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PŘEDMLUVA 

Pomyslným středem této diplomové práce je překlad jednoho z textů sbírky starověkých 

řeckých lékařských pojednání Corpus hippocraticum. Jde o nevelký traktát De arte, který jsem 

se pokusil zpřístupnit českému čtenáři pod názvem O umění. Všechny ostatní části diplomové 

práce, tj. literárně-historický úvod, komentář a závěrečné shrnutí, představ~jí v jistém smyslu 

už jen vysvětlující odpověď na otázku, proč si téměř dva a půl tisíce let starý spis zasluhuje naši 

pozornost. 

Mým prvořadým záměrem bylo ukázat dané pojednání jako mimořádný doklad významné role, 

kterou hrál v řeckých duchovních dějinách na přelomu pátého a čtvrtého století pojem 'tÉXVll. 

Pokusíme se nastínit podstatný filosofický rozměr, který v této epoše 'tÉXVll připadal a stojí i 

v pozadí myšlenkové stavby našeho spisu. Protože však techné zároveň překračuje hranice 

filosofie, pokud ji budeme brát pouze jako jeden z mnoha oborů lidské činnosti, otevře nám 

naše zkoumání průhled k řeckému pojetí vědění vůbec, ze kterého evropské chápání filosofie 

\yrůstá. Jako text tematizující vědění samotné lze De arte považovat rovněž za významný 

dokument pro dějiny vědy. Budeme mít příležitost jasněji spatřit, v čem spočívá ona často 

zdůrazňovaná "filosofičnost" rané řecké vědy a do jaké míry múžeme v daném období vědu a 

filosofii vůbec rozlišovat. Přestože jsou posledních dvě stě let věda a filosofie ("věda o 

empirických skutečnostech" a "metafyzika") mnohdy představovány jako nesmiřitelní 

protivníci, zkoumaný traktát nám ukáže společné východisko obou těchto forem vědění 

v řeckém pojetí logu, řeči. Řeč, logos, který pro Řeky na rozdíl od moderních představ není jen 

subjektivním odrazem předmětné reality, ale bytím všech věcí, zakládá teprve možnost každého 

obecného vědění a tedy i takové orientace ve světě, která není vydána napospas nepřehledné 

nahodilosti singulárního. Právě řecká reflexe na logos, řeč, odhalila zásadní možnosti skryté 

v řeči samotné, totiž díky její vnitřní závaznosti získávat poznatky i o tom, co není našemu 

vnímání samo bezprostředně dáno. Pojednání De arte názorně předvádí, jak tato vnitřní 

závaznost logu, která umožňuje každou logiku v užším i širším smyslu slova, chápali Řekové 

jako bytí, jako to, díky čemu věci Usoucna) jsou a mohou být jako takové poznávány. 

Negativně vyjádřeno spočívá zajímavost svědectví De arte primárně v přesvědčivém důkazu, 

že ranou řeckou vědu, a to ani tam, kde dnes mluvíme o vědě o přírodě, nesmíme chápat jako 

jakýsi pouze hrubější fyzikalistický objektivismus, který se od moderní přírodovědy odlišuje 

hlavně absencí matematického aparátu a nechutí k experimentům. Ostatně snad nejvíce 



pl-ekvapivým závěrem našich pozorování bude zjištění, že koncepce techné (či vědění vůbec), 

se kterou pojednání pracuje, stojí mimo běžné novověké kategorie vúbec ... 

Specifické hledisko této práce, jak bylo právě naznačeno, vyžadovalo i specifický přístup. 

V komentál-i, který zaujímá největší část diplomové práce, jsem se proto neomezoval pouze na 

faktografické vysvětlivky a textologické a překladatelské poznámky. Naopak jsem se v 

připojených kratších úvahách občas vzdálil od komentovaného textu možná více, než bývá 

v komentářích zvykem. Jelikož se zkoumáním De arte pohybujeme alespoň okrajově na púdě 

filosofie, nemúže klasická filologie vedle své historicko-kritické metody zcela rezignovat na 

filosofický pr-ístup, chce-li filosofickou problematiku adekvátně uchopit. Ostatně i mimo 

filosofickou interpretaci platí, že text nám múže něco říci jen tehdy, pokud mu sami klademe 

otázky. 

Vzhledem k určitým nedostatkúm softwarového vybavení, které mám k dispozici, jsou řecké 

texty na některých mistech psány bez pl-ízvukú a přídechú. Jde o ty pasáže, kde jsem hotový 

text nemohl pl-evzít z elektronické databanky TLG. 

Za dúležité phpomínky a zejména pečlivé poznámky k mému pl-ekladu De arte bych rád 

poděkoval Mgr. Sylvě Fischerové PhD., čímž se ovšem v žádném případě nezříkám plné 

odpovědnosti za všechny nedostatky. Práci věnuji svým rodičúm. 
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A. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ ÚVOD 

1. De arte a Corpus hippocraticum 

Přistupujeme-li ke Cm·pus hippocraticum (nadále jen CH), sbírce přibližně pětašedesáti řeckých 

lékařských pojednání velmi rozmanitého původu, formy i obsahu, z hlediska předpokládaných 

recipientú,jimž byly tyto texty adresovány, lze celý soubor rozdělit na dvě skupiny 1
• Větší část 

tvoří specializovaná pojednání psaná lékaři pro lékaře, jejichž úkolem je předat odborné 

lékařské poznatky ostatním kolegům či adeptům. Tyto texty se přes svou formální různorodost 

- od zápisů průběhů konkrétních onemocnění (Epidemiae I, Jl!) přes ranou formu příručky 

k určité oblasti (např. De mulierum ({ffectibus) až po speciální "monografické" traktáty (např. 

Deji-acturis. De haemerrhoidibus)- vyznačují vesměs stroze věcnou dikcí bez literárních 

ambicí, jíž se v dochované starší řecké literatuře asi nejvíce blíží Aristotelovy esoterické spisy. 

Jiná skupina textů se sice také obrací přinejmenším v určitých pasážích primárně na lékaře, 

svou literární formou a tématem, které může vzbudit zájem i mimo kruhy odborníků, však 

poukazuje na širší, nejspíše již čtenářské kruhy. Řecká literatura klasické doby poskytuje určité 

svědectví o tom, že medicína na sklonku pátého a ve čtvrtém století nebyla jen výhradní 

záležitostí úzké vrstvy specialistů, nýbrž že lékařské znalosti patřily k intelektuální výbavě 

attických vzdělancú. 2 Za představitele lékařské literatury s kulturněhistorickým či populárně

filosofickým přesahem múže platit známé pojednání De aere locis aquis, stýkající se svými 

geografickými a etnologickými zájmy s okruhem iónské protohistoriografie, programový spis 

od filosofie emancipovaného lékařství De vetere medicina, z literárního hlediska snad 

nejelegantnější text CH, a podobně zaměřený De natura hominis. Vedle těchto spíše 

exoterických spisůjsou v CH uchovány též dva krátké texty, jejichž rozsah, stavba a styljasně 

ukazují, že se jedná o řeči, sdělení určená k ústnímu přednášení. Jde o epideiktické přednášky 

De arte a De flatibus, které zejména v úvodních pasážích vykazují vliv gorgiovské rétoriky, 

1 K celému oddílu viz: J. Jouanna, Hippocrates, Baltimore and London 1999, s. 75-86; týž, Rhétorique et 
médecine dans Ia Collection hippocratique, REG 97, 1984, s. 27-44; týž, Hippocrate V, I Des vents, De ť art, Paris 
1988. s. 167-174; R. Wittern, Gattungen im Corpus Hippocraticum, in: Gattungen wissenschaftlicher Literatur in 
der Antike, !mg. W. Kullmann, J. Althoff, M. Asper, Tilbingen 1998, s. 17-36; J. Kollesch, Darstellungsformen 
der medizinischen Literatur im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., Philologus 135, 1991, s. 177-183; W. Jaeger, 
Paideia, Bd 2, Berlin 1944, s. 11-58; L. Edelstein, IIEPI AEPflN und die Sammlung der hippokratischen 
Schriflen, Berlin 1931, s. 89-115; A. Lesky, Geschichte der gr.Literatur, Bern- Milnchen 1963, s.529-537. 
2 Například Euthydémos z Xenofóntových Memorabilií IV, 2.1 O vlastní mnoho lékařských spisú 
(tatpcov cruyypa~t~tata), aniž by ovšem chtěl vykonávat lékařskou praxi. Vliv lékařské literatury prozrazuje nejen 
popis morové epidemie v Thúkydidových dějinách, ale i Eurípidovy tragedie. Ostatně sám traktát De vetere 
medicina přichází se sebevědomým nárokem: ,.Jsem toho názoru, že není možné dovědět se o přirozenosti něco 
jasného odnikud ji nud než z lékařství ... " (XX.2. Schiefsky). O vztahu hippokratovských spisú a dobové literatury 
viz napf". W. Nestle, Hippocratica, Hermes 73. s. 23-31. Slavný je popis role medicíny při formování řecké 
kultury ud W. Jaegera ,.Die griechische Medizin als Paideia'·- viz předchozí pozn. 
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ačkoliv je užití figur mnohem uměřenější než třeba u Gorgiovy Heleny. Důraz na brilantní 

argumentaci a spíše povšechné teze než detailní rozbory předpokládá u obou řečí laické 

publikum. Rétorická sebeprezentace patřila k běžným nástrojům řeckých lékařt'L V době, kdy 

neexistovalo státem kontrolované lékařské vzdělávání potvrzované udělením titulu, musel lékař 

umět potenciální pacienty o své kompetenci přesvědčit. To platilo jak pro putující lékaře, kteří 

přicházeli do nového prostředí, tak pro pretendenty na úřad placeného obecního lékaře, o jehož 

výběru a následném angažování rozhodovalo hlasování lidového shromáždění. 1 

Řeč De Arte, v originále 7tcpt 'tEXVT\<;, jíž se budeme nadále věnovat a jejíž překlad "0 umění" 

tvoří součást této diplomové práce, byla Hermannem Dielsem vykládána právě jako řeč 

kandidáta na místo obecního lékaře. 2 Toto tvrzení ovšem problematizuje již samotný letmý 

obsahový přehled textu: Řeč lze rozčlenit do čtyř částí. První část je tvořena třemi kapitolami, 

z nichž první, exordium, nás seznamuje s oponenty- pomlouvači umění, a specifikuje svůj 

předmět na obranu lékařského umění. Druhá kapitola představuje pozoruhodný pokus o jakýsi 

apriorní důkaz existence umění, prováděný na základě rozboru poznání a řeči. Terminologicky 

vykazuje řadu styčných bodl! s presokratickou filosofií. Třetí kapitola se vrací opět k lékařství a 

podává jeho definici. Druhá část zahrnuje kapitoly 4-8. Zde se probírají námitky popírající 

existenci lékařského umění kvúli náhodnosti léčby či spontaneitě procesů uzdravování. Třetí 

část. tvořená kapitolami 9-12, přináší ukázku zásadních medicínských problémú, s kterými je 

lékařství konfrontováno, a prostředkiL s nimiž jim úspěšně čelí. Čtvrtou část tvoří závěrečná 

krátká 13. kapitola. Již z této krátké charakteristiky je zřejmé, že se řeč nesnaží předvést 

individuální lékařské zkušenosti a schopnosti svého autora, jak bychom u proslovu adepta na 

funkci veřejného lékaře očekávali, 3 ale její úkol je podstatně širší: dokázat, že lékařství existuje 

jako umění, 'tEXVT\, a že tedy něco jako umění je vůbec možné. Předpokladem takovéto 

polemiky je určitá reflexivní rovina, neboť máme-li smysluplně přiznávat či nepřiznávat 

nějakému oboru lidské činnosti charakter umění, případně existenci umění obecně popírat, 

musíme mít pojetí toho, co umění- techné vúbec je, už předem nějakým způsobem k dispozici. 

Sám autor De arte nás už v prvních větách řeči ujišťuje o tom, že svou apologii lékařství chápe 

jako součást širší diskuze o techné, ve které odborníci hájí svá umění proti těm, kteří jim tento 

status upírají. 

1 Tuto praxi máme dosvědčenu v Athénách: Xenofón, Memorab. IV 2, 5. K dl'Iiežitosti řečnických schopností pro 
lékaře srov. Platón, Gorg. 456 b-c. 
2 H. Diels, Hippokratische Forschungen lil, Hermes 46, 1911, s. 273n. 
'Srov. uvedené místo z Xenofónta aJ. Kollesch, Darstellungsformen, s.l83. 
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2. Diskuze o techné v 5. a 4. stol. př. Kr. 

Náš pokus přiblížit si význam a rozsah diskuze o techné v klasické době nutně naráží na 

problémy, které jsou společné každému studiu presokratovské filosofie a rané řecké 

duchovnosti vůbec: originální díla autorů nejsou v původní podobě dochována, jsme odkázáni 

pouze na jejich zlomky a reference u pozdějších spisovatelů. Skutečnost, že tito 

zprostředkovatelé zároveň spoluurčují obraz, v kterém se pak takto uchované nadále ukazuje, 

snad není třeba obšírně vysvětlovat. Ostatně v tom pro nás spočívá asi největší význam De arte, 

že zde máme prakticky neporušené pojednání ret1ektující určitou formu vědění z doby před 

Platónem. Byl-li vznik metafyziky u Platóna skutečně epochální událostí, která nesmazatelně 

proměnila tvářnost Evropy i zbytku světa a ve svých důsledcích Uako je např. vědotechnika a 

globální civilizace) neustále púsobí, pak musíme být obezřetní při užívání našich zdánlivě 

samozřejmých kategorií u předplatónských autorů. 1 

Klasičtí filologové i historikové antické filosofie a medicíny si záhy povšimli, že obrana 

lékařství jako techné, kterou phnáší spis De arte. pracuje s velmi podobnými argumenty. které 

nacházíme u významných reprezentantů řeckého duchovního života 4. století- Platóna. 

Xenofónta a Ísokrata. 2 Sókratés raných Platónových dialogú rozpracovává koncept techné 

tehdy, když zkoumá nároky na vědění, jimiž se pyšní jeho partneři, a užívá techné jako kritéria, 

jemuž má dotyčné nárokované vědění dostát. Nejsystematičtějším způsobem nás s pojetím 

techné seznamuje fón (zejména 537a-541 b), ostatní tzv. sókratovské dialogy potom mimo jiné 

ukazují, že pro hledanou filosofickou vědu epistémé tú agathú model techné nedostačuje a je 

třeba jej překonat. Základní charakteristiky techné, které jsou společné našemu autorovi i 

Platónovi a jeho současníkům, vzájemně velmi úzce souvisejí: 1) Každá techné má vlastní 

působnost, sílu (dynamis) a výkon (ergon), na které se soustředí a díky kterým tu je a má smysl 

1 Za uvedení stojí jistě hodnocení De arte od jednoho z předních současných hippokratovských badatelů J. 
Jouanny: "lt may readily be seen, that this first attempt at a general epistemology derives very lagerly from the 
philosophical problems that were being debated at the time- ontological problems in particular. But it came to 
assume great importance in the history of ideas, not on ly because it constitutes the most ancient evidence we ha ve 
of epistemology in the sense of discourse about knowledge, but above a ll because this account was written by a 
scientist and not by a philosopher. We know that epistemology was long to remain the province of phisodophers, 
and that philosophical epistemology i s traditionally said to begin with Plato. But in fact this style of thought 
predates Plato, and derives fi·om a time when it was the concern not on ly of Sophists and philosophers. but also of 
men of science'' (Hippocrates, s.248). Velmi problematické je však nejen rozdělování mezi "epistemology·' a 
např. "ontology" u nejstarších řeckých mysliteli't. ale i samo rozlišení mezi "philosophers" a "men of science". 
2 Přehled diskuze o techné v 5. a 4. stol. poskytuje zásadní článek Felixe Heinimanna Eine vorplatonische Theorie 
der 'tEXVll, MH 18, 196 I. s. I 05-130. přetištěn též ve sborníku Sophi~l"tik, hrsg. C. J. Classen, Darmstadt 1976. 
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(Ion 537c5-7, Rep. I. 346a-b; Xen. 1'vfemorab. lV 2, 13; De arte III s definicí lékařství, dále 

srov. užití slov 8uvcq.w;, 8uvcq.uu v kap.l2 a Xl3). 2) Ve svém oborupůsobeníjejedna 

každá techné sama nejlepším znalcem. Jen ona dokáže rozpoznat, co je v dané oblasti správné a 

co nikoliv (Ion 538c4n.; De arte V 1, 3). Technéje kompetentní ve svém oborujako celku, její 

vědění má komplexivní povahu (Ion 532c5n.; De arte III a X 1). 3) Techné spočívá na 

rozumovém vědění (Ion 532c-533e, 542a, Rep. I. 340d-e; De arte ll, XIII). Díky tomu dokáže 

odborník vydat ze svého vědění a činnosti počet, dokáže zdůvodnit své konání. Techné je proto 

učitelná (Lach. 185b n., Prot. 319c-e; sdělitelnost základních pravidel lékařství předpokládá i 

apologetick)r záměr De arte). 1 Aristotelés vykládá učitelnost techné tím, že jde již o obecnou, 

principiální úroveň vědění, neboť vědění, které by se omezovalo výhradně na rovinu 

jednotlivin, by bylo pouze souhrnem izolovaných individuálních poznatkú, a tudíž nepřenosné 

(Met. Al, 98lal-bl0). Na rozdíl od Platóna nenalezneme u hippokratovských autorú explicitní 

rozlišení mezi techné a povrchním odborným věděním, které nezná odůvodnění svých znalostí 

(techné vs. empeiria ve známé pasáži Gorg. 50la-c). 

Výše nastíněné shody v pojetí techné přispěly k pokusům vykládat vztah mezi Platónem 

(případně Sókratem) a hippokratovským lékařstvímjako zásadní ovlivnění či převzetí, jehož 

dúkazem měla b)·t zejména proklamovaná Sókratova "hippokratovská metoda" z dialogu 

F aidros 270c-e. Zastánci teze o hippokraticích jako metodologickém vzoru Platónovy 

filosofické vědy o dobru byli mimo jinými i významní badatelé Max Pohlenz a Werner Jaeger? 

Ať byl však vliv řecké medicíny na filosofii jakkoliv mnohostranný, samotná problematika, zda 

lékařství existuje jako techné, překračuje hranice lékařství- výkon lékařské praxe se bez ní 

obejde- a její motivaci je tudíž třeba hledat někde jinde. Platón a jeho současníci i 

hippokratovští autoři jsou v tomto ohledu dědicové starší problematiky a každý z nich svým 

vlastním způsobem reaguje na klíčovou roli, kterou pojem techné sehrál na přelomu 5. a 4. 

století ve vlivném duchovním hnutí, označovaném jako sofistika. 

1 Pro další příbuzné aspekty techné viz Heinimann, cit. dílo s. I 05n. Uvádění paralel z Platónových dialogů není 
v žádném případě vyčerpivající. Pro další místa a k pojetí techné u Platóna viz J. Hirschberger, Die Phronesis in 
der Phi/osophie Platons vor dem Staate, Leipzig \932, s. 7-36, H. Flashar, Der Dialog Ion als Zeugnis 
platonischer Philosophie, Berl in 1958. s. 77-96. V době psaní diplomové práce jsem bohužel neměl k dispozici 
monografii J. Kube, TEXNH und APETH, sophistisches und platonisches Tugendwissen. Frankfurt a. M., Berl in 
\969. Odkazy na De arte se u pododdílú kapitol vztahují na český překlad, který je součástí této práce. 
' Jaeger, cit. dílo. M. Pohlenz. Oas 20. Kapitel von Hippokrates de prisca medicina, Hermes 53, 1918. Ze 
stejného di'1vodu- nemedicínský původ metodologických úvah- H. Diller tento poměr obrací a v případě 
pojednání De vetere medicina, které má k našemu textu v mnoha směrech velmi blízko, předpokládá přímé 
ovlivnění platónskými naukami: Hippokratische Medizin und attische Philosophie, Kleine Schrijien zur antiken 
Medizin, Berlin, New York \973, s. 46-70. 
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I přes značnou fi"agmentárnost našeho vědění o předplatónské filosofii máme možnost udělat si 

alespoň rámcovou představu o oněch hanobitelích umění, proti nimž se náš autor na začátku 

své řeči obrací. Mluvčí Platónova dialogu Sofzstés mezi několika tématy, kterými se ve svých 

slovních zápasech zabývají sofisté, rovněž uvádějí (232d~e): "Host: Avšak pokud jde o 

všechna umění ( 'tEXVll) dohromady i o každé jednotlivé zvlášť, všecky námitky, které je činit 

vúči každému odborníku samému, jsou tuším majetkem veřejnosti, neboť jsou sepsány a 

uloženy pro každého, kdo se jim chce naučit. Theaitétos: Zdá se mi, že máš na mysli 

Prótagorovy spisy o zápasnictví a jiných uměních. Host: A také mnohých druhých spisovatelú, 

múj milý" (Překlad Fr. Novotný). Prótagorúv spis O zápase (ITEpt rraAT)~) je doložen u 

Díogena Laertského, výše uvedených spisú se mohou týkat též tituly O naukách (ITEpt 'tmv 

f.!C1.8T)f.!CI.'tffiv) a Vyvracející (Ka'ta~aAAOV'tES, se. A.oyot) nebo dvě knihy Námitek (AvnA.oytmv 

a, ~). 1 Není pro nás důležité pouštět se do nepodložených úvah o tom, zda autor De arte reaguje 

přímo na Prótagoru nebo snad některého z jeho žáků či následovníků. Daleko zajímavější je 

otázka, odkud u sofistů přichází impuls k takovému počínání. Prótagorova řeč ve 

stejnojmenném Platónově dialogu i "vychovatelská" tématika zlomků B 3, l O, ll a 12 svědčí 

celkem jednoznačně pro kladnou roli technai. Ačkoli nemúžeme považovat řeč z Prótagory 

320c8~322d5 za doslovně autentickou reprodukci, hlavní témata a myšlenky lze přijmout. To, 

čím se v mýtu o Prométheovi a Epimétheovi liší lidské pokolení od ostatních živočichů a co jim 

jako náhrada za chybějící výzbroj a výstroj vúbec umož!''tuje přežívat, je dvojí techné. Je to 

jednak ,,technické vědění'' ( EV'tEX v o~ Go<pw 321 d 1 ), též řemeslná techné ( OT)~HoupytKT) 'tEX Vl) 

322b3), kterou Prométheus uloupil Athéně a Héfaistovi, jednak spolu se studem a spravedlností 

od Dia seslaná politická techné (rrolctnKT) 'tEXVll 322b7, 319a4), díky které dokáže člověk 

vytvářet a udržovat společenství. Prótagorás nabízí vzdělání právě v této vrcholné techné, která 

je darem nejvyššího boha. Techné je tedy v obou svých podobách pojítkem mezi lidmi a bohy a 

zakládá výjimečný status člověka (322a3).2 S tím se shoduje překvapivě vysoké hodnocení 

techné ze strany řeckých vzdělancú 4. stol., kteří ve většině patřili k aristokracii. Tradiční 

aristokratický postoj, který vidí v techné jen cosi naučeného a tudíž vůči rodové šlechtické areté 

sekundárního, reprezentuje ještě konzervativní Pindaros (Nem. I.25nn.). 

1 Viz A 1, DK ll, s. 255 a B 1. s. 262n. Vzájemným vztahem Prótagorovi připisovaných titulů (a případnou 
identitou někter}'ch z nich) se zabývá W. K. C. Guthrie, Sophists, Cambridge 1979, s. 264n. a E. Heitsch, Ein 
Buchtitel des Protagoras. in Sophistik, s. 298~305. 
2 Démokritos. svými kulturně-etickými zájmy blízký sofistice a doxografickou tradicí různými způsoby 
s Prótagorou spojován. se patrně též věnoval úloze technai v civilizačním progresu: zl. B 5, B I 54. Rovněž on 
považoval za největší umění rwA.tnKll 'tEXVl]: B 157. K teoriím o překonání počátečního animálního stavu lidstva, 
rozšíreným během tzv. f·eckého osvícenství 5. stol., viz Guthrie. cit. dílo s. 60~68. Techné v její fascinující síle i 
dvojznačnosti vidí Soťoklellv sbor v Antigoné, v. 332-375. 
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Chápání sofistické politické techné jako svrchované univerzální nauky dobře ukazuje začátek 8. 

kapitoly anonymního traktátu Dissoilogoi, konsensuálně považovaného badateli za závislý na 

Prótagorovi a datovaný na konec 5. století: "Domnívám se, že náleží jednomu a týž muži a 

jedné a též techné být schopen rozmlouvat v krátkých řečech, znát pravdu věcí ( a/ca8Etav 'twv 

npayjla'twv), správně vést soudní při, umět promluvit ve shromáždění, znát argumentační 

techniky (/coywv 'tEXVa<;) a poučit o přirozenosti všech věcí (nEpt <pucrwc; 'tWV anav'twv), jak 

tomu s nimi je a jak vznikly." 1 Toto vševědění spočívá na znalosti argumentačních, topických 

(tj. "logických" v původním smyslu slova) technik. Na moci logu stojí i Gorgiova rétorická 

techné, která se zabývá "největšími a nejlepšími z lidských věcí" (Plat. Gorg. 451 d5-8). Také 

zde řečnická politická techné představuje nejvyšší umění, neboť ostatní stojí vůči ní ve 

služebném podřízeném postavení ( Gorg. 452 e 1-8, srov. též Helenu 8). TEX Vll se jako název 

spisu o politické rétorice objevuje nejen u Gorgia (zl. A 3), ale též u Antifónta (B 3) a 

Thrasymacha (B 3). 

Z tohoto krátkého přehledu múžeme i přes skromnost dochovaných dokladl! s určitou 

přesvědčivostí usuzovat, že se pojmu techné dostalo přinejmenším v sofistickém hnutí 

výsostného postavení. V rámci politické rétoriky je tu zřejmě poprvé systematicky 

rozpracováváno a tříděno vědění, vznikají první psané učebnice (Plat. Phaedr. 266e-267d). 

Jako subdisciplíny rečnictví se rozvíjejí exegese, kritika a ,.literární teorie"(Gorgiás zl. B 23), 

jsou položeny základy gramatiky a jazykovědy (Prótagorás zl. Al, A27, Prodikova 

synonymika), pozornost se věnuje terminologii. Na pozadí takto výjimečně vyspělé 

metodologické seberet1exe sofistické techné lze pochopit, že součástí její prezentace nebylo 

pouze vyzdvihování vlastního potenciálu, ale jako negativní protějšek rovněž upírání technické 

povahy ostatním oborúm lidské činnosti. Skutečnost, že představitelé ostatních umění sofisty 

popíranou technicitu svých oború brání a dokazují- čímž vlastně přejímají model vědění od 

svých protivníků- svědčí o nepochybně vysoké prestiži a přitažlivosti sofistikou 

vypracovaného konceptu techné. To je dosvědčeno nejen prudkým nárústem názvů oborů 

s koncovkou -tKT) na přelomu 5. a 4. století2
, ale též faktem, že otázka upírání či přiznávání 

charakteru techné jednotlivým oborúm zústávala živá ještě v hellénistické filosofii, jak 

dokládají alespoň názvy jinak nedochovaných spisú. 3 Přes sofistikou formované rétorické 

příručky, které podstatným zpúsobem ovlivnily formování naučné literatury v hellénismu, se 

1 Dissoi logoi- Z1Veier/ei Ansichten. hsgb. A. Becker, P. Scholz, Berl in 2004, s. 86. (DK II s. 415.) 
První doklad u Pindara 0/. I, 15. Heinimann, cit. dílo s. 109, pozn. 20. 
Heinimann. tamtéž s. 114. U Díogena Laertského jsou tituly jako Tqvrov EAE"fXOS nebo TqvtKov atp. 

doloženy pro Speusippa, Xenokrata. Kleantha a Chrýsippa. 
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Jtázka po technicitč určité disciplíny stává standardní součástí struktury antických učebnic a 

kompendií (viz např. Quintilianovy lnstitutiones ll, 17: AN ARS). 1 

Jestliže jsme se doposud nepokusili definovat vý,znam řeckého slova techné a zavést 

odpovídající český ekvivalent, je z výše řečeného možná částečně zřejmé proč. Před 

systematizací forem vědění, kterou provedl Aristotelés a hellénističtí filosofové, tj. v době, do 

níž spadá i náš spis, přesahuje významové pole řeckého slova i ty nejzákladnější diference, 

jimiž jsme dodnes navyklí strukturovat lidské aktivity. Rozdělení lidských činností na 

teoretické a praktické, které pro nás představuje naprostou samozřejmost, se řecké techné 

předaristotelské doby netýká: označuje rukodělnou činnost řemeslníka2 , vědění lékaře, tvorbu 

básníků a dokonce i Platónův Sókratés označuje své filosofování jako 8wA-EK'ttKT] 'tfXVll 

(Phaedr. 276e5). Ostatně i sám Aristotelés techné, jím definovanou jako poiétické vědění (EN 

VI, 4), v jiném kontextu spojuje s principiálně odlišnou epistémé (Met. 987b8n., An Post. 

71a4). Obdobná situace je i u další běžné dichotomie, která má rovněž původ v attické filosofii 

klasického období: rozlišení mezi intelektuálním a morálním (srov. EN I, 13). Prótagorás ve 

výše zmil'í.ované řeči ve stejnojmenném Platónově dialogu záměně užívá slov 'tEXVT], apE'tT], 

croqna, a to i v souvislostech, které bychom dnes jednoznačně považovali za etické. Pokusy 

najít v moderních jazycích jeden adekvátní významový ekvivalent se proto musí vypořádat 

s tím, že předplatónská techné nepředstavuje jeden z mnoha dílčích oborů či oblastí lidské 

činnosti. ale- jak napovídá Prótagorúv mýtus a Sofokleova píseň (Antigoné v. 332-375)

spíše to, čím se člověk specificky odlišuje od zbytku světa a v čem také spočívá jeho spojení 

b v k. 3 s ozs ym. 

Slovo 'tEXVll v hippokratovských spisech4 lze tedy překládat podle kontextu jako "řemeslo", 

"umění" nebo "věda", pokaždé však za cenu výrazně zkreslujícího zjednoznačnění. Z tohoto 

důvodu budeme i nadále ve výkladových oddílech textu používat transkribovaný řecký výraz, 

v překladu De arte volíme ze stylistických ohledů slovo "umění". 

1 K celé problematice viz významnou studii M, Fuhrmanna, Das systematische Lehrbuch Ein Beitrag zur 
Geschichte der Wissenschaften in der Antike, Gi:ittingen 1960, zejména s. 122-130, 
2 Takjiž první doložený výskyt slova v Jliadě lil. 61. V tom se 'tEXVll blíží archaickému užívání slova ooqncc 
Etymologové spojují techné [tekhnc] se slovem 'tEK'tow, tesař. Blíže viz Der neue Pauly Bd. 6, s. v. Kunst, LSJ s, v. 
'tfXVll a zkoumání B. Snella Die Ausdnickefiir den Begrzffdes Wissens in der vorplatonischen Philosophie. 
Berlín 1924, s. 6-8. 
3 Viz .. Kunsr', Der neue Paul)', Bd. 6. sl. 915. 
~ Speciálně k tomuto aspektu: W. Capelle. Zur hippokratischen Frage, Hermes 57. 1922. s. 263-265, Snell. cit. 
dílo s. 84--87. 
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3. Autorství a datace spisu: De arte v kontextu soudobé literatury 

Podobně jako téměř bez výjimky u všech spisú CH je i autor pojednání De arte neznámý, 

chybí nám rovněž přímé svědectví, které by umožt1ovalo jednoznačně stanovit dobu vzniku. 

Právě otázka autorství a datace textu ukazuje nezbytnost komplexního přístupu. 

Obecně lze spis zasadit přibližně do padesátiletí mezi roky 425-375 př. Kr. Při stanovení datace 

vycházíme z řady indicií jazykové, tj. stylistické a lexikální, i věcné povahy. Předně traktát De 

arte ještě není ovlivněn snahou po eliminaci hiátu, která se hlavně Ísokratovým vlivem rozšířila 

v rétorice a literární próze ví'tbec.Vliv Gorgiových rétorických figur jsme již zmínili, stejně jako 

jistou rozvážnost v jejich užití. (Gorgiův příchod do Athén s leontinským poselstvím se datuje 

do roku 427.) Ve stavbě period nachází Theodor Gomperz nejbližší paralely u Antifónta 

(řečníka), v jiných stylistických prvcích u nejstarších dochovaných prozaických děl 5. stol.

Hérodota a anonymní Athénské ústavy.' Oproti tomu za znatelně mladší pokládá De arte 

Friedrich Blass, kter)' v autorově stavbě period vidí již tendence 4. století? 

Ve prospěch staršího data vzniku (5. stol.) mluví některá lexikální fakta: Ve spisu se 

nevyskytují adjektiva na -tKo<; a -m8T]<;, rozšířená v próze 4. století.3 Užívání slova ayyEw. ve 

smyslu tělní dutiny v desáté kapitole našeho spisu se liší od terminologického úzu některých 

mladších spisů CH (cévy).4 Gomperz poukazuje též na užití slova yvmf.tll v tvrzení autora: "co 

unikne zraku očí, je přemoženo zrakem mysli"(IX.l ). Výraz se v podobném kontextu objevuje i 

ve druhé a pak v sedmé kapitole. kde je yvmf.tll postavena vedle těla, crmf.ta. V tom se nápadně 

shoduje s Antifóntovým zlomkem 82, zatímco zde nenacházíme slovo \j/'DXll, běžné v této 

souvislosti u Platóna a v pozdější filosotii. 5 

Zvláštní otázku představují možné doktrinální styčné body s řeckou filosofií 5. a 4. století př. 

Kr. Nedostatek dochovaných textů předplatónských autorů omezuje vypovídací hodnotu 

komparací založených pouze na lexikální bázi; porovnávání myšlenkových konceptů a 

rekonstruování směrů ovlivt1ování a vývojových linií předpokládá jako východisko již určitý 

celkový obraz řecké filosofie, který se v mnohém kvůli nedostatku primárních pramenů musí 

opírat o hypotézy. V textu např. nalézáme čtyřikrát slovo oucrtll ve smyslu jsoucnost, 

skutečnost, bytí (II, 2; V, 2; Vl, 2 bis), což v dochovaných textech před Platónem nemá 

přinejmenším co do intenzity obdobu. Přesto se přikláníme spíše k názoru, že výraz musel být 

1 Theodor Gomperz, Die Apologie der Heilkunst, Wien 1890. s. 12-15. 
2 Fr. Blass. Die attische Beredwmkeit, Bd. l, Leipzig 1887. s. 89. K tomu viz Gomperzovu kritiku v cit. díle s. 
169n. 
' Jouanna. Hippocrate V. 1 Des ven/s; De I 'art. s. 191. 
1 1-\einimann. cit. dílo s. 112. pozn. 32. 
' Die Apologie der f!ei/kunst, s. 5-7. 
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již součástí eleatsko- sofistického slovníku, než abychom počítali s vlivem Platóna nebo 

Aristotela. Nápadné eleatské ražení druhé kapitoly nám přesto neumožňuje jednoznačně 

stanovit určitější poměr k nějakému konkrétnímu autorovi nebo dochovanému textu. Také zde 

každý výklad nutně spoluzahrnuje širší kontext, kterým je motivován~ jak ukazuje příklad Th. 

Gomperze, který De arte II, 1 interpretoval jako pouze jinou formulaci zásady homo mensura 

sofisty Prótagory, kterého považoval za autora celého spisu. 

Jména osob či narážky na historické události spis neobsahuje, jediným možným významnějším 

ukazatelem by mohlo být sebevědomě tvrzení o reálné vyléčitelnosti nemocí, které se projevují 

na povrchu těla a jsou tedy dobře rozpoznatelné (kap. IX, X). Pokud k tomuto názoru neměl 

autor důvody jiného charakteru, zdá se, jako by nevěděl Ueště nebo už) o velké morové 

epidemii na počátku peloponéské války (cca 430~427), která plně prokázala nemístnostjeho 

optimismu. 

Otázku autorství lze zodpovědět ještě méně uspokojivě než problémy s datací. Za téměř dvě 

století hippokratovského bádání se nepodařilo ve velkém množství literárně i doktrinálně 

rozmanitých spisú určit texty "pravého" historického Hippokrata (narozen kolem 460 př. Kr.), 

snad proto, že v tom neměli jasno už starověcí autoři a naším jediným z chronologických 

dúvodů relevantním kritériem je ona vágní zmínka o hippokratovské metodě v Platónově 

Faidru (270c~e). Ostatně zkoumání antické medicíny od poloviny 20. století těchto pokusú 

v podstatě zanechalo. Vedle toho se však objevuje snaha připsat někter)· ze spisů CH konkrétní 

historické osobě. V případě De arte je poloviční cestou k tomuto cíli rozhodnutí, zda byl autor 

lékař nebo sofista. Odhlédneme-li od skutečnosti, že antika neznala dnešní míru specializace a 

že postavy jako Empedoklés nebo Hippiás v sobě nerozlišitelně spojují více činností, lze nalézt 

argumenty pro jednu i druhou alternativu. Badatelé, kteří vidí v autorovi sofistu, poukazují na 

rétorický charakter textu, obecný metodologický zájem a vliv soudobé filosofie. Zastánci 

medicínského púvodu spisu zdůrazňují nezbytnou přítomnost rétoriky v marketingu řeckého 

lékaře, ukazují vliv sofistiky i v ostatních spisech CH, vyzdvihují odborné lékařské znalosti 

autora a obecnost námětu vysvětlují laickým publikem, pro něž byla řeč určena. 1 I přes 

obeznámenost s lékařskou problematikou nelze podle našeho mínění přehlížet fakt, že zejména 

některé názory v metodologické pasáži řeči (kap. III.~ VIII.) se výrazně odlišují od stanovisek 

ostatních spisů CH. Jedná se o principiální odmítání ošetřování nevyléčitelně nemocných a 

1 Vlivem autora dosud nejrozsáhlejší komentované edice De arte, Theodora Gomperze, převažoval dlouho názor o 
primárně sofistické orientaci spisu. O to, že dnes se tento poměr obrátil, se velkou měrou zasloužil J. Jouanna. 
Srov. HijJpocrate V, 1 Des Vents; De /'art, s. 179-183. K zastáncl!m lékařského autora patřil ve starší literatuře 
např. L. Edelstein. srov. týž. cit. dílo. s. I 08-109. 
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hlavně ignorování spontaneity léčebných procesú a role ťysis v nich, což tvoří podstatnou 

součást řecké lékařské zkušenosti a sebepochopení. To považujeme za závažný argument ve 

prospěch spíše nemedicínské základní orientace autora spisu. Ve hře je ovšem i kompromisní 

třetí varianta, totiž že text je výsledkem spolupráce lékaře a jím najatého sofisty -logografa. 

Vzhledem k nevelkému rozsahu textu a jeho slohové kompaktnosti nepředpokládáme, že by 

spis obsahoval pasáže vložené později jinými autory, jak tomu může být v případě manuálů 

nebo záznamů průběhů nemocí. 

K nejslavnějším kandidátům na autorství De arte patřili již zmíněný Prótagorás podle Theodora 

Gomperze, Hippiás z Élidy podle W. H. S. Jonese (s rezervou) a Eugene Dupréela či dietetický 

lékař Hérodikos ze Sélymbrie, zesměšňovaný Platónem (Rep. 406a-c), podle Jeanne 

Ducatillon. 1 

4) Řecký text a jeho překlad 

De arte, stejně jako ostatní spisy CR je napsán v iónském dialektu, nicméně během 

rukopisného tradování textu došlo k pronikání některých attických, resp. koiné prvkú (např. 

koncovka 3. pádu. pl. m. a n. -ou; vedle tvaru -otcrtv). Celý text spisu máme dochován ve 

dvaceti rukopisech, v deseti je obsažen jen zčásti. Pro textovou kritiku mají hlavní význam tři 

nejstarší rukopisy: 1) Marcianus waecus 269, označovaný jako M, z 1 O. století (podle Jouanny, 

Heiberg ho klade do ll. století). Kromě De arte obsahuje ještě šest dalších titulú CH. 

2) Parisinus graecus 2253, označovaný A, z přelomu ll. a 12. století, obsahující vedle našeho 

ještě pět jiných spisů CH. 3) Vaticanus Urbinas graecus 64 z 12. sto1etí,označovaný jako Vat a 

obsahující mimo další hippokratika i pátou kapitolu De arte. I přes menší odchylky mezi oběma 

rukopisy můžeme ze skutečnosti, že XI. kapitola v Mi A vykazuje stejné porušení textu, 

usuzovat na společný archetyp; k větvi, vedoucí k rukopisu M, náleží i Vat. 2 Sekundární 

význam pro textovou kritiku mají kromě pozdější rukopisů (většinou z 14. a 15. stol.) i glosy a 

citace uchované starověkou lékařskou literaturou (Erotianus, Galén, glosy v rukopisech). 

Antický latinský překlad spisu nemáme k dispozici. 

1 Gomperz, Die Apologie der Heilkunst, s. 32-38; W. H. S. Jones, Hippocrates!!, London 1923, s. 187n.; J. 
Ducatillon, Qui est !'autor clu traité hippocratique De I' art? in: Curpus Hippocraticum, Actes Col/. Hipp. Mons, ed. 
R. Joly. 1977, s. 148-158. Rozsáhlý přehled sekundární literatury ohledně datací a autorství spisu přináší P. 
Cm·des, !atros, Stuttgart 1994, s. I O In. 
c Viz hlavně Jouanna, Hippocrate V, I Des l'ents: de !'art, s. 192-211, stemma rukopis\'1 je na s. 200. Dále I. L. 
Heiberg, Hippocratis opera, CMG I, I, Lipsiae et Berolini 1927, s. V--XII a Gomperz, cit. dílo s. 66-76. 
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Při překládání jsme přihlíželi ke čtyřem vědeckým edicím textu, které vznikly v 19. a 20. 

století: a) První z nich jsou Oeuvres completes d'Hippocrate 1-X, Paris 1839-1861, reprint 

Amsterodam 1961-1962, doposud jediné úplné vydání CH, jehož autorem je Emile Littré 

(De arte: sv. VI, 1849). Představuje první vědecké, kritické vydání; vedle mladších rukopisů, 

přímo nebo nepřímo závislých na M, měl vydavatel k dispozici rukopis A (ne však sám M). 

b) Theodor Gomperz, Apologie der Heilkunst. Eine griechische Sophistenrede desfiinften 

vorchristlichen Jahrhunderts, Wien 1890 (2. pozměněné vydání Leipzig 191 0), představuje 

nejrozsáhlejší komentované vydání spisu (196 s.). Vedle řeckého textu s kritickým aparátem 

přináší též německý překlad, úvodní studii a velmi podrobný komentář. Velká pozornost je 

věnována intelektuálnímu kontextu díla, vztahům k řecké filosofii a problematice autorství. 

Textologickým východiskem je již srovnání obou nejstarších rukopisů A a M, proto se daří do 

velké míry odstranit změny fixované v mladších rukopisech a vulgátě(= vydání lana Cornaria, 

Basilej 1538). Naproti tomu přichází Gomperz s řadou konjektur, často dost radikálních. 

c) Hippocratis opera, CMG I, 1, edidit I. L. Heiberg, Lipsiae 1927 (De arte s. 9-19). Kromě 

přesné kolace A a M je nyní poprvé použit také Vaticanus. Zohledněna jsou rovněž všechna 

sekundární antická svědectví o spisu. Text je zcela zbaven mladších oprav. 

d) Hippocrate V, 1 Des vents; De ťart, ed. Jacques Jouanna, Paris 1988 (De arte s. 167-280), 

je nejnovější kritické vydání textu. Obsahuje též paralelní francouzský překlad, úvodní esej a 

poznámky, které se kromě kritického ošetření textu zabývají i literárněhistorickými otázkami. 

Textologicky se edice vyznačuje důsledně konzervativním přístupem a opatrností vůči 

pokusům o opravy. 

Důležitý pomocný význam má stále studie Hermanna Dielse Hippokratische Forschungen IV, 

zu De arte, Hermes 48, 1913, s. 378-407, přinášející interpretace problematických míst a řadu 

textově kritických zkoumání a návrhů. Přihlíželi jsme také ke dvěma překladům: anglickému 

od W. H. S. Jonese, který je součástí jeho edice řeckého textu v populární sérii Loeb Classical 

Library Hippocrates II, 1. vyd. London 1923, s. 186-217, a německému od Richarda Kapferera 

Die Werke des Hippokrates, Bd. 2, s. 47-59, Stuttgart I Leipzig 1934. 

Žádný překlad nemůže samozřejmě nahradit originální text s kritickým aparátem. Ani my se o 

to nebudeme pokoušet. Za základ našeho překladu jsme vzali vydání J. Jouanny, přičemž 

v komentáři upozorňuje na případná odchýlení od této předlohy. Upozorňujeme rovněž na 

všechny z našeho pohledu významově relevantní textové varianty i na důležité opravné návrhy. 

Nezmiňujeme naopak taková rúznočtení, která smysl textu mění jen nepatrně nebo vůbec (např. 

dialektové varianty). Rozčlenění textu na kapitoly přejímáme též podle Jouanny. 
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Při překládání jsme se snažili reprodukovat stylistický svéráz originálu a zároveň se vyhnout 

nebezpečí, že užití rétorických figur a schémat bude v češtině púsobit příliš toporně. Stírat 

specifičnost textu jsme se nesnažili ani tam, kde je porozumění znesnadněno spíše obsahovou 

nepřístupností, tedy zejména ve filosofickém exkursu druhé kapitoly. Pokud se autor De arte 

nerozpakoval konfrontovat své posluchače s obtížnou problematikou, podanou ne vždy zrovna 

didakticky a ohleduplně, není důvod, aby se překlad snažil tento nárok neutralizovat pro 

čtenáře, který má k dispozici navíc komentář. Konečně i pro náš pokus platí známé tvrzení, že 

každý překlad je už interpretace, tzn. že nějakým způsobem zahrnuje širší souvislosti, které 

motivují jeho vznik a z kterých čerpá svůj smysl. 

14 



B. PŘEKLAD 

O UMĚNÍ 

I. ( 1.) Jsou lidé, kteří si udělali umění z toho, že zlořečí uměním, a přitom se domnívají, že 

nedělají to, co říkám, ale předvádějí vlastní znalosti. Mně ale připadá, že objevit něco dosud 

neobjeveného je touhou a úkolem rozumu- vždyt' objevené je lepší než neobjevené- stejně 
jako dovést do konce to, co zůstalo vypracováno jen z půli. Za pomoci umění zlých řečí 
s potěšením hanobit objevy jiných, sám nic nezlepšit a jen pomlouvat to, co odkryli vědoucí 
lidé ku prospěchu ostatních; toto nemá s touhou a úkolem rozumu nic společného a svědčí to 

spíše o špatné povaze pomlouvačů než o neexistenci umění. Tato činnost je vlastní 

ctižádostivým ale naprosto neschopným jedincům, kteří nemají o nějakém umění ani potuchy a 

se zlým úmyslem zdařilá díla svých bližních pomlouvají a nezdařilým se vysmívají. 

(2.) Těm, kdo takto napadají ostatní umění, at' se postaví na odpor ti. kterých se to t)rká a tak, 

jak uznají; proti těm. kteří útočí na lékařství, se obrací naše řeč, a to se smělostí díky svým 

protivníkúm, s jistotou díky umění, jemuž pomáhá, a s mocí díky moudrosti, v níž je 

vychována. 

II. (1.) Jsem toho názoru, že nemúže být vůbec žádné umění, které by bylo nejsoucí; je totiž 

nesmyslné považovat nějaké jsoucno za nejsoucí: Jak bychom mohli nahlédnout jsoucnost 

něčeho, co není, a prohlásit, že to je? Jestliže je možné spatřit nejsoucí stejně jako jsoucí, 

nevím, jak by je někdo mohl považovat za nejsoucí, kdyby je bylo lze spatřit očima a uchopit 

myslí jako jsoucí. Ale tak tomu jistě není- to, co je, je přeci vždy možno vidět a poznat, 

zatímco to, co není, není ani viděno ani poznáváno. 

(2.) Poznáváme totiž umění, kterájsoujiž vyučována, a není žádné takové, které by nebylo 

viděno z nějakého vidu. Podle mého mínění umění získávají i svá jména skrze vidy: je 

nesmyslné si myslet, že se vidy rodí ze jmen, ba přímo nemožné; jména jsou ustanovení 

[přirozenosti], vidy nejsou ustanovení, ale to, co je zrozeno. 

III. ( 1.) Pokud někdo těmto slovúm ne zcela dostatečně rozumí, lze se o tom jasněji poučit 
z ostatního. co bylo řečeno. Lékařskému umění- jej se přeci naše řeč týká- věnuji nyní důkaz 
a výklad a nejprve se pokusím vymezit, co rozumím lékařstvím: úplně zbavovat nemocné 

utrpení, zeslabovat intenzitu nemocí a nezasahovat v těch případech, kdy nemoc již získala 
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naprostou převahu, s vědomím, že to vše je v moci lékařského umění. Že toto lékařství také činí 

aje toho zcela schopno. o tom bude následující řeč. Ve výkladu důkazů umění zároveň 

vyvrátím argumenty lidL kteří se domnívají, že umění hanobí, a to v těch bodech, kde si od 

svých pokusů nejvíce slibují. 

1111. (1.) Svou řeč začnu tak, aby se mnou mohli všichni souhlasit: O tom, že se uzdraví někteří 

z těch, co podstoupí lékařské ošetření, není sporu. Umění je ale hanobeno proto, že se 

neuzdraví všichni; jeho pomlouvači prohlašují s ohledem na ošetřované, kteří nemocem 

podlehli, že ti, kteří jim unikli, jim unikli náhodou a ne za pomoci umění. 

(2.) Ani já sám neodpírám náhodě nic zjejího působení; domnívám se, že špatně ošetřované 

nemoci v mnoha ohledech provází nešťastná náhoda, dobře ošetřované šťastná. Ostatně jak by 

mohli uzdravivší se udávat jinou příčinu svého uzdravení než umění, když se uzdravili jeho 

poslušným užitím? Rozhodli se nehledět na prázdnou podobu náhody od chvíle, kdy sami sebe 

svěřili umění: jsou tudíž zbaveni vlivu náhody, vlivu umění naopak zbaveni nejsou. Tito lidé se 

svěřili lékařskému umění a pojali v něj důvěru díky tomu, ž.e pozorovali podobu umění a 

poznali moc vykonaného díla. 

V. (1.) Můj odpůrce bude namítat, že se mnozí nemocní uzdravili, aniž by využili služeb lékaře, 

a já tomu rád věřím. Připadá mi možné, že i bez služeb lékaře někdo náhodně dosáhne na 

lékařské umění. a to rozhodně ne proto, že hy věděl, co je v lékařství správné a nesprávné, ale 

proto, že při léčení sebe sama náhodou mohl přijít na něco, čeho by při ošetřování užil i lékař. 

(2.) Už toto je velký důkaz existence umění, že opravdu je a je velké, neboť zjevně zachraňuje i 

lidi, kteří nevěří v jeho bytí. I ti, kteří v nemoci neužili služeb lékařů a uzdravili se, musí zajisté 

nutně vědět, co během svého uzdravování dělali či nedělali: uzdravili se buď při půstu nebo při 

bohaté stravě, při dostatku nápojů nebo při žíznění, brali nebo nebrali koupele, namáhali se 

nebo byli v klidu, více času prospali nebo bděli nebo užívali spojení všeho dohromady. A 

z toho, že je jim lépe, musí nutně poznat, že jim něco prospělo, a naopak ze zhoršeného stavu 

poznají, že jim něco uškodilo, pokud se tak stalo. Každý však nestačí na to, aby poznal, co 

přináší prospěch a co škodu. 

(3.) Když nemocný dovede chválit nebo kritizovat životosprávu, kterou byl uzdraven, to vše je 

částí lékařského umění. Nezdařené zákroky a prostředky nejsou o nic méně svědectvím 

existence umění než ty prospěšné. Prospěšné věci díky správnému užití prospěly. škodlivé 

vinou nesprávného užití uškodily. A jak by nemělo b)'t umění tam, kde je rozlišení mezi 
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správným a nesprávným? Kde není nic ani správně ani nesprávně, tam podle mého názoru o 

umění nelze mluvit- u čeho obojí je, nemúže být dílo neumělosti. 

VI. (1) A nadto, kdyby léčba prováděná lékařským uměním a lékaři spočívala pouze 

v podávání pročišťujících a zklidň~jících lékú, byl by můj argument slabý. Nyní, jak je vidět, ti 

nejvíce chválení lékaři léčí úpravami životosprávy a jinými zpúsoby léčby, o kterých by nikdo 

-nejen lékař, ale ani neznalý laik, který by to viděl- nemohl říci, že nepatří k lékařskému 

umění. Protože pro dobré lékaře i pro samotné lékařské umění není nic bez užitku, nýbrž ve 

většině toho, co roste nebo je vyráběno, jsou druhy léčebných postupů a léků, je nemožné, aby 

ten, kdo se uzdraví bez lékaře, pravdivě pokládal své uzdravení za samovolné. 

(2) Samovolnost při bližším prozkoumání ukazuje, že není ničím skutečným: u všeho, co 

vzniká, múžeme nalézt něco, díky čemu to vzniklo, a vzhledem k tomuto "díky čemu" 

samovolnost zjevně neexistuje jinak než jen jako jméno. Lékařské umění se naopak zřetelně 

ukazuje ve znalosti onoho "díky čemu'' a v jeho předvídání a v tom je a vždy bude jeho 

podstata. 

VII. ( 1) Takto bychom tedy mohli odpovědět těm, kteří připisují zdraví náhodě a poškozují 

umění. Podivuji se však lidem, kteří v případě úmrtí nemocných popírají existenci umění, a 

tomu, jaký přijatelný dúvod je přivedl na to, že nezdrženlivosti smrtelně nemocných sice vinu 

nepřipisují, ale naopak ji přikládají důmyslu těch, kteří se zabývají lékařstvím: jako by snad 

bylo možné, aby pouze lékaři předepsali něco nesprávného, nikoli však aby nemocní nařízení 

nedodrželi? 

(2) Je přece mnohem pochopitelnější, že se nemocní nedokáží řídit nařízeními, než že lékaři 

předepíší něco nevhodného. Lékaři přistupují k nemocným se zdravou myslí i tělem a zvažují 

poměr přítomných stavú a obdobných v minulosti, takže ošetřující může později říci, jak byly 

nemoci vyléčeny. Pacienti nevědí, anijakjsou nemocní ani proč, ani jak se přítomný stav 

vyvine a co vzniká z podobných případú; a takto přijímají nařízení lékařú, v bolesti přítomného 

stavu a ve strachu z nastávajícího. Jsou přesyceni nemocí a postrádají výživu, chtějí přijímat to, 

co podporuje spíše nemoc než zdraví, netouží sice zemřít, ale nedokáží se ovládnout. 

(3) Lze očekávat, že lidé v takovémto rozpoložení budou plnit nařízení lékařú, nebo je spíše 

nesplní a učiní něco jiného? Anebo můžeme očekávat, že snad lékaři, jejichž rozpoložení naše 

řeč právě objasnila, něco nepatřičně předepíší? Nebude tomu spíše tak, že lékaři sice 
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předepisují jak mají, pacienti je však nedokáží náležitě poslouchat a kvůli své neposlušnosti 

propadají smrti, z níž potom nesprávně uvažující lidé obvir'í.ují nevinné a viníky osvobozují? 

VIII. (1) Jiní lidé si zase stěžují na lékařství, protože se někteří lékaři nechtějí věnovat těm, u 

nichž nemoc již nabyla převahu; říkají, že nemoci, jejichž léčbou se lékaři zabývají, by se 

vyléčily samy od sebe, kde je ale zapotřebí velké pomoci, tam nezasahují; pokud je ovšem 

lékařské umění, mělo by léčit všechny bez rozdílu. 

(2) Kdyby si ti, co takto mluví, stěžovali lékařům, že je pro jejich řeči neošetřují jako pomatené, 

jejich stížnosti by jistě byly více na místě. Jestliže by někdo požadoval po umění, aby mělo 

v moci to, co umění nenáleží, nebo po přirozenosti, co nenáleží přirozenosti, je to hlupák, který 

se svou hloupostí blíží víc šílenství než nevědomosti. Co dokážeme nástroji přirozenosti a 

umění přemoci, v tom jsme mistry svého řemesla- jinde nikoliv. Pokud člověk utrpí takové 

zlo, které je silnější než nástroje lékařství, nelze ani očekávat, že by mohlo být lékařským 

uměním přemoženo. 

(3) Například mezi prostředky, používanými v lékařství k pálení, v nejvyšší míře pálí oher'í., 

všechny ostatní slaběji. U nemocí, silnějších než ony slabší prostředky, není ještě nikterak 

zřejmé, že jsou neléčitelné; ovšem u nemocí, silnějších než ty nejsilnější prostředky, lze snad 

pochybovat, že jsou zřejmě neléčitelné? Není snad jasné, že v oblasti, kde působí oher'í., to, co 

není ohněm přemoženo, vyžaduje jiné umění než takové, kde je oher'í. nástrojem? A stejný 

argument platí i pro prostředky, jimiž si lékařství pomáhá. Když lékař zdárně užije všeho, co 

má k dispozici, tvrdím, že je třeba klást vinu intenzitě bolesti a ne umění. 

( 4) Lidé, kteří si stěžují, že se lékaři nezabývají pacienty, u nichž již nemoc získala převahu, je 

vybízejí, aby ošetřovali tam, kde to není vhodné, stejně jako tam, kde to vhodné je, za což jistě 

od lékařů jenom jménem sklízejí obdiv, od skutečných lékařů však výsměch. Znalci tohoto 

řemesla nepotřebují takové pošetilce ani jako kritiky ani jako obdivovatele, nýbrž uvážlivé lidi, 

kteří dokáží posoudit, v čem jsou provedená díla řemeslných odborníků dokonalá a kde jim 

ještě něco chybí, a v případě nedostatků co jde na vrub řemeslníků a co předmětu jejich 

řemesla. 

IX. (1) Co se týká jiných umění, bude objasněno jindy v jiné řeči; co se však týká lékařství, 

jaké jsou jeho problémy a jak je třeba je posuzovat, o tom nás naše řeč zčásti již poučila a ještě 

poučí. Pro dobré znalce tohoto umění leží jedny z nemocí- a není jich mnoho- na v zásadě 

viditelném místě, zatímco druhé na místě zásadně nezjevném; a těch je mnoho. Onemocnění, 
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která se vyrážejí na pokožku buď změnou barvy kúže nebo jako vředy, jsou dobře viditelná: 

umožl1ují zraku a hmatu, aby vnímali jejich tvrdost a vlhkost, zda je to horké nebo chladné a co 

se s přítomností nebo nepřítomností každé z těchto vlastností pojí. 

(2) U všech takovýchto nemocí musí být léčba zcela bezchybná- ne proto, že by byla snadná, 

ale protože je již objevená. Objevená je ovšem ne pro každého, komu se zachce, ale jen pro ty 

schopné, kterým to dovoluje jejich dostatečné vzdělání a vhodná povaha. 

X. (1) V případě zjevných onemocnění si umění musí vědět rady- ostatně bezradné nesmí být 

ani u těch méně zjevných: To jsou taková onemocnění, která napadají kosti nebo dutinu. Tělo 

nemá totiž jen jednu dutinu, nýbrž více: dvě přijímají a vyvrhují potravu a je též mnoho dalších, 

které znají ti, kteří se tím zabývají. Části těla, jež jsou obklopeny masem- těm se říká sval

mají všechny dutinu. Vše, co není srostlé, ať už se skrývá pod pokožkou nebo pod masem, je 

uvnitř duté a je-li zdravé, je vyplněno vzduchem, není-li zdravé, je vyplněno mokem. Takovéto 

maso mají paže, mají je stehna a mají je i lýtka. Ale i v bezmasých částech těla je obsažena 

taková dutina. stejná, jakou jsme ukázali v částech obklopených masem. Takzvaný hrudní koš, 

ve kterém jsou skryta játra, ovál hlavy, ve kterém je mozek, záda s ledvinami- nic z toho není 

prázdné, nýbrž plné srostlin. Ty se pak snadno stávají nádržemi, jejichž nápll1 držiteli buď škodí 

nebo prospívá. 

(2) Nadto jsou tu ještě početné žíly a šlachy, které neJeží nahoře v mase, ale jsou napnuty podél 

kostí a tvoří tak pouto kloubú, a potom samotné klouby, ve kterých se spojují a otáčejí 

pohyblivé kosti; také z toho není nic, co by nebylo porézní a nemělo v sobě komůrky, o čemž 

svědčí mok, který ve velkém množství a s velkými škodami vytéká, jsou-li otevřeny. 

XI. (1) Jistě není možné, aby někdo něco z výše jmenovaného očima viděl a poznal. Proto jsem 

tyto nemoci nazval "neviditelnými" a za takové je uznalo i umění; i přes svou neviditelnost 

však nezískaly zcela převahu, ale jsou podle možností přemáhány. Možné je to do té míry, 

do jaké přirozenost nemocných dovoluje pozorování, a do jaké přirozenost zkoumajících 

dorostla zkoumání. Jsou ovšem poznávány s větší námahou a v nemenším čase, než kdyby byly 

viděny očima. Neboť co unikne zraku očí, je přemoženo zrakem mysli- co však nemocní vytrpí 

kvúli pomalému pozorování, za to nenesou vinu samotní ošetřující, ale přirozenost jak 

nemocného, tak jeho nemoci. Když lékař nemohl původ bolesti zrakem spatřit ani sluchem 

vypátrat, sledoval jej úvahou. A i ti nemocní, kteří se pokoušejí svá nezjevná onemocnění 

oznámit ošetřujícím. oznamují je spíše podle domnění než z vědění: kdyby je totiž znali, 
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nepropadali by jim -stejný rozum dokáže přeci poznat příčiny nemocí i vyznat se v jejich 

léčení všemi zpúsoby léčby, jež zabraňují rústu nemocí. 

(2) Pokud není možné vyslechnout od nemocného žádné bezchybné a jasné sdělení, musí 

ošetřující přihlížet k něčemu jinému. Za toto prodlení nenese vinu umění, ale přirozenost těl. 

Umění se pouští do ošetřování až poté, co získalo poznatky, a hledí, aby ošetřovalo spíše 

s rozvahou než s odvahou a spíše klidně než silně. Naopak přirozenost, pokud svolí k tomu, aby 

byla pozorována, dovolí i vyléčení. Jestliže však v prúběhu pozorování přirozenost podlehne, ať 

už vinou pozdní návštěvy lékaře nebo skrze prudkost nemoci, je nemocný ztracen. Vyrazí-li 

nemoc stejně jako léčba, není rychlejší, když ale získá náskok, je rychlejší. Náskok získává 

kvúli neprostupnosti těl, v nichž nemoc neviditelně sídlí, nebo kvúli lehkomyslnosti 

nemocných, (?) která se k tomu připojuje. Nechtějí být ošetřováni, když se jich nemoc 

zmocňuje, ale až když už je má ve své moci. 

(3) Proto si síla umění. pokud postaví zase na nohy toho, kdo onemocněl nějakou z nezjevných 

nemocí. zaslouží více obdivu, než když se nezabývá nemožným. V žádném z objevených 

f·emesel se nesetkáváme s něčím takovým: ta, která pracují s pomocí ohně, jsou nečinná, když 

ohet1 není. A jiná řemesla při svém viditelném díle pracují se snadno opravitelnou látkou: jedna 

se dřevem, další s kůží a jiná, nejpočetnější, s mědí. železem a jim podobnými slitinami. Věci 

vyrobené z těchto materiál li a s jejich pomocí jsou snadno opravitelné, přesto se nevyrábějí 

s větší rychlostí než je třeba, nic se nepřeskakuje, ale když chybí některý z nástroj li, práce se 

zastaví. Ačkoli se ani zde pomalostí nic nezíská, je jí dána přednost. 

XII. (1) V případě vnitřních hnisavých onemocnění, onemocnění jater, ledvin nebo vnitřní 

dutiny vúbec je lékařství zbaveno možnosti vidět něco zrakem, kterým všichni vidíme 

nejpříhodněji, přesto však nalezlo jiné prostředky, jak si pomoci. Podle jasu nebo drsnosti 

hlasu, podle rychlosti nebo pomalosti dechu a podle výtoků, jež protékají jim danými průchody, 

podle jejich pachu, barvy, jemnosti a hustoty zvažuje a usuzuje, ke kterým orgánúm a jejich už 

probíhajícím nebo možným onemocněním se tyto příznaky vztahují. Jestliže však takovéto 

ukazatele přirozenost sama dobrovolně neposkytuje, vynalezlo umění donucovací prostředky, 

jimiž je přirozenost bez poškození přinucena je propustit: tím, že je vydá, dá najevo znalcúm 

umění, co je třeba učinit. 

(2) Tak například ostrostí jídel a pokrmú nutí umění uvolnit z hnisu vrozené f1egma, aby bylo 

možné usuzovat podle něčeho viditelného o tom, co bylo pohledu umění nep!·ístupné. Jindy je 

zase dech donucován strmými cestami a během podat výpověď o tom, o čem má vypovídat; 
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výše zmíněnými prostředky a výpary horkých tekutin vyvolává lékařství pocení, a takto získává 

úsudek. Někdy ovšem přítomnost nemoci ukáže přesvědčivěji než výměšky z masa to, co 

prochází močovým měchýřem- proto objevilo lékařství takové nápoje a pokrmy, které jsou 

teplejší než to, co způsobuje zahřívání, a tak taví a rozpouštějí látky, které by se bez tohoto 

působení nerozpustily. Rúzné od rúzného, jedno skrze druhé- tímto způsobem se vše 

prostupuje a ohlašuje, takže není divu, že ověřování se v těchto případech stává delším a 

zákroky kratšími, neboť zpráva dochází k rozumu ošetřujícího prostřednictvím cizích 

zpravodajů. 

XIII. Že lékařství má samo přijatelné argumenty na svou podporu a že se správně nezabývá 

nevyléčitelnými případy, a pokud ano, opět je ponechá bez nějakého pochybení, to ukazuje 

nyní přednesená řeč stejně jako důkazy, které předvádějí znalci umění svými činy raději než 

řečmi. Nezanedbávají argumentaci, ale domnívají se, že většinu lidí přesvědčí spíše to, co uvidí, 

než uslyší. 
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C. KOMENTÁŘ 

I. 

Stylisticky precizovaný začátek řeči využívá prostředků gorgiovské rétoriky (antiteze, isokola, 

homoioteleuta, paronomasie ). Výrazné sebecítění autora dokládá zejména v prvních čtyřech 

kapitolách nápadně časté užívání sloves v první osobě a též osobních zájmen; s přechodem od 

polemického k věcnému výkladu tento jev oslabuje. I přes silný konfrontační zápal nechybí 

autorovi ironie a vtip: hanobitelé umění se stávají umělci v pomlouvání, čímž ovšem ve 

skutečnosti vyvracejí vlastní pozici. Tito protivníci jsou zde představení jako nepřátelé všech 

umění obecně. Určitější teoretické východisko či motivace jejich postoje řeč nezmiňuje, líčí je 

pouze jako škodolibé diskutéry, nehluboké eristiky, kteří si haněním výdobytků ostatních 

kompenzují vlastní neschopnost. Svým důrazem na objevování dosud neobjeveného a 

zlepšování stávajícího reprezentuje spis mimořádným způsobem řecké osvícenství. Tím se mu 

v rámci CH blíží podobně optimistickým pojetím vývoje traktát De vetere medicina (zejm. kap. 

I., ll. a V.). Závěr kapitoly zužuje téma na obranu lékařského umění. 

(1) Slovy "Jsou lidé, ktel"í..:' (Eten nvEc; ot) začínají též dvě Ísokratovy řeči (III. a X.) a první 

věta De flatibus. 

Pro zvýšení efektu na posluchače užívá autor též neobvyklých slov, případně slov 

v neobvyklém smyslu: awxpoE7tEt v ("zlořečit") je doloženo už jen jednou u komediografa 

Efippa (4. stol. př. Kr.). Moderní edice, kromě Heiberga, mu dávají přednost před 

mcrxpo7tOlElV rukopisu M. KaKO:YYEAtll ( ... <pucnoc;) "svědčí o špatné povaze", doslova 

"špatné svědectví (povahy)": hypallagé namísto "svědectví špatné povahy". V tomto tvaru 

ojedinělý výraz, oproti čtení Ka'tayyÚ,lll rukopisu M je toto čtení rukopisu A dosvědčeno 

Galénovým hippokratovským glosářem a preferováno vydavateli jako lectio difficilior. 

A'tf:XVlll ("neexistence umění"): zřejmě první doložený výskyt slova- De arte je patrně starší 

než hippokratovská Lex 4, kterou na tomto místě uvádí LSJ. 

"umění zlých řečí" (A.oywv ou KaA.wv 'tf:XVll): "umění řečí" (A.oywv 'tEXVll) se u jiných autorů 

objevuje jako téměř terminologické označení sofistické techné: Dissoi logoi 8, 1 (DK II s. 415); 

Kritiás zl. A 4 (DK II s. 3 73 = Xen. Memorah. 1.2, 31 ); Prodikos zl. A 20 (DK ll s. 312) a 

podobně Anonym. lamhlichi 2 (DK II s. 401, ř. 8). 

K menším interpretačním odchylkám, které dovoluje text zejména vinou umělého a 

komplikovaného stylu obzvláště u 3.věty překladu, viz Jouannúv komentář, s. 244n. 



II. 

Tento oddíl představuje jednu z interpretačně nejobtížnějších (a zároveň nejzajímavějších) 

pasáží textu. Po specifikaci tématu obrany na konci I. kapitoly se opět ocitáme na obecné 

rovině, jsme konfrontováni s popíráním existence techné vůbec. Proti této tezi (technai 

neexistují) se autor obrací se zvláštním "ontologicko-epistemologickým" důkazem, který 

provádí ve dvou krocích: Nejprve (II, 1) poukazuje na nesmyslnost toho, považovat něco 

jsoucího za nejsoucí, neboť co lze pozorovat, musí mít nějakou jsoucnost (oucna), musí něčím 

být. Co je možno vidět a myslet, nemůže být tudíž nejsoucí. Teze protivníka je vyvrácena opět 

poukazem na její absurditu: pokud je možné přemýšlet a diskutovat o technai, potom musejí 

mít nějaké bytí. Druhý krok (II, 2) přináší doplnění a prohloubení prvního argumentu. Každé 

umění, které známe, vidíme prostřednictvím vidů čiforem (nbEa, sing. Etbo<;). Svá jména 

získávají technai až skrze tyto vidy, je tedy vyloučeno, aby naopak vidy vyrůstaly ze jmen. 

Jména jsou konvence. ustanovení, vidy jsou oproti tomu něčím, co samo vyrůstá. Jména mají 

vzhledem k vidům odvozený status. Ve zkratce nastíněný vztah mezi řečí a bytím na konci 

kapitoly bývá popisován jako naivní myšlenkový lapsus, "jehož kořeny je třeba hledat 

v nedostatečném rozlišení mezi soudem a názorem a v chybějící analýze poznávacího procesu" 

(Gomperz, Apologie s. 23), a jako takový zřídkakdy brán vážně. Autor si je nicméně dobře 

vědom toho. že samo jméno (slovo) nezpúsobuje existenci pojmenované věci. Abychom si 

dokázali smysl argumentu alespoií. částečně objasnit, bude třeba zabývat se blíže klíčovým 

pojmem důkazu, slovem vid (nbo<;), v němž se- jak je ostatně známo z dějin filosofie

soustředí řecké porozumění bytí a řeči. 

K 2. kapitole obecně srov. Jouanna, De !'art s.l75-178 a Cordes s. 107-113. 

(1) .,Jsem toho názoru, že nemůže být vť1bec žádné umění, které by bylo nejsoucí; je totiž 

nesmyslné považovat nějaké jsoucno za nejsoucí: Jak bychom mohli nahlédnout jsoucnost 

něčeho, co není, a prohlásit, že to je?" ( ~oKÉn bÝJ f!Ot 'tO f!EV crÚf!7t<Xv 'tÉXVTI Etvat oubEf!Ía 

ouK f.oúcra· Kat yap &J...,oyov 't&v f.óv'trov n 1ÍYEícr8at f!TJ Eóv· E1ttt 't&v yE f!ll Eóv-

'tWV 'tÍVa &v 'tÍ<; oucrÍTjV 8ETjcrÚf!EVO<; Ů7tayyEÍAHEV CÚ<; Ecr'ttv; Littré): Věty svým důrazem na 

striktní odlišení jsoucího a nejsoucího a na nepřístupnost nejsoucna připomínají Parmenidovu 

dikci, srov zl.B 2, verš 7n.: ,,neboť nejsoucí ani bys nepoznal - není to možno- ani je 

nevyslovil'' a B 7, verš 1: ,.Nikdy zajisté nedá se prokázat nejsoucna jsoucnost." (obojí překlad 

Karla Svobody). Při všech shodách je ale třeba mít na paměti. že náš autor mluví o jsoucnech (v 



plurálu: Ta cov1:a), od eleatú se tedy odlišuje hned svým východiskem (srov. ale Gorgiás, zl. B 

3). Druhým rozdílem, z prvního vyplývajícím. je potom role zraku (a smyslú vúbec). Zatímco 

Parmenidovo jedno jsoucí lze zkoumat pouze logem (zl. B 7), autor De arte tvrdí, že jsoucna 

(tedy v jejich mnohosti) lze jako jsoucí "spatřit očima a uchopit myslí" (Kal. o<p8<XAf.WÍCHv 

tDElV K<Xl 'YVWflTI vof\cmt mc; Écrnv). 

"To, co je, je přeci vždy [možno] vidět a poznat, zatímco to, co není, není ani viděno ani 

poznáváno"; doslova: to co je, je přeci vždy viděno a poznáváno ( aA.A.u TU flEV Eóv1:a aid 

6pá1:aí TE Kal. ytvrocrKE'lat, Tu 8f: fl ll E:óna ouTE 6pá1:m ouTE yt vrocrKE'tat. Littré): Zde 

naše porozumění naráží na analogické potíže jako při interpretaci Parmenidova zlomku B 3: To 

yup auTo voEív ÉcrTÍv TE dvm "vždyť myslit a býti je totéž" (K. Svoboda). Pokud si budeme 

představovat, že pro tyto autory existence a neexistence věcí závisí na vnímání, poznávání nebo 

myšlení, které chápeme jako subjektivní poznávací výkon, antický proces, odehrávající se 

v_vhradně v konečné lidské bytosti. pak nám řecké filosofické myšlení musí vskutku připadat 

jako "der Traum eines Fieberkranken"(Th. Gomperz). V silně simplifikující zkratce lze nyní 

zatím říci asi tolik, že pro řecké myslitele je poznávání výstupem do dimenze bytí, participací 

na ní. Slova vyjadřující duševní činnost (yqvwcrKEtV, vou v, cruvtEvm, EtDEvm) mají ve 

srovnání se svými ekvivalenty v moderních jazycích výrazně pasivnější zabarvení, zejména 

v tom smyslu, že evokují uchopování či sledování něčeho, cojiž předemje (jak to ukazuje 

známý příklad řeckého ot8a, "vědět" ="mít už uviděno" ); chybí tu "vytvářecí" moment 

vlastní např. latinskému/Ing-o a posílený subjektivistickým pojímáním duchovna v novověku. 

To, jak se výrazy pro duchovní činnost postupně osamostatňují od smyslového vnímání i jejich 

spojitost s praktickou stránkou lidské aktivity, ukazují sémantické analýzy B. Snella: vedle již 

citované studie Die Ausdrz1ckefiir den Begriffdes Wissens též "Jak se Řekové učili, co je 

duchovní činnost" in M_ýtus. epos a logos, s. 88-1 07; dále rovněž Kurt von Fritz, Die Rolle des 

NOYL in Um die Begr(fl\·welt der Vorsokratiker, s. 246-363. K otázce Parmenidova zl. B3 viz 

např. H.-G. Gadamer, Zur Vorgeschichte der Metaphysik, tamtéž s. 365-390. 

(2) "Poznáváme totiž umění, která jsou již vyučována, a není žádné takové, které by nebylo 

viděno z nějakého vidu. "(f\ vrocrKE'tat wí vuv 8E8t8ayf1Évwv fí8TJ 1:&v TEXvÉwv K<Xt 

ouDEflÍ<X EO"Ttv +í yE ĚK nvoc; d8Eoc; oux 6pá1:m.): Oproti Littrému, Gomperzovi a 

Heibergovi, kteří čtou podle rukopisu M DEDElYflEVWV ("byla ukázána"), Jouanna preferuje jako 

lectio difficilior DEDtD<XYftEvwv ("jsou vyučována") podle A. Moment učitelnosti tvořil 

standardní součást diskuze o techné. navíc učitelnost, možnost předávat znalosti, je vázána na 

obecně-principiální rovinu tohoto vědění (Et8oc;). Z věcný~ch dúvodú tedy rovněž považuji 

24 



variantu rukopisu A za uspokojivější. K tomuto srov. výše oddíl A 2. "Diskuze o techné v 5. a 

4. stol."', str. 6 této práce. 

"Vid'· (n8o<;): podrobněji viz Exkurs. nejlépe lze prozatím chápat jako aspekt, z kterého je 

možné to či ono vůbec uvidět a pozorovat (jaký má tento aspekt status, jak vlastně je, nechme 

prozatím otevřeno). Abychom mohli např. v množství rozmanitých lidských aktivit nalézt 

lékařství, musíme mít již jeho vid, aspekt, ze kterého je mezi těmito činnostmi uvidíme a 

rozpoznáme. Dokážeme to díky tomu, že "máme ponětí" o tom, co lékařství je, známe jeho 

"pojem". V případě nepředmětných entit, jako je právě lékařské umění, které nelze vnímat tak 

jako stůl nebo jablko, spadá vid, nóo<;, v jedno s působností, (podstatou činosti je, co tato dělá) 

- 8uvaJ.w;. Dynamis lékařství, jeho bytostné vymezení, přináší hned následující III. kapitola 

De arte. Tak i Cordes, cit. dílo s. 109 a C. M. Gillespie, The Use of Et8o<; and 18Ea in 

Hippocrates, CQ 6, 1912, k dané pasáži speciálně s. 196-198 . 

. ,Umění získávají i svá jména skrze vidy: je nesmyslné si myslet, že se vidy rodí ze jmen" 

(Olf.Wl 8' E"(W"(E Kal 't<X ÓVÓf.W"ta au-ra<; bta --ca ElbEa A,a~EÍv· aA,oyov yap CxJtO --c&v 

ÓVOJ..lá'tmv --ca Ei'8Ea "JÍyEí:crOm ~A,acr--cávuv): Pokud jsou vidy tím, co nám umožňuje se se 

jsoucny jako takovými vúbec setkat, pak nemohou být závislé na jménech, ale naopak. Autor se 

tímto obrací proti případné námitce, že techné je jenom slovo, prázdné jméno, neboť slovo se 

musí k něčemu vztahovat, musí z něčeho samo čerpat smysl- jinak by řeč ani nebyla možná 

(alvoyov).Celý myšlenkový postup lze tedy schematizovat přibližně takto: 

1) Každé známé umění je poznáváno z nějakého vidu 

2) Svá jména umění získávají skrze vidy, jména jsou vůči vidům sekundární 

3) Jména, slova jsou konvencemi, vidy nikoliv 

Takže vidy- o kterých nám autor bohužel příliš mnoho neříká- jednak způsobují to, že věci 

poznáváme, jednak jsou předpokladem toho, že věcem múžeme dávat i podle konvence rúzná 

jména (nebo různá jména v různý·ch jazycích), a ty se přitom stále vztahují na určité jedno. 

Pokud by byla primární slova, jména (ovoJla-ra) vúči vidúm, tzn. úplně každé vytvořené 

"slovo", shluk hlásek (např.: žbhstrc) by nutně mělo smysl a nutně se k něčemu vztahovalo, pak 

by řeč přestala fungovat ( alvoyov). (Konstitutivním předpokladem řeči je, že ona sama "o 

něčem je", že se nevztahuje jen sama k sobě.) Nejvlastn~l\:í a zakládající dimenzí řečijsou 

eidé, vidy, naopakjménu, slovu (tj. faktické realizace určitého jazyka) jsou až odvozená a vidy 

předpokládají. V následující větě zaznívá zřejmě jeden z prvních oblasti raných řeckých teorií o 

původu řeči: 

.Jména jsou ustanovení [přirozenosti]. vidy nejsou ustanovení, ale to, co je zrozeno" (--ca JlEV 
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yap óvófla'ra <púcrwc; vof.!o8E-rÍ)fla-rá E:cr-rt, -ra ol': EtoEa ou vof.!o8Eníf.!a-ra, ů),) .. a 
~ACX<JTIÍflCX 'tCX): 

Na počátku Platónova dialogu Kratylos (383-384a) jsou proti sobě postaveny dvě pozice

správnost pojmenování věcí je přirozená ( ÓVÓf.!a-roc; 6p8Ó'tll'ta d vat É:Ká<J't([) -r&v ovnov 

rpúcrn rrE<pUKUí'av), nebo vznikla na základě dohody (o a v n vEc; cruv8Éf.!EVOt KCXAEí'v 

KaA&m). Sókratův následující výklad obě tato krajní tvrzení spojí a překoná tím, že jména 

dává polomýtický VOf.!08E-rllc;, zákonodárce-dialektik, takovým způsobem, že při jejich tvorbě 

přihlíží k vidu (nooc;, srov. 389b), a tedy přirozenosti, jedné každé věci. To není rozhodně 

v rozporu s krátkým náznakem v De arte II, 2. Jména jsou sice konvenční, nějak ustanovená, 

ale ne zcela libovolná, neboť závisejí na videch, které už nejsou vytvořenou konvencí, ale 

naopak tím, co takřka roste samo od sebe, bez lidského přičinění. 

Slovo <pucrwc; ("přirozenosti") v poslední větě působí nemalé interpretační obtíže. Jestliže slova 

~Aa<J'tllflCX, ~Aacr-ravw ("klíčit", ,,vzcházet", "rodit se"; užíváno o rostlinách i lidech, v 5. stol. 

výraz ze slovníku tragedie, viz LS.J s. v.) představují poetizující stylistickou variantu za <puw a 

odvozené výrazy, pakje spojení ,,ustanovení přirozenosti'' paradoxním sloučením antitetických 

prvkú (nomos a thesis). Pochopitelné by snad mohlo být ve smyslu genitivu objektivního, ~j,: 

ustanovení (vOfl08E'tllflCX'ta) ustanovují přirozenost (akuzativ), celá věta by pak zněla ,jména 

jsou tím, jak je přirozenost ustanovena, vidy jsou tím, jak roste". Nicméně za přijatelnější 

považuji výklad H. Dielse, který slovo <pucrwc; vykládá jako mylné začlenění marginální 

vysvětlivky, která se vztahovala k neobvyklému výrazu ~Aa<JTllflCX. Tuto domněnku podporuje 

též skutečnost, že v rukopise A se nalézá koiné tvar <pU<JEwc;. Srov. Diels, Hippokratische 

Forschungen IV., s. 389-390. Slovo z textu vylučuje též Heiberg. Gomperz, následovaný 

Jonesem, přesouvá slovo z výše zmíněných dúvodú právě za ~Aa<J'tllflCX'ta. 

Vztahem De arte II a řeckých teorií jazyka se vedle komentářú zabývají též Heinimann, Nomos 

und Physis, s. 156-160; R. Joly, Notes Hippocratiques, REA 19; Guthrie, The Sophists, s. 

218n.; D. Fehling, Zwei Untersuchungen zur griechischen Sprachphilosophie, RhM 108; P. 

Fabrini- A. Lami, II problema della lingua nello scritto ippocratico "De arte", Rivista critica di 

storia de ll a filosofia 34; H. Diels kromě cit. díla též Die Anfánge der Philologie bei den 

Griechen, Neue Jahrbiicher 13, s. 7n. 

Obecně lze říci, že i tato pasáž svědčí o tom, že adekvátnímu porozumění řeckého pojetí řeči, 

logu, se múžeme přiblížit pouze tehdy, pokud nevidíme v řeči pouze znakový systém, který 

pf·ed námi leží jako jedna z mnoha věcí ve světě. Řeč- protože není jen libovolně 

manipulovatelným souborem slov, ale je založena na rovině eidé- nepředstavuje pro věci vnější 
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nálepkou ajakousi paralelní realitu vedle nich. Tím, čím věci jsou ajakéjsou, se může zjevit 

jen díky řeči (skrze eidé). Logos není danost, je naopak tím, co samo dává, tím, díky čemu se 

s věcmi můžeme setkat. Řeč je pro Řeky vždy už problém onto-logický. K řeckému pojetí logu 

a diskuzi v Kratylu viz. např. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, s. 409-422. 

EXKURS: EIL10:L a IL1EA v De arte, CH a u Platóna 

Měli jsme možnost vidět, že výraz eidos, vid, hraje v argumentaci druhé kapitoly De arte 

bezpochyby klíčovou úlohu, s čímž ovšem nápadně kontrastuje skutečnost, že takto důležitý 

pojem je zaveden s naprostou samozřejmostí a bez dalšího vysvětlování. Jako doplnění výše 

řečeného a jeho přezkoušení bude užitečné porovnat význam slova v našem textu s jeho časově 

a žánrově nejbližšími obdobami. Je dobře známým faktem, že slovo eidos (a rovněž t8Ea) se 

ve velkém množství užívá v lékařských spisech CH, stejně jako není třeba zdůrazňovat, že obě 

tato slova jsou považována za jádro Platónovy filosofické nauky. Locus communis 

hippokratovských badatelů zní, že hippokratovské "vědecké" užití termínu nemá nic 

společného s Platónovým "filosofickým'·. a Chceme-li tuto spíše tvrzenou než dokazovanou tezi 

ověřit, neobejdeme se bez alespoň elementárního vhledu do toho, co je eidos pro Platóna a 

v čem spočívá specifikum filosofie jako takové. Než ale k tomuto- již kvůli svému rozsahu 

nutně problematickému- pokusu přistoupíme, zastavíme se krátce u užití slova v ostatních 

spisech CH. 

Slova n8o~ i t8Ea jsou příbuzná se slovesem t8Et v, "vidět" (blízkost s češtinou spočívá 

v indevropském kořeni *wid- vidět) a v běžném jazyce je základní význam "vzhled", 

"podoba", "viditelný tvar". (Tak již u Homéra.) Díky svému vzhledu mohou být věci 

rozlišovány; i v češtině říkáme, že je např. "mnoho podob přátelství". Jako princip rozlišení 

získává potom eidos "klasifikační" význam "druh", "typ", "způsob", "třída". V tomto jen uměle 

rozdělitelném významovém rozpětí se se slovem setkáváme u historiků (např. Hdt. 1.94; Thuc. 

2.50) a v lékařských spisech CHb. Z nepřebemého množství uveďme jen několik málo příkladů: 

noA.A.al. jlEV iMat 1:&v voU<JT]jlánov, noA.A.Tj 8E Kat 'JÍ tT]<Jt~ a{nÉrov E<J'tÍv ("je mnoho druhů 

nemocí. .. ", De natura hominis II., Littré); Eicr1 8E 'tÉcrcrapE~ iMat 'tOU úypou, aijla, 

xoA.Tj, u8rop Kat <pAÉyjla ("jsou čtyři typy I druhy vlhkosti ... ", De semine III., L.) a podobně 

" Jako jedna ukázka za všechny zde budiž ocitováno z nejnovější literatury: "Such a conception of Et8o-; bears no 
significant resemblance to Plato· s notion of Forms as immaterial entities that are grasped by the intellect, not by 
perception, and which function as universa! concepts, definitions, or paradigms to which particular cases can be 
referred.'· Mark J. Schiefsky, Hippocrates On ancient Medicine., Leiden- Boston 2005, komentář s. 262-263. 
b Viz dosud nepřekonanou studii k tématu: C. M. Gillcspie, The Use of Eidos and Idea in Hippocrates, CQ 6, 
1912. s. 179-203. 
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též v šesté kapitole našeho spisu: vuv OE oťl <pCX.Í VOV'tat 'tWV i TJ'tp&v o i 1-!ÚAtcr'tCX. 

En:at VEÓ!-!EVOl KCX.l O tal 'tlÍI-!CX.(jt v lOO!-!EVOl Kat aAAOWÍ YE EtOE(jt v (" ... léčí životosprávou a 

jinými druhy", se. léčby, De arte VI., L.). 

Platónovo pojetí si nejlépe přiblížíme volnou parafrází argumentace z několika známých 

dialogů: Je samozřejmou součástí naší obeznámenosti s věcmi ve světě, že tyto věci nejsou 

stálé, že jejich bytí je nedokonalé. Nejen že časem zanikají, ale ve stejné době jim mohou být 

přikládána protikladná určení: jedno a totéž počasí je dobré pro zemědělce a špatné pro 

mořeplavce, Jan je malý vedle Petra a velký vzhledem k Pavlovi, totožné šaty jsou slušivé na 

jedné postavě a ošklivé na druhé, stejný trávník je na ostrém světle hnědý a ve stínu zelený atd. 

Všechna jsoucna (věci) jsou ve svém bytí (tj. bytí zeleným, stejným, dobrým atp.) nedokonalé, 

jsou a zároveň nejsou. Tak i my říkáme o sumě, která v určité situaci nedostačuje, "to nejsou 

žádné peníze!" Pokud však věc poznáváme kupříkladu jako stejnou (Phaed. 74a-75d), i když je 

stejná nedokonale, stejná i nestejná, pak už musíme mít předem vědění o dokonalé stejnosti, 

díky které můžeme onu nedokonale stejnou a všelijak rozmanitou věc teprve jako stejnou 

tematizovat. Tato dokonalá stejnost která není už ničím jiným než samo stejné (mno 1:0 tcrov, 

74c4n.) je idea či eidos stejnosti. Protože ale v našem světě nic takto absolutně stejného není, 

nemůže toto vědění získat ze světa.c Duše musí mít vědění o idejích ještě dříve, než se s věcmi 

tohoto světa setkala, "apriori". (Odtud jeden z motivl! pro Platónovy mýty o preexistenci duše.) 

Proto idejím nepřísluší vlastnosti zkušenostního světa: jsou netělesné, mimo čas- věčné, zcela 

jednoduché a nepomíjející. Narozdíl od běžných jsoucen nejsou poznamenány negativitou, 

jejich bytí je tedy jaksi intenzivnější. Idea je ov'tco<; cov, "jsoucně jsoucí". Proto se skutečné 

vědění (epistémé) musí vztahovat k idejím, zkušenost s pomíjejícími a proměnlivými jsoucny je 

jen mínění (doxa). Věci jsou vnímány, ideje myšleny (aisthéta vs. noéta). 

Jak vlastně ideje- jako opravdová jsoucna- jsou? Jestliže pro každou jednotlivou ideu ve 

vztahu k věcem s ní synonymickým platí to, co platí pro ideu dobra vzhledem k ostatním ideám 

(srov. Rep. 507b-509b), pak idea je jednak příčinou toho, že věci, mající právě to určení jako 

dotyčná idea, vůbec jsou, jednak že jsou jako takové poznávány. Moderně objasněno: idea není 

ani objektivní ani subjektivní, je oním třetím ( 'tpt 1:ov yEvos, 507e 1 ), které možnost bytí a 

poznání zakládá a spojuje. Idea je tedy odpovědí na Parmenidovo "myslet a býti je totéž" (zl. 

83, srov. výše Komentář ll, 1 ). Stejné věci naší zkušenosti jsou stejné "stejností samou" a jen 

c Moderní námitka. že k pojmu dokonalé stejnosti mližeme dojít na základě komparace zkušenostně daných věcí a 
pak ono "více stejné než jiné'' extrapolovat v limitní pojem "maximálně stejné" (G. Patzig, Platons ldeenlehre, 
kritisch betrachtet, A &A 16, 1970, s. 113-126, speciálně s.117) musí počítat s obtíží, odkud vezmeme onen 
standard potřebný ke komparování: na základě čeho je mohu srovnávat právě jako stejné? 

28 



díky tomu, že ideu stejnosti známe (EtbEvm =že jsme ji už "apriori" uviděli, srov. Komentář 

II, 1 ), je můžeme jako stejné poznávat. Zde Platón zakládá púdorys závazný pro všechny další 

období evropského myšlení: věcijsou ve svém poznávaném bytí dány díky něčemu. co žádnou 

takto danou věcí samo není. Tato ,,filosofická diference" prochází dějinami filosofie v řadě 

podob: stvořené věci- Búh Stvořitel, empirické- transcendentální, jsoucí- bytí, nitrosvětské 

jsoucno- horizont světa (E. Fink), viditelné- neviditelné (Merleau-Ponty) atp. Právě před 

smazáváním této diference nás má varovat pásmo aporií ohledně vztahu idejí a věcí v první 

části dialogu Parmenidés ( 131 b-135a). Společný jmenovatel těchto obtíží spočívá v tom, že se 

ideje buď objektivizují, jejich vztah k věcem se chápe podle modelu dvou nitrosvětských věcí, 

nebo se subjektivizují, redukují na pojem, jenom součást či nástroj konečného lidského poznání 

(132b-c). V ideji jako "jednu nad mnohým" a celku, který nespadá v jedno se svými částmi, 

spolu s tímto napětím přichází ke slovu věc filosofie. 

Zdá se, že tento náčrt platónského chápání ideje dává za pravdu těm, kteří v hippokratovských 

idejích vidí zcela odlišné předměty: skutečně nikde v CH nenalezneme tvrzení, která by eidé či 

ideám připisovala Platónovy metafyzické atributy. Přesto není rozdíl tak veliký: Eidé lékařú 

artikulují a formují jejich vědění o lidském organismu a jeho nemocech, nicméně samotná eidé 

neleží před očima lékařú stejným zpúsobem jako nemocní pacienti a jejich bolavé orgány. Vidy 

(druhy) nemocí samy se nenalézají v čase a prostoru a proto je nelze lokalizovat tak, jak to jde 

v případě výskytu a průběhu konkrétního chřipkového onemocnění. I u hippokratovských 

lékařú jsou vidy principem bytí určité oblasti (medicíny), tvoří její významovou artikulaci. 

Rozdíl mezi Platónovými eidé a hippokratovskými spočívá v tom, do jaké míry jsou vidy samy 

tematizovány, nakolik je vědění, které se o ně opírá, reflektivní. Sám Platón tento rozdíl 

vykládá v šesté knize Ústavy na podobenství o úsečce (Rep. 509d-511e): vědecký přístup užívá 

eidé jako hypothesisct, dále neproblematizovaný podklad, který utváří základní artikulaci určité 

oblasti (takovouto hypothesis představují např. definice a postuláty první knihy Eukleidových 

Elementa). Vědci "užívají viditelných podob a vykládají o nich, aniž mají na mysli tyto, nýbrž 

ony, které tyto představují, jako například jest účelem jejich výkladu čtverec sám a úhlopříčka 

sama, a ne ta, kterou kreslí" (51 Od, překlad Fr. Novotný). Podobně se lékař-vědec zabývá 

konkrétními nemocnými organismy, ovšem to, co z jeho vědění dělá techné a nikoli sumu 

izolovaných dílčích poznatkíL je obecné vědění o zákonitostech mezi druh)' lidské konstituce a 

d Hypotéza v moderním smyslu je předpoklad, kter)· je na daných fenoménech např. experimentálně ověřován. 
Zde je hypothesis naopak nedokazovaným základem fenoménú v jejich bytí. Toto slovo hraje dúležitou roli 
v druhém metodologickém spise CH Di! wtcre medicina (kap. l. a ll.). kde také máme jeho první doklad. 
K Platónovi viz např. W. W ieland, Idea a hypotéza. in Idea. hypotéza a otá::.ka, Praha 1991. 
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druhy nemocí atp. (srov. Aristotelés Met. A I ; přinejmenším náš autor neví nic o 

problematičnosti obecného vědění v medicíně, která byla antickým lékařům dobře známa a 

kterou vyjadřuje aforismus: "lékař neléčí nemoci, ale nemocné jedince" ). 

Častá otázka platónského bádání zní, odkdy jsou ideje u Platóna transcendentní. Předpokladem 

tu je, že v raných dialozích, kde se ideje užívají podobně jako v CH, ještě Platón neprovedl 

chórismos, separaci idejí jako samostatných entit. Dle našeho názoru spočívá rozdíl spíše 

v tom, odkdy Platón ideje jako takové posune do centra svého zájmu. I v raných dialozích 

a lékařských spisech CH jsou eidé transcendentní (nejsou stejným způsobem jako jimi 

formovaná a zjevovaná realita, tj. nejsou beze zbytku "v ní"), neboť eidé zakládají dimenzi 

logu, řeči, která odkrývá věci v jejich bytí, sama ale není žádnou další věcí vedle těchto; onen 

chórismos je už zde, v řeči. Teprve tematizace eidé, vedoucí k "nehypotetickému 

počátku"(srov. Rep. 511 b ), vztah a vzájemné provázání jedné ideje se všemi ostatními skrze 

nejvyšší rody, dialektika části a celku, ve které idea- ač sama o sobě- je definovatelná jen ze 

svého místa mezi ostatními, představují vlastní přínos Platónovy filosofie, ne samo zavedení 

idejí. O tom svědčí nejen Sókratovo zdúraz6ování banality eidé (Phaed. 1 00b5) a výše 

zmíněné místo z Ústa-vy, ale i distance élejského hosta od "přátel idejí" (Soph. 248a4n.). Ačkoli 

se konstrukce britských klasiků platónského bádání J. Burneta a A. E. Taylora ukázala jako 

neprůkazná, neboť údajný pýthagorejský původ idejí není spolehlivě doložen (Filolaův zlomek 

B 5 bývá co do autenticity zpochyb6ován, nemluvě o potížích s archaickým pýthagorejstvím 

vůbec), i samotné spisy CH jsou dokladem toho, že slovo patřilo už před Platónem k výrazům 

běžným v oborech, kde bylo třeba pracovat s obecně formulovaným věděním. I věda 

předpokládá určité odkrytí jsoucna, jinak by se se svými předměty ani nemohla setkat, sama se 

však v takto odkryté oblasti zajímá už jen o fenomény, věci a jejich vztahy, ne o jejich bytí (což 

možná neplatí pro proměny paradigmatu při tzv. vědeckých revolucích). Právě díky své 

metodologické povaze tvoh apologie lékařství De arte ojedinělou výjimku mezi v.Š'emi spi:-,y CH 

a dochovanou předplatónskou literaturou vůbec. Aby autor dokázal, že je techné vůbec možná, 

tj. žeje možné takové vědění, které je obecné a není tedy vázáno nahodilostí faktického a 

jednotlivého, musí ve svém výkladu poukázat na rovinu, která takovéto vědění zakládá a 

dovoluje. Touto rovinou je řeč (logos), tvořená celkem artikulací významnosti, eidé. 

Ještě několik slov o překládání v)'razu Et8o<; v De arte. Tam, kde se užití blíží ostatním spisům 

CH (kap. IIII. a Vl.), překládáme ,,podoba", resp. "způsob". Ve druhé kapitole vzhledem 

k spíše už filosofické tematizaci volíme ekvivalent "vid'", který pokládáme z věcných důvodů 

za nejlepší (a to i u Platóna), ačkoli lze jistě mnohé namítat k stylisticko-literární stránce 
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výTazu. Vid (aspekt, vzhled, úhel pohledu) je i podle předfilosofického tím, čím je určitá věc 

vidět sám vid však stejným zpúsobem vidět nenL lze jej z viděné věci nanejvýš "odečíst". 

Oproti tomu běžný překlad "forma" (laforme, Jouanna) s sebou nese riziko, že toto napětí bude 

setřeno, neboť formu běžně chápeme jako věc stejného ontologického řádu s tím, co je jí 

formováno (např. pečící forma na těsto). Výrazy "pojem" či "idea" jsou bez dalšího vysvětlení 

chápány v duchu moderního subjektivismu a porozumění spíše překážejí. Překlad W. H. S. 

Jonese "real essences" je příliš zatížený pozdější filosofickou tradicí. 

Za inspiraci výkladové strategie vděčím zejména těmto publikacím: G. Patzig, cit. dílo; H. 

Cherniss, Filosofická ekonomie teorie idejí, in Idea hypotéza a otázka, s. 12-23; W. Kranz, 

Griechische Philosophie, Bremen 1962, s.144-160; H.-G. Gadamer, Zur Vorgeschiche der 

Metaphysik. K celkovému obrazu Platónova filosofování viz W. Wieland, Platon und die 

Formen des Wissens, Gottingen 1982. 

III. 

Kapitola představuje přechod k vlastní apologii lékařství. Autor nyní stanovuje definici, která 

bude nadále sloužit jako kritérium pro posuzování požadavků kladených na lékařské umění. 

"Z ostatního, co bylo řečeno" (Ev aA.A.ot<n A.oyowt): Autor odkazuje na spis(-y) nebo 

přednášku, kde lze získat podrobnější poučení o bytí, eidé a řeči. Na základě samotného textu 

ne lze jednoznačně rozhodnout, zda má na mysli jiné vlastní dílo. Plurál A.oyot se může 

vztahovat i na singulární literární dílo (jak je tomu např. v 13. kap. našeho spisu: ot vuv 

AE)'OflEVot AO)'Ot ). 

"To vše je v moci lékařského umění": čtu s Jouannou on 7taV'ta 'tCXU'ta 8uva'tat trl'tptKT]. 

Podobně též Heiberg, který se od uvedeného čtení liší pouze opačným pořadím dvou slov: 

'tCXU'ta na na ( ... ). Rukopisy A a M i přes menší vzájemné odlišnosti (A: on nav'ta 8uva'tat, 

M: on 'tCXU'ta 8uva'tat) uchovávají kladný smysl věty, zatímco starší editoři ve shodě 

s mladšími rukopisy a vulgátou upravují text tak, aby byl smysl věty záporný- nav'ta ou 

8uva'tat Littré a Gomperz, nav1:' a8uva'tat Diels (=vše není v moci lékařství). Diskuzi 

k místu podává Jouannovo vydání s. 209n .. srov. též Diels, Hippokratische Forschungen IV, s. 

391-394. 

Samotná definice je trojčlenná, kóla se řadí sestupně: vyléčení- tišení bolesti- nezasahování. 

Otázka nezasahování představuje pro obránce lékařství vážný problém, kterým se bude ještě 

zejména v kap. VIII. a XII. zabývat. Jde v podstatě o to, kde jsou hranice umění, což je jedním 
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katastrofálních rozměrtl. Podle Thúkydidova popisu (11.47-54), využívajícího zřejmě odborné 

lékařské literatury, se nemoc vedle jiných symptomtl projevovala též záněty očí, zardělostí 

pokožky, puchýři a vředy (II.49). Všeobecně úspěšnou léčbu se však lékařům nepodařilo nalézt 

(51). Náš autor musel počítat s tím, že ignorování této všeobecně známé události (nemluvě o 

jiných "zjevných" onemocněních) výrazně snižuje důvěryhodnost a přesvědčivost jeho řeči. 

Eventualita, že autor text složil ještě před vypuknutím moru, tedy někdy kolem roku 430 př. 

Kr., mluví pro velmi ranou dataci textu, kterou však většina badatelů (kromě Gomperze) 

nepovažuje za přijatelnou. Určité vysvětlení může přinést opět autorovo pojetí vševědoucí 

teclmé, stojící mimo skutečné lékaře. Jelikož základem techné je znalost všeobecných 

kauzálních souvislostí, v případě vnímatelných nemocí nestojí umění při jejich indikování nic 

v cestě. Lékařství může snadno rozpoznat nemoc i její "skrze co", podmínky a souvislosti, za 

nichž vzniká a setrvává. Léčba těchto nemocí musí být bezchybná, neboť v principu jsou 

všechny nemoci -u kterých známe přesně jejich příčiny- vyléčitelné. Autor ovšem v závěru 

upozorňuje sám na to. že této úrovně techné nedosáhnou zdaleka všichni lékaři. 

X. 

Výklad o nezjevných nemocech začíná desátou kapitolou, kterou zabírá popis komplikované 

vnitřní stavby lidského těla, která způsobuje nezjevnost vnitřních onemocnění. Předložený 

výklad, Gomperzem nadneseně nazván ,,anatomický exkurs", nezabíhá do podrobností a 

v mnohém působí dost neurčitě. Navíc skutečnost, že některá tvrzení nenalézají žádnou bližší 

paralelu v CH ani ostatní řecké antické medicíně (pokud s nimi nejsou přímo v rozporu), 

poukazuje na to, že autorovi šlo spíše o púsobivé vykreslení oblasti neprůhledného a 

nezjevného, ve které se rozvíjejí nevnímatelné nemoci. Právě překonání nezjevného bude 

znamenat nt:ivětší triumf moci techné, jak se dozvíme z následující kapitoly. 

Rétorický charakter kapitoly podtrhují i některá nezvyklá slova. 

(1) "Dutina" (vT)OÚ<;): I když autorovo tvrzení o dvou dutinách, které tvoří trávicí trakt, zústává 

jen vágní zmínkou, má alespoi1 určitou intuitivní správnost. To se už nedá tvrdit o dalším 

autorově zjištění, totiž o dutinách ve stehnech, lýtkách a pažích. To je v rozporu nejen 

s moderními lékařskými poznatky, ale i s předteoretickým rozuměním lidskému tělu vúbec a 

pravděpodobně i tehdejším anatomickýmvěděním. Ať je doba vzniku pojednání sebestarší, 

přinejmenším prostřednictvím porcování poražených zvířat měli lidé vždy určité znalosti o 

stavbě živočišného těla. Z !·ecké medicíny máme přímo opačné přesvědčení dochováno 

46 



nalézt i reprezentativní výběr citací: Vítkovo zkoumání geneze sekularizovaného pojetí tyché 

ovšem sofistiku a spisy CH zcela opomíjí). Aristotelés a Platón dokládají antitezi u Gorgiova 

žáka Póla: "jak praví Pólos, a řekl to správně. zkušenost vytvořila umění, nedostatek zkušenosti 

však náhodu" (Met. Ll 981 a 4n., upravený překlad A. Kříže) a "mnoho je rozličných technai na 

světě, zkušeně vynalezených ze zkušeností; zkušenost totiž působí, že cesta našeho života je 

řízena znalostí, ale nezkušenost ji ponechává náhodě" ( Gorg. 448c4-7, upravený překlad Fr. 

Novotného ). Z ostatních autorů se objevuje u sofistikou ovlivněných tragiků Eurípida (1. T. v. 

89, Ale. v. 785n.) a Agathóna (zl. 6 a 8, Snell). Pro další doklady u Aristotela a z pozdější doby 
" 

viz Gomperz, cit. dílo s. 118n. a Jouanna, Hippocrate V, 1 Des vents,· De !'art, s. 187n. 

(2) Autor sice prohlašuje, že uznává tyché-náhodu jako samostatný činitel, fakticky ji ale 

z umění eliminuje. Využívá k tomu odvozených slov a'tUXÍ11, "nešťastná náhoda", nezdar 

a ED'tUXÍ11, ,,šťastná náhoda", zdar. Nešťastná náhodaje tu pouze jako důsledek špatného 

ošetřování, tj. pochybení na straně lékaře nebo pacienta, zatímco šťastná náhoda, zdar v léčbě, 

je následkem správného, tj. technického (ve smyslu techné) přístupu. V samotné techné místo 

pro náhodu není. 

Podobnou argumentaci nalézáme i v jiných spisech CH: "Podle mého soudu mají pouze ti, kteří 

se v něčem dobře nebo špatně vyznají, štěstí nebo neštěstí. Mít štěstí (bn'tuyxá.vnv) znamená 

dobře si vést, a to je to, co dělají znalci (f:n:uná.11Evot). Mít neštěstí (a'tuxúv) je to, že se 

nevede někomu, kdo věci nerozumí." V právě uvedeném místě z pojednání De locis in homine 

kap. 46 je stejně jako v De arte náhoda redukována na zdar či nezdar ("šťastnou" nebo 

"nešťastnou" náhodu), které jsou chápány jako důsledek vědění nebo nevědění. V traktátu De 

vetere medicina, který vykládá vznik dietetické medicíny jako pokračování civilizačního 

progresu, najehož počátku se člověk oddělil od zvířat právě objevem upravené stravy, je tyché 

chápána jako protikladný komplement techné, který se s dalším jejím pokrokem a vynálezy 

zmenšuje (srov. 1.2 a XII.2, Schiefsky). 

"Jak by mohli uzdravivší se udávat jinou příčinu svého uzdravení než umění, když se uzdravili 

jeho poslušným užitím": jak ještě uvidíme, nemusí se týkat jen těch nemocných, kteří navštívili 

lékaře. V následujících dvou kapitolách se dovíme, že techné je všude tam, kde lze rozlišovat 

mezi prospěšným a škodlivým, přičemž faktory, takto působící na lidské zdraví, jsou prakticky 

všude. Tedy jakákoliv činnost, která je prováděna za účelem ovlivnění lidského zdraví a její 

dopad lze diferencovat jako pozitivní nebo negativní, se už pohybuje na rudimentární bázi 
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lékařského umění a každé uzdravení- jako výsledek diferencujícího jednání se zdraví 

ovlivňt~jícími faktory- je už dílem umění (viz. kap. V-VII a komentář) 

"Prázdná podoba náhody" ( 'tllS 'tÚXllS dóos \jftAov ): zatímco lékařská techné má své eidos, 

"svou podobu", kterou představuje její dynamis, jak ji podává definice lékařství v předchozí 

kapitole, je vid ("podoba") náhody prázdný, holý, protože představuje pouze absenci 

smysluplného záměru. Umění se opírá o znalost kauzálního působení, tyché existuje vzhledem 

k techné jen privativně, jako jeho neznalost. Rozhodnutí se pro techné znamená chápat se jako 

součást těchto universálních příčinných souvislostí, a tedy i vystoupení ze sféry náhody-tyché. 

Toto sofistické pojetí tyché (silné ovlivnění sofistikou je uznáváno nejen u De arte, ale i u De 

vetere medicina; původce či významný inspirátor by mohl být Gorgiás- viz Capelle, cit. dílo s. 

265; shody s atomistikou mohou vyplývat ze společného eleatského východiska) se velmi blíží 

Aristotelovým úvahám v Physica II, 4-6 (k tomu viz komentář k VI. kap.). 

K problematice techné a tyché kromě Gomperzova a Jouannova komentáře viz zejména 

Cordes, cit. dílo s. 88-91, 115n.; Schiefsky, Hippocrates On Ancient Medicine, s. 5-13; P. Joos, 

Zufall, Kunst Natur bei den Hippokratikern, Janus 46, s. 238-252. 

v. 
Výklad plynule navazuje na předešlou kapitolu. Samozřejmou námitkou na tvrzení, "že 

uzdravivší se nemohou udávat jinou příčinu svého uzdravení než umění" (1111, 2), je oprávněné 

konstatování, že se mnozí nemocní uzdraví i bez zásahu lékařů. Autor následně rozvíjí takové 

pojetí techné, podle kterého umění začíná v podstatě s každým racionálním tj. rozlišujícím 

cílevědomým přístupem. 

(1) S námitkou, že mnozí získají určitou dovednost bez toho, aby navštěvovali jejího učitele, se 

musela vypořádat i politická rétorika. V Dissoi logoi 6, 5 (DK II, s. 414) a v Ísokratově 

programové řeči "Proti sofistům" (XIII, 14) se problém řeší odkazem na přirozené nadání 

(qnKHS) žáka, které může umění jen rozvíjet. V De arte nalézáme protichůdné řešení, které 

nespočívá v zúžení kompetence techné, ale naopak v rozšíření umění i mimo hranice fakticky 

provozovaného lékařského řemesla. I za zdánlivě náhodná uzdravení je rovněž zodpovědná 

techné, a to i v podobě neodborné péče o zdraví, která bez přesného vědění mohla užít něčeho, 

čeho by v dané situaci odúvodněně užil i lékař. Odborníci se od laiků liší právě tím, že se 

v těchto záležitostech, které se týkají všech lidí, vyznají lépe než většina ostatních, což také 

dává smysl jejich existenci. Srov. Prótagorovu argumentaci o politické techné a učitelnosti areté 
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u Platóna: Prot.323a-328d. Náhoda si podržL~je vliv jako mimotechnický faktor, jemuž dává 

prostor pro působení nedostatečné vědění. 

(2) Uzdravení těch, kteří se i bez lékaře vyléčili, proběhlo vždy jako důsledek nějakých úkonů; 

pozitivní nebo negativní reakce organismu na tyto zásahy potom poskytuje vodítko pro další 

více metodické kroky. Právě jako důsledek těchto- třebaže ne vždy zcela uvědomělých

kroků nemůže být uzdravení dílem náhody. De vetere medicina (kap. III. a lili.) podobně líčí 

původ dietetického lékařství z racionální přípravy pokrmů, která byla vedena snahou vyhnout 

se zdravotním obtížím způsobovaným syrovými jídly v předcivilizačním, "zvířecím" stadiu 

lidstva. 

Výčet léčebných metod představuje jako postupy životosprávné medicíny vedle stravovacích 

opatření a koupelí též léčbu prostřednictvím "námahy nebo klidu" (l1rróvot<nv, fji)cruxín). 

Podle Platónova líčení v Rep. 406a--c to byl Hérodikos ze Sélymbrie, který "smísil gymnastiku 

s lékařstvím". Pokud budeme brát Platónovy silně ironické poznámky o lékaři, který "potrápil 

nejprve a nejvíce sebe, potom později ještě mnoho jiných" ( 406b ln., přel. Fr. Novotný), jako 

referát o dějinách medicíny, pak může Hérodikovo obohacení dietetického lékařství tělocvikem 

představovat terminus post quem pro dataci našeho spisu. Zmínili jsme už, že Hérodikos byl 

pokládán i za samotného autora De arte: J. Ducati ll on, Qui est I' auteurdu traité hippocratique 

de 1' Art? in: Corpus Hippocraticum, Actes Col!. Hipp. Mons, Mons 1975, ed. R. Joly, Mons 

1977, s. 148nn. Vzhledem k tomu, že V. a VI. kapitola ukazují universální přítomnost zdraví 

ovlivňujících činitelú, nemusí však tento výčet referovat ke skutečným praktikám v soudobé 

medicíně. 

(3) Možnost rozlišení mezi správným a nesprávným představuje jeden z konstitutivních prvků 

každé techné- viz oddíl A.2) Diskuze o techné, s. 0000. Autor De vetere medicina 1, 2 

(Schiefsky) tvrdí, že existence špatných lékařů není žádným argumentem proti existenci 

lékařského umění. Naopak, jen proto, že existuje lékařství, mohou se jednotliví lékaři lišit svou 

kvalitou do té míry, v jaké si dokázali osvojit patřičné lékařské znalosti. 

K celému oddílu srov. zejména Cordes, cit. dílo s. 86-90. 

VI. 

Šestá kapitola završuje argumentaci, která započala ve čtvrté kapitole. Zatímco tam byla 

náhoda-tyché vytěsněna mimo umění a de facto prohlášena za nedostatek vědění a tak 

postavena vůči techné do opozice, v páté kapitole bylo pojetí techné rozšířeno i nad rámec 

praxe odborníktl. Nyní autor doplúuje výklad obou předešlých kapitol tím, že objasní 
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předpoklad, který obě tyto skutečnosti umožúuje. Jelikož téměř vše, mezi čím se odehrává 

lidský život, ať už jsou to věci nebo úkony. má nějaký vliv na lidské zdraví, je každý akt 

každého člověka v nějaké míře tvůrčí (nebo destruktivní) vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. 

Univerzalita příčinných vztahů, ve které je .,vše skrze něco jiného", potom vylučuje, že by se 

něco mohlo dít samovolně. Lékařství spočívá ve znalosti těchto příčinných souvislostí, pokud 

mají vliv na lidské zdraví, a sahá tedy stejně daleko jako tato spojení. Proto je možné, aby se i 

nelékař dokázal sám uzdravit, jestliže učiní správné rozhodnutí a šťastnou náhodou užije to, co 

by mu na základě odborných znalostí nařídil lékař. Ovšem i za toto náhodné uzdravení 

(náhodné z hlediska pacientovy nevědomosti) je odpovědné umění, neboť šlo o věcně správný 

zásah do příčinných vztahů. 

Na tomto stanovisku působí zvláštním dojmem autorova tendence pokládat umění za v podstatě 

nezávislé na jedincích, kteří ho vykonávají. 

(1) "Pročišťující a zklidií.ující léky" (ůn:o <papfláK<.ov 't&v 'tE Ka8mpónwv Kat 't&v 

i<náv'tmv): jde patrně o léky na podporu a naopak ztišení tělesných procesů vůbec (tedy nejen 

purgantia, ale i emetica, diuretica, hidrotica a jejich protějšky). Jelikož jsou tyto prostředky 

postaveny do protikladu vůči nástrojům současných předních lékařů, lze usuzovat, že se jedná o 

tradiční léčiva, která spíše jen upravují průběh symptomů (Gomperz, cit. dílo s. 126). Jistá 

vágnost při popisu speciální lékařské tématiky- ať už je zaviněna předpokládaným laickým 

publikem nebo malou obeznámeností autora- nás bude provázet i nadále. 

(2) "Samovolnost při bližším prozkoumání ukazuje, že není ničím skutečným" ('to flEV yap 

au'tÓfla'tov ouůf.v <paivt:'tat f-ov f-/ccyxóflEVov). 

'tO au'tÓfla'tov, "samovolnost", (doslova: to samočinné, spontánní): Jako adjektivum označuje 

to, co je samočinné, co se pohybuje samo od sebe. Užívá se o lidech, věcech i dějích. Výskyt 

slova není žánrově omezen (Homér, tragikové, řečníci i filosofie; srov. LSJ s. v.). Zvláštností 

De arte je, že autor chápe samovolnost jako naprostý indeterminismus, který pak pochopitelně 

vyvrací. V ostatních textech může au'tÓfla'to<; označovat něco, co jedná z vlastní, "vnitřní" 

příčiny, samo od sebe. Tak hned v prvním výskytu slova v Iliadě II. 408: "Přišel i králův bratr, 

sám od sebe (au'tÓfla'to<;), bojovník statný" (přel. O. Vaií.orný). Tím se říká, že Meneláos přišel 

na oběť svévolně, nepozván, ale nemíní se, že sám k tomu neměl žádný důvod, příčinu (např. 

chuť na obětní hostinu nebo touhu obětovat bohúm). Jindy se jako samovolné označuje něco co 

nezapadá do motivační perspektivy, ze které je určitá skutečnost pozorována. Tak je např. u 
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Eurípida (Bacch. v. 44 7) Pentheus informován o zajatých bakchantkách: "pouta jim sama 

(cxiHÓf-!CX'tcx) spadla z nohou" (přel. J. Klier aH. Kurzová). Děje se tak bez zásahu některé 

z přítomných osob a proti veškerému očekávání. ale ne bezdtivodně, bez nějaké příčiny, protože 

za tímto podivným osvobozením stojí bůh Dionýsos. Aristotelés se věnuje náhodě a 

samočinnosti v rozsáhlém zkoumání ve Physica II, 4-6: Náhodu (tyché) Aristotelés znázorňuje 

slavným příkladem člověka, který přišel na trh a náhodou tam potkal přítele, se kterým se 

potřeboval sejít (196a3nn.). Dotyčný šel na trh záměrně, a jelikož nepočítal s tím, že tam svého 

přítele potká, může tvrdit, že ho potkal náhodou ( mw 'tDXll~). V tomto smyslu je tedy náhoda 

skutečně nějakou příčinou. Kdyby ovšem věděl, že na trhu přítele může potkat, jejich shledání 

by nebylo náhodné, ale naopak záměrné, úmyslné. Proto Aristotelés náhodu vymezuje jako 

"pouze akcidentální příčinu v tom, co se děje záměrně za nějakým účelem" (197a5n., upravený 

překlad A. Kříže). Ono "záměrně" (Kcx'tcx 1tpompEcnv) nás odkazuje na oblast jednání. 

Proairesis, záměrné rozhodnutí, je jen u těch věcí, které nejsou nutně nebo pro nás 

neovlivnitelně (nikdo se nerozhoduje. zda zítra vyjde Slunce), ale naopak u věcí, které mohou 

dopadnout různě, tedy v oblasti toho, co nemáme před sebou jednoznačně předem dáno. 

Existence takovéto oblasti Uako je např. sféra etična) implikuje principiální konečnost lidského 

vědění. Z pozice nějakého absolutního vševědoucího rozumu, který by věděl, že onen přítel 

vyšel na trh v tu a tu dobu a též by znal všechna časoprostorová určení jeho pohybu, nelze o 

náhodě vúbec mluvit. Náhoda pFedpokládá perspektivitu konečného vědění. Samovolnost 

(automaton) představuje pro Aristotela širší pojem, který se týká i toho, co není schopno 

záměrného rozhodnutí, tj. i věcí, zvířat a dětí. Samovolnost "znamená dění, kdykoliv se něco 

stane samosebou, například kámen nespadl proto, aby někoho udeřil; tedy kámen spadl 

samovolně" ( 197a29nn., upravený překlad A. Kříže). Vidíme, že u Aristotela náhoda ani 

samočinnost neznamenají absolutní indeterminismus, naprostou absenci jakékoliv příčiny, ale 

vždy se zakládají na perspektivnosti lidského pozorování. Když najdeme člověka usmrceného 

kamenem spadlým ze střechy, múže kriminalista nakonec prohlásit, že to nebyla vražda, že 

kámen asi spadl sám od sebe, samovolně (pátral totiž po tom, kdo ho shodil). Z detailnějšího 

zkoumání, které ovšem už pro kriminalistovu perspektivu není tolik zajímavé, lze potom třeba 

vypátrat, že kámen samozřejmě sám od sebe nespadl, ale příčinou jeho pádu byl poryv větru, 

déšť nebo zvětrávání zdiva. Proto Aristotelés tvrdí, že "samovolnost a náhoda jsou tedy 

pozdější než rozum a pf·íroda" ( 198a9n. ). Oba tyto faktory předpokládají již určitou účelnou 

strukturu, z níž jako její privace čerpají svúj smysl. Viz též filosofickou analýzu W. Wielanda, 

Die aristote!ischc Physik. Gottingcn 1992. s. 256-261. 
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Aristotelskému pojetí náhody a samovolnosti jsme se zabývali poněkud podrobněji zejména 

proto, že jeho srovnání s De arte nám pomůže povšimnout si určité zvláštnosti v konceptu 

techné našeho anonymního traktátu. Společným jmenovatelem obou koncepcí je, že náhoda 

(tyché) v poslední instanci spočívá na nevědění. Rovněž se oba autoři shodnou v tom, že vše 

má nějakou příčinu. Liší se naopak v užití slova "samovolnost", které De arte chápe jako 

totální indeterminismus. V tematicky souvislém bloku, tvořeném kapitolami 1111.-VI., se náš 

autor pokouší rozvinout takové pojetí techné, které by bylo zcela imunní proti námitkám, že 

některá uzdravení proběhla náhodou. V pasáži IIII.l je náhoda redukována na zdar nebo nezdar 

jako důsledek míry odbornosti zákroku; v úseku IIII.2 se nám říká, že umění zbavuje vlivu 

náhody. V páté kapitole se dovíme, že každé uzdravení je dílem umění, i kdyby nemocný, který 

se samoléčbou uzdravil, neměl odborné lékařské vědomosti, ale náhodou na umění "narazil". 

Tváří v tvář takto neobvyklé nauce si nejprve položme otázku, jaké je to vědění, že v něm není 

místo pro náhodu? Aristotelovy dodnes platné precizní fenomenologické rozbory nám ukázaly, 

že náhoda jako činitel múže vystupovat v takovém vědění. "jehož počátky můžou být jinak", 

kde vše není nějakým zpúsobem předem dáno. Podle názoru našeho autora však právě umění 

náhodu vylučuje. Takové vědění, ve kterém náhoda nemá místo, popisuje a porovnává 

Aristotelés v ENVI.3: "Všichni jsme totiž přesvědčeni, že to, co víme (Erct<HaJ .. Uo8a), nemůže 

být jinak; o tom však, co může být jinak, jakmile je mimo pozorování, nevíme, zdali je či není. 

Tedy to, co je předmětem vědění ( 1:0 emcr8rrwv), je nutné. Tudíž věčné; neboť to, co je prostě 

nutné, je věčné, a co je věčné, nemá přirozeného vzniku ani zániku" ( 1139b 19-24, upravený 

překlad A. Kříže). Upozornili jsme již (oddíl A.2) na to, že pojetí techné 5. století prochází 

napříč pozdějšími klasifikacemi vědění, takže nás nepřekvapí, že koncept techné v De arte 

odpovídá spíše aristotelské vědě, epistémé, než poiétickému umění, které se pohybuje v oblasti 

proměnlivého. Je zajímavé si představit, jak vlastně lékařské vědění, které zcela vylučuje 

náhodu, vypadá: I ten nejodbornější lékař ve své faktické praxi vlivu náhody zbaven není. To 

platí i dnes a před dvou a púl tisíci lety ještě více. Jelikož "ve většině toho, co roste nebo je 

vyráběno, jsou druhy léčebných postupú a lékú" (kap. VLl), tzn. téměř vše je zdraví ovlivňující 

faktor, pak na každý organismus stále působí velký počet činitelú, které lze jen obtížně 

kontrolovat a ovlivňovat. Pokud se tedy pacientův zdravotní stav zhorší např. nenadálým 

příchodem neobyčejně teplého počasí a on v dúsledku těchto veder zemře, pak podle autora De 

arte není na vině lékařství. Protože vše má nějakou příčinu, má ji jistě i příchod horkého počasí. 

Lékařská techné, jak se nám říká v VI.2, spočívá právě ve znalosti těchto kauzálních spojitostí a 

v jejich předvídání. Úmrtí pacienta bylo tedy zapříčiněno selháním lékaře, který změnu klimatu 
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nedokázal předvídat a zmírnit její dopady, nedokázal vyloučit nepředvídané-tyché; není to vina 

samotné techné, protože ta je právě jen ono absolutní vědění mimo vše náhodné. Autor De arte 

nechápe techné primárnějako praxi a vědění vykonávané nutně konečnými a nev§evědoucími 

lidmi. Z životní zku§enosti může každý z nás dát za pravdu Aristotelovi v tom, že ve svém 

jednání nemáme nikdy absolutně v.\:e pod kontrolou a také absolutně o všem nevíme. Člověk 

tedy nemůže být dokonalým nositelem takového v§evědění bez místa pro náhodu, jak je rozvijí 

De arte 1!!1.-VI. Podivně působí i tvrzení, že člověk může náhodou na techné "narazit" (V.l). 

Podle našeho běžného chápáníje vědění vždy věděním nějakého vědoucího subjektu (člověka) a 

je tudíž protismyslné mluvit o vědění, které by bylo mimo lidské bytosti. Zvláštních 

nesrovnalostí v pojetí techné si zčásti povšiml již Theodor Gomperz (cit. dílo s. 20n.), který je 

vykládal jako logicky chybný úskok sofistického advokáta, který se snaží obhájit lékařské 

umění tím, že je "hypostazuje" na jakousi samostatnou entitu, povznesenou nad konkrétní 

chybující lékaře (podobně též W. Mtiri, s. 58). I kdyby tomu skutečně tak bylo, zůstává otázka, 

proč si autor ke svému úskoku zvolil tak nedůvěryhodný argument. Tento předem podceňující 

přístup, jak nám ukázal už rozbor II. kapitoly, nemusí být vždy šťastný. To, jak si vědění samo 

rozumí. neníjedním z mnoha přírodovědeckýchfaktú, který bychom mohlijednodu§e mít nebo 

nemít a pak ho případně nahradit nějakým novýmfaktuálním poznatkem. Vjistém 

sebeporozumění se každé vědění vždy už nalézá, i když ho netematizuje tak jako fakta o věcech 

okolního světa. Proto vědění o vědění, byť by se nám zdálo sebepodivněf\:í, představuje něco, 

nad čím nelze mávnout rukoujako nad triviálním omylem, způsobeným nerozvinutým stavem 

empirických věd. V dalším výkladu se budeme setkávat s tím, že toto pro nás paradoxní pojetí 

vědění je pro autorovu koncepci techné konstitutivním předpokladem. 

SAMOVOLNOST A SPONTANEIT A PROCESU UZD RA VOY ÁNÍ 

Sv)m vyloučením náhody a samovolnosti z umění se autor ocitá ve sporu nejen s naší obvyklou 

představou o vědění, ale i s běžným chápáním medicíny u řeckých lékařů. U ostatních spisů 

CH, které jsou ovšem většinou konsensuálně považovány za starší než De arte, a to i o několik 

století, nalézáme takový obraz lékařského umění, který je tomu dnešnímu už velmi blízký: 

lékařství je zde v roli pomocníka, který napomáhá nemocí narušené přirozenosti (fysis) k tomu, 

aby se mohla vrátit zpět do svého normálního stavu. Hlavní roli v procesech uzdravení hraje 

ovšem sama přirozenost (buď jednotlivého orgánu nebo celého organismu), která sama od sebe 

směřuje k optimálnímu stavu a má rovněž jisté prostředky tomu, jak toho dosáhnout. Pro 

spontaneitu, se kterou se přirozenost sama brání narušujícímu zásahu, užívají hippokratovští 
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autoři slova "samovolnost" ( 1:0 cdHÓfHX'tov). Např. v De vetere medicina autor popisuje, jak 

lidské tělo samo udržuje v rovnováze svou přirozenou teplotu a každý tepelný výkyv od 

normálu samovolně neutralizuje opačnou reakcí: "Jak by mohlo vzniknout něco velkého nebo 

hrozného z toho, co se rychle střetává se svým přímým protikladem, který sám od sebe (ano 

't<XU'tOJ.lÚ'tou) eliminuje jeho sílu?" (16.8 Schiefsky). Přirozenost samaje pojímánajako 

základní léčivá síla, vůči které je lékařství následovník a žák. V De victu nalézáme následující 

vymezení: "Lékařství: odstraúování škodlivého, potlačování bolesti a uzdravování; přirozenost 

to umí sama od sebe" ( <pÚ<HS au'toJ.lÚTll 't<XÚ'ta tnicr'ta'tm, I.15 Littré). Proto je přirozenost 

největší učitelkou techné (srov. Lex 2). Podobné příklady by mohly zaplnit několik stran. 

Známé rčení "lékařství léčí, ale uzdravuje příroda" vyjadřuje asi podstatný kus lékařské 

zkušenosti, která v klasickém Řecku platila ještě více než v našich dobách, kdy se lékařství 

může zdát jen aplikovanou přírodní vědou. Pro takové pojetí přirozenosti však v De arte kvůli 

absolutizaci techné nezbývá moc místa. Jestliže něco může platit jako významný argument pro 

primárně nemedicínskou pozici našeho autora, tak je to právě ignorování spontánní léčivé síly 

samotného organismu, v čem také De arte představuje v rámci CH ojedinělou výjimku. Pro 

další příklady fysis jako lékaře sebe sama viz Joos, cit. dílo s. 250n.; Nestle, Hippocratica s. 

12n. a Cordes, cit. dílo s. 119. 

,,Samovolnost zjevně neexistuje jinak než jen jako jméno", doslova: ne máj in o u jsoucnost než 

jméno (1:0 <XU1:ÓJ.l<X1:0V OU <p<XtVE't<Xl oucrÍT]V EXOV OUÓEJ.lÍ<XV, a'A'A' ll OVOJ.l<X): Zde ajiž 

v předchozí větě se autor ocitá v jistém napětí vzhledem k vlastním výkladům v II.2, kde každé 

smysluplné jméno předpokládá vid. I abstraktnímu pojmu "techné" odpovídá vid, eidos, kterým 

jsou potom všechna konkrétní umění rozpoznávána. Podobně i slovo "samovolnost", aby mělo 

nějaký význam, musí mít nějaký vid, kterým určité děje můžeme jako samovolné nahlížet. 

Tento vid je však stejně jako v případě náhody (IIII.2: "prázdná podoba náhody") prázdný, 

neboť se při bližším prozkoumání samovolných či náhodných jevů vždy objeví kauzální 

spojitosti. Nesrovnalost můžeme vysvětlit tím, že i smysluplné jméno nějak existuje, "má 

jsoucnost" (totiž vid), i když se nevztahuje k žádné konkrétní věci. 

"Lékařské umění se naopak zřetelně ukazuje ve znalosti onoho "díky čemu" a v jeho 

předvídání": Důraz na aitiologii, zkoumání příčin nemocí, je jedním ze společných jmenovatelů 

jinak velmi různých lékařských konceptů v CH. Díky toinu je Hippokratés považován za 

symbolického otce moderní vědecké medicíny. Slavnou deklaraci tohoto přístupu můžeme číst 

v pojednání De morbo sacro, pokládaném za programový spis vědeckého lékařství: "Tato 
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nemoc (se. epilepsie), nazývaná svatá, vzniká ze stejných příčin (npo<pae>u;) jako ty ostatní, 

z toho, co do nás vchází a co vychází, a z chladu, slunce a klimatu. které se proměňuje a je stále 

v pohybu. ( ... ) Každá nemoc má přirozenou konstituci ( <pUe>tS) a vlastní způsob působení 

(ouva1-ns) a proti žádné nejsme bezradní a bezmocní"( 18.1-2, Grensemann). Autor se takto 

záměrně staví do opozice vůči "kouzelníkům, zaříkávačům a šarlatánům", kteří "užívají 

božstva jen jako zástěrky pro svou nevědomost" ( 1.11 ). Jen díky tomu, že má nemoc nějaké 

příčiny, je něčím podmíněna, s ní můžeme efektivně bojovat. Lze totiž odstranitjejí příčinu, 

což představuje mnohem radikálnější zákrok než pouhé potlačování projevů nemoci. Podobnou 

argumentaci, zdůrazňující principiální zkoumatelnost původu nemocí, přináší též De aere aquis 

locis, kap. 22 (Heiberg s. 75). Pro další příklady tohoto přístupu viz např. Nestle, cit. dílo s. 17-

23; W. A. Heidel, Hippocratic Medicine, s. 123nn. a K. Deichgraber, Die Stellung des 

griechischen Arztes zur Natur, Die Antike 15, s. 116-137. 

,,Díky čemu" (oui n, doslova "skrze co"): Zatímco naše běžné chápání příčinnosti, patrně pod 

vlivem mechanistické přírodovědy, pojímá příčinu primárně jako příčinu nějakého procesu 

(úder tága je příčinou pohybu kulečníkové koule). klasická řecká filosofie chápe příčinu 

primárně jako příčinu věci. a to v jejím vzniku, zániku a bytí (samozřejmě tedy i bytí 

v pohybu). (Srov. Aristotelés Phys. B 2 a 7; Platón Phaed. 96e-100.) Podobně svou představu 

příčiny nesmíme omezovat pouze na mechanickou "hybnou příčinu". Adekvátnější je představa 

podmínek věci, "skrze které" ona může být tak, jak právě je. 

,,Předvídání": Vypracování prognostických metod představuje jeden z největších výdobytků 

hippokratovské medicíny. Pokud má lékař nemoci účinně léčit, musí nejprve stanovit, o jakou 

nemoc se jedná. S tím je spojeno už očekávání určitého vývoje nemoci, ovlivněné samozřejmě 

individuálním založením pacienta a ostatními okolnostmi, za kterých nemoc probíhá. Na 

podkladě takto před jatého průběhu nemoci může lékař hodnotit její vývoj a zvážit optimální 

způsob terapie (srov. De arte Vll.2). Mezi spisy CH se metodikou prognózy podrobně zabývají 

zvláště Epidemiae I /III a Prognosticon. Zvláštní typ prognózy představuje ve své první části 

spis De aere aquis locis. Lékař je vybízen k tomu, aby před příchodem do určitého města 

nejprve prozkoumal jeho životní prostředí (povětří v závislosti na ročních dobách, teplotu, 

kvalitu vody atp.), čímž si předem získá rámcovou představu o faktorech, které potom ovlivňují 

výskyt a průběh konkrétních onemocnění v dané lokalitě. Každá prognóza předpokládá 

aitiologii, neboť budoucí chápe jako následek předchozích stavú či zákrokú. Přehled 

prognostických konceptú v CH a jejich srovnání s diagnostikou moderní medicíny přináší W. 

Milri. cit. dílo, s. 90-99. 
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Vll. 

Sedmá kapitola přináší oproti třem předchozím jistou změnu perspektivy. Zatímco blok IIII.

VI. se zabýval obhajobou techné jako takové, přistupuje autor nyní k obhajobě skutečných 

lékařů. Východiskem je opět nejnápadnější neúspěch medicíny: úmrtí pacientú. Argumentace 

ukazuje, že je mnohem pravděpodobnější, aby pochybení pocházelo od nemocného než od 

lékaře. Ve prospěch lékařů mluví jejich vědění a lepší psychický stav, zatímco stresovaní 

pacienti ztrácejí soudnost a sebekontrolu. Dikcí připomíná pasáž skutečnou řeč před soudem. 

Autor se drží své premisy z předchozích kapitol, podle které je techné jakési absolutní vědění, 

umožněné univerzální platností příčinnosti a vylučující vše nepředvídatelné, náhodu. Každé 

pochybení je proto vždy na straně "lidského faktoru", tj. na lékařích nebo pacientech, kteří buď 

nedokázali poznat to správné, nebo nenašli sílu se poznaného držet. 

( 1) "Nezdrženlivosti smrtelně nemocných" ( 1:&v cow8vllO"KÓnmv aKpllGÍllv): Spolu s Littrém, 

Heibergem a Jouannou čtu podle rukopisu M aKpT]O"lllV, pouze Jones přijímá čtení A U'tl)XlllV 

(,,neštěstí''). Z věcného hlediska jsou přípustné obě varianty; vzhledem k následující 

argumentaci v VII.2 a 3, kde je jako důvod neúspěšné léčby zdůrazňován nedostatek 

sebekontroly ze strany pacientů, se jeví jako více pravděpodobné čteníM. To nalézá jistou 

podporu i v obsahově podobném Démokritově zlomku B 234: ,,Lidé žádají od bohů zdraví, ale 

že mají v sobě moc nad ním, nevědí, a jednajíce ve své nevázanosti (akrasia) proti němu, stávají 

se se svými žádostmi sami zrádci zdraví" (přel. K. Svoboda). 

Gomperz navrhuje a\jJUXtllV ("slabost") jako púvodní čtení, ze kterého pozdější písařská chyba 

záměnnou podobných písmen udělala a'tUXtllV. Proti čteníM namítá, že nelze dost dobře 

mluvit o nezdrženlivosti umírajících, spíše o jejich slabosti. 

(2) "Zvažují poměr přítomných stavů a obdobných v minulosti" (A.oytcráf.!EVOt 1:á 'tE 

mxpEÓv'ta, 1:&v 'tE mxpotxof.!Évmv 1:<'x Óf.!oÍmc; Ota'tE8Év'ta 'tOtcrt n:apcoumv): Schopnost 

zvažování, úsudku je opakovaně zdůrazi1ována jako to, čím se ve srovnání s neodborníky 

vyznačují znalci techné (De arte též VII.3, VIII.4, XI.l). Jen díky tomu, že mohu z přítomného 

usuzovat na budoucí, je možná lékařská prognóza (viz komentář k VI.2). Usuzování a úsudek 

(A.oyWf.!OS) představuje podle De vetere medicina XII.2 cestu a vlastní pramen techné, 

v kontrastu k iracionální nevypočitatelnosti náhody. Důležité rozvinutí vlastního pojetí úsudku 

podá náš autor ještě v XI. I, pro další viz tamtéž. 
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"Jsou přesyceni nemocí a postrádají výživu": K standardním prostředkům léčby mnoha nemocí 

patřil v antice půst. V pozadí stála představa, že nemoc se stravou může živit a posilovat. 

Některájídla mohla zatížit a ještě více oslabit organismus. Srov. např. De vetere medicina VI.! 

(Schiefsky). 

(3) Oproti jiným spisům CH jsou zde kvůli autorově apologetické snaze lékař a pacient 

postaveni téměř do antagonistické pozice. Ostatní hippokratovské spisy často zdůrazňují 

nutnost vzájemné spolupráce lékaře a nemocného. V Epidemiae 1.2 to tvoří přímo součást 

definice lékařství: "Umění sestává ze tří věcí: nemoci, nemocného a lékaře. Lékař je pomocník 

umění. Je třeba, aby nemocný bojoval s nemocí spolu s lékařem." 

VIII. 

Výtce, že se lékařství nezabývá nevyléčitelně nemocnými, čelí autor racionálním zdůvodněním 

této eventuality. Již ve třetí kapitole bylo nezasahování ve smrtelných případech zahrnuto do 

definice lékařského umění. Pokud je nemoc silnější než všechny prostředky, které má lékařství 

k dispozici, představuje nezasahování nejlepší řešení. (Každý pokus o léčbu- což ovšem autor 

explicitně nezmiňuje- by znamenal jen další zbytečné trápení pacienta.) Proto výzvy, které 

požadují po lékaři zasahovat i za hranicemi možného, jsou jenom výrazem nekompetence a 

pseudoodbornosti. 

Stylisticky se text opět vrací k rétorické vybroušenosti a polemickému tónu. 

(2) Autor nyní objasňuje svou zásadu neléčení smrtelně nemocných pacientů, kterou zahrnul do 

definice lékařství. Upozornili jsme již na to (komentář ke kap. III.), že v obecnosti tohoto 

pravidla, které má navíc být i bytostnou součástí lékařství, představuje De arte ojedinělou 

výjimku. Na nás tato zásada púsobí nehumánně, neboť pokládáme za součást lékařského 

etického kodexu, že se lékaři nejen budou snažit pacientovo utrpení ulehčit, ale též žádného 

pacienta předem "neodepíší", nebudou ho pokládat za ztracený případ. Dokázat vždy 

neomylně rozpoznat stav, kdy nemoc definitivně a nezvratně zvítězila, musí v mnoha případech 

přesahovat reálné síly lékaře. Začlenění zásady nezasahování u nevyléčitelných nemocí do 

výměru lékařství je však pochopitelné z pozice techné samé, onoho universálního vědění, které 

díky všeobecné kauzální provázanosti a obecné ( eidetické) povaze svého vědění zná všechny 

prúběhy onemocnění předem, bez ohledu na jejich faktický výskyt a prúběh (tj. nemusí ani 

čekat, až se reálně odehrají). Kde je nemoc silnější než všechny nástroje lékařství, lékařství jistě 

nic nezmúže; autor si je dobře vědom, že proti této tezi nelze smysluplně polemizovat. Problém 

je ovšem v tom, že si nemúžeme být v konkrétní situaci nikdy jistí, že jsme jako lékaři již 
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zkusili doopravdy vc\:echno, že jsme vyčerpali i všechny své možnosti (jak o svých možnostech 

jako něčem neskutečném víme?). Jistý ústupek, který je z pravidla nezasahování učiněn 

v samotném závěru naší řeči (kap. XIII.), lze chápat jako oscilování mezi oběma rovinami, na 

kterých se autor pohybuje: vševědoucí techné sama, která dokáže vše předvídat a nezná náhodu 

(kap. lili.-VI.), a na druhé straně reálný lékařský provoz, který se modelem universálního 

vědění řídí a motivuje (viz např. idea prognózy, před-vídání toho, co ještě reálně není), nicméně 

jeho roviny nikdy nemůže dosáhnout, neboť tomu překáží v prvé řadě lidská konečnost. Faktičtí 

lékaři jsou si proto vědomi eventuální omylnosti svých diagnóz a ve svém rozlišování 

vyléčitelných a nevyléčitelných pacientů opatrnější. 

,,Přirozenost" (<pUcrt<;): pomineme-li diskutabilní užití v 11.2, máme zde druhý výskyt tohoto 

slova v našem spise (první v I.l: "špatné svědectví o povaze, srov. komentář ad loc. ). Obecně 

platí, že předplatónský úzus chápe fysis vždy spíše jako fysis něčeho, povahu věci, i když 

subjekt nemusí být explicitně vyjádřen. Pokud se mluví o fysis vůbec, pak ne ve smyslu našeho 

slova "příroda'·. Přirozenost je potom souhrn individuálních (vposled však typologických, 

eidetických) uzpůsobeností věcí, toho. jak ony "rostou'' a rozvíjejí se do plnosti svých 

vlastností. V CH mluví lékaři častěji o více fyseis, přirozenostech, povahách či konstitucích. 

K významnému posunu dochází až ve 3. stol. př. Kr., kdy se vlivem stoicismu z fysis stává vše 

prostupující a vše ovládající síla (viz Heinimann, Nomos und Physis, s. 101-1 08; Diller, Der 

griechische Naturbegrift: in: Kleine Schriften zur antiken Literatur, Miinchen 1971, s. 144-

161.) Ve filosofii po Aristotelovi platí fysis jako jedna předmětná oblast, ke které se připojuje 

druhá oblast, oblast artefaktů, produktů techné. Ta je přitom vůči oblasti přirozenosti 

sekundární, neboť ji předpokládá jako zdroj surovin pro své výrobky. V oddíle A.2 jsme si 

alespoň letmo ukázali, že pojetí techné, jak se s ním setkáváme v pátém století a stopově ještě u 

Platóna a Aristotela (viz s. 9 této práce), se zdaleka neomezuje na běžně chápaný "vyráběcí" 

aspekt. V případě lékai·ství navíc toto regionální dichotomické dělení neplatí, neboť primárním 

úkolem medicíny není vytvářet novou oblast jsoucího (arte-fakty), která by stála vedle 

přírodních věcí, ale napomáhat reaktualizaci lidské fysis samotné. Jak dokládá sám náš autor, 

základním a nejdůležitějším rozměrem techné (v původním předaristotelském smyslu) je 

o~jevování a poznávání přirozenosti věcí, vůči čemu je výroba artefaktů až druhotná, neboť 

tuto rovinu pi·edpokládá a samo vyrábění není nezbytnou podmínkou techné. 

(3) Příklad ilustruje tvrzení z předchozího pododdílu. Oheň jako nejsilnější lékařský prostředek 

dokládá rovněž známý hippokratovský aforismus: "Co nevyléčí léky, vyléčí železo; co nevyléčí 

železo, vyléčí oheň; co nevyléčí ani oheií.. musíme pokládat za neléčitelné:' (Aphorismi 
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Vll.87). O rozšíření těchto prostředkú svědčí i častý obrat .,lékaři řežou a pálí", jehož první 

doklad máme již v Hérakleitově zlomku B 58. 

( 4) "Řemeslo" (8ru.noupyi ll) spolu se slovem "řemeslník" (Dllf.ttoupyoc;) a příbuznými slovy 

patří v CH k velmi vzácným výrazúm pro označení lékařské profese, přičemž většina výskytů 

náleží právě De arte. Ve srovnání se slovem techné označuje slovo DllfltoUpyí ll spíše 

rukodělnou řemeslnou činnost a jako takové má výraznější sociálně klasifikující nádech. Na 

pomyslném prestižním žebříčku vzdělaných posluchačů či čtenářů 5. a 4. stol. by si "techné" 

stála o něco výše. Zajímavé je časté užívání těchto výrazú zvláště s ohledem na jmenované 

"uvážlivé lidi (AEAoyt<JjlÉVot), kteří dokáží posoudit, v čem jsou provedená díla řemeslných 

odborníků dokonalá ... ". Nabízí se opodstatněná domněnka, že náš anonymní autor se počítá 

právě mezi tyto teoretiky techné, čemuž nasvědčuje i jistá distance od výkonných "řemeslných" 

lékařú. K AEAoytcrf.!ÉVot, logu a usuzování viz komentář k Vll.2 a XI. 

IX. 

Devátá kapitola sice na první pohled přináší definitivní sestup ke konkrétní medicínské 

problematice, ale i její zdánlivě specificky lékařské téma~ rozlišení druhú nemocí ~je 

motivováno autorovým primárně metodologickým zájmem. Rozdělení na zjevné a nezjevné 

nemoci hraje klíčovou roli v celém argumentačním bloku, tvořeném kapitolami IX.~XII. 

Zjevným nemocem se autor věnuje pouze v této kapitole. 

( 1) "Co se týká jiných umění, bude objasněno jindy v jiné řeči": Srov. 1.2 a III. Ani zde nelze 

jednoznačně rozhodnout, zda autor odkazuje na vlastní texty. Chybí tu výslovné označení 

těchto řečí jako ,,mých", což bychom u našeho jinak dosti sebevědomého autora mohli 

očekávat. Odkaz na jiná umění a avizování lékařské tematiky ~ nalézáme se už v druhé 

polovině textu~ má zřejmě upozornit na obecnou platnost předchozích spíše teoretických 

metodologických úvah a příchod specificky lékařské tématiky. 

Takto přímočaré rozdělování nemocí podle kritéria jejich vnímatelnosti nemá v CH nikde 

obdobu, srov. Jouannúv komentář, s. 258. Postrádámě rovněž přesnější rozlišení mezi nemocí a 

jejími projevy. 

(2) Stejně podivně a ojediněle se vyjímá autorovo kategorické prohlášení o bezchybnosti léčby 

zjevných onemocnění a o tom, že tato léčba je objevená a známá. Již jsme upozornili na 

morovou epidemii, která propukla v prvních letech pcloponéské války a v Athénách dosáhla 
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katastrofálních rozměrli. Podle Thúkydiclova popisu (11.47-54), využívajícího zřejmě odborné 

lékal'ské literatury, se nemoc vedle jin)~ch symptomú projevovala též záněty očí, zardělostí 

pokožky, puchýři a vředy (li.49). Všeobecně úspěšnou léčbu se však lékařlim nepodařilo nalézt 

(51). Náš autor musel počítat s tím, že ignorování této všeobecně známé události (nemluvě o 

jiných ,,zjevných'' onemocněních) výrazně snižuje důvěryhodnost a přesvědčivost jeho řeči. 

Eventualita, že autor text složil ještě před vypuknutím moru, tedy někdy kolem roku 430 př. 

Kr., mluví pro velmi ranou dataci textu, kterou však většina badateli'! (kromě Gomperze) 

nepovažuje za přijatelnou. Určité vysvětlení múže přinést opět autorovo pojetí vševědoucí 

teclmé, stojící mimo skutečné lékaře. Jelikož základem techné je znalost všeobecných 

kauzálních souvislostí, v případě vnímateln)~ch nemocí nestojí umění při jejich indikování nic 

v cestě. Lékařství múže snadno rozpoznat nemoc i její "skrze co", podmínky a souvislosti, za 

nichž vzniká a setrvává. Léčba těchto nemocí musí být bezchybná, neboť v principu jsou 

Yšechny nemoci- u kterých známe přesně jejich příčiny- vyléčitelné. Autor ovšem v závěru 

upozorňuje sám na to. že této úrovně tcchné nedosáhnou zdaleka všichni lékaři. 

X. 

Výklad o nezjevných nemocech začíná desátou kapitolou, kterou zabírá popis komplikované 

vnitřní stavby lidského těla, která zpúsobuje nezjevnost vnitřních onemocnění. Předložený 

výklad, Gomperzem nadneseně nazván "anatomický exkurs", nezabíhá do podrobností a 

v mnohém působí dost neurčitě. Navíc skutečnost, že některá tvrzení nenalézají žádnou bližší 

paralelu v CH ani ostatní řecké antické medicíně (pokud s nimi nejsou přímo v rozporu), 

poukazuje na to, že autorovi šlo spíše o púsobivé vykreslení oblasti neprúhledného a 

nezjevného, ve které se rozvíjejí nevnímatelné nemoci. Právě překonání nezjevného bude 

znamenat největší triumf moci techné, jak se dozvíme z následující kapitoly. 

Rétorický charakter kapitoly podtrhují i některá nezvyklá slova. 

( 1) "Dutina" (vllM.l<;): I když autorovo tvrzení o dvou dutinách, které tvoří trávicí trakt, zústává 

jen vágní zmínkou, má alespoi1 určitou intuitivní správnost. To se už nedá tvrdit o dalším 

autorově zjištění, totiž o dutinách ve stehnech, lýtkách a pažích. To je v rozporu nejen 

s moderními lékařskými poznatky, ale i s předteoretický·m rozuměním lidskému tělu vúbec a 

pravděpodobně i tehdejším anatomickým věděním. Ať je doba vzniku pojednání sebestarší, 

přinejmenším prostřednictvím porcování poraž.en)·ch zvíf·at měli lidé vždy určité znalosti o 

stavbě živočišného těla. Z J-ecké medicíny máme přímo opačné přesvědčení dochováno 
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v Platónově Tímaiu 79a-b, kde se při objasňování fysiologie dýchání výslovně říká, že v těle 

nejsou žádný prázdné dutiny (samozřejmě kromě trávicích orgánů a sleziny). Platónovy 

anatomické úvahy přitom vedle vlastního filosofického záměru odrážejí též učení sicilského 

lékaře Filístióna z Lokroi (viz F. M. Cornford, Plato 's Cosmology, s. 333n.). Náš autor 

rozšíření dutin v lidském těle patrně záměrně přehání, aby nepřehledná komplikovanost 

lidského organismu učinila na posluchače silný dojem. O to působivější pak bude překonání 

těchto problémů. Že jde více o rétorickou efektnost než o předávání věcných anatomických 

informací, potvrzuje rovněž užívání neobvyklých a poetizujících prostředků a výrazů. 

"Jemu říkáme sval" (f1v flUV K<XAÉoucrt): autor upozorňuje na metaforický původ termínu. 

Řecký výraz fl u<; znamená primárně .,myš", stejně jako jeho latinský protějšek musculus 

("myška"), z kterého pojmenování svalu převzaly moderní jazyky. Přenesení významu je 

doloženo u více indoevropských jazyků . 

.. Mok" (ixmp ): v Íliadě označuje tekutinu, která proudí v žilách bohů (V.340 a 416). 

V terminologii řeckých lékařských spisů znamená ixmp čirou tekutinu, která vytéká z ran a 

některých vředů, nejedná se však o krev ani hnis. Víz Jouannův komentář s. 236 a speciálně 

M.-P. Duminíl, Les sens de ichor dans les textes hippocratiques in: Corpus Hippocraticum, ed. 

R. Joly, Mons 1977. 

"Takovéto maso m~jí paže, m~jí je stehna a mají je í lýtka.'': v originále je věta stavěna jako 

anaforické trikólon, začín~jící pokaždé slovesem Ěxoucrt. 

XI. 

Jedenáctá a dvanáctá kapitola představují z věcného hlediska završení myšlenkové stavby 

celého textu. Autor v nich dokazuje, že si techné dokáže pomocí i tam, kde člověk nedokáže 

získávat přímé poznatky, neboť daná oblast není přístupná jeho smyslům. V případě lékařství to 

jsou právě "nezjevné nemoci", sídlící v komplikované vnitřní struktuře těla. Úvaha, logismos, 

dovoluje techné zviditelnit neviditelné, zjevovat nám nepřímo něco, co našemu 

bezprostřednímu vnímání zůstává odepřeno. Proto si skutečně "techničtí" lékaři dokáží získat 

potřebné informace i v těch situacích, kdy se nemohou spolehnout ani na sdělení pacientů a 

musejí začínat takřka od nuly. Jedinou překážkou úspěšné léčby- pokud je onemocnění 

skutečně léčitelné- je časová prodleva, která vzniká složitým získáváním nezbytných údajů. 

Případný neúspěch je tudíž dúsledek uzpůsobeností lidského organismu nebo dokonce 

nerozumností pacíentú. kteří kvúli své lehkovátnosti začali s léčbou pozdě, takže nemoc jíž 
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příliš pokročila. Na lékaře vina nepadá. neboť proces nepřímého získávání informací nemůže 

žádný svúj krok jednoduše vynechat, aby se postup urychlil. 

(I) "Neboť co unikne zraku očí, je přemoženo zrakem mysli" (ocra yap 'tTJV 't&v 

Óf.q.tá'twv O\jftv EK<pEÚyn, 't<XÚ'ta •fl 'tll~ yvcÍ:>flll~ O\j/Et KEKpá'tll't<Xt ): Se stejným rozlišením 

poznávacích schopností, kdy je vedle vidění (nebo smysly vůbec) postavena mysl, jsme se 

setkali již v kap. II.l. Až nyní je zcela jasná důležitost tohoto rozlišení: "Když lékař nemohl 

původ bolesti zrakem spatřit ani sluchem vypátrat, sledoval jej úvahou (lcoytcrfl(p ). " Úvahu, 

logismos, známe z předchozího jako význačnou schopnost znalcú techné. I tam, kde nemáme 

možnost získat prostřednictvím smyslú přímé informace, dokáže člověk (podle našeho autora 

ale ne každý) uvidět "zrakem mysli". Na podobném principu- zpřítomnění něčeho 

nepřítomného- funguje lékařská prognóza. Tuto zdánlivě samozřejmou a neproblematickou 

schopnost máme však pouze díky tomu, že se naše vědění neomezuje na singulární předměty. 

Pokud by tomu tak skutečně bylo, zústávalo by naše vědění jen na rovině registrování 

jednotlivých přítomných věcí a nikdy by takov)'to krok za hranice přítomného a daného 

nemohlo učinit. Jsme toho schopni jen proto, že naše rozumění se vždy už pohybuje v určitém 

celkovostním (kat-holon) horizontu, ze kterého rozumí nejen věcem, s kterými se setkává, ale 

dokáže díky tomu klást, pled-pokládat jsoucna i tam, kde se s nimi setkávat nemúže (v našem 

případě v neprúhledné skladbě organismu nebo v předvídané budoucnosti). Ukázali jsme si ve 

výkladu k druhé kapitole, že Řekové ve staré době chápou tento horizont jako logos, řeč, 

tvořenou celkem eidé, vidú. Vědění eidé je vědění apriorní, tj. takové vědění, které v ji stém 

smyslu předchází a teprve umožňuje poznávání faktických případú. Právě proto není na 

faktický výskyt věcí vázáno a múže je před-pokládat i tam, kde si to nemůže ověřit. 

,,Když lékař nemohl púvod bolesti zrakem spatřit ani sluchem vypátrat, sledoval jej úvahou." ( ó 

flEV yap ... ): Spolu s Jouannou a Jonesem chápu smysl věty tak, že podmět označuje lékaře. 

Naopak Kapferer překládá jako "der Kranke" (s. 56) a Gomperz volí neutrální "jener" (s. 59). 

Za hlavní věcnou oporu zvolené interpretace pokládám skutečnost, že podle našeho autora je 

schopnost úvahy znakem odborníkú a nehodí se tudíž k nemocným, jejichž mentální dispozice 

spis nelíčí zrovna příznivě (srov. VII.2 a 3). 

,, Úvaha''(lcoytcrflo~): Spolu s Démokritem (B 187), Thúkydidem a Lýsiou patří náš spis 

k nejstarším dokladúm slova (viz LSJ s.v.). Vzhledem k častým odkazúm na logismosjako 

specifikum znalctl techné lze hovořit téměř o terminologickém užití. Vedle "uvažování'' a 
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.,usuzování" znamená slovo rovněž "počítání" nebo "sčítání"(Thúkydidés IV.122). Všem těmto 

operacím je společné. že při nich na základě několika prvků, které jsou mi dány. dospěji 

k něčemu dalšímu, co mi dříve dáno nebylo. Tak je i suma, součet, novou informací, kterou 

jsem před sčítáním neměl, ačkoliv jsem věděl o všech položkách. Počítání i usuzování podobně 

předpokládají obecnou rovinu. Při sčítání musím odhlédnout od různosti a brát sčítané věci jako 

stejné jednotky, jinak nedojdu k výsledku. Také lékařský úsudek, o který námjde především, se 

nutně pohybuje v dimenzi obecného, ne pouze singulárního. Touto dimenzí je logos, který 

vlastní logismos umožt1uje. Logismos, úsudek, je schopnost na základě vnitřní závaznosti logu 

dospět k určitému poznatku, který je nám přímým způsobem nepřístupný. Pokusíme se zde o 

velmi jednoduchý příklad lékařského úsudku, který si náš autor (zřejmě z dobrých důvodů) 

odpustil: Lékař ví, že bolest určité části břicha může být způsobena různými onemocněními; 

např. zácpou nebo zánětem slepého střeva. Nemůže však provést otevření břišní dutiny, aby se 

na postižený orgán jednoduše podíval. Jeho pohled do nitra pacientova organismu a následná 

diagnóza musí být tedy provedena "zrakem mysli". Jako opora mu poslouží další informace, 

které má k dispozici. Pokud má pacient ještě jiné potíže- např. zvýšenou teplotu- může náš 

lékař .. sečíst" tento údaj s oběma alternativami. Lékař uváží, v jakém poměru (logos) je zvýšená 

teplota k zácpě a v jakém k zánětu (zda se vylučují, nejsou v žádném poměru nebo naopak 

jedno druhé podmiií.uje). Jelikož je zánět už ze své definice, logicky, spojen se zvýšením 

teploty, rozhodne se lékař pro tuto možnost a stanoví diagnózu. Pro našeho autora je přitom 

důležité, že tak mohl učinit, aniž by se do komplikované a neprúhledné struktury lidského těla 

vúhec musel podívat (přinejmenším v tomto případě). To, z čeho lékař svúj závěr vyvozuje, 

nejsou nakonec ani konkrétní onemocnění a jejich projevy tady a ted; ale vztahy významových 

jednotek- eidé. Konkrétní ne moci konkrétního pacienta jsou jen realizacemi těchto eidé, jejich 

exempláři. Proto platnost tohoto úsudku také není omezena na tohoto konkrétního pacienta, ale 

bude platit pro v.\:echny dal.\:í pNpady se stejnými symptomy, i kdyby náhodou už nikdo takto 

neonemocněl. Jak je možné, že k tak dalekosáhlému a závaznému poznatku dospějeme v logu, 

v řeči, kterou si jen myslíme nebo říkáme? Právě proto, že logos nejsou ,jenom slova" a nejsou 

to "jen výplody mysli". Nyní se opět vracíme k onomu podivnému "epistemologicko

ontologickému" výkladu v druhé kapitole. Kdyby řeč a myšlení byli skutečně jen slova, tj. 

vposled konvenční a i v rámci jednotlivých jazyků manipulovatelné promluvy, usuzování by 

skutečně nebylo možné. Slova. v tomto případě poslední a nejhlubší rovina řečh by se mohla 

libovolně proměií.ovat a tím by se měnil i jejich význam (ten by de facto s nimi spadal v jedno). 

Jak bychom ale potom mohli k sobě vztáhnout právě např. horečku a zánět? Proto náš autor 
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musí trvat na tom, že jména nejsou tím posledním, ale že to jsou vidy, eidé, vůči kterým jsou 

jména sekundární. Výše předložený příklad lékařského úsudku bude stejně platný, ať budeme 

zánětu říkat lidově "zápal·' nebo odborně "intlammatio". To, podle čeho se úsudek orientuje 

totiž nejsou slova, jména, ale eidé, ke kterým se jména vztahují. Teprve nyní se plně ukázal 

význam zdánlivě nepotřebné vsuvky, tvořené druhou kapitolou De arte: Jen díky tomu, že se 

techné pohybuje na rovině eidé, že může zvažovat vzájemné vztahy jednotlivých vidů- které 

představují kategoriální, ,,eidetickou" strukturu bytí (viz Exkurs)- není odkázána jen na 

singulární a nahodilé jsoucí, ale její vědění se dokáže rozprostřít i za oblast fakticky daného. 

Velmi podobné, ale podstatně méně propracované pojetí úsudku, logismu, nalézáme i v druhé 

epideiktické přednášce CH, v De flatihus, kap. III. Autor mluví o moci vzduchu, větru, který 

sám vidět není, múžeme jej ale odečíst z jeho púsobení na viditelné předměty: "zraku je sice 

nezjevný, úsudku se však zjevuje" (&../,J,i.x fllÍV f:cr1:í yE 'tf\ flEV O\j/Et aqHxvťl<;, 1:Q> 8E: A-oytcrfl{j'> 

<pavEpÓ<;). Shoda s De arte je i na lexikální rovině. Myšlenku struktury idejí jako "gramatiky 

písma. jímž je napsána kniha světa'' sleduje v řecké filosofii J. Patočka, Grammata a stoicheia 

v řecké filosofii- do Aristotela, in: Kosmos a živly, Praha 1992, s. 61-84, svou pozornost však 

věnuje převážně Platónovi a platónské tradici. 

(2) Možnost podívat se "zrakem mysli" tam, kde oko vidět nemúže, znamená sice triumf 

techné, ale tento nepřímý způsob získávání informací přináší též zpomalení léčby. Viníkem 

eventuálního nezdaru je potom přirozenost těl, jejich komplikovaná a neprůhledná struktura, 

která ztěžuje diagnózu. Přitom jsou i nezjevné nemoci v principu léčitelné, pokud o nich a o 

jejich příčinách dokáže lékař získat potřebné údaje. Začátek léčby těchto nemocí se ale nesmí 

příliš opozdit za jejich vznikem, což se mnohdy stává i vinou nedbalosti nemocných. Nic z toho 

ovšem není argumentem proti techné samé. 

"Kvúli lehkomyslnosti nemocných, (?)která k tomu přistupuje": rukopisy A a M dokládají 

samo o sobě nesrozumitelné čtení: 8ta 'tE 'tTJV 1:mv KUflVOV'tWV oA-tymplYJV Emn8E'tat. 

V rukopise A provádí pozdější ruka korekturu na Ernn8Ev'tm, čímž slovo vztahuje k podmětu 

v pl. m. následující věty, aniž by to přineslo nějaké lepší porozumění. Heiberg předpokládá 

před slovem Emn8E'tm lacunu, Littré a Gomperz přicházejí s radikálnějšími opravami: Littré 

z un n8E'tm restituuje f:n:d ĚOlKE; a Gomperz En:H n 8mf1a; Jouanna navrhuje vsunout před 

sloveso vztažné zájmeno fl. nicméně ani tuto konjekturu nepokládá za zcela uspokojivou. 

Překládali jsme podle tohoto Jouannova návrhu, který se může alespofJ. vykázat určitou věcnou 

logikou: lehkomyslnost nemocn)'ch přistupuje k neprúhledné stvbě těla jako další faktor, který 

léčbu znesnadfJ.uje. 
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(3) Gomperz a Jones vyčleilují tento oddíl jako samostatnou dvanáctou kapitolu. Text vykazuje 

již v obou nejstarších rukopisech známky porušení, o jehož rozsahu však badatelé nejsou 

jednotní. Potíže přináší hned první věta: "Proto si síla umění, pokud postaví na nohy toho, kdo 

onemocněl některou z nezjevných nemocí, zaslouží více obdivu, než když se nezabývá 

nemožným." Littré a Jones (po vzoru vulgáty) vypouštějí z poslední věty záporku I-tll, aby 

sloveso mělo spíše očekávaný kladný smysl:" ... než když se zabývá nemožným". Gomperz, 

Diels, Heiberg a Kapferer záporný smysl podržují a předpokládají za slovem "nemožným" 

lacunu, na jejímž místě se mělo nalézat infinitiv slovesa se smyslem "kritizovat" nebo 

"hanobit". Věta by pak měla znění: "Proto si síla umění ( ... ) zaslouží více obdiv než 

kritizování, že se nezabývá nemožným." Jouanna, který záporku rovněž zachovává, nicméně 

upozorňuje na to, že za nezasahování v nevyléčitelných případech si podle autora De arte 

umění kritiku nezasluhuje vůbec, naopak toto jednání tvoří bytostnou součást lékařství, která je 

zahrnuta i v jeho definici. Jak jsme viděli, za touto zásadou stojí v pozadí autorův zvláštní 

koncept vševědoucí techné, která stojí mimo konkrétní omylné lékaře. Podle Dielse je ale 

lacuna rozsáhlejší, o čem může svědčit i ne zrovna plynulé navázání výkladu v následujícím 

souvětí. 

~ I přes některé obtíže s rekonstrukcí větné stavby není celek argumentu nejasný. Autor 

vysvětluje nezbytnost pomalého postupu při léčbě nezjevných nemocí. Ani jiná řemesla, která 

ve srovnání s lékařstvím mají navíc tu výhodu, že případná poškození materiálu lze snadno 

napravit, při absenci některého z nástrojů nevynechávají určitý krok ve výrobním postupu, aby 

se práce za každou cenu urychlila. Podobně musí vyčkat lékař, pokud ještě nemá dostatek 

informací nutných k diagnóze. 

,Jedna se dřevem, další s kůží a jiná, nejpočetnější, s mědí, železem"( a i j.tEV j.LE'r<X ~úA.wv, ai 

DE j.LE'tU <JKU'tÉWV, aí DE ypa<pf\, xaA.K(\'> 'tE Kat <JtDÝ)pcp): spolu s Dielsem a Jouannou vylučuji 

z výčtu materiálú slovo ypa<pf\, které v kontextu nedává dobrý smysl. Diels je vysvětluje jako 

mylné začlenění marginální poznámky do hlavního textu. Tato poznámka mohla vysvětlovat, 

že psaní (nebo malování) je právě tím řemeslem, které při své práci využívá jako materiál kúži 

a dřevo (papyrus se pro běžnou potřebu v Řecku rozšiřuje až později). 

K celému pododdílu XI.3 kromě Gomperzova a Jouannova komentáře viz také Diels, 

Hippokratische Forschungen IV., s. 400-402 a Cordes, cit. dílo, s. 129n. Nejrozsáhlejší 

poškození indikuje ve svém vydání textu Heiberg, viz cit. dílo, s. 17. 
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(3) Gomperz a Jones vyčleňují tento oddíl jako samostatnou dvanáctou kapitolu. Text vykazuje 

již v obou nejstarších rukopisech známky porušení, o jehož rozsahu však badatelé nejsou 

jednotní. Potíže přináší hned první věta: "Proto si síla umění, pokud postaví na nohy toho, kdo 

onemocněl některou z nezjevných nemocí, zaslouží více obdivu, než když se nezabývá 

nemožným." Littré a Jones (po vzoru vulgáty) vypouštějí z poslední věty záporku ll ll, aby 

sloveso mělo spíše očekávaný kladný smysl:" ... než když se zabývá nemožným". Gomperz, 

Diels, Heiberg a Kapferer záporný smysl podržují a předpokládají za slovem "nemožným" 

lacunu, na jejímž místě se mělo nalézat infinitiv slovesa se smyslem "kritizovat" nebo 

"hanobit". Věta by pak měla znění: "Proto si síla umění ( ... )zaslouží více obdiv než 

kritizování, že se nezabývá nemožným." Jouanna, který záporku rovněž zachovává, nicméně 

upozorňuje na to, že za nezasahování v nevyléčitelných případech si podle autora De arte 

umění kritiku nezasluhuje vůbec, naopak toto jednání tvoří bytostnou součást lékařství, která je 

zahrnuta i v jeho definici. Jak jsme viděli, za touto zásadou stojí v pozadí autorův zvláštní 

koncept vševědoucí techné, která stojí mimo konkrétní omylné lékaře. Podle Dielse je ale 

lacuna rozsáhlejší, o čem může svědčit i ne zrovna plynulé navázání výkladu v následujícím 

souvětí. 

I přes některé obtíže s rekonstrukcí větné stavby není celek argumentu nejasný. Autor 

vysvětluje nezbytnost pomalého postupu při léčbě nezjevných nemocí. Ani jiná řemesla, která 

ve srovnání s lékařstvím mají navíc tu výhodu, že případná poškození materiálu lze snadno 

napravit, při absenci některého z nástrojů nevynechávají určitý krok ve výrobním postupu, aby 

se práce za každou cenu urychlila. Podobně musí vyčkat lékař, pokud ještě nemá dostatek 

informací nutných k diagnóze. 

"Jedna se dřevem, další s kůží a jiná, nejpočetnější, s mědí, železem"(cxi !lEV llE'ta ~úA-wv, cxi 

OE llE'ta crKU'tÉmv, cxi ůE ypcx<pft, xcxA-K4) 'TE Kat crtoÝ)p(!)): spolu s Dielsem a Jouannou vylučuji 

z výčtu materiálů slovo ypcx<pft, které v kontextu nedává dobrý smysl. Diels je vysvětluje jako 

mylné začlenění marginální poznámky do hlavního textu. Tato poznámka mohla vysvětlovat, 

že psaní (nebo malování) je právě tím řemeslem, které při své práci využívá jako materiál kůži 

a dřevo (papyrus se pro běžnou potřebu v Řecku rozšiřuje až později). 

K celému pododdílu Xl.3 kromě Gomperzova a Jouannova komentáře viz také Diels, 

Hippokratische Forschungen IV .. s. 400--402 a Cordes, cit. dílo, s. 129n. Nejrozsáhlejší 

poškození indikuje ve svém vydání textu Heiberg, viz cit. dílo, s. 17. 

"'. r-uluÁR~ cRO vl ~ c>•l"l(•"'<: i n: ,.., ~ .. -.:lt:.rn n . r r·.;...]'\,J ''·-'~ .t. , · , -
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XII. 

Kapitola navazuje na předchozí v)klad o možnosti léčby nezjevných nemocí. Předpokladem 

úspěšné diagnózy a posléze zákroku je v těchto případech dostatek informací, ze kterých lze na 

skryté nemoci usuzovat. Autor svou diagnostickou metodu, která má potřebné údaje 

poskytovat, popisuje na dvou úrovních. Jde jednak o zkoumání symptomů u běžných tělesných 

procesú, jako je např. dech nebo vyměšování. Druhou, náročnější, fází je získávání informací za 

pomoci speciálních diagnostických prostředků, které lékařské umění pro své potřeby vynalezlo. 

( 1) Využívání různých tělesných projevů, sekretú a exkrementú k diagnóze nalézáme i v jiných 

textech CH, zejména ve spisech Epidemiae IIIII a Prognosticon. V Prognosticon VI je jako 

prostředek diagnózy shodně uváděn pot. Srov. též podobné úvahy v De vetere medicina XIX. 

Usuzování na neviditelné z nějaké pozorovatelné skutečnosti, která je v určitém vztahu (např. 

analogie, podmínky a podmíněného atp.) k onomu neviditelnému, představuje na přelomu 5. a 

4. století velmi rozšířenou metodu. Slavný příklad nalézáme v hippokratovském traktátu De 

scomine /De natura pueri, kap. XXIX-XXX: Autor nám ukazuje, jak lze získat představu o 

postupném utváření lidského plodu v matčině lúně. Pokud si podle jeho návodu opatříme 

alespoň dvacet nasezených vajec, které budeme postupně každý den jedno otevírat, múžeme na 

zárodcích kuřete pozorovat, jakým zpúsobem a v jakých stádiích se formuje ve 

svém prenatálním vývoji člověk. V De vetere medicina XXII je užití obdobné metody ještě 

doprovázeno teoretickými úvahami. Pro toto usuzování z určitých znamení se často užívá 

slovesa 'tEKflextpm (tak i De arte XII. I a 2; dále např. De aere locis aquis XXIV). Takové 

postupy se neomezují jen na lékal'·ství, můžeme je nalézt např. u Hérodota (11.33 ). Mezi filosofy 

formuluje pravidlo této metody Anaxagorás: "Viděním nezjevného je zjevné" (O'Jfli; a811A.mv 

'ta <pcxtVÓf.!Evcx; B 21 a, přel. K. Svoboda). Pro lékařskou oblast viz Schiefsky, cit. dílo, s. 320-

327: obecně k metodě viz Diller, O'f'IL AL'lHAQN TA <l>AINOMENA, Hermes 67, s. 14--42. 

Naopak brutální metafora o "donucovacích prostředcích", jimiž je přirozenost přinucena vydat 

požadované ukazatele, působí v rámci antické literatury ojediněle a překvapivě moderně. 

Theodor Gomperz požadoval pro tuto pasáž "čestné místo v dějinách induktivního ducha" (s. 

151 ). Podobná hodnocení nechybějí ani u novějších autorú (viz Cordes, s. 131 ). V popsaném 

počínání lze jistě vidět přímého předchúdce moderního vědecko-technického komplexu, první 

předzvěst jeho programového experimentování a plánovaného proměňování přírody. Stranou 

pozornosti však poněkud zl'1stávají předpoklady, které takto progresivní myšlenKy vúbec 

umoži1ují. Patří mezi ně v prvé l"adě univerzální kauzální propojenost všeho jsoucího a též jeho 
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poznatelnost. Poznatelnost něčeho. co núm bezprostř-edně dáno není (a tím je už představa 

ohecně platné kauzality~ nikdy nemúžeme phmo znát v.í:echny věci), předpokládá zase 

obecnou rovinu. na které se naše poznání pohybuje. Jelikož má tato obecná rovina (které 

múžeme říkat logos nebo bytí) určitou vnitřní závaznost, tvořenou vzájemnými vztahy vidú, 

eidé, dokáže techné "vidět'' i na to, co stojí mimo dosah smyslú. Pro svou vědeckost velebená 

pasáž De arte XII.l má tedy sice jistě blízko k "empirické induktivní vědě", ale překvapivě 

ještě blíže k idejím (eidé) "idealistické" filosofie, které v poslední instanci umožňují i zdánlivě 

zcela protikladné pozitivně vědecké počínání. 

(2) "nutí umění uvolnit z hnisu vrozené f1egma'': spolu s Jouannou čtu podle rukopisu A 

~l<X~E'tat 8E wuw flEV 1tÚou 'tO crúv'tpo<pov <pAÉYflCX ÓHXXÉHv, zatímco Ma mladší rukopisy, 

následováni většinou moderních editorú. mají: ~tá~E'tat 8E. 'tOD'tO flEV 7tUp etc. a smysl věty 

interpretují podobně jako Gomperz: ,.So wird denn das Feuer durch die Scharfe der Speisen und 

der Getranke gezwungen, den ( ... ) Schleim zu zertheilen'' (s. 63). Jo nes problematické slovo 

vynechává vúbec. Kromě toho. že varianta A před sta\ uje spíše lectio difficilior, mluví pro toto 

čtení též jistá věcná souvislost. Kapitola začíná u ,.vnitřních hnisavých onemocnění", empyémú 

( qtrcuor;). ,.Z hnisu (rcúou. genitiv partitivní) uvolněné 11egma" pak přináší o těchto nemocech 

určitou informaci, což je hlavní myšlenka této kapitoly. Viz Jouannúv komentář. s. 266n. 

I když odhlédneme od antické teorie tělesných šťav, která se zdá být z hlediska dnešních 

medicínsk)rch a fyziologick)Th znalostí nepodloženou konstrukcí, celá pasáž přesto budí u 

znalcú řecké medicíny jisté rozpaky. Speciální užívání diagnostických prostředkú je v Ch velmi 

vzácné (srov. De locis in ho mine XXXIV, vzácná není však diagnóza sama); močopudné 

prostředky znají hippokratici jako terapeutický nástroj, ne jako nástroj k diagnóze (Gomperz, s. 

155). Ani jiné uvedené postupy nemají v CH paralely. Nabízí se tedy otázka, zda autor popisuje 

skutečné metody dobové medicíny, nebo jde o jeho vlastní myšlenky, které mají spíše charakter 

programového postulátu a vize. Pro tuto alternativu mluví opět vágnost a přílišná stručnost 

popisu. Gomperz v autorově postoji vidí experimentujícího badatele, kterému více než na 

lékařské praxi záleží na tom, aby prozkoumal skryté funkce organismu. 

Dúrazem na obtížnost diagnózy, která musí kvúli komplikované struktuře organismu počítat 

s velkým množstvím ťaktorú ("rúzné od různého, jedno skrze druhé"), pokračuje autor 

Y intencích svého dramatického plánu. Krátkou přehlídkou dúmyslných diagnostických 

prostředkl'1, jimiž lékařská tcchné násobí svou moc a překonává tak neviditelného protivníka. 

končí myšlenková sl<~\ ba /)e arte. 
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XIII. 

l~eč končí krátk)'m epilogem, ve kterém jsou ještě jednou zdúrazněny dúležité body autorovy 

apologie lékařství: 1) Umění dokáže na svou obhajobu uvádět dostatečné dúvody, které 

dokazují, že úspěchy lékařství se nedějí náhodou. 2) Odmítavý postoj medicíny k ošetřování 

nevyléčitelných nemocí je oprávněný. 

Oproti dřívějšímu stanovisku k tomuto problému (kap. III. a VIII.4) je ale formulace spíše 

kompromisní; autor se chce v závěru vyvarovat provokativních tvrzení. Velmi dovedně púsobí 

též apelování na hrdost posluchačú v posledních větách. Většinu (průměrných) lidí přesvědčí 

spíše to, co vidí- umět naslouchat a ocenit přednášku je věcí vzdělanců. 
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D. SHRNUTÍ 

DE ARTE A TECHNO-LOGIE RANÉ ŘECKÉ VĚDY 

V následujícím zamyšlení nám pújde v prvé řadě o to, abychom zde alespoň stručně nastínili 

systematiku řeckého pojetí techné z konce 5. stol. př. Kr. Hlavním východiskem při tom bude 

traktát De arte, jediný v celku dochovan)r spis, který se tomuto tématu věnuje. Pokusíme se 

přehledně shrnout výsledek zkoumání, která jsou rozptýlena v komentáři, a porovnat je s tím, 

co o techné víme z ohlasú sofistické diskuze, zachovaných v dobové literatuře. Teprve po této 

systematické rekonstrukci (která ovšem samozřejmě předpokládá dějinné rozumění) může 

následovat případný pokus o rekonstrukci historickou či doxografickou, při které lze zvažovat 

přesnější místo našeho autora v duchovních proudech dané epochy a ptát se po styčných a 

konfliktních bodech u jiných dochovaných spisovatelů, po jeho eventuálních inspirátorech a 

možných následovnících. 

I. 

V elko u pozornost jsme v komentái"i věnovali druhé kapitole spisu, a to zajména proto, že její 

význam a úloha pro zbytek textu nebývají doceněny. Když Aristotelés v dokonalé zkratce (Met. 

I. I) klasifikuje formy věděnL za hlavní rys techné považuje to, že utváří "všeobecný soud o 

podobn)'ch věcech. Soudit totiž, že Kalliovi. jenž měl tu a tu nemoc, pomohlo to a to, a také 

Sókratovi a rovněž mnoha jiným jednotlivcúm, náleží zkušenosti; ale je to umění (techné), když 

víme, že všem takovým a takovým jednotlivcúm, pojatým v jeden pojem, tedy těm, kdo trpěli 

tou a tou nemocL například slizu, žluči nebo horečnatým stavem, pomohlo právě to a to." 1 

Enigmatická pasáž De arte II. poskytuje svědectví právě o tom, že autor si je vědom takové 

dimenze, ke které se "všeobecný soud'" múžc vztahovat a která ho umožňuje. Ačkoliv záměr 

kapitoly sice není explicitně tuto dimenzi jako takovou odkrýt, autorova argumentace ji přímo 

pl·edpokládá a okrajově na ni poukazuje. Jedním z důvodů, proč není tematizována výslovně, 

múže být její samozřejmost a tudíž i postradatelnost takové ref1exe. Ontologické pojmy jsou 

sice každodenním myšlením neustále užívány a předpokládány, jejich explicitní tematizace 

představuje ale mezní výkon lidského myšlení. Jako příklad této skutečnosti nám múže 

posloužit pro nás naprosto banální a samozřejmá kategorie ,,věc a její vlastnosti". Toto 

1 Met. 981 a6-12. Užito upraveného překladu A. Kříže. V naší souvislosti není dt"lležité, že někteří editoři z textu 
vylučují pl"íklady jako pozclčjší vsuvku. K Aristotelově pojetí stupiíll vědění srov. např. W. Bréicker, Aristutc!c.\, 
rrankťurt am Main 1987. s. 9-18. 
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myšlenkové schéma sice běžně užíváme a nepociťujeme potřebu ho nějak vysvětlovat, 

filosofická reflexe tohoto zdánlivě bezproblémového spojení vsak přináší netušené obtíže.2 

LJvahy naseho autora počítají s tím, že vidy (eidé) jsou v prvé řadě něčím, z čeho jsou věci naší 

zkušenosti poznávány. Dále jsou eidé zakládající rovinou vůči slovům. Z krátkého výkladu o 

povaze řeči se dovídáme, že na rozdíl od slov, která jsou konvenční, ustanovená, a tudíž např. 

uvnitř určitého jazykového společenství měnitelná, jsou eidé tím, co vyrůstá samo od sebe. 

Naopak slova sama vidy předpokládají, jsou vůči nim sekundární. Vedle této řečové stránky 

jsou eidé ale i principem poznání jsoucích věcí. Poznání pro řecké myslitele, a stejně i pro 

autora De arte, není jen ontický proces, pouze jakási reakce mezi věcmi (poznávajícím a 

poznávaným), ale uchopení jsoucna v jeho bytí. Poznání a bytí věcí jsou spolu neodlučitelně 

spojeny ("to, co je, je vždy vidět a poznat", Il.l ); společným jmenovatelem obojího jsou eidé. 

Jak náš autor tvrdí, jsoucna jsou poznávána z vidů, proto znamená poznání vykročení nad 

jsoucí věc k jejímu bytí ( eidos), v němž je jsoucno jako takové pojímáno. V exkursu jsme si 

mohli povsimnout dosti těsné paralely k Platónovu učení o idejích (videch), které jsou právě 

takov)'m . .třetím rodem'', příčinou toho. že věci jsou a jako takto jsoucí jsou poznávány. Jednu 

z největších obtíží pro adekvátní porozumění řecké filosofii- a dějiny bádání o De arte 

rozhodně nejsou v)jimkou- představuje novověké absolutizování subjekt-objektového vztahu, 

ve kterém pro onen . .třetí rod·' nezbývá již místo. ( Přesněji řečeno: tato dimenze je "pohlcena'' 

vždy jedním z obou pólů, který si pak nárokuje prioritu nad druhým; klasickými představiteli 

těchto pozic jsou transcendentální subjektivismus a přírodovědecký objektivismusl Tato 

dimenze bytí - přinejmensím v De arte a u Platóna tvořená celkem eidé- je řeckými filosofy 

už od Hérakleita často chápána jako řeč, logos. Pokud si dáme pozor na moderní myšlenková 

schémata, múžeme bez větších obtíží nahlédnout proč. Nejhlubší fundující rovinou řeči nejsou 

totiž slova. jazykové prostředky vlastní konkrétnímu člověku; kdyby tomu tak bylo, 

ph:~dstavovala by řeč (tedy spíše jazyk) jen konvenční a tedy libovolně manipulovatelný 

,.subjektivní" odraz věcné reality, jak máme tendenci řeči rozumět dnes. Vlastní dimenzí řeči (a 

rovněž myšlení a poznávání) jsou ovšem vidy. Když řečtí filosofové říkají, že jsoucna 

poznáváme z vidú, míní tím, že je vždy poznáváme jako nějaká, jako mající určitý význam, 

kter)r nás oslovuje. Tento význam ( eidos)- a v tom je specifikum řeckého chápání logu- není 

jenom sekundárním odrazem věci v naší mysli, ale je vúči věci a našemu poznání této 

" Za příklad vděčím Eugenu Finkovi, Zur untu!ogischen Friihgeschichte von Zei(-- Raum- Bewegung. Den Haag 
1957.s.l8. 
2 Toto tvrzení samozřejmě neplatí o mnoha směrech vážné soudobé filosofie, jejíž dopad na kategorie myšlení. 
v kterých se pohybuje bčžn)' kulturní provoz. však vždy přichází s určitým opožděním (pokud vi'lbec). 
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zaklúdající příčinou. Logos je. obrazně řečeno. světlem,\' němž se věci zjevují. V komentáři 

k celému spisu jsme se pokoušeli ukázat, že tato dimenze bytí jako logos je (částečně 

ref1ektovan)·m) předpokladem pro pojetí techné, které autor De arte rozvíjí. Ve druhé kapitole 

dvakrát označí názory opačné k jeho východiskúm jako a'Aoyov (český ekvivalent "nesmyslný" 

nedokáže vystihnout sílu tohoto slova), ale to nejdůležitější jsme viděli až ve druhé polovině 

našeho textu. Vlastností, která bytostně charakterizuje znalce techné, je totiž logismos, úsudek. 

Těsná souvislost s logem je patrná už ze samotného řeckého v)rrazu a věcný společný 

jmenovatel logu alogismu- eidé- jsme rovněž viděli. Usuzování probíhá právě mezi těmito 

obecnými významy, clo vzájemných vztahú jsou uváděna eiclé, které konkrétní příklady jen 

exemplifikují. Jak tvrdí Aristotelova charakteristika techné, kterou jsme výše uvedli, umění 

začíná tam, kde je př·ekonána rovina singulárního a operuje se s obecnými pojmy. Úsudek, 

logismos, sice tedy nepracuje s konkrétními jednotlivinami, v našem případě s konkrétními 

jedinci a jejich nemocemi, přesto jeho závěr pro danou třídu jedinců (totiž tak a tak nemocných) 

platí. Platí dokonce i pro všechny dosud nenastalé případy daného onemocnění. Úsudek 

\·ykonád člověk ve svém myšlení. p!·esto si nárokuje bezpodmínečně obecnou závaznost a stojí 

mimo sféru subjektivní libovúle. není nččím jen konvenčním. Pro techné je tedy konstitutivní, 

že se od začátku pohybuje v oné třetí dimenzi. v dimenzi bytí (byť třeba jen bytí určité 

předmětné oblasti). Jen díky tomu je možné takové vědění. které se nevyčerpává registrováním 

Llktick)~ch případú (to je podle Aristotela rovina zkušenosti). a přesto je to vědění silnější, 

neboť se dokáže vztahovat i k tomu, co se fakticky ještě nestalo. (Vědění techné umožňuje 

prognózu.) 

Techné si v předhellénistickéfilosojii uchovává platnost ontologické kategorie, ne bot' ve své 

podstatě spo6vá najistém odkrytíjsoucnajako celku, na odhalení bytostné struktury, která je 

závazná pro všechny věci. které v této předmětné oblasti byly, jsou a v budoucnu nastanou. 

V historickém úvodu jsme v oddílu věnovaném sofistické diskuzi o techné narazili na to, že 

umění není pojímáno jen jako jedna z mnoha lidských činností, ale přímo jako výsostný znak 

lidské existence, který člověka odlišuje od ostatních bytostí na světě a spojuje jej s božským. 

Nyní už múžeme tomuto tvrzení lépe porozumět. Technicita člověka neznamená nic jiného než 

to. že člověk je oním tvorem. který se dokáže vztahovat k bytí, který není vázán jen faktickým 

v)·skytemjsoucen. Když Aristotclés definuje člověka jako bytost mající logos, myslí tím totéž. 

Pro nás stále běžné určení .. človčk tvor rozumný" je vlastně pokračováním stejné tradice, 

ačkoliv subjektivisticky deťormovan)r .. rozum·· se svým řeck)·m přcdchúdcem nemá zdánlivě už 

nic společného. 
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2. 

rato zvláštní a v)'sostná pozice techné ncní jedinou její vlastností, která nás mohla překvapit. 

Ještě podivněji na nás púsobila tndence autora De arte pokládat techné za něco principiálně 

nezávislého na činnosti konkrétních lidí, kteří se jí zabývají. Roviny techné lze dosáhnout 

pomocí úsudku, ale toto vědění není produktem vědoucích jedinců. V kontextu nejstarší řecké 

filosofie však podobné tvrzení nemusí být zas tak překvapivé. Viděli jsme, že vědění techné se 

opírá o universální kauzální propojenost všeho jsoucího; tuto kauzalitu si však nesmíme 

představovat jen jako mechanistické hybné zřetězení~ jde spíše o vzájemnou spojitost a 

podmíněnost věcí v jejich bytí, uzpůsobení. Tato kauzální spojitost, která se rozprostírá do 

minula i budoucna a překračuje aktuálně dané, spadá v jedno s eidetickou (logickou) strukturou 

universa. (Proto je v lékařství možná obecná aitiologická prognóza.) Sama techné má být podle 

našeho autora všeobecným věděním o bytí všech věcí, věděním, ve kterém není místo pro 

náhodu, neboť vše má přeci své příčiny. Tak jako je eleatské bytí zcela kompaktní a nejsou 

v něm žádné mezery, tak nemohou být ani ve vědění techné samé (nejsou totiž v kauzalitě), 

ačkoliv jsou samozřejmě v tom, jak se konečné lidské bytosti snaží na tomto universálním 

vševčdění participovat. Co je ale tato vševědoucí techné sama? Spíše než na nějaký absolutní 

vědoucí subjekt kter)· by se vztahoval k eidetické struktuře universa a přitom by byl něco od ní 

odlišného, se nabízí možnost toto spojení bytí a poznání chápat jako zjevení bytí, jeho odkrytost 

(čímž se ovšem obtíže pro naše moderní uvažování ještě znásobí ... ). 

Skutečnost, že hippokratovský traktát předpokládá uřčitou podobu jednoty myšlení a bytí nás 

nemusí tolik překvapovat když si uvědomíme, že problematika /echné byla najednotlivé obory 

přenesena až sekundárně 1·/ivem metodologických úvah, rozvinutých v rámci eleatsky 

orientované sofistiky. S formou této "prajednoty" se setkáváme i u pravděpodobných 

současníků autora De arte: nejde jen o Hérakleitúv logos a Parmenidovo "myslet a být je 

totéž''. ale též o Anaxagorl!v nús a .,vzduch'' filosofujícího lékaře Díogena z Apollónie. Pokud 

nám takovéto teze připadají podivné uvnitř CH, je třeba mít na mysli, že většina lékařských 

spisú této sbírky se zabývá "věcmi" a jejich stavy, tj. nemocnými a jejich nemocemi. Zde se 

proto vždy múžeme domnívat. že víme, o čem je řeč. a případné nesrovnalosti vysvětlit 

nedostatečně rozvinutým stavem medicíny. Specifikum De arte spočívá naopak v tom, že se ptá 

po vědění samém, tj. jak je možné lékařské vědění jako techné, nikoliv primárně po 

poznúvaných jsoucnech (nemocných pacientech). které zajímají lékařský provoz. Proto tento 

krátk) text zasluhuje mimořádnou pozornost ze strany l1istoriografie řecké filosofie, neboť je 

unikátním dokumentem o cestč řeckého myšlení mezi Parmenidcm a Platónem. Speciální 
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historicko-filosofickú a doxografická zkoumání však už překračují rozsah a záměr této 

diplomové práce. 
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