stav je tam jedinou 

probíranou dispozicí; rovněž v třetí knize není ani podrobněji provedeno rozlišení mezi 

uměním a jednáním. Nicméně EN IV navazuje na problematiku EN III, 1-8 tím, že prohlubuje 

výměr záměrné volby a rozvažování specificky spojených s etickou ctností. Rozumnost totiž 

není pouhá schopnost nacházení prostředků k libovolným cílům, nýbrž jenom k cílům 

dobrým, tj. k cílům jednání ctnostného člověka, původní mravní neutralita rozvahy a 

proairesis se tak ukazuje jako zdánlivá, jednající totiž nemůže být ctnostný, aniž správně 

rozvažuje, ani nemůže správně rozvažovat bez mravní ctnosti. Tuto problematiku probereme 

podrobněji v následujícím textu. 

92 Viz Hughes, Gerard J. Aristotle on Ethics. London: Routledge, 2001, s. 62 nn. Střed totiž sám o sobě není 

žádným kritériem ctnostného jednání, naopak sám střed je určen ctností. 
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Můžeme říci, že EN VI je rozsáhlou definicí rozumnosti, její rámcový rozvrh je 

následující: v VI, 1-2 pojednávají o vztahu rozumnosti k záměrné volbě, kde rozumnost 

zabezpečuje správný úsudek; Aristotelés odlišuje rozumnost od vědění (VI, 3) i od rozumění 

(VI, 6), tím tvoří předehru k odlišení rozumnosti od moudrosti (VI, 7, 9), protože právě 

vědění a rozumění jsou částmi moudrosti. Dále určuje rozdíl rozumnosti a umění (VI, 4). 

Kapitoly 8, 1 O, ll se věnují aplikaci moudrosti v politice. V závěru šesté knihy Aristotelés 

blíže určuje stav, ze kterého vzniká rozumnost, tj. dovednost ve spojení s etickou ctností, a 

konečně poměr rozumnosti a moudrosti. 

Již předvedené pojetí ctnosti, které máme z EN II-III, je ve svém základu zcela abstraktní. 

Ač jsme již probrali, vyjma rozumnosti, všechny momenty definice ctnosti, přece zůstává tvar 

ctnostného jednání v konkrétní situaci zahalen temnotou. Tímto temným místem ctnosti je 

odkaz na úsudek a rozumného člověka z definice ctnosti, a právě osvětlení tohoto momentu 

Aristotelés v úvodu EN VI slibuje93
. Nelze jistě očekávat, že by předvedl nějaký obecně 

platný model rozvažování o lidských záležitostech, takové očekávání by již protiřečilo i 

vymezení povahy předmětu etického zkoumání; pole etiky je neexaktní, nespadá pod vládu 

nutnosti. Kdyby Aristotelés předvedl vždy pravdivé pravidlo pro ctnostné jednání, popřel by 

vše, co napsal o úloze rozvahy v záměrné volbě; správná rozvaha by totiž byla aritmetickým 

kalkulem, nikoli zvažováním v oblasti zpravidla. Když Aristotelés formuluje potřebu dále 

explikovat pojem správného úsudku, naráží zřejmě právě na jeho prozatímní neurčenou 

abstraktní podobu. Říká totiž, že tvrzení, že střed mezi nadbytkem je určen správným 

úsudkem sice je pravdivé, není však jasné94
. A dále přirovnává tuto obecně etickou instrukci 

k sice pravdivému, ale bezobsažnému tvrzení z oblasti lékařství; obecné pnnc1py a 

konkrétnímu světu vzdálená pravidla, ač pravdivá, totiž nijakým způsobem nepomáhají 

93 Viz EN VI, 1, 1138b20: "( ... ) oE !lÉaov i:aT\v w<; ó Myo<; ó óp8o<; /..ÉyEt, TouTo otÉAW!lEv." 

94 Viz EN VI, 1, 1138b25-26: "ovoa<; KaTa Tov óp86v Aóyov. ĚoTt oE To !lEV Eim!v ovTw<; 

aATJ8E<; llÉV, ov8i:v OE oacpÉ<;·" 
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rozhodnout, jaký lék podat, či jak jednat95
. Úkolem této knihy tedy bude explikace onoho 

správného pravidla, které vede k určení středu v nekone-čfiě "růz~~rodych a mn?hozrračných 
' -------- --------- -

situacích lidského života. 

Druhou kapitolu lze rozdělit na dvě části, první vychází z dělení rozumové duše podle 

toho, zda se týká předmětů kontingentních nebo nutných96
, a druhá určuje jejich nejlepší stav 

a vztah k záměrné volbě97 . Aristotelés opět98 odkazuje na rozdělení duše na rozumnou a 

nerozumnou složku a rýsuje další dělení v oblasti složky rozumné. Jedna stránka rozumné 

složky duše pozoruje jsoucna, jejichž počátky nemohou být jinak, druhá naopak jsoucna, jež 

mohou být jinak. To, co má nutné počátky, je samo nutné, nespadá tedy do etického 

zkoumáne9. Jednu stránku racionální duše nazývá stránkou poznávací (émoTlll..lOVtKov), 

druhou pak usuzovací (AoytoTtKÓv). Usuzovací stránku duše pak dává do souvislosti s 

rozvahou z EN III, 5, ztotožňuje totiž usuzovaní a rozvažování, a odkazuje na základní 

charakteristiku výměru rozvahy, nelze totiž uvažovat o tom, co nemůže být jinak100
. 

Usuzovací stránka není nejvznešenější častí racionální duše, avšak Aristotelés ji považuje za 

svébytnou formu rozumu. V kontrapozici vůči touze, která má rozumnou složku jenom 

v odvozeném smyslu slova, tj. jako schopnost podřídit se rozumu, rozumnost nikterak 

neodvozuje svoji rozumovou schopnost od moudrosti. 

Uzavírá, že je potřeba určit nejlepší stav těchto složek, protože ten bude jejich ctností, to 

však můžeme získat jedině z pochopení jejich specifického výkonu (Ěpyov). Tento postup 

95 Viz EN VI, 1, 1138b29-32: "TOUTO OE 1-lÓvov ĚXWV &v Tl) ovoEv &v EÍOEÍf] nAÉov, oíov nota OEt 

npoo<pÉpw8m npos TO OWI-la, d Tl) E'ílTElEV ihl ooa TÍ ÍaTplKTJ KEAEVEl Kat W') 6 TaVTf]V EXWV." 

96 VizENVI,2, 1139a2-15. 
97 VizENVI,2, 1139al7-bll. 
98 VizENI, 13, 1102al8nnaEEII,l, 1220a8-ll. 
99 Viz EE II, 6, 1223al 
100 Viz EN Vl, 2, 1139al2-14: "To yap [3ovAEvw8m Kal A.oyí(;w8m TavTÓv, ovcE\<; OE [3ovAEÚETat mp\ 
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upomíná na tzv. ergon argument z EN I, 6, kde Aristotelés hledá výměr blaženosti tím, že 

zkoumá, v čem spočívá specifická činnost člověka. Teprve po nalezení této diference lze 

určit, co je blaženost, protože blaženost zřejmě není ničím jiným, nežli výborností tohoto 

Ěpyov. Podobně postupuje i v II, 5, kde říká, že ctnost působí dobré vidění. Chceme-li tedy 

nalézt výměr ctnosti něčeho, musíme hledat specifické Ěpyov této věci. 

Aristotelés tedy dělí rozumnou složku duše na dvě části - usuzovací a poznávací, a to 

podle druhu předmětů, ke kterým se vztahují. Moudrost, rozumění a poznání mají za předmět 

věci a počátky, jež nemohou býti jinak, zatímco rozumnost a umění se vztahují k tomu, co 

může být i jinak. Cílem celé šesté knihy je určit rozumnost a vymezit ji vůči ostatním stavům 

a potencím intelektu101
. Nejdříve se budeme věnovat rozdílům mezi uměním (techné)a 

rozumností (ji-onésis), protože tyto stavy jsou příbuzné co do povahy svých předmětů. Toto 

nás přivede k přesnějšímu určení pojmu praxis v protikladu k poiésis. Uvidíme, že tento 

rozdíl spočívá zejména ve způsobu nazíraní konkrétního aktu. Poté se budeme stručně 

věnovat rozdílu mezi rozumností a teoretickými intelektuálními stavy. 

101 Srv. Leandri, Antoine. L'action et Ia vérité. In Verité pratique: Aristote- Éthique a Nicomaque livre Vl 

(Chateau, Jean-Yves- ed.). Paris: Libraire philosophique J. Vrin, 1997, s. 46. 
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3.1. Techné afi"onésis 

Rozdíl mezi uměním (TÉXVTJ) a rozumností (cppóvnms) je pro porozumění Aristotelově etice 

velice významný, umění a rozumnost jsou totiž blízkými příbuznými, obě se týkají toho, co je 

proměnlivé 102 . V rozdílu jejich výkonů, tj. jednání a tvoření, nahlédneme i důležitou 

charakteristiku rozumnosti. Aristotelés používá ve svém etickém zkoumání mnoho metafor 

založených na podobnosti s uměním. Již z toho plyne nutnost jejich pečlivého odlišení, mohl 

by totiž vzniknout nesprávný dojem, že ctnosti jsou jakési technai. Aristotelés považuje za 

dané, že jednání a tvoření nejsou totožné, odkazuje přitom na exoterické spisy. Z toho dále 

plyne, že se musí různit i rozumové schopnosti, které řídí tvoření a jednání. Premisa různosti 

poiésis a praxis z encyklických spisů řídí celou argumentaci v EN VI, 4 a zasahuje i do 

následující kapitoly, což umožňuje Aristotelovi dokončit důkaz rozdílnosti umění a 

rozumnosti. Tím, že umění bytostně náleží k tvoření, se dosahuje přísného oddělení umění od 

jednání. Je-li totiž přísná disjunkce mezi tvořením a jednáním a současně umění náleží 

k tvoření, bude jednání nutně odděleno od umění. Aristotelés charakterisuje umění 

jako tvořivý stav za pomoci pravdivého úsudku 103 a ne-umění jako tvořivý stav za pomoci 

klamného úsudku104
. V následující kapitole, tj. v ENVI, 5, je arbitrérnost řídící premisy ještě 

mnohem výraznější; Stagirita odděluje fronésis od epistémé poukazem na rozdíly v jejich 

předmětech, avšak od umění jenom poukazem na premisu přejatou z exoterických spisů 105 . 

Nepřekvapuje nás tedy, že se fronésis posléze definuje jako pravdivý praktický stav ve 

102 Viz EN Vl, 4, 1140al-2: "Tou o' ÉVOEXOf.lÉVOV Ď:AAW) ĚXElV EOTl Tl Ka\ TTOIT]TOV Ka\ npaKTÓv·" 

103 Viz EN Vl, 4, I 140a9-1 0: "Tm1Tov &v E'íTJ TÉXVTJ K a\ Ě~t<; f.lETCx My o v aAT]8ov<; TTOlT]TtKJÍ." a též 

1140a20-21. 
104 Viz EN Vl, 4, 1140a21-23: "JÍ o' CxTEXVÍa TOVVOVTÍOV f.lETCx AÓyov l.jJEVOOV) TTOlT]TlKi] E~l)' 

mp\ TO EVOEXÓf.lEVOV aAAw<; ĚXEtv." Výraz atechnia zde překládáme jako "ne-umění", proti Křížovu "chatrná 

zběhlost", aby jasně vyniklo, že se jedná o opositum k techné. 
105 Viz EN VI,5, 1140b3-4. 
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spojení s úsudkem ohledně lidských dober a špatností 106
. Tato definice obměňuje předmět 

onoho stavu v souladu s řídící premisou. Dále přesouvá určení aléthés z úsudku na stav. Tento 

krok již není tak samozřejmý a je zřejmě znakem toho, že rozumnost, na rozdíl od umění, je 

čistá ctnost, která nepřipouští znečištění nepravdou. 

Pomineme-li však onu řídící premisu, čím se umění a rozumnost doopravdy liší? Ve dvou 

ohledech spatřujeme skutečný rozdíl mezi uměním a rozumností. Za prvé Aristotelés tvrdí, že 

pro umění existuje nějaká ctnost, pro rozumnost však již žádné jiné ctnosti není. Toto tvrzení 

může být velice překvapivé. Na konci EN VI, 2 Aristotelés oznamuje, že výkonem obou 

rozumových stránek duše je pravda, a intelektuálními ctnostmi budou ty stavy, ve kterých 

budou obě tyto stránky rozumové duše co nejvíce pravdivé. A umění je tvořivý stav 

doprovázený pravdivým úsudkem. Tato dvě tvrzení by mohla naznačovat, že každý, kdo má 

umění, bude automaticky mít i pravdivý logos, a tudíž se bude tato pravdivost odrážet i v jeho 

výkonu. Jak tedy máme rozumět významu "pravdivý" v souvislosti s uměním? Pravdivost, tak 

jak jí běžně rozumíme, nepřipouští stupně, ne lze myslet něco více a méně pravdivé, jedná se o 

bivalentní výraz, nic třetího tu nelze myslet. Náš Filosof si byl těchto pravidel dobře 

vědom107 , a proto usuzujeme, že tu má na mysli nějakou volnější strukturu, a k tomu jiný 

význam výrazu "pravdivý". Máme za to, že pro poietický stav jsou charakteristické stupně 

správnosti, nikoli prostá pravda či nepravda. Tudíž definice umění a ne-umění je popisem 

extrémních stavů úplné dokonalosti a totální nedokonalosti, zatímco umění samo připouští 

stupně "více" a "méně". Aristotelés říká, že rozdíl mezi kytharistou a zdatným kytharistou je 

v tom, že k onomu zdatnému přistupuje areté a jeho výkon činí výborným. Kytharistovi pak 

jistě náleží hrát, kytharistovi ve spojení s areté však náleží hrát dobře 108 . Ne každý kdo má 

106 
Viz EN VI, 5, 1140b4-6: "yÉvos npá~Ews KalnotJÍOEWS. AEÍTIETat &pa at:m'JV Etvat E~tv Ó:AJl8fí 

!lETÓ: Aóyov npaKTlKTJV mp! Ta ó:v8pwm~ O:ya80: Kal KaKá .. " 

107 Viz Met. IV, 7. 
108 Viz EN I, 6, 1098a8-12: "TO o' mhó <pa!lEV Ěpyov ElVat Té}:l yÉVEl TOVOE Kal TOVOE OTIOvoaíov, 

40 



techné hraní na kytharu, je automaticky dobrým kytharistou, a proto sama techné zřejmě není 

dostatečnou podmínkou zdatnosti v daném oboru. Přitom platí, že výkon jak dobrého, tak i 

špatného kytharisty je rodově totožný, tudíž i špatný kytharista musí mít techné, avšak bez 

přistupující ctnosti, kterou jest právě onen "pravdivý" úsudek. K umění přistupuje logos, který 

podle své míry dokonalosti zlepšuje i samo umění. Naši interpretaci dále potvrzuje začátek 

ENVI, 7, kde filosofpojmenovává ctnost přivádějící umění k dokonalosti jako moudrost. Tak 

se nazývá Feidiás moudrým sochařem, protože svou techné přivedl k dokonalosti 109
. Zde však 

je sofia jistě ve svém obvyklém netechnickém významu; techné se totiž týká jenom 

kontingentních věcí, zatímco moudrost jenom věčných předmětů, takže ve svém technickém 

významu by soji a nemohla pečovat o dokonalost umění 110
. 

Za druhé je to rozdíl v cílesměrnosti tvoření a jednání, který zakládá i hierarchii mezi 

jejich dvěma řídícími dispozicemi. Jak umění, tak i rozumnost jsou nasměrovány k určitému 

cíli, umění k poietickému výkonu, rozumnost k praktickému, tudíž sama směrnost tyto stavy 

rozlišit nemůže. Ovšem tel os tvoření a jednání je podle Aristotela rozdílný; tvoření směřuje ke 

svému produktu, ten však není cílem absolutně (haplós), ale jenom vzhledem k něčemu (pros 

ti), zatímco jednání směřuje k cíli absolutnímu. Tímto absolutním cílem je eupraxia, která je i 

předmětem touhy 1 11
. Výraz eupraxia múžeme vykládat dvěma způsoby; bud' jako zdařilé 

wcmEp Kt8aptOTOV Kat onovoaíov Kt8apt0TOV, Kat Ó:lTAW') oi] TOVT' ElTt lTÓVTWV, npooTt8E!lÉVT]') 

Tíl<; KaTa Ti]v ó:pETi]v úmpoxíls npos To Epyov· Kt8aptoTov !lEV yap Kt8apí~Etv, 

onovoaíou OE TO Ev· "Spoudaios zde musí být synonymem meta aretés. 

109 Viz EN VI, 7, 1141 a9-12: "Ti] v OE oo<píav EV TE Tal<; TÉXVat') TOl') Ó:Kpt[3wTáTot<; TCx<) TÉ XV O') 

anooíoollEV, oTav cDEtoíav At8ovpyov oo<pov Kat IToAÚKAEtTov ó:voptavTonotóv, i:vTa08a !lEV ovv 

oÚ8EV ČJ.AAO Of]!lOÍVOVTE') TTJV OO<pÍav ll cht Ó:pETTJ TÉXVll') EOTÍv·" 

110 Viz Cambiano Giuseppe: La techné dans ťéthique a Nicomaque. In L'excellence de fa vie (Aubry, G.- ed.). 

Paris: Libraire philosophique J. Vrin, 2002, str. 175. 

lil Viz EN VI, 2, 1139a35-b4: "otávota o' m'ni] oú8Ev Kl VEl, ó:AA' ll EVEKÓ TOV Kat npaKTlKTÍ' OVTT] 

yap Kat Tils notf]TtKíls &.pxEt· ĚvEKa yáp Tov notE1nas 6 notwv, Kat oú TÉAos ó:nAws (ó:AAa 
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jednání, nebo jako ctnostné žití s ohledem na celý život112
, jinak řečeno -blaženost. Eupraxia 

. 
jako zdařilé jednání by nebyla schopna založit rozdíl mezi cílem tvoření a jednání, s ohledem 

na kvalitu výkonu může být tvořivý akt stejně zdařilý jako jakékoli jednání. Druhý výklad 

však ukazuje hiát mezi tvořením a jednáním. Účelem tvoření je totiž produkt, zatímco účelem 

jednání je v posledku blaženost113
. 

Toto rozlišení v cílech tvoření a jednání není zcela samozřejmé. Musíme detailněji 

prozkoumat, co je jednání a jaký je jeho výměr. Aristotelés bohužel nikde neanalyzuje jednání 

samostatně, jednotlivé výroky nacházíme roztroušeny v parciálních analýzách jiných 

předmětů. Zatím se na základě vymezení techné vůči praxis zdá, že jednání musí mít svůj účel 

samo v sobě, nikoli ve věci, která je učiněna, jak je tomu v případě umění 114 . Avšak již 

v první větě Etiky Nikomachovy se říká, že každé jednání směřuje k nějakému účelu, přičemž 

Aristotelés tu formuluje hierarchii účelů, kde vidíme, že mnoho účelů je pouze parciálních, 

nikoli absolutních. Onen absolutní účel a nejvyšší dobro je blaženost, která již nemá žádné 

další směřování, ale je naplněna sama v sobě 115 . Jednání tak může být za jistých okolností 

pochopeno jakožto nějaký druh poiésis, protože jeho účel lze najít mimo něj. Jak interpretovat 

tento evidentní rozpor? 

Jiným místem, kde Aristotelés charakterizuje rozdíl mezi uměním ajednáním,je ENII, 3. 

To, co vzniká uměním, má dobro spočívající v produktu, tudíž stačí, aby výsledek poiésis byl 

TipÓ<; Tl KOl TIVÓ<;) TO TIOIT]TÓV, aAAa TO npaKTÓv· JÍ yap EÚTipa~Ía TÉAO), JÍ o' ÓpE~I) TOÚTOV." 

Aristotelés zde ještě nerozlišil jednotlivé stavy rozumné duše, avšak lze bezpečně tvrdit, že dianoia v oblasti 

praktické je fi'onésis a v oblasti tvořivé techné. 
112 Viz Cambiano Giuseppe: La techné dans ťéthique a Nicomaque, s. l65nn. 
113 Srv. Ackrill, J. L. Aristotle on Eudaimonia, s. 24. Pro podporu interpretace výrazu eupraxia též viz Dherbey, 

Gilbert Romeyer. Éthique et effectivité chez Aristote. In L 'excellence de Ia vie (Aubry, G.- ed.). Paris: Libraire 

philosophique J. Vrin, 2002, s. 1-13. 
114 Srv. Garver, Eugene. Aristotle's genealogy of morals. In Philosophy and Phenomenological Research 44, 

1984, s. 471-492. 
115 VizEN I, I. 
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určité kvality. Naproti tomu pro posouzení spravedlivého nebo uměřeného jednání nestačí, že 

toto jednání má určitý typický viditelný tvar, pro plné zhodnocení takového jednání 

potřebujeme vědět, v jakém stavu se nachází ten, kdo jedná. Podmínky pro uznání 

spravedlivého jednání jakožto skutečně spravedlivého, které musí splňovat ten, kdo činí něco 

spravedlivého, jsou tyto; (a) musí jednat vědomě; (b) jeho jednání musí plynout ze záměrné 

volby a musí být zaměřeno na samo mravné jednání; ( c) jednající musí jednat pevně a stále116
. 

Takový musí být ten, kdo jedná ctnostně, aby jeho jednání bylo plném smyslu slova 

ctnostném. Tyto podmínky naznačují, že jednající musí jednat dobrovolně a na základě 

zažitého, ukotveného mravního stavu. Dobrovolné jednání jsme totiž definovali jako vědomé 

(tj. že jednající je správně obeznámen se všemi důležitými okolnostmi svého jednání), jehož 

zdroj jest v tom, kdo jedná. Je-li proairesis počátkem pohybu v oblasti jednání, pak každé 

dobrovolné jednání musí začínat záměrnou volbou. Společným jmenovatelem prvních dvou 

podmínek je tedy dobrovolnost, jak ji bude Filosof později charakterizovat ve třetí knize. Třetí 

podmínka opatrně říká, že jednající musí být v odpovídajícím mravním stavu. Při rozboru 

mravního stavu jsme jako základní určení vybrali jeho relativní neměnnost, což koresponduje 

s příslovci pevně (bebaiós) a stále (ametakinétós), lze tedy usuzovat, že Aristotelés má na 

mysli příslušné hexeis. 

Ctnostné jednání tedy, aby ho bylo lze považovat za skutečně ctnostné, musí být nutně 

dobrovolné a vyplývající z určitého mravního stavu. Jaký je důvod těchto podmínek 

kladených na jednajícího, proč nelze ctnostné jednání považovat za prostě ctnostné? Zřejmě 

116 Viz Hughes, Gerard J. Aristotle on Ethics, s. 55 nn. 
117 Viz EN II, 2, ll 05a26-33: "ĚT1 o v o' OiJOlÓV EOTlV hrí TE TWV TEXVWV KOl TWV apETwv· TCx iJEV 

yap VTTO TWV TEXVWV ytVÓiJEVO TO EV ĚXEl EV OVTois· apKEl oí'iv Toíhá TTWS ĚXOVTO YEVÉ08at· 

Ta OE KOTCx TCx5 apETCx5 ytVÓiJEVO OVK i:O:v OVTÓ TTWS ĚXlJ, OlKOÍW) fl owcppóvw) rrpáTTETat, 

6:!-."AO: Ko1 i:O:v 6 rrpáTTWV rrws l!xwv rrpáTTlJ, rrpwTov iJEV i:O:v Eiows, ĚmlT' i:O:v rrpoatpoÚiJEVO), 

KOl rrpoatpOViJEVO) oť OVTÓ, TO OE TpÍTOV i:O:v Kal ~E~OÍW) KOl CxiJETOKlVTÍTW) ĚXWV rrpÓTTlJ." 
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proto, že počátkem jednání je záměrná volba, která je ex definitione dobrovolná, a dále 

ctnostné jednání je aktualizací příslušné hexis, jež nese jméno příslušné ctnosti. Jak by tomu 

bylo v případě nectnostného jednání? Domníváme se, že jediná smysluplná odpověď zní: 

stejně jako u ctnostného jednání. Máme-li totiž špatné jednání považovat za skutečně špatné, 

zřejmě musí jeho jednající splňovat rovněž podmínku dobrovolnosti a zakotvené hexis, která 

ponese jméno příslušné špatnosti. Zdá se, že Aristotelés má před očima model mravního 

jednání, které, má-li své jméno (tj. ctnostné, špatné, zbabělé, spravedlivé atp.) po právu, musí 

splňovat již uvedené tři podmínky. V opačném případě, tj. kdyby jednající nejednal 

z ukotveného mravního stavu a dobrovolně, byla by daná praxis kvalifikovaná jako ctnostná 

či špatná jenom mimotně. Co jsme uvedli ohledně ctnostných a špatných jednání, musí platit 

pro každé jednání, které lze hodnotit z hlediska mravních stavů, tedy pro celý obor praxis. 

Neboť pro jednání, na rozdíl od tvoření, je charakteristické právě to, že nemajíc dobra mimo 

sebe, vždy a nutně spadá do oblasti mravního jednání118
. Dobro a zlo tvoření nalézáme v tom, 

co je vytvořeno, zatímco v jednání jsou ctnost a špatnost již nutně implikovány a současně je 

v jednání již vždy zahrnuta vazba na mravní stavy jednajícího. 

Každé jednání musí být výslednicí odpovídajícího mravního stavu v konfrontaci 

s konkrétní situací, a proto musí být principiálně koherentní se stavem jednajícího. Musí-li 

každé jednání vyplývat z proairesis, pak musí být co do svých cílů orientováno touhou 

vtělenou do mravních stavů, musí být ve spojení s praktickým rozumem a současně musí být 

dobrovolné. Nelze si dobře představit, jak spravedlivý člověk dobrovolně jedná nespravedlivě 

ani jak zbabělec dobrovolně vykazuje v boji odvahu. Nespravedlivý čin se totiž příčí 

spravedlivému stavu, a tedy nemůže vyplývat skutečně ze záměrné volby, která je skrz 

spravedlivou hexis nasměrována k spravedlivému jednání. Podobně je tomu i v ostatních 

případech. 

118 Srv. Sorabji, Richard: Aristotle on the Role of Intellect in Virtue, s. 217. 
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Záměrně se zde vyhýbáme analýze jednání zdrženlivého člověka, protože pro cíle této 

práce není nezbytná, proto jenom v nástinu uvádíme, proč věříme, že naši interpretaci lze 

držet i u smíšených druhů jednání. Na začátku sedmé knihy Etiky Nikomachovy Aristotelés 

rozlišuje tři dvojice charakterů: hérojský a bestiální, ctnostný a špatný, zdrženlivý a 

nezdrženlivý 119
. První dvojice se lidí de facto netýká, Aristotelés jako příklad uvádí jenom 

citát z Homéra, kde Priamos obdivuje nějakou nadlidskou zdatnost, jež se v Rektorovi 

ukázala. Tyto druhy charakterů nemohou být předmětem etiky, protože se nevyskytují 

zpravidla, nýbrž jenom náhodně, a rozhodně pro ně neplatí úvahy opírající se o endoxon. 

Druhá dvojice se stává předmětem většiny úvah Etiky Nikomachovy, tj. určení různých 

etických ctností jakož i jejich protiv - špatností. V takové nesmíšené podobě, jako naprosto 

ctnostný nebo špatný, se charakter u lidí objevuje jen zřídka, pokud vůbec. Tyto dva druhy 

charakterů je nutno považovat za jakési ideální typy, na nichž však již lze vykázat, jak se věci 

oboru etickém chovají zpravidla. Jak nám říká běžná zkušenost, zdaleka nejobvyklejší druhy 

charakteru jsou zdrženlivý a nezdrženlivý se všemi možnými přechodovými stupni. U této 

etické dvojice nejsou v souladu rozum a touha. U obou typů je touha zaměřena na špatný cíl, 

rozum však správně říká, co je dobré. Zdrženlivý člověk je schopen podřídit touhu rozumu, 

takže výsledné jednání má vnější rysy ctnostného jednání, jako když někdo touží okrást 

někoho, jsa si vědom špatnosti tohoto činu, je schopen poslechnout rozum a jednat 

spravedlivě. Říkáme vnější rysy jednání, protože takové jednání nesplňuje všechny tři 

podmínky ctnostného jednání, konkrétně podmínku jednání z ukotvené dispozice. 

Nezdrženlivý naopak není schopen ovládnout svou touhu a jeho výsledný čin pak je 

nespravedlivý120
. Liší se tedy nezdrženlivý od zdrženlivého svým výsledným jednáním, 

stejnou však mají špatnou touhu a správný úsudek. Zde by se proti naší interpretaci dalo 

119 Viz EN VII, 1. 
120 Gosling, Justin C. B. Mad, Drunk or Asleep? Aristotle's Acratic. In Phronesis 38, 1993, s. 103-104. 
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namítnout: je-li mravní stav jednajícího odpovědný za tvar touhy, není náhodou výsledné 

jednání zdrženlivého člověka v rozporu s jeho mravním stavem? Odpovíme takto: v mravním 

stavu samém musí být obsažena schopnost poslouchat rozum, ten totiž sám nemá žádnou 

možnost vyvolat jednání, takže mravní stav zdrženlivého jednajícího je vnitřně rozporný, 

avšak poměr svářících se sil je takový, že stav odpovědný za naslouchání rozumu je silnější 

než stav pudící k špatným věcem; výslednicí pak je zdrženlivé jednání, mající vnější znaky 

jednání ctnostného. Proto tvrdíme, že ono jednání je i takovém případě v souladu s mravním 

stavem jednajícího. Podobně bychom argumentovali i v případě jednání, jež má vzhledem 

k dobrovolnosti povahu smíšenou, jako když někdo za bouře vyhazuje zboží z lodě. 

Rozdíl mezi tvořením aj ednáním, jak jsme jej pro zatím určili, záleží v tom, že tvoření má 

dobro jenom ve výsledku, zatímco pro dobré jednání je zapotřebí splnit i podmínky, za 

kterých je prováděno. Jak jsme ukázali, tyto podmínky jsou úzce spjaty se strukturou jednání. 

Každé jednání totiž musí vyplývat z ukotvené hexis a zároveň musí být dobrovolné. Tudíž 

v jednání dochází oproti tvoření k akcentuaci vnitřní formy samotného jednání. 

Lze se ptát, proč věnujeme tolik pozornosti zkoumání rozdílů mezi tvořením a jednáním. 

Důvod je ten, že k tomu, abychom odhalili fronésis, která je řídícím intelektuálním stavem 

jednání, musíme ji odlišit od techné, jež je zase řídícím intelektuálním stavem tvoření. A 

právě tuhle diferenci hledá i Aristotelés v EN VI, 4. Navíc tím získáme lepší představu o 

výkonu samé fi'onésis v oblasti toho, co může být i jinak; není totiž vždy snadno odlišitelná 

od techné. Tvoření a jednání jsou totiž mnohdy identické co do skutkové podstaty. Lze si jen 

stěží představit, že část dne věnujeme jednání a jinou část zase tvoření, takové oddělení by 

vedlo k nepochopení Aristotelova zmíněného rozlišení, k nepochopení toho, čím je praxis ve 

srovnání s poiésis. Je totiž nabíledni, že tvoření a jednání jsou mnohdy totožné co do své 

technické stránky. Technickou stránkou tu míníme to, jak se věc vykonává, provádí. Tak 
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například, opravujeme-li sousedovi plot121
, využíváme jistou řemeslnou techné, či spíše 

~ 

technai, například tesařství a malířství. Zároveň však sousedovi něco dlužíme a tímto mu 

onen dluh splácíme, tudíž jednáme spravedlivě, na základě svého ustáleného mravního stavu. 

Podobně i v případě mnoha jiných zdatností nelze vždy precizně odlišit aplikaci umění od 

aplikace rozumnosti. Při výkonu statečnosti se mnohdy projevuje válečnické umění, protože 

může být nutnou podmínkou statečného jednání. 

Jak je možné, že stejný akt lze považovat za tvoření a současně za jednání, a proto za 

uskutečnění techné a současně i fronésis? Tyto dva intelektuální stavy nesmějí splynout 

v jeden, protože pak by každé jednání bylo tvořením a ctnost by se stala pouze jedním 

z umění. Klíč k odpovědi již v rukou máme, je jím již výše komentovaný rozdíl mezi 

jednáním a tvořením, při němž se hodnota jednání neposuzuje jenom vzhledem k výsledku, 

nýbrž se přihlíží i k tomu, v jakém stavu je ten, kdo jedná, zatímco u tvoření spočívá celé jeho 

dobro ve výsledku 122
. Uskutečnění správné techné určuje zdařilý výsledek poiésis, zatímco 

uskutečnění fronésis zaručuje jak výsledek, tak i zdatný mravní stav jednajícího. Toto 

rozlišení vede ke správnému uchopení pravé povahy rozlišení mezi jednáním a tvořením. 

Pointou totiž není nalezení kritéria, jež by nám umožňovalo jednoznačně určit, zda ten který 

akt123 náleží k jednání, či tvoření, to je totiž, zdá se, nemožné. Je tu zapotřebí si uvědomit, že 

akty rozdělujeme na tvoření a jednání podle ohledu, ve kterém je zkoumáme. Tudíž oprava 

sousedova plotu je, vzhledem k výsledku, zajisté tvořením, její řídící intelektuální schopnost 

jest umění např. tesařské. Zatímco vzhledem k mravní hexis jednajícího jakož i k výsledku je 

tento akt spravedlivým jednáním, jehož řídící intelektuální schopností je fi'onésis. Jednání je 

tak nutně vnitřní, tj. takové a takové vzhledem k mravnímu stavu toho, kdo jedná, zatímco 

121 Viz Ackrill, J. L. Aristotle on Action. In Essays on Aristotle's Ethics (Rorty, A. O. - ed.). Berkeley: 

University of California Press, 1980, s. 95 nn. 

122 Vynecháváme komentář k tomu, že záměrná chyba umělcova může ještě být i k prospěchu, ufronésis nikdy. 
123 Výraz "akt" zde používáme jako rod, jehož druhy jsou poiésis a praxis, navzdory tomu, že akt normálně patří 

k jednání. 
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tvoření je nutně vnější, tj. takové a takové bez ohledu na toho, kdo tvoří. Pohnutky a touhy 

tvůrce jsou vzhledem k jeho dílu irelevantní, v případě jednání jsou však určující pro jeho 

povahu; ten, kdo jedná krásně a spravedlivě, nikoli však dobrovolně, tj. na základě své mravní 

povahy, ve skutečnosti není ctnostný. Kdyby totiž takový jednající byl ctnostný, hodnotilo by 

se jednání na základě výsledku bez ohledu na mravní stav a bylo by, nejenom co do skutkové 

podstaty, nýbrž bytostně totožné s tvořením. 

Rozdíl tvořením a jednáním tedy spočívá v tom, že jednání je bytostně svázáno s povahou 

jednajícího. Na základě etického stavu jednajícího se toto jednání posuzuje a zkoumá, zatímco 

v případě tvoření se zkoumá jenom výsledek. Vidíme tu obrácený poměr; na techné 

usuzujeme podle vnějšího výsledku, avšak podle vnějších znaků nemůžeme usuzovat na 

povahu jednání ani jednajícího. Spíše naopak, podle vnitřní povahy usuzujeme na jednání. 

Tato úvaha nám též lépe osvětluje nejasné Aristotelovo tvrzení, že jednání má svůj účel 

v sobě, zatímco umění jej má ve výsledku. Dobro jednání však záleží ve vnitřní struktuře 

jednání samotného, a tvrdí-li se, že každé jednání směřuje k nějakému dobru jakožto ke 

svému účelu124 , tak logicky bude účel jednání v samém jednání. V případě umění, které 

rovněž směřuje k nějakému dobru, je toto ve výsledku, a proto dobro nemá zde svůj účel 

v sobě, nýbrž je pro něco jiného. 

124 VizENI, I, 1094al-2. 
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3.2. Sojia, nús, epistémé 

Již jsme dostatečně objasnili rozdíl mezi tvořením a jednáním a tím i rozdíl mezi uměním 

:l rozumností. Nyní budeme zkoumat, jak se liší rozumnost od vědění, rozumění a moudrosti. 

Rozlišení mezi techné a fi'onésis je vzhledem k druhové totožnosti jejích předmětů 

komplikovanější než rozlišení fi'onésis od ostatních intelektuálních stavů. Zároveň bylo pro 

náš účel, jímž jest určení rozumnosti, důležitější, protože jasná dělicí linie mezi tvořením a 

jednáním může v některých momentech blednout až po samu mez viditelného. Na druhé 

straně však ostatní intelektuální stavy, tj. poznání, rozumění a moudrost, jenom stěží mohou 

splynout s rozumností či uměním, protože se týkají zcela jiné oblasti jsoucna. Pakliže umění a 

rozumnost náleží usuzovací stránce rozumné duše, tak poznání, rozumění a moudrost náleží 

k poznávací stránce duše. Budeme se těmto jim méně obšírně nežli oněm, a jenom vzhledem 

k rozumnosti. Pakliže se ukáže, že žádný z těchto stavú rozumové duše nezakládá rozumnost, 

stane se zřejmým, že nemúže nijak zasahovat ani založení etických ctností. 

Již jsme uvedli, že Aristotelés rozlišuje v rozumové části duše dvě složky: poznávací 

( epistemonikóv) a usuzovací (logistiko n) 125 • Každá z těchto částí má vlastní duševní stavy, 

kterými se vztahuje k pravdě a nepravdě, přičemž nejsou všechny tyto stavy ctnostmi. 

Intelektuální stavy, které tu Arístote 1_és rozeznává, jsou umění (techné), vědění (epistémé), 

rozumnost (fronésis), moudrost (sofia) a rozumění (nús) 126
. Jíž jsme zevrubně probrali stavy 

náležející k usuzovací stránce raci<:::).nální duše, tj. umění a rozumnost, přičemž jsme nahlédli, 

proč je právě rozumnost zdatnosti -této stránky rozumné duše. Pro stránku poznávací nám tedy 

zbývají tři stavy, z nichžjedenje zdatností této stránky. 

Ps v· E ~ IZ ANVI, 2. l139a5-15. 
126 

Viz EN Vl, 3, 1139b 15-18. 

49 



Základní diferencí mezi rozumností a stavy poznávací stránky rozumné složky duše 

vytváří povaha jejich předmětů; usuzovací stránka rozumné duše se zabývá tím, co může být 

jinak, zatímco poznávací stránka se zabývá věčnými a nutnými předměty. Aristotelés zde 

odkazuje na již provedenou analýzu rozvažování, protože explicitně ztotožňuje usuzování a 

rozvažování, přičemž se dovolává základní charakteristiky předmětu rozvažování - totiž, že 

může být i jinak, než je 127
. Tři duševní stavy, rozumění, poznání a moudrost, mají tedy za 

předmět to, co nemůže být jinak. Tím je vytčena i jasná dělicí linie mezi rozumností, jakožto 

zdatností usuzovací stránky duše, a zbylými stavy poznávací části duše 128
. 

Vztah moudrosti, rozumění a poznání můžeme určit poměrem částí k celku. Zdá se totiž, 

že moudrost v sobě zahrnuje jak nús, tak epistémé. Vědění se týká toho, co nemůže být jinak, 

jeho předmět jest tudíž nutný a věčný 129 . Tomu, kdo ví, jsou známé počátky, z těchto nějak 

odvozuje závěr. Kdokoli totiž zná jenom závěr, a nikoli i to, co k němu vede, má vědění toliko 

nahodilé. Epistémé je tak dle Aristotela dokazovací stav, tudíž stav předvedení jistých 

poznatkl'1 ve formě důkazu, kde z daných jistých věcí plynou věci jiné, na které se přenáší 

gnoseologická jistota východiska. Nechceme tvrdit, že dokazovací postup je výsostnou 

metodou zkoumání, spíše zastáváme názor, že důkaz je předvedení jistého obrazu světa 

v podobě poznání 130
. Nús je schopnost prostého postřehu anhypothetických počátků131 . 

Aristotelés si uvědomuje, že počátky nemohou být předmětem dokazovaní, protože samy stojí 

127 Viz EN VI, 2, 1139all-l4: "AEyÉo8w OE TOÚTwv TO IJEV ETIIOTfJIJOVIKOV TO OE AoyiOTIKÓv· 

TO yap !3ovAEvw8m Kat Aoyí~w8m TaÚTÓv, oÚOEt) OE (3ovAEÚETm mp\ 

TWV llTJ EVOEXOIJÉVWV &AAW) EXEI\~." 

128 Srv. Shea, Joseph. The Commensurability of Theorizing and Moral Action in the Nicomachean Ethics. ln 

Philosophy and Phenomenological Research 48, 1988, s. 753-755. 
129 Viz EN VI, 3, 1139b 20-25. 
13° K tomu viz Barnes, Jonathan. Aristotelova teorie důkazu. In Epagógé a epistémé. Praha: Petr Rezek, 2004, s. 

47-87. 
131 Proti tomu srv. např. Wieland, Wolfgang. Problém principů v Aristotelově Fyzice. In Epagogé a epistémé. 

Praha: Petr Rezek, 2004, s. 26-46. 
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v základech každého důkazu. V MetafYsice v podobném kontextu jasně říká, že snaha vše 

dokazovat je znakem nedostatku filosofického vzdělání 132 . Každý důkaz totiž vychází 

z něčeho, a tak by se měly postupně dokázat nejprve počátky, pak počátky počátků a podobně 

do nekonečna, přičemž nekonečný regres je pro Aristotela vždy příznakem chyby v koncepci 

či úsudku. Vzhledem k tomu, že poznání je stav dokazovací, nikoli vhledový, tak počátky 

důkazů nemohou být předmětem poznání, nýbrž něčeho jiného. Nemohou však být ani 

předmětem moudrosti, protože tomu, kdo jest moudrý, náleží mít, kromě počátků, i nějaké 

důkazy. Zbývá tak, že počátky samy jsou předmětem rozumění. Konečně moudrost je 

kombinací obou předešlých stavů, tedy moudrosti náleží mít pravdu jak v oblasti počátků, tak 

v oblasti důkazů133 . 

Z uvedeného již lze rozpoznat, že je nemyslitelné, aby jakýkoli stav poznávací části duše 

jakkoli zakládal rozumnosť34 , jejíž předmět je to, co je zpravidla, nikoli však nutně a vždy. 

Kdyby totiž bylo lze nějak převéstfronésis na sojia, nebylo by možné koherentně myslet, že 

by si zachovala toleranci k nekonečné různosti konkrétních situací 135
. Zatímco na straně jedné 

je moudrost jakožto zdatnost poznávací složky duše výsostně vědeckou schopností, tj. zabývá 

se předměty, o kterých lze mít poznání (jsou totiž nutné a věčné), a zároveň pracuje 

se správným postřehem (nús) počátků, které nelze nijak dokázat, a konečně jaksi uspořádává 

132 Viz Met. IV, 3, 1005b2-7. 
133 Omlouváme se všem čtenářům za lakoničnost tohoto pasu o stavech poznávací složky rozumné duše; není 

však naším cílem analýza moudrosti, nýbrž analýza rozumnosti. A pro jasnou separaci těchto dvou stavů nám 

stačí poukázat jenom na některé črty moudrosti, přičemž nuance ponecháváme ve stínu. 
134 Viz Broadie, Sarah; Rowe, Christopher. Aristotle 's Nicomachean Ethics: Translation, lntroduction and 

Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 47. Broadie ukazuje separaci rozumnosti a moudrosti 

jako Aristotelův originální myslitelský krok. Proti tomu viz např. Richardson Lear, Gabriel. Happy Lives and the 

Highest Good: An Essay on Aristotle 's Nicomachean Ethics. Princeton: Princeton University Press, 2004, s. 111 

a též tamt. s. 121. Autor zde naznačuje, že ji-onésis je schopna nedokonale napodobovat výkon moudrosti, 

přičemž je moudrost implicitním standardem pro samu rozumnost. Srv. též Bastit, Michel. Sagacité et sagesse. In 

L 'excellence de la vie (Aubry, G.- ed.). Paris: Libraire philosophique 1. Vrin, 2002, s. 195-216. 
135 Nussbaum, Martha Craven. KFehkost dobra, s. 576. 
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své poznatky podle korektní struktury opírající se o nahlédnuté pnnc1py ( epistémé), tak 

rozumnost na straně druhé je spíše odhalující intuicí do nekonečné různosti etických situací, 

rozumnost je tak schopnost správně určit a zhodnotit kontext jakéhokoli jednání 136
. Jsme 

přesvědčeni, že moudrost, ač jakkoli nezpochybnitelná, nemůže nijak suplovat ani zakládat 

tuto schopnost vhledu do jedinečného. Dostali bychom se do neřešitelných obtíží, kdybychom 

se pokusili odvodit fronésis ze sojia; museli bychom se ptát, kde v běhu geneze rozumnosti se 

zničil přísně vědecký nárok moudrosti, jak je možné, že to, co se opírá o neměnné principy a 

struktury uvažování, připouští pojem slušnosti jakožto opravy zákona vzhledem ke konkrétní 

situaci, a na tyto otázky nelze najít uspokojivé odpovědi, budou totiž vždy vnitřně sporné. 

Aristotelova etika je skrz pojem rozumnosti nepochybně situační, protože právě rozvažovací 

schopnost rozumnosti bude brát vždy ohled na kontext zamýšleného jednání. 

136 Viz Urmson, J. 0., Aristotle's Ethics, str. 85-87. 
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4. Vztah rozumnosti a etických stavů 

Postupně jsme probrali všechny prvky Aristotelovy definice ctnosti, tj. stav, záměrnou 

volbu a nakonec rozumnost. V závěru kapitoly věnované analýze ctnosti se ještě musíme 

věnovat vztahu mezi fronésis a etickými ctnostmi. Z výkladu věnovaného rozvažování a 

rozumnosti plyne, že rozumnost je eticky podmíněnou schopností rozvahy. Zatímco rozvaha 

byla v EN, III mravně neutrálním zkoumáním prostředků k danému cíli, rozumnost je 

zkoumáním prostředků zcela vsazeným do etických souvislostí. 

V poslední kapitole EN, VI se Aristotelés věnuje právě poměru ctnosti a rozumnosti jakož 

i jejich genezi. Explicitně říká, že nelze myslet rozumnost bez mravní ctnosti, a ani naopak, 

mravní ctnost bez rozumnosti 137
. Z toho vyplývá, že rozumnost nemůže zakládat mravní 

ctnosti, ani mravní ctnosti nemohou fundovat rozumnost. Kdyby totiž jedno zakládalo druhé, 

museli bychom být schopni myslet jeden člen vztahu jako schopný samostatné subsistence, 

právě to však Aristotelés odmítá. Jak tedy vznikají? 

Rodem rozumnosti je dovednost (bEtVÓTll)), která je v nejobecnějším smyslu slova 

schopností najít prostředky k realizaci jakéhokoli cíle; a ač rozumnost není dovedností, tak 

není ani nikdy bez ní. Tomuto jest potřeba rozumět tak, že rozumnost je vždy dovedností, 

avšak nikoli každá dovednost jest i rozumností, což u Aristotela vyjadřuje vztah rodu a druhu. 

Aristotelés tvrdí, že dovednost získává svá jména v závislosti na cílech, kjejichž realizaci 

hledá prostředky. Tak dovednost sledující špatné cíle se nazývá zchytralostí, zatímco 

dovednost sledující cíle krásné je hodna chvály. Vidíme, že schopnost nalézat prostředky 

137 Viz EN, VI, 12, 1144b30-32: "ofí;\ov oiJv ÉK Twv Eipf]IJÉvwv OTl ovx oíóv TE ó:ya8ov ETvm KVpíws 

ČI:VEV <ppovT'joEws, o voE: <ppÓVIIJOV Ď:VEV TfíS ~81Kfís ó:pETfís." Být dobrým je zde, jak věříme, užito 

synonymně s etickou ctností. Dále též viz EN VI, 12, 1144a36-b 1: "woTE cpavEpov OTl ó:oúvaTov 

<ppÓVIIJOV ETvm ll ll OVTa ó:ya8óv." pro první polovinu tvrzení; a též EN VI, 12, 1144b 15-17: "o{ÍTw 

Kat ÉlTt TOU i]81KOV oúo ÉOTÍ, TO IJEV Ó:pETi] <pVOIKfJ TO o' TÍ Kvpía, Kat TOÚTWV TÍ Kvpía OV yívETat Ď:VEV 

<ppovT'joEws." pro druhou polovinu tvrzení. 
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k cíli, schopnost instrumentálního nakládání se světem, nepojednává Aristotelés izolovaně od 

cílů, k nimž takové jednání vede. Dovednost nezískává svá určení, jak by moderní čtenář 

předpokládal, z pouhé efektivity svého praktického kalkulu, nýbrž z toho, k čemu vede. 

Dovednost tedy je tím, z čeho rozumnost i zchytralost vycházejí, je jejich rodem, avšak 

specifickou diferenci získávají druhy dovednosti ze zcela jiného rodu, a sice z rodu mravních 

stavů. Jsou-li totiž mravní stavy základním zdrojem intencí lidského jednání, pak poskytují cíl 

i veškeré dovednosti, každému hledání prostředků, a právě podle kvality těchto cílů 

rozlišujeme zchytralost od rozumnosti 138
. Dlužno ještě dodat, že ve výrazu "dovednost" je 

skrytá morální ambivalence; dovednost není sama o sobě dobrá ani špatná. Řecký výraz 

deinotés odkazuje k adjektivu deinos, které znamená jak "strašlivý, hrozný děsivý", tak i 

"výborný, fantastický". Výraz deinos ve spojení se slovesem zpravidla značí, že je někdo 

v dané činnosti schopen neobyčejných výkonů, výkonů nahánějících strach. 

Potom Aristotelés pokračuje zjišťováním analogie mezi vztahem dovednosti a rozumnosti 

na straně jedné a vztahem přirozené ctnosti a ctnosti ve vlastním slova smyslu na straně 

druhé. Podobně jako se má rozumnost k dovednosti, má se i vlastní ctnost k přirozené ctnosti. 

Přirozenou ctností rozumí Aristotelés nevzdělávaný charakter, charakter neupravovaný 

výchovou. Každý člověk má náchylnost kjistým stavům .fosei, například že má sklon 

k uměřenému či spravedlivému jednání, avšak toto nelze považovat za ctnosti ve vlastním 

slova smyslu. Rodem pravých ctností je přirozená ctnost, na které se teprve ustaví pevný 

charakter. Přirozená ctnost je východiskem pro ustavování charakteru vůbec; není snad proto 

úplně šťastné ji nazývat přirozenou ctností, pakliže se zdá, že z ní může mít vzrůst jakýkoli 

138 Viz EN Vl, 12, 1144a23-30: "ĚOTl ol'] OÚVOIJl) f]v KaAOVOl OElVOTJlTO' OVTJl o' EOTt TOlOVTJl WOTE Ta 

npo<; TOV V1TOTE8ÉvTa OKOTIOV OVVTEÍVOVTO oúvao8m TOUTO npáTTElV Kat TvyxávElV mhov. 

&v IJEV ovv 6 OKOTIO) iJ KaAo<;, ETiaJVETTÍ EOTlV, i:O:v OE <pavAo<;, navovpyía· 010 Kat TOU) <ppovÍIJOV) 

OElVOV) Kat navoúpyovs <pOIJEV ElVaJ. EOTl o' 1Í <ppOVJlOl) ovx 1Í ŮÚVOIJl), aAA' OVK Ď:VEV Tfí<; OVVÓIJEW) 

TOVTJl). 1Í o' E~l) Té;) OIJIJOTl TOVTCj) yívETaJ Tfí) l.jJVXfíS OVK Ď:VEV O:pnfís" 
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charakter. Spíše soudíme, že se jedná o rod všech etických charakterů, bez ohledu na jejich 

mravní kvalitu. Opět je velice zvláštní druhová diference tohoto rodu přirozených ctností, je 

totiž tato diference opět z jiné říše, z říše deinotés. Aristotelés zde soudí, že přirozená ctnost 

ve spojení s rozumností vede k ustavení ctnosti ve vlastním slova smyslu. Metafora silného 

těla (přirozená ctnost), které klopýtne, nemaje zraku, naznačuje, že vskutku rozumnost vtiskne 

slepému charakteru ctnost ve vlastním slova smyslu. 

Rozumnost a ctnost společně zabezpečují správnost záměrné volby; ctnost v této 

symbióze určuje cíl,fronésis pak prostředky, které k němu vedou139
. Logická struktura vztahu 

fronésis a mravní ctnosti je nezvyklá, nijak totiž neodpovídá obvyklé struktuře rodu a 

podřazených druhů. Etický stav v rodu "dovednost" totiž rýsuje specifické diference, tj. 

ctnosti a špatnosti, který je odpovědný za cíl, ke kterému schopnost dovednosti vede. A 

naopak v rodu "etický stav", určuje specifickou diferenci dovednost, tj. rozdíl mezi 

přirozenou ctností a ctností ve vlastním slova smyslu. Vidíme tedy, že etická ctnost 

podmiňuje rozumnost a současně rozumnost podmiňuje etickou ctnost. 

Tento vztah však není zcela symetrický. Zatímco v případě dovednosti určuje etický stav 

přímo její mravní povahu (rozumnost, zchytralost), tak rozumnost v rodu etických stavů 

podmiňuje, spíše než mravní zabarvení, možnost uskutečnění potence daného mravního stavu. 

Aristotelova metafora o silném těle bez zraku říká, že zrak je podmínkou možnosti 

uskutečnění plynulého pohybu. Sama nepřítomnost zraku však nijak neoslabuje vlastní sílu 

silného těla. Tudíž přirozená ctnost je v potenci ctností ve vlastním slova smyslu, avšak aby 

to, co jest jenom v potenci, došlo naplnění, potřebuje přirozená ctnost pomoc rozumnosti. 

Takže co do simultaneity geneze obou druhů ctností jsou mravní ctnosti a rozumnost 

139 Viz EN VI, 12, 1145a4-6: "OVK EOTat JÍ npoaípEOlS 6p8J1 Ď:VEV <ppOVTJOEWS ovo' Ď:VEV 6:pETíls· 

íll-lEV yap TO TÉAOS íl OE TCx npos TO TÉAos TIOlEtTipáTTElV .. " 
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nepochybně současné, nelze totiž myslet jedno bez druhého. Rozumnost a mravní ctnost 

vznikají a rostou zároveň, v jakémsi vzájemném zkřížení, kde jedno určuje druhé a naopak. 

Nicméně cítíme, že mravní stav je přece jenom v určitém smyslu základní. Špatnost a 

ctnost jednajícího totiž přetvoří dovednost ve zchytralost nebo rozumnost, zatímco deficience 

rozumnosti u člověka přirozeně nadaného k uměřenému či spravedlivému jednání pouze 

ochromí možnost uskutečnění potence. Výsledkem je sice rovněž špatné jednání, nicméně na 

vlastním směřování přirozených ctností se tím nic nemění. Tvrdíme proto, že pro určení 

etického charakteru jednajícího musíme učinit formální rozluku etické ctnosti a rozumnosti, 

které jsou ve skutečnosti jedním. Od této rozluky si pak slibujeme, že nahlédneme způsob, 

kterým se rozumnost realizuje v oboru mravní ctnosti, že vytkneme základní předpoklady 

uskutečnění mravní ctnosti skrz rozumnost v lidském jednání. 

Připomeňme opět definici ctnosti z EN II, 6, jež nám byla vodítkem v analýze ctnosti: 

"Jest tudíž ctnost záměrně volícím stavem, který udržuje střed nám přiměřený a vymezený 

úsudkem, a to tak, jak by jej vymezil člověk rozumný." 140 Podle naší dosavadní interpretace je 

výkonem mravního stavu nasměrování jednajícího k určitému typu jednání; v případě 

zdatného etického stavu je onen cíl krásný a dobrý, v případě špatného mravního stavu pak 

zlý. Rozvažování, které je nesporně oduševněno dovedností, považuje tento cíl za daný a 

hledá prostředky k jeho vyplnění. Mohlo by se tedy zdát, že statečný či spravedlivý člověk ví, 

které jednání je statečné či spravedlivé, má jeho konkrétní určení ve specifické situaci a nyní 

potřebuje rozum, aby byl s to najít prostředky k uskutečnění tohoto jednání. 

Bohužel je situace mnohem komplikovanější. Prosté rozdělení kompetencí na určování 

cíle a prostředků mezi dovedností a etickým stavem neuspokojí hlubší promyšlení 

140 Viz EN II, 6, ll 06b36-ll 07a2, viz též pozn. 39. 

56 



problematiky141
. Ctnost jest stavem, tedy ukotvenou dispozicí k určitému typu jednání, toto 

jednání udržuje střed mezi nadbytkem a nedostatkem (například v projevování emocí, 

osobování si dober apod.), ovšem sám tento etický stav zřejmě nemá v moci nalézt 

v konkrétní situaci správné ctnostné jednání. Jsme přesvědčeni, že vlastní určení zdatného 

jednání spočívá právě v onom záhadném udržení středu mezi nadbytkem a nedostatkem. 

Tento střed nikde Aristotelés samostatně nedefinuje, jeho výměr však lze pochopit aposteriori 

z toho, co všechno musí dané jednání splňovat, abychom jej mohli považovat za ctnostné. Při 

určování středu v konkrétní situaci neplatí žádný obecný zákon, jenž by jednajícímu umožnil 

určit dobré jednání absolutně; neexistuje žádná všeplatná míra rozdělující různá jednání 

vzhledem k strachu jako statečná, zbabělá či smělá. Takový zákon totiž nemůže zohledňovat 

mravní stavy nespočetných jednajících, tudíž by musel pominout vztažení středu ke 

konkrétnímu jednajícímu, protože jest ve zdatném jednání nutno zachovat střed vzhledem 

k nám. A toto určení středu, jež se ukazuje být pravou definicí ctnostného jednání, se opírá 

právě o rozumnost, respektive na úsudek rozumného člověka. Rozumnost tedy určuje 

konkrétní obsah každého ctnostného jednání 142
. 

Co tedy zbývá pro vlastní etické stavy? Mají-li totiž tyto stavy, jak Aristotelés opakovaně 

zdůrazňuje, poskytovat základní intence, jako impuls pro rozvahu či rozumnost, musíme se 

přirozeně ptát, jaké povahy tyto cíle jsou. Zamítli jsme totiž, že by etický stav byl schopen 

poskytnout rozumnosti jasně definované jednání jakožto ctnostné, které by tato hleděla 

naplnit. Tak se zdá, že vlastní obsahová stránka impulsů pocházejících z oblasti etických 

stavů bude velice chudá. Soudíme, že etický stav pouze poskytuje obecnou, obsahu prakticky 

zbavenou touhu konat. Toto konání je však zatím ještě nezřetelné, je ve stavu jakési první 

látky, zcela amorfní, nelze o něm smysluplně vypovídat. Například statečného člověka, který 

141 Rozumnost jakožto pouhou schopnost efektivního nalézání prostředků k danému cíli ostře kritizuje Urmson 

jako nejběžnější špatný výklad aristotelské rozumnosti. K tomu viz Urmson, J. 0., Aristotle 's Ethics, str. 83-85. 
142 K tomu srv. Sorabji, Richard: Aristotle on the Role of Intellect in Virtue, s. 206. 
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je konfrontován se situací, kde je nutno statečnost projevit, informuje jeho etický stav tak, že 

tento touží jednat statečně. A však na základě této prázdné touhy ještě ne ní schopen určit, co to 

znamená, jednat statečně v této konkrétní situaci. Určení konkrétního statečného jednání musí 

dostat od rozumnosti, která zváží situaci a všechny známé relevantní okolnosti, a následně 

poskytne výměr statečného jednání. Je-li tento jednající skutečně ctnostný, tj. má-li jak 

rozumnost, tak i ctnostný etický stav, bude jednat statečně. Má-li však jenom touhu jednat 

spravedlivě, ale jeho odhad situace nebude přiměřený, bude se podobat silnému tělu se 

špatným zrakem, a velice pravděpodobně klopýtne. Zdá se proto, že etický stav vyjadřuje 

bezobsažnou slepou vůli jednat tak a tak, aniž ví, co to doopravdy znamená jednat tak a tak. 

Teprve fronésis pak poskytuje vlastní jazykové určení toho, co taková touha pouze temně tuší, 

vkn v' • ' b hJ43 vyr e a urc1 tento neJ asny o sa . 

Lze tedy jasně nahlédnout, proč musí být člověk ctnostný zároveň rozumný; bez 

rozumnosti by nikdy nenalezl konlaétní ctnostné jednání, a tak by mohl být ctnostný jenom 

mimotně, a to výlučně v technickém slova smyslu, tj. pouze vzhledem k výsledku, nikoli 

vzhledem k výchozím podmínkám jednání. Má-li však celý výměr zdatného jednání svůj 

původ ve ji-onésis, proč Aristotelés koncipuje poměrně komplikovaný vztah mezi mravními 

stavy a usuzovací stránkou rozumné duše? Proč formuluje strukturu křížového spřažení těchto 

dvou složek, kde nelze být rozumným bez mravní ctnosti a současně nelze býti mravně 

ctnostným bez rozumnosti, když si tyto složky vzájemně poskytují specifická určení? 

143 V této souvislosti připomínáme článek Emila Benveniste-ho Kategorie myšlení a kategorie jazyka, ve kterém 

přesvědčivě hájí tezi, že Aristotelovy kategorie jakožto základ jeho ontologie jsou přímo závislé na řecké 

gramatice. Nelze totiž myslet nic, co nelze také říci, dokonce jenom to, co je řečeno, může také být myšleno. 

Myšlenka tak není něčím, co se vtěluje do jazyka, nýbrž získává svůj tvar teprve když je vyřčena. Předtím se 

podobá "temnému chtění", "puzení", není však sama ničím konkrétním. Zdá se nám, že touha etického stavu 

jednat spravedlivě je bezfronésis právě takovou temnou vůlí. Verdikt rozumnosti je definicí zdatného jednání 

v konkrétní situaci. Viz Benveniste, Émile. Kategorie myšlení a kategorie jazyka. In Logos apofantikos. Praha: 

Petr Rezek, 2000, s. 29-43. 
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4. 1. Touha a rozum 

V EN VI, 2 Aristotelés opět připomíná určení ctnosti jako hexis proairetiké a samu 

záměrnou volbu explikuje jako orexis búleutiké. Když jsme zkoumali záměrnou volbu, viděli 

jsme, že v sobě skrývá jak element racionální, tak i iracionální, přičemž racionální složka v ní 

byla zastoupena rozvažováním a iracionální složka právě touhou. Když jsme pak analyzovali 

samu fronésis, řekli jsme, že je ve své funkčnosti totožná s rozvažováním, avšak s tím 

rozdílem, že rozvažování je morálně neutrální, zatímco rozumnost je bytostně spojena se 

zdatností. V ctnosti tedy je nějak spojena žádost s usuzovací stránkou rozumné složky duše, 

přičemž tato se v dobrém člověku projevuje ctností této stránky duše - rozumností. Orexis 

pak je nějakým elementem mravního stavu. Je-li totiž mravní stav odpovědný za obecné 

intence jednajícího, tak v něm zřejmě bude přítomna i nějaká žádost, která způsobuje toto 

nasměrování, zatímco konkrétní obsah jednání, výměr, dává rozumnost. 

Musíme tedy v následujícím vyšetřit poměr rozumu a žádosti, není totiž zcela jasné, co 

nás vede ke skutečnému jednání, rozum, nebo spíše touha? Aristotelés v rozboru 

nezdrženlivého a zdrženlivého jednání naráží na obě možnosti; zdrženlivý člověk se řídí proti 

svým vášním rozumem, nezdrženlivý pak jedná v souladu s vášněmi, avšak proti rozumu. 

Otázka "co je tedy v našem jednání základním hybným momentem?" se zřením k rozumu a 

touze nás povede dalším zkoumáním. Abychom poskytli uspokojující odpověď na tyto 

problémy, musíme nakrátko odbočit a zkoumat relevantní pasáže z posledních kapitol třetí 

knihy De Anima. 

Abychom rozkryli strukturu ctnosti, která, jak se zdá, je spojením žádostivosti a 

praktického rozumu, probereme, jak Aristotelés traktuje tyto problémy ve spisu O duši. 

Aristotela tu vede tázání po zdroji místního pohybu, který tento zdroj jednoznačně lokalizuje 
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v duši, což ho vede k otázce, která část duše je pravým činitelem působícím místní pohyb 144
. 

Jsme si vědomi, že Aristotelův zájem je zde zcela jiný než v etice, místní pohyb jen stěží 

může plně zastupovat jednání, na druhé straně se zde však rýsuje rozdělení kompetencí mezi 

žádostivostí a praktickým rozumem přesněji, než je tomu v etice. Navíc Aristotelés při této 

úvaze v 9. kapitole III. knihy spisu O duši střídavě používá výrazy "místní pohyb" a 

"jednání", z čehož můžeme usuzovat, že tuto úvahu lze vztáhnout i na oblast lidského jednání; 

jednání by tak bylo specifickým místním pohybem rozumných živočichů. Jako dvě plauzibilní 

možnosti pro zdroj místního pohybu uvádí Aristotelés praktickou úvahu a žádostivost. Rozum 

teoretický rovnou vylučuje, protože nemá vlastní cíl a účel, nemá tudíž ani schopnost 

pohybovat. Na rozdíl od čistého rozumu je účel a cíl praktickému rozumu nějak vlastní. 

Stejně jako je cíl a účel vlastní pro praktickou úvahu, je vlastní i pro žádostivost. Filosofovy 

formulace jsou zde obezřetné, rychle totiž ukazuje, že praktická úvaha je zdrojem místního 

pohybu jenom v přeneseném významu slova. Protože praktická úvaha vzniká až na základě 

toho, že něco je žádané. To, co je žádané, je předmětem žádostivosti, tudíž je praktická úvaha 

zdrojem pohybu jenom v úzké perspektivě; a sice jenom když se mimotně touha shoduje s 

rozumem. Jediným skutečným hybným činitelem je žádostivost sama145
. Rozum sám není 

schopen něčím pohybovat, nýbrž vždy potřebuje pro naplnění svých cílů impuls orektické 

složky duše. Aristotelés v závěru konstatuje, že děje-li se pohyb podle rozumu, nutně se děje i 

podle vůle. A však žádostivost mnohdy působí pohyb proti soudu praktické úvahy. Mohlo by 

se tu namítnout, že v případě zdrženlivého člověka rozum pohybuje proti vůli vášní, jak nám 

144 Viz DeA III, 9, 432al8-19: "mp\ OE Tou KIVOUVTO), TÍ TIOTÉ EOTI TfíS \jJVXfíS, OKETITÉov," 

145 Viz DeA III, 10, 433al3-21: "Ď:Jlcpw &pa TOUTO KlVTJTIKCx KaTa TÓrrov, vous Ka1 Č>pESIS, vous OE 

ó EVEKÓ Tov i\oyd;óiJEVOS Kal ó rrpaKTIKÓS· otacpÉpEt OE Tou 8EwpT]TlKOU Tc{:l TÉi\El. Ka1 ~ Č>PESIS 

<o'> EVEKÓ TOV rrčxaa· OV yap ~ OPESIS, OVTT] apxh TOU rrpaKTlKOU vou, TO o' ĚOXOTOV apxi] 

TfíS rrpásEw). woTE Evi\óyws Oúo TOuTo cpaívETm Ta KtvouvTa, opEsts Kal otávota rrpaKTtKJÍ· TO 

ópEKTov yap KtvEI, Kal ota TouTo ~ otávota KtvEI, oTt c'xpxi] a(JTfíS éoTt To ópEKTóv. Kal JÍ <pavTaaía 

OE OTOV KIVi], OV KlVEl Ď:VEV ÓPÉSEW). EV OJÍ Tl TO KIVOUV, TO ÓpEKTIKÓV." 
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to i Aristotelés mnohokrát říká 146 . Metodu, jak se zbavit této obtíže, jsme již navrhli pro 

obhajobu zdrženlivého jednání jakožto jednání autentického 147
; že totiž vášně svářící se 

v jednajícím jsou v takovém poměru, že náchylnost k poslušnosti rozumu převáží tendence 

ostatních vášní. Jednání zdrženlivého člověka tak lze i nadále interpretovat jako koherentní 

s jeho mravním stavem. 

Aristotelés nepovažuje praktickou úvahu za autonomní zdroj jednání, je jím jenom 

metaforicky. Skutečným počátkem jednání a místního pohybu je žádostivost, a pakliže se 

nějak s rozumem shoduje, může se zdát, že počátkem tohoto pohybu je rozum, protože 

v takovém případě jsou jejich pohyby stejného druhu148
. Avšak žádostivost je schopna 

postupovat i proti praktické úvaze, tudíž je praktická úvaha jenom zdánlivým počátkem 

pohybu, zatímco ze žádostivosti přichází skutečný impuls k pohybu. Zdá se tedy, že 

Aristotelés nejprve uvádí pravděpodobné činitele pohybu, aby později ukázal, že jeden 

z těchto činitelů je jenom zdánlivý. Zkoumaná pasáž vyznívá ve prospěch samé žádostivosti 

jakožto původce pohybu149
, zatímco rozum byl původcem pohybu jenom pravděpodobným. 

Důvod této pravděpodobnosti spatřujeme v tom, že praktická úvaha, kryje-li se její cíl s cílem 

žádostivosti, vyměřuje stejný pohyb jako žádostivost. Nicméně není skutečným původcem 

pohybu, jak to Filosof ukazuje na příkladu sporu mezi žádostivostí a praktickou úvahou. 

Žádostivost je tedy skutečným hybatelem živočicha, nikoli praktická úvaha. Musíme se 

proto dále tázat na povahu této žádostivosti, konkrétně na její schopnost poslechnout rozumu, 

případně samu schopnost rozvahy. Ukazuje-li se totiž, že za naše jednání je v posledku 

146 Viz např. DeA 433a6-8, EN 1145b!0-15, atd. 
147 Viz str. 45-46 této práce. 
148 Viz DeA 433a20-22. 
149 Jsme si vědomi, že toto stanovisko není obecně přijímané, na jeho základě však chceme ukázat, co je 

skutečným výkonem .fi'onésis. Proti tomu srv např. Irwin, Terence H. Aristotle on reason, desire, and virtue. In 

The journal oj Philosophy 72, 1975, s. 567-578; a též Canto-Sperber, Monique. Éthiques grecques. Paris: PUF, 

200 I, s. 318-322. 
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odpovědná žádostivost, nikoli rozum, a víme-li současně, že lidské jednání závisí na 

racionálním vztažení jednajícího ke své situaci, je ohrožena inteligibilnost celého lidského 

jednání. Jak se vlastně má žádostivost k rozumu, může ji rozum nějak ovlivnit, je žádostivost 

přístupna přemlouvání ze strany praktické úvahy? 

Soudíme, že nikoli. Žádost totiž neobsahuje žádné rozvažovaní 150
. Můžeme říci, že si 

rozum a žádostivost dokonce často odporují, protože mají zcela jiné řídící premisy. Důvodem 

této různosti je fakt, že žádostivost nemá žádného odstupu od aktuálního okamžiku. Naproti 

tomu rozum je schopen vybírat cíle s ohledem na budoucnost, dokáže porovnávat cíle 

přinášející okamžitou libost se záměry vzdálenějšími, je tudíž schopen preferovat dobro 

v mnohem abstraktnější podobě než žádostivost. Podle Aristotela je tato různice 

charakteristická pro bytosti, které mají smysl pro čas 151
. Žádostivost sama nemá tento časový 

rozměr, není schopna poodstoupit od okamžitého vyplnění tužeb, je vláčena momentálními 

zjevy příjemného. Právě neschopnost poodstoupit, neschopnost čekat, ji diskvalifikuje pro 

rozvažování, pro něž je příznačné, že činí něco pro něco jiného. Instrumentalita rozvažovaní, 

a tedy i dovednosti, rozumnosti či zchytralosti, má právě tento rys; právě proto, že jednající 

touží po tom a tom, dělá teď něco, po čem netouží vůbec. Jako když se někdo učí cizí jazyk, 

aby mohl cestovat nebo číst, avšak samo memorování slovní zásoby, slovesných stupnic a 

deklinací jej nebaví. Žádostivost, jež je vězněm okamžitých popudů a zjevů příjemného, 

nemůže naslouchat praktické úvaze, protože jí tato schopnost ex definitione chybí; čas ve 

smyslu odstupu, vystoupení z vlastní perspektivy, existence, je mimo ni 152
. 

ISO Viz DeA III, ll' 434all-12: "(3to TO [3ovi\EVTIKOV OVK EXEl JÍ opE~t<;·" 

151 Srv. Leandri, Antoine. L'action et la vérité. In Verité pratique: Aristote- Éthique a Nicomaque livre Vl, s. 53 

nn. Leandri zde interpretuje člověka jako projekt, totiž s ohledem na budoucnost. 
152 Viz DeA 433b5-l 0: "ETIEl o' ÓpÉ~El') yívovTat EVOVTÍat ó:i\i\Jíi\at<; I TOUTO OE ov~[3aíVEl é:íTav 

6 i\óyo<; Kat aí bn8v~Íat EVOVTÍat WOI, yÍVETat o' EV TOl') xpóvov a'ío8T'jotV EXOVOIV 

(6 ~EV yó::p VOU') OIÓ:: TO ~Éi\i\ov ó:v8Éi\KEtv KEi\EÚEl, TÍ o' bn8v~ía O!Ó:: TO Ť]OT')' <paÍVETat 

yó:p To ř]oT') i]ov Kal ó:ni\ws i]ov Kal ó:ya8ov ó:ni\w<;, otc'x To ~11 6pov To ~Éi\i\ov)" 
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Vraťme se však zpátky k Etice Nikomachově. Je-li náš výklad správný, pak je touha 

v mravním stavu základním hybným elementem jednajícího. Této žádavé složce již z principu 

není dostupná perspektiva rozumu. Jak jsme již uvedli, výměr ctnostného jednání, tj. jeho 

konkrétní určení, je výkonem rozumnosti. Avšak prostředky k určitému cíli jsou typickým 

atributem praktické úvahy, touha sama není schopna odkladu. Přirozená otázka nyní zní: jak 

může rozum informovat touhu? Vždyť se zdá, že pro ctnostné jednání je nezbytné, aby rozum 

nějak touhu formoval. Samo navykání určitému typu jednání na výchovu zdatného charakteru 

nestačí, protože, jak jsme již ukázali, by takové pojetí standardní odpovědi na jistý druh 

podnětu bořilo bytostnou situovanost aristotelské etiky; nebylo by totiž citlivé k jedinečným 

zvláštnostem situace. Střed je ale vždy středem vzhledem k nám a k situaci, v níž se 

nalézáme. Nenajdeme-li most, kterým praktická úvaha formuje touhu zasazenou v etickém 

charakteru, celý pečlivě vypracovaný projekt etiky se rozpadne. Bez nadsázky tvrdíme, že se 

tu skrývá pravý kámen úhelný Aristotelovy etické stavby. Má-li totiž být etika především 

výchovná, tj. schopna zlepšit toho, kdo jedná, pomoci mu efektivněji uskutečňovat ctnost, tak 

jest zapotřebí určit způsob, kterým se tak děje. Podobně i sama ctnost by bez funkčního 

propojení rozumu s etickými stavy byla otázkou náhody, a nikoli výsledkem jednání, které je 

nezbytně dobrovolné. Rovněž by přísné oddělení rozumu a etických stavů destruovalo pojem 

odpovědnosti za jednotlivé skutky jakož i odpovědnosti za vlastní mravní stav. Aristotelés 

přitom jasně zachovává individuální odpovědnost za vlastní charakter, minimálně počátek 

tohoto jest v naší moci. V sázce je opravdu mnoho. Jak tedy rozumnost vykonává svůj vliv na 

touhu? 

Základ propojení musíme nutně hledat v oblasti etických stavů. Jak jsme totiž ukázali, 

touha nerozumí racionalitě, a nelze ji nijak z vnějšku přimět k poslušnosti. V celku toho, co 

Aristotelés nazývá jednáním, je touha nejzákladnějším a posledním hybným momentem. 
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Každý člověk může pílí nastudovat, co znamená být ctnostný, tj. jak dobře a krásně jednat, 

avšak nelze se rozumem naučit chtít jednat ctnostně. Zdá se, dovedeno až na samou dřeň, že 

touhu nelze vzdělávat, alespoň ne ve stejném smyslu jako rozumové dovednosti. Proto 

najdeme-li spojení rozumu a mravních stavú, bude určitě v oboru mravních ctností, nikoli 

rozumu. 

Aristotelés si je těchto obtíží jistě nějak vědom. V neprostupné temnotě mravních stavú 

nechává odkaz k rozumu, který je schopen vtáhnout touhu do moci rozumu; podobně jako 

když rybářský háček tahá něco z hlubin na světlo. Tímto spojem mezi dvěma světy je mravní 

ctnost, kterou Aristotelés nazývá uměřenost (sófi'osyné). V kapitole věnované rozumnosti, tj. 

EN VI, 5, uvádí metaforickou etymologii sófrosyné: je to ctnost, která chrání rozumnost 

(sódzei fronésin) 153
; chrání úsudek rozumnosti. Ukázali jsme, že na rozumnosti závisí celý 

výměr ctnostného jednání, rovněž jsme řekli, že nemá v daném nastavení vztahu touhy a 

rozumu možnost prosadit se do jednání. V tomto smyslu je celý výkon rozumnosti ohrožen, 

bezmocně totiž stojí před branami touhy, která je základním hybatelem jednání, metafora 

ochrany rozumnosti je proto přiléhavá. Pojednáme proto o uměřenosti. 

Pojem uměřenosti je u Aristotela dvojí 154
. V širším významu je uměřenost odpovědná za 

uvedení touhy do souladu s rozumem, v užším významu se pak týká tělesných rozkoší, jako 

jídlo a sex, a v nich zachovává střed 155 . V tomto striktnějším významu vyžaduje rozumnost, 

která teprve múže určit, co střed je, tak jak jsme to viděli u ostatních ctností. Pro nás bude 

pochopitelně dúležitý onen širší význam sófrosyné, který má tvořit spojení mezi rozumem a 

153 Viz EN 1140b 11-13: "Ev8Ev Kal TfJV ow<ppooúvrJV TOÚTy npooayopEÚOflEV 

T0 ovÓf.laTt, ws o~(:ovoav TfJV <ppÓVT]otV. o~(:Et OE TfJV TotaÚTT]V vnÓAfl'+'lv." 

154 Metaforicky by snad šlo hájit, že je pojem sófrosyné jeden. Ježto se uměřenost týká tělesných rozkoší, a vnáší 

do jejich vyplnění odklad (ať už úplný nebo jenom dočasný), tak bychom v ní mohli vidět prostředníka 

rozumnosti v oblasti iracionální touhy. Viz Broadie, Sarah; Rowe, Christopher. Aristotle 's Nicomachean Ethics: 

Translation, Introduction and Commentary, s. 25-27. 
155 K tomu viz poslední kapitoly EN III a též Urmson, J. 0., Aristotle 's Ethics, str. 67-70. Viz též Young, Charles 

M. Aristotle on Temperance. In The Philosophical Review 97, 1988, s. 521-542. 
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touhou156 . Uměřenost uvádí do oblasti mravních stavů časovou dimenzi, odstup mezi žádostí 

a jejím bezprostředním vyplněním, který je charakteristický pro rozumové schopnosti. 

Uměřenost, která je ctností nerozumné složky duše 157
, způsobuje, že se jednající nepoddává 

bolesti nad nepřítomností toho, po čem touží. Tak vzniká odstup mezi aktuálním předmětem 

žádosti a nějakým jejím vzdálenějším předmětem. V tomto odstupu je skryta možnost 

vzdálenějších cílů, možnost plánování, možnost jednání v souladu s rozumem 158
. Uměřený 

člověk tedy je schopen zařídit své žádosti podle toho, jak káže správný úsudek 159
, a současně 

je u něj to, co nejvíce odporuje rozumu, povolné se rozumu podřídit 160 . 

Funkce uměřenosti, tak jak ji teď vidíme, spočívá v abstraktní touze následovat rozum. 

Tato ctnost, je-li náš popis správný, jako jediná nepotřebuje pro svůj výměr rozumnost. Jejím 

primárním smyslem je touha po následování rozumu. Všechny ostatní ctnosti potřebují 

rozumnost, aby od ní dostaly konkrétní určení ctnostného jednání, aby rozumnost posoudila 

danou situaci a nalezla střed, který jí je přiměřený. Když takový výměr rozumnost poskytne, 

musí se ještě jednající chtít zařídit podle tohoto úsudku. A v této chvíli zasahuje uměřenost, 

která orientuje jednajícího k tomu, co přikazuje rozumnost. V tomto smyslu je uměřenost 

nutnou podmínkou všech ostatních ctností, formuje touhu po poslušnosti rozumu, vkládá do 

156 
Viz Urmson, J. 0., Aristotle "s Ethics, str. 29, kde Urmson charakterizuje ctnost jako obecnou ochotu 

následovat rozumnost. 

157 
Viz EN III, 13, lll7b23-24: "METa oi: Ta\lTfJV mp\ owcppooÚVfJS AÉywllEV· ooKovm 

yap Twv 0:/..óywv llEpwv aíhm ETvm al ó:pETaí." 
158 

Viz EN lll8b27-33: "JÍ !lEV oiJv mp\ TÓ:S JÍOovó:s vmp[?,oAi] OTl Ó:KOAaoía KOl \.f'EKTÓV, OfjAov· 

mp\ OE TÓ:) AVTIO) OVX WOTIEp ĚTil Tfj) Ó:VOpEÍa) Te{) VTIOilÉVElV AÉyETat owcppwv ovo' 

Ó:KÓAaoTOS Te{) llJÍ, ó:M' 6 !lEV Ó:KÓAaOTOS Te{) Avmlo8m 116:"-Aov il oEI oTl Twv JÍOÉwv oú TvyxávEl 

(Kat Ti]v AVTifJV OE TIOlEl OVTc{) JÍ JÍOOVJÍ), 6 OE owcppwv Te{) llTl Avmlo8m T~ Ó:TIOVOÍ<;X 

KOl Te{) Ó:TIÉXE08at TOU JÍOÉO)." 
1"9 . 
) Vtz EN III, 14, 1119a20: "6 OE owcppwv OV TOIOVTO), Ó:AA' ws 6 óp8os Aóyos. " 

160 
Viz EN I, 13, l102b27-28: "ĚTl o' 'íows EVfjKownpóv ĚOTl TO TOV owcppovos KOl ó:vopEÍov· 

náVTa yO:p 611ocpwvEI Té}l /..óy~." 

·pf WM _ ... 
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• 

touhy smysl pro odklad jejího vyplnění, povyšuje člověka na skutečně racionální bytost, jež je 

schopna se zařídit dle úsudku, pročež není v zajetí okamžitých popudů . 
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5. Závěr 

Probrali jsme postupně všechny základní momenty aristotelské ctnosti: stav, záměrnou 

volbu a rozumnost. Náš základní ohled byl: vztah rozumnosti a touhy. 

V kapitole o duševních stavech (2.1) jsme ukázali, že stav ( ĚSt)) vyjadřuje základní intence 

lidského jednání; totiž touhu jednat krásně nebo špatně. V kapitolách o proažresžs (2.2-2.4) 

jsme poprvé narazili na problém vztahu rozumu a touhy (6pEf;t)). Řekli jsme, že záměrná 

volba v sobě obsahuje jak racionalitu, tak i touhu. Racionalita v záměrné volbě je zastoupena 

rozvažováním ( (3oúAEVat)), přičemž ji Aristotelés určuje jako schopnost nalézat prostředky 

k daným cílům. Samo zacílení pochází zde z orektické části záměrné volby. Záměrnou volbu 

jsme proto charakterisovali jako kloub mezi touhou a racionalitou. Zde však ještě touha drží 

otěže rozumu pevně v rukou, je to totiž stále ona, kdo vede rozum. Zároveň tu již je přítomné 

napětí, které se vine jako Ariadnina nit celou Etikou Nikomachovou. 

V kapitole věnované rozumnosti ( <ppÓVT]at)) (3) jsme tuto postupně odlišili od ostatních 

intelektuálních stavů. V rámci této části naší práce jsme vyšetřovali i rozdíl mezi uměním a 

rozumností (3.1). Zde jsme přišli k závěru, že fundamentální rozdíl mezi tvořením (noÍT]at)) 

a jednáním (npaf;ts) spočívá v tom, že jednání vždy rekuruje k mravnímu stavu jednajícího. 

Hájili jsme tezi, že jednání musí být nutně koherentní se stavem toho, kdo jedná. V tomto 

spatřujeme význam Aristotelova tvrzení, že cíl jednání je v samotném jednání. 

V následující kapitole o vztahu rozumnosti a etických stavů (4) jsme odhalili rozumnost jako 

eticky určenou schopnost rozvažování. Formulovali jsme zvláštní logickou strukturu vztahu 

mezi dovedností (8EtVÓTTJ)) a přirozenou ctností ( <pvatKi] a pni]), ze kterých může vzniknout 

rozumnost a ctnost ve vlastním slova smyslu. Dále jsme zde zkoumali vlastní výkon 

rozumnosti. Konstatovali jsme, že pochopení rozumnosti jako čistě instrumentální schopnosti 

není uspokojivé, protože vlastní výměr ctnostného jednání pochází z rozumnosti. Sám etický 

67 



stav totiž je pouhou prázdnou intencí, které chybí určení obsahu. Ctnostné jednání musí 

udržovat střed, jehož jediným kritériem je rozumnost, proto je rozumnost nezbytná pro určení 

obsahu. Rozumnost tedy vyřkne, vysloví, to, po čem non-diskursivní žádostivost jenom slepě 

touží. 

V posledním oddíle ( 4.1) se věnujeme ústřednímu problému naší interpretace Aristotelovy 

Etiky Nikomachovy, tj. vztahu rozumu a touhy. Digresí ke spisu O duši jsme získali jasnější 

náhled jejich moci. Touha z tohoto srovnání vyšla jako vítěz. Proto si v samém závěru 

klademe otázku, jak je možné ctnostné jednání, když rozumnost, ze které pochází obsah 

ctnostného jednání, nemá žádné zjevné nástroje, jak tento obsah prosadit do touhy, která je 

však zdrojem pohybu. Jako odpověď na tento problém uvádíme uměřenost (ow<ppooÚVTJ), 

která vnáší do nerozumných etických stavů touhu naslouchat rozumu. Uměřenost je 

fundamentální ctností, nutnou podmínkou ostatních ctností, protože vytváří funkční most 

mezi rozumem jakožto vytyčovatelem existenciálních cíl-ú, mnohdy značně vzdálených, a 

slepou touhou s její potřebou bezodkladného naplnění. Uměřenost je tedy takovým mravním 

stavem, který zabezpečuje, že se nerozumná touha podřídí cílům rozumu. Ctnostné jednání, 

nakolik jest jeho obsah vyměřen rozumností, předpokládá uměřenost. V tomto smyslu je 

Sófi-osyné královnou ctností. Ze získané pozice chápeme, proč Aristotelés omezuje své 

auditorium: jenom ti, co zařizují své žádosti podle rozumu, Jenom uměření, mohou mít 

z etických přednášek prospěch. Jak však vzniká sama uměřenost, nelze určit. Jako pozitivní 

výsledek naší práce hodnotíme, že jsme formulovali elementární hierarchii ctností a že jsme 

podali výklad vztahu rozumnosti a touhy. V úvodu jsme však řekli, že naše zkoumání bude 

částečně aporetické; tímto nevyjasněným bodem je právě vznik uměřenosti. Sama sófrosyné 

svým plamenem umožňuje racionální jednání, její původ je však nejasný, tu plamen královny 

slábne. Tento bod, tvrdíme, nelze již dále vyjasnit, protože je mimo hranice jazyka, myšlení a 

chápání. 
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"Nevím, jestli v mých pergamenových lalocích začíná hořet tajemný plamen královny 

Loany, jestli se jakýsi elixír pokouší vyčistit zahnědlé listy mé papírové paměti, dosud 

poničené tolika skvrnami, takže se ta část textu, která mi stále ještě uniká, stává nečitelnou, či 

zda jsem to já a snažím se přinutit své nervy k nesnesitelnému úsilí. Kdybych se v tomhle 

stavu mohl třást, třásl bych se, uvnitř mám pocit, jako bych se houpal, jako bych se plavil po 

rozbouřeném moři. Ale zároveň je to jako předzvěst orgasmu, dutiny v mém mozku se 

zaplavují krví, něco se chystá vybuchnout- nebo vypučet. 

Nyní, tak jako tehdy v tom průjezdu, konečně brzy spatřím Lilu, která sejde, dosud 

ctnostná a zlomyslná, ve své černé zástěrce, krásná jako slunce, bílá jako luna, hbitá a 

netušící, že je středem, pupkem světa. Spatřím její půvabnou tvář, krásně modelovaný nos, 

ústa, která trochu poodhalí dva horní řezáky, ji, angorského králíka, kočku Matu slabě 

mňoukající a natřásající měkkou srst, holubici, hranostaje, veveřici. Snese se dolů jako první 

jinovatka a uvidí mě, zlehka ke mně natáhne paži, nikoli aby mě lákala, ale aby mi zabránila 

v dalším útěku. 

Konečně budu vědět, jak donekonečna hrát závěrečnou scénu svého Cyrana, budu vědět, 

co jsem celý život hledal od Paoly až po Sibillu, a dosáhnu celistvosti. Naleznu mír. 

Pozor! Nesmím se jí zase zeptat, ,bydlí tady Vanzetti?'. Konečně se budu muset chopit 

Příležitosti. 

Ale lehounká mlhovina barvy myšího kožíšku se šíří na vrcholu schodiště a zahaluje 

vchod. 

Ucítím závan chladu, zvedám oči. 

Proč se slunce barví dočerna?" 161 

161 Viz Eco, Umberto. Tajemný plamen královny Loany. Praha: Argo, 2005, s. 438-439. 
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Résumé 

V našem textu se věnujeme vztahu rozumnosti a etických stavů v Aristotelově Etice 

Nikomachově. Cílem práce je určit funkci rozumnost v etické ctnosti. Postupně analyzujeme 

jednotlivé momenty definice etické ctnosti z ENII, 6, tj. že ctnost je záměrně volícím stavem, 

který udržuje střed nám přiměřený, tak jak by jej vymezil člověk rozumný. Po analýze stavu, 

záměrné volby a rozumnosti dospíváme k určení rozumnosti jakožto původce výměru 

ctnostného jednání; jedině rozumnost může být kritériem, které vyřkne, co je špatné a dobré; 

sama touha totiž nemá schopnost rozvažovaní. Na to navazuje další otázka: jak může 

rozumnost ovlivňovat iracionální složku duše, ve které sídlí touha? Rozumnost, protože nemá 

žádný přímý vliv na touhu, využívá jako prostředníka etickou ctnost-uměřenost. Ta do 

nerozumné touhy vkládá intenci následovat rozum. skrz ni se stává rozumnost pánem nad 

touhou. Přínos naší práce vidíme jak v tom, že jsme přesněji určili funkci rozumnosti 

v aristotelské etice, tak i v tom, že jsme určili uměřenost jako nutnou podmínku ostatních 

ctností a racionálního jednání vůbec. 

Abstract 

In our text we examme the relationship between practical wisdom and ethical states in 

Aristotle's Nicomachean Ethics. The goal of our work is to define the function of practical 

wisdom in ethical virtue. We gradually analyze the indiviual parts of definition of ethical 

virtue from EN II, 6, that is, that virtue is a state concerned with choice which holds the mean 

relative to us in such a way as a man of practical wisdom would define it. After the analysis 

of state concerned with choice and practical wisdom we arrive at the determination of 

practical wisdom as the source of virtuous action; only practical wisdom can be the criterion 
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that pronounces what is bad and good; desire in itself is not capable of deliberation. 

Following from this a new question arises: how can practical wisdom influence the irrational 

part of the soul, which is the seat of desire? Practical wisdom, having no direct influence on 

desire, uses ethical virtue-temperance as it's intermediary. This induces in irrational desire the 

intention to follow practical wisdom and thus practical wisdom becomes master of desire. We 

see the contribution of our work firstly in defining the function of practical wisdom in 

Aristotelian Ethics with greater accuracy and secondly in establishing temperance as a 

neccessary condition of the other virtues and rational action itself. 
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