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Abstrakt (slovensky) 

Cieľom práce je rekonštrukcia Aristotelovho riešenia Zenónových paradoxov 

pohybu zo VI. a VIII. knihy Fyziky, a následné porovnanie týchto dvoch riešení. 

Aristoteles tvrdí, že sú od seba odlišné. Jedna odlišnosť spočíva v odlišnosti otázky, ktorú 

Zenón prostredníctvom paradoxov kladie. V prípade VI. knihy by malo ísť o otázku 

týkajúcu sa možnosti prejdenia nekonečnej vzdialenosti v konečnom čase. VIII. kniha túto 

otázku presúva na čas samotný. Až týmto posunom by sa mala úplne a uspokojivo 

zodpovedať. V práci preskúmam povahu tohto posunu a zistím, či nejako vplýva na 

Aristotelovu teóriu veličín, ktorá je pre riešenie paradoxov zásadná. 

 

 

Abstract (in English): 

 Aim of present paper is to reconstruct and compare Aristotle´s solution of Zeno´s 

paradoxes of motion from Books VI and VIII of his Physics. Aristotle claims that there is 

difference between these two solutions. There is difference in charakter of question which 

is posed by Zeno. In book VI. the question is concerning the possibility of traversing 

infinite distance in finite time. In book VIII. this question is asked about time itself. It is 

here, in book VIII, where we should find the right solution to paradoxes of motion. In this 

paper I shall look into the nature of this difference between solution in book six and in 

book VIII, and I will find out if there si some consquence for Aristotle´s conception of 

magnitudes. 
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1 Úvod 

 

Paradoxy pohybu sú podľa Fyziky VI.9 štyri. V dejinách filozofie sú známe pod 

týmito názvami: dichotómia, Achilles, šíp, pohyblivé rady.1 Okrem nich sa od Zenóna 

dochovali aj antinómie plurality a paradoxy miesta a prosného zrna, ktoré sa podobne ako 

paradoxy pohybu nachádzajú v Aristotelovej Fyzike.2 Antinómie plurality sa zachovali 

v Simplikiovom komentári k Aristotelovej Fyzike. V tretej kapitole sa budeme paradoxmi 

pohybu v rámci našej rekonštrukcie Aristotelovho riešenia zaoberať podrobnejšie, avšak 

populárnejšou formou ich uvedieme už v nasledujúcej kapitole spolu s antinómiami 

plurality. V sekundárnej literatúre sa totiž občas hovorí o logickej závislosti týchto dvoch 

skupín argumentov. Ak by medzi nimi bola takáto logická závislosť, bolo by potrebné pri 

rekonštrukcii riešenia paradoxov pohybu zohľadniť aj antinómie plurality a ak by si 

Aristoteles túto závislosť neuvedomil, malo by to vplyv na ohodnotenie jeho riešenia. Už 

teraz však môžeme povedať, že Aristoteles sám antinómie plurality nespomína, je ale 

možné, že mu boli v nejakej podobe známe, keďže paradoxy z úvodu Platónovho dialógu 

Parmenidés sa im podobajú a Aristoteles iste tento dialóg poznal. To, že im nevenuje 

pozornosť zrejme značí, že ich nepovažoval za veľmi dôležité, či zaujímavé. Tézu, že 

existuje len akési jedno vlastne spochybňuje cez kritiku Parmenida a Melissa v prvej knihe 

Fyziky, takže ak aj poznal antinómie plurality, určite nebol presvedčený o ich sile, na 

rozdiel od niektorých filozofov minulého storočia. 

Zaujíma nás tu teda Aristotelovo riešenie Zenónových paradoxov. Vhodná cesta pri 

rekonštrukcii nejakého riešenia je pozrieť sa na to čo sa rieši ako aj na to čo znamená niečo 

riešiť. V našom prípade teda musíme urobiť akúsi rekonštrukciu paradoxov samotných aby 

sme vedeli čo sa rieši. Z druhou časťou našej úlohy to však bude o niečo zložitejšie. 

Aristoteles totiž napísal súbor spisov, ktoré vošli do dejín filozofie pod názvom Organon. 

V súbore týchto spisov sa nachádza aj jeden s názvom Prvé analytiky, v ktorom je 

predstavená metóda riašenia problémov založená na sylogistike. Sylogizmus je tvorený 

                                                 
1 Prvý z nich teda dichotómia je známa aj jako štadión alebo závodná dráha. 

2 Paradox miesta sa nachádza vo Fyzike na strane 210b23-27 a problém, ktorý nastoĺuje spočíva 

v tom, že ak je miesto niečím, musí tiež niekde byť, teda v nejakom mieste. Paradox prosného zrna 

sa nachádza na strane 250a20, Aristoteles pripisuje Zenónovi tvrdenie, že ak celé prosné zrno pôsobí 

zvuk pri dopade na zem, musí zvuk pôsobiť aj každá jeho časť, nech už je akokoľvek malá.  
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dvoma premisami a záverom, pričom tieto tvrdenia majú subjekt predikátovú štruktúru. 

Dalo by sa teda čakať, že rekonštrukcia Aristotelovho riešenia, ale aj Zenónových 

paradoxov pohybu bude mať podobu sylogizmov. Previesť však tvrdenia Aristotelovej 

Fyziky ako aj iných jeho spisov do subjekt predikátovej štruktúry je neľahká úloha, ak je 

vôbec splniteľná.3 Každopádne sa na ňu nepodujmeme a budem nám tu stačiť keď sa nám 

podarí presvedčivo zrekonštruovať paradoxy ako aj ich riešenie, nech už budú mať 

tvrdenia v premisách a záveroch akúkoľvek podobu.  

Povedzme si teraz aká bude štruktúra práce. Na začiatku v stručnosti osvetlíme 

pojmy paradoxu a antinómie, potom si predstavíme paradoxy pohybu a antinómie plurality 

a následne sa vyjadríme k ich vzťahu. Vyjadríme sa taktiež k niektorým moderným 

pokusom ako aj jednému antickému pokusu o ich riešenie. Už tu sa pokúsime vyzdvihnúť 

nejaké všeobecné problémy spájajúce sa s riešením týchto paradoxov. Bude sa nám to 

hodiť keď bude reč priamo o riešení Aristotelovom. Potom si povieme niečo o dôvodoch 

prečo vlastne Aristoteles paradoxy pohybu vo Fyzike rieši. Mohlo by sa totiž zdať, a nie 

neprávom, že ide o typ problémov, ktoré presahujú hranice tejto vedy, tak ako ju chápe 

Aristoteles. Predmetom Fyziky je totiž súcno majúce princíp pohybu v sebe a neodlúčené 

od látky. Paradoxy pohybu tým, že spochybňujú možnosť existencie takéhoto súcna, 

pretože spochybňujú existenciu pohybu vlastne útočia na princípy, ktoré musíme 

jednoducho prijať ak chceme robiť (aristotelovskú) vedu, v tomto prípade fyziku.4 Hlavná 

kapitola práce bude pozostávať z analýzy paradoxov pohybu na základe textu Fyziky 

a rekonštrukcie Aristotelovho riešenia. Rozhodli sme sa, že nezaradíme zvláštnu kapitolu 

o dôležitých pojmoch, ktoré hrajú úlohu pri riešení týchto paradoxov. Ide najmä o pojmy 

pohybu a neobmedzena. Pohybu sa Aristoteles venuje v tretej a piatej knihe 

a neobmedzenu v tretej. Pokúsime sa ich vyložiť spolu s paradoxami samotnými a ich 

riešením. V tretej kapitole teda zrekonštruujeme paradoxy pohybu a ich riešenie, pričom sa 

budeme venovať predovšetkým paradoxu dichotómie, ktorý je uvedený na troch miestach 

                                                 
3 Na tento problém upozorňuje například R.J. Hankinson vo svojom príspevku Philosophy of 

Science v zborníku k Aristotelovej filozofii (Barnes, 1995, s.113) 

4 Diskusia o základoch vedy nepatrí do vedy samotne například podľa tohoto miesta vo Fyzike: 

„Proto zkoumat, zda jsoucno jest jedno (hen) a bez pohnutí, znamená nemít vůbec za předmět 

zkoumání přírodu; neboť jako se matematik nezabývá již tím, kdo popřel principy jeho vědy, nýbrž je 

to ěcí buď jiné vědy, nebo vědy, která je společná všem, tak ani ten, kdo pojednává o principech 

jsoucna.“ (Phys. 185a1-4) 
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a Aristoteles nám ponúka dve riešnia tohto paradoxu. Dichotómia je tradične považovaná 

za najprominetnejší z paradoxov pohybu. 

Rekonštrukcia bude vyzerať tak, že sa pokúsime najskôr vyložiť pojmy ako 

aj kontext jednotlivých pasáží kde sa paradoxy vyskytujú. Potom argumenty uvedieme 

v podobe premís a záveru a následne sa pokúsime identifikovať premisy a kroky v 

argumentácii, ktoré Aristoteles považuje za problematické a vyložíme jeho dôvody pre ich 

odmietnutie. 

 Paradoxy pohybu sú teda vo Fyzike uvedené a riešené na troch miestach. V druhej 

kapitole šiestej knihy je spomenutá a riešená dichotómia, tá je spomenutá a riešená spolu 

s ostatnými paradoxmi, teda s Achillom, šípom a pohyblivými radami aj deviatej kapitole 

šiestej knihy. Do tretice sa dichotómia, tentoraz už samotná, objavuje v ôsmej kapitole 

ôsmej knihy.5 Tam sa navyše predchádzajúce riešenie označí za dobré ad hominem, teda 

vzhľadom na opytujúceho sa, ale nedostatočné čo do pravdy. Budeme sa venovať aj 

vzťahu týchto dvoch riešení. Na záver práce ponúkneme ohodnotenie Aristotelovho 

riešenia. 

 

2 Paradoxy, antinómie a riešenia 

2.1 Paradoxy pohybu a antinómie plurality 

 

Paradoxy pohybu sú argumenty vedúce k záverom, ktoré poukazujú na nemožnosť 

pohybu. Antinómie plurality sa dajú charakterizovať podobne. Ide o argumenty pokúšajúce 

sa ukázať, že z predpokladu existencie mnohých vecí vyplývajú rôzne nezmysli a teda 

poukazujú na nemožnosť mnohosti vecí či plurality.  

Ešte pred tým ako si stručne predstavíme samotné paradoxy pohybu a antinómie 

plurality, nezaškodí povedať si pár slov k pojmom paradoxu a antinómie. Čitateľ si iste 

všimol, že pre argumenty proti možnosti pohybu sme použili termín „paradox“ a pre 

argumenty popierajúce mnohosť termín „antinómia“. Dôvodom pre toto terminologické 

rozlíšenie je rozdielna štruktúra argumentov. 

                                                 
5 Dichotómia je na stranách 233a22-30; 239b10-14; 263a4-20. Achilles je na strane 239b15-18. Šíp 

je na stranách 239b5-9 a 239b30-32. Pohyblivé rady sú na strane 239b33-240a17. 
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Začnime abecedne. Pojem antinómie je filozoficky zdatnému čitateľovi známy 

z klasického Kantovho spisu Kritika čistého rozumu.6 Tam termín „antinómia“ označuje 

argumenty dokazujúce dve protikladné tvrdenia. V prípade Kritiky ide napríklad o tvrdenia 

typu, že svet je konečný a svet je nekonečný alebo veci sa skladajú z nedeliteľných 

jednoduchých zložiek a veci sa z takýchto jednoduchých a nedeliteľných zložiek 

neskladajú. Najmä druhá z týchto antinómií pripomína Zenónove antinómie plurality. Zdá 

sa však, že štruktúra argumentácie vyzerá trochu inak u Kanta a trochu inak u Zenóna. 

Kým Kant začína dvoma tézami a prvú odvodzuje z negácie tej druhej a naopak, Zenón 

začína spoločným predpokladom, z ktorého obe protikladné tézy vyvodzuje. Kant ukazuje, 

že pre obe je možné uviesť argumenty dostatočne silné na to aby mohli podporiť tieto 

závery, avšak ani jeden z nich nedokáže vyvrátiť ten druhý. Antinómia zenónovského typu 

sa však od tej kantovskej líši stratégiou. Nechce ukázať problematickosť tých dvoch téz, 

ale problematickosť pôvodného predpokladu. V jednej verzii pôjde o predpoklad, že veci 

sú mnohé. Schematicky môžeme Zenónove antinómie napísať takto: 

 

p 

 

Ak p, tak q Ak p, tak r 

Ak q, tak s Ak r, tak non-s 

 

Takto nejak teda vyzerá štruktúra Zenónovej antinómie. Za chvíľu si za premenné 

dosadíme konkrétne tézy keď bude reč o antinómiach plurality. Rozdiel od Kantovho 

pojatia je zrejmý. U Kanta sa nevychádza zo spoločného predpokladu, ale z dvoch 

protikladných téz, ktoré však nevedú k žiadnemu spoločnému predpokladu 

 

s Non-s 

Ak, Non – s, tak p Ak s, tak non - p 

p Non - p 

 

Ďalej sa s tým nemusíme trápiť. Štruktúru Kantovej antinómie sme uviedli jednak 

takpovediac pomocne, aby sme zrozumiteľne vyložili zenónovský typ antinómie, ale aj 

preto lebo pojem antinómie sa spája predovšetkým s Kantom, takže zrejme bolo na mieste 

                                                 
6 Používame český preklad Kritiky  (Kant, 2001). Pracujeme tu s časťou Antinómie čistého rozumu. 
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ukázať, že nie všetky antinómie majú takú štruktúru ako tie kantovské. Pojem antinómie 

sme teda vyložili a ukázali sme aký typ antinómie máme na mysli. Je  na čase pozrieť sa na 

pojem paradoxu, na to akú má paradox štruktúru a čím sa líši od antinómie. 

Môžeme rozlíšiť niekoľko významov pojmu paradoxu. Paradoxom 

v etymologickom zmysle slova je tvrdenie, ktoré ide proti bežnej mienke, máme tu na 

mysli starú známu dvojicu grécky slovíčok para – proti a doxa – mienka. Tu by sa dali asi 

uviesť rôznorodé príklady. Niekedy môže závisieť čo je tou bežnou mienkou. Napríklad 

v antickom Grécku by bolo paradoxným v tomto etymologickom zmysle slova tvrdenie, že 

všetci ľudia sú od prirodzenosti slobodný, na Francúzskom kráľovskom dvore v 18. storočí 

by takýmto paradoxným tvrdením asi bolo, že bez práce nie sú koláče. Zrejme v trochu 

inom zmysle by sme paradoxným mohli nazvať aj takéto tvrdenie: „Prezident Zeman nie je 

žiadny prezident.“ Tu spočíva paradoxnosť tvrdenia nie v tom, že by išlo proti bežnej 

mienke (je možné, že s ním súhlasí nadpolovičná väčšina ľudí), ale skôr v tom, že sa tu 

tvrdí niečo, čo sa zároveň popiera. Je to však samozrejme len zdanlivé protirečenie. 

Nepopiera sa tu totiž, že Zeman je prezident, ale len to, že funkciu prezidenta nevykonáva 

tak, ako by ju prezident vykonávať mal. Sú však aj tvrdenia, ktoré sú naozaj protirečivé, 

nazvime tento zmysel paradoxnosti logickým. Takéto vety sú protirečivé pretože porušujú 

logický zákon sporu, teda pripisujú jednej a tej istej veci v rovnakom čase dve protikladné 

vlastnosti. „Tento plný pohár je prázdny“ by mohlo byť takýmto tvrdením. Samozrejme 

jedno tvrdenie môže byť paradoxné vo viacerých významoch. Napríklad tvrdenie, že letiaci 

šíp sa nehýbe bude paradoxné ako v etymologickom tak aj v logickom zmysle. Dovolíme 

si tvrdiť, že všeobecný konsenzus sa skôr prikláňa k téze: „Letiaci šíp sa hýbe.“ Navyše ak 

„letieť“ znamená „byť v pohybe“, je tu v hre paradox aj v zmysle logickom. 

Niektoré zo Zenónových tvrdení sú paradoxné a to hneď v niekoľkých z uvedených 

významov. Za paradoxné sa však označujú aj jeho argumenty, hoci nie samotným 

Aristotelom, ktorý ich nazýva jednoducho argumentmi. Paradoxné však sú. Použime 

definíciu takéhoto argumentu od Nicholasa Reschera.7 „Medzi filozofmi a logikmi však 

tento termín nadobudol špecifickejší zmysel, paradox vzniká vtedy keď plauzibílne premisy 

vedú k záveru, ktorého negácie je taktiež plauzibílna.“ Navrhuje aj ekvivalentný variant 

tejto definície: „...paradox nastáva keď množina jednotlivo plauzibílnych propozícií je 

kolektívne nekonzistentná.“  

 

                                                 
7  (Rescher, 2001, s. 6) 
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Zenónove paradoxy majú podľa nás takúto štruktúru alebo sa tak aspoň dajú chápať. 

Zdá sa, že ich tak chápal aj Aristoteles, ktorý vlastne pátral po chybných premisách 

a ukazoval, že ak ich odmietneme paradoxu sa zbavíme.  

Skúsme si teraz predstaviť štruktúru Zenónových paradoxov pohybu. Nedá sa 

aplikovať na každý z argumentov úplne presne, ale sú tam isté spoločné črty. Vychádza sa 

z predpokladu, že pohyb existuje, pričom sa opíše nejaká bežná situácia alebo úloha, ktorú 

musí teleso splniť. Situáciou napríklad bude závod rýchlejšieho s pomalším alebo let šípu. 

Úlohou bude prejdenie nejakej dráhy v konečnom čase. Ďalšie z premís sa týkajú 

všeobecnej povahy veličín – času, dráhy a pohybu. Z tejto povahy sa vyvodí nejaký 

dôsledok. Teda ak je dráha spojitá, musí byť neobmedzene deliteľná. Ak je však 

nekonečne deliteľná, teleso musí prejsť nekonečnú dráhu. Všetky tvrdenia pri tom vyzerajú 

aspoň trochu prijateľne, avšak záverom je tvrdenie o situácií, ktorá za daných 

predpokladov nastáva a zároveň je s aspoň jedným z nich v nesúlade. Zobrazme to 

schematicky. 

 

1. Teleso musí prejsť dráhu d alebo sa pohybuje v čase t 

2. d má vlastnosť F alebo t má vlastnosť G 

3. Ak má d vlastnosť F alebo t vlastnosť G, tak teleso musí prejsť d´ alebo t´ 

4. Je nemožné aby teleso prešlo d´ alebo t´ 

5. pohybujúce sa teleso je nehybné 

 

Na rozdiel od antinómie nevyvodzujeme z pôvodného predpokladu dve protikladné 

tvrdenia, ale máme niekoľko tvrdení, ktoré nemôžu byť všetky naraz pravdivé. Existuje 

návrh, že aj paradox pohybu by sa dal konštruovať ako antinómia. Teda, že z pôvodného 

predpokladu, že veci sa hýbu by sme vyvodili dve protikladné tézy a to že napríklad pohyb 

je spojitý a pohyb je diskrétny. Ide o zaujímavú myšlienku, no nemá celkom oporu v texte. 

Hoci ak by bol toto skutočne Zenónov postup, dával by zrejme väčší zmysel vzhľadom na 

cieľ, ktorým je dokázať nemožnosť pohybu. Pri argumentácii tak ako sme si ju 

štruktúrovane uviedli totiž môžeme vyhodiť akúkoľvek s premís za účelom odstránenia 

paradoxu. Ak by boli paradoxy pohybu postavené ako antinómie nebolo by také 

jednoduché si s nimi poradiť. Našim cieľom je však rekonštrukcia Aristotelovho riešenia, 

a ako sme už naznačili a ako ešte uvidíme ešte, ten nechápal paradoxy ako antinómie, ale 
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skôr ako nekonzistentnú skupinu premís a záverov a snažil sa určiť v čom tá 

nekonzistencia spočíva. 

Napokon by sme si mohli povedať niečo k termínu „apória“, ktorý sa taktiež občas 

používa na označenie Zenónových argumentov a navyše je tento termín, na rozdiel od 

predchádzajúcich dvoch, aj súčasťou Aristotelovho slovníka. Ten Zenónove argumenty 

nazýva jednoducho ako logoi. Nepoužíva však pre nich výraz „apória“. Zdá sa, že ten je 

vyhradený pre špecifický typ problémov. Máme tu na mysli najmä problémy, o ktorých 

pojednáva tretia kniha Aristotelovej Metafyziky.8 Ide teda skôr o problémy týkajúce sa vied 

všeobecne alebo predmetov, ktoré sú spoločné všetkým vedám. Zdá sa, že paradoxy 

pohybu medzi takýto typ problému patriť nebudú. Poslednú tézu však necháme len v štádiu 

domnienky. Paradoxy pohybu budeme ďalej považovať za problém špecifický pre fyziku.  

Snažili sme sa osvetliť pojmy antinómie a paradoxu. Pozrime sa teraz stručne na samotné 

paradoxy pohybu a antinómie plurality. Povedali sme, že sú štyri. Abecedné kritérium 

tentokrát nepoužijeme a začneme dichotómiou. 

 

2.1.1 Populárny prehľad paradoxov pohybu9 

 

Dichotómia 

 

Predstavme si, že sa potrebujeme sa dostať zo stanice metra Nemocnice Motol do 

stanice Depo Hostivař. Aby sa nám to podarilo, musíme prejsť najskôr do polovice tejto 

dráhy, teda zrejme do stanice Můstek. Teraz máme pred sebou trasu Můstek – Depo 

Hostivař, znovu platí že aby sme ju prešli musíme sa najskôr dostať do jej polovice, 

v tomto prípade to bude stanica Flora. Ak budeme pokračovať ďalej, dostaneme sa do 

situácie keď budeme v predposlednej stanici (Skalka), ale stále bude platiť, že sa budeme 

                                                 
8 K tretej knihe Metafyziky pozri (Crubellier & Laks, 2009) 

9 K expozícii a výkladu Zenónových paradoxov pohybu pozri  (Kirk, Raven, & Schofield, 2004),  

(McKirahan, Philosophy before Socrates, 1994),  (McKirahan, Zeno. In: The Cambridge Companion 

to Early Greek Philosophy, 1999),  (Sorabji, 2006),  (Vlastos, 1993). V týchto prácach ide 

predovšetkým o výklad paradoxov samotných pričom autori navrhujú rôzne možnost riešenia. 

Sorabji sa venuje aj Aristotelovmu riešeniu a zaujímajú ho predovšetkým antické odpovede na 

paradoxy. 
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musieť dopraviť najskôr do polovice trasy medzi Skalkou a cieľovou stanicou, hoci už nám 

došli medzi stanice. 

Je však prípustná aj verzia, podľa ktorej by sa nám nepodarilo dostať ani z Motola. 

Pretože aby sa nám to podarilo, museli by sme prejsť najskôr do polovice dráhy medzi 

stanicou Nemocnice Motol a stanicou Petřiny, ale aby sa nám podarilo to, museli by sme 

sa dostať do polovice tej polovice, atď. 

Ide tu o rozdiel medzi tzv. progresívnou a regresívnou konštrukciou argumentu. sú 

autori, ktorí sa prikláňajú k jednej z oboch variant a sú aj taký, ktorí medzi nimi 

nerozlišujú. My sa prikláňame k progresívnej konštrukcii.10 Dôvody pre to ešte uvedieme, 

keď sa budeme paradoxmi zaoberať bližšie. Samotný Aristoteles je v tomto nejasný. 

Niekedy sa vyjadruje tak, akoby chápal dichotómiu regresívne a niekedy tak akoby ju 

chápal progresívne. K tomu sa však ešte vyjadríme a táto otázka sa vynorí aj vzápätí pri 

paradoxe „Achilles“. Tam však je zodpovedateľná jednoduchšie. Každopádne išlo 

v argumente o delenie dráhy, ktoré môže ísť do nekonečna. Dráha bude pre Aristotela 

vďaka takejto deliteľnosti spojitou veličinou. 

Dalo by sa vymyslieť viacero podobných príkladov. Avšak každý kto niekedy išiel 

z nejakého bodu A do nejakého iného bodu B, vie, že prípad opísaný v tomto argumente 

nenastáva. Argument má však istú silu a presvedčivosť. Kde je v ňom problém respektíve 

kde je v ňom problém podľa Aristotela, to ešte uvidíme. 

 

Achilles 

 

Druhý paradox je zrejme podobný dichotómii (hovorí to Aristoteles aj 

interpretátori). Rozdiel spočíva v tom, že máme dve telesá, ktoré sú v pohybe a dráha sa 

síce delí, ale nie na polovice. Ide vlastne o závod dvoch pretekárov. Zrejme tradícia po 

Aristotelovi dodala, že išlo o Achilla a korytnačku. V texte Fyziky je spomenutý len 

Achilles ako príklad najrýchlejšieho bežca, nejaký ostroumný komentátor, ktorý asi nikdy 

nevidel slimáka dodal, že najpomalším bežcom by mohla byť korytnačka. Každopádne tu 

ide o to, že pomalší pretekár má pred rýchlejším náskok. Rýchlejší pretekár vďaka tomu 

toho pomalšieho nikdy nedobehne a to na základe podobných princípov ako 

v predchádzajúcom paradoxe. Teda pred tým ako bude Achilles na rovnakej úrovni ako 

                                                 
10 K takémuto typu konštrukcie sa prikláňa aj (Vlastos, 1993) 
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korytnačka, musí sa dostať do bodu medzi štartom a korytnačkou, ktorá sa medzi tým 

navyše pohla, atď.  

Povedali sme, že problém či tento paradox konštruovať progresívne alebo 

regresívne tu na rozdiel od paradoxu predchádzajúceho buď nevzniká vôbec alebo je 

prinajhoršom jednoduchšie rozhodnuteľný. Ide tu totiž o závod. To znamená, že by nemala 

nastať situácia, za ktorej by nebolo v pohybe ani jedno z telies, čo je vlastne dôsledkom 

regresívnej konštrukcie. Teda tento paradox treba konštruovať progresívne. A ak je pravda, 

že ide v podstate o rovnaký typ paradoxu, mali by sme týmto spôsobom konštruovať aj 

dichotómiu. Hoci ak by sme chceli skutočne dokazovať nemožnosť pohybu regresívna 

konštrukcia by bola asi príhodnejšia, pretože pri progresívnej sa napokon teleso hýbe, len 

nedokáže dôjsť do cieľa, teda nedokáže splniť úlohu, ktorú však začalo a bolo v procese jej 

plnenia. K týmto otázkam sa ešte vrátime. Podobnosť s predchádzajúcim argumentom je 

v tom, že je tu predpoklad nekonečnej deliteľnosti dráhy. 

Ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je zrejmé, že situácia opísaná argumentom 

nenastáva a rýchlejší pomalšieho predbehne. Opäť však nie je celkom jasné v čom spočíva 

problém tejto argumentácie. Pokúsime sa ešte ukázať, že ani tá podobnosť s dichotómiou 

nie je tak celkom samozrejmá. 

 

 

Šíp 

 

Tretím paradoxom je takzvaný šíp. Zdá sa, že v prípade tohto argumentu sa nám 

zmenil aspoň jeden zo základných predpokladov. Pri predchádzajúcich dvoch argumentoch 

bol predpoklad nekonečnej deliteľnosti a teda spojitosti dráhy. Tu máme na miesto dráhy 

čas a ten navyše nie je spojitý, ale zložený z nedeliteľných častí (okamihov), môžeme teda 

povedať, že je diskrétny. Druhým predpokladom, ktorý je oproti predchádzajúcej dvojici 

nový je ten, že v okamihu (teda v tej nedeliteľnej časti času) sa nič nehýbe. Čo to má 

znamenať si povieme neskôr. Pozrime sa teraz na to ako paradox vyzerá. 

 Sme nabádaný predstaviť si letiaci šíp, ktorý je v každom okamihu svojho letu 

tam kde je a taký ako je. Teda šíp sa v okamih nemení a to znamená, že sa ani nehýbe 

keďže pohyb je druhom zmeny. Letiaci šíp je teda nehybný. Takto vyzerá vskutku 

paradoxný záver tohto argumentu. Zdôvodnenie je zhruba také, že šíp musí pri svojom lete 
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vždy zodpovedať jednému z tých okamihov. V okamihu sa však nič nehýbe, teda letiaci šíp 

je nehybný. 

 Nie je úplne jasné či si máme predstaviť jeden okamih, v ktorom sa ten šíp 

nachádza alebo sériu okamihov a šíp je vždy v jednom z nich. Zdá sa, že Aristoteles to 

skôr chápe tým druhým spôsobom. Hoci v takom prípade nie je celkom jasné ako sa 

dostane ten šíp z jedného okamihu do druhého. 

 Pokúsme sa tento paradox prerozprávať použitím nejakých iných pomôcok než sú 

šíp s okamihom. Možno tak lepšie vynikne aj problém, ktorý sme načrtli. Myslíme si, že 

princíp za týmto paradoxom môžeme ilustrovať takýmto príkladom. Predstavme si človeka 

sediaceho v autobuse alebo v nejakom inom vozidle, ktoré zodpovedá jeho rozmerom. 

Človek nachádzajúci sa v takomto prostriedku je zrejme nehybný, hoci nie je jasné čo nám 

bráni povedať, že aj takýto človek starne, teda sa mení. Paradox teda treba obmedziť na 

miestny pohyb. Toto by bola prvá z dvoch uvedených možností interpretácie. Druhá kde 

by sme si mali predstaviť sériu takýchto okamihov a v každom z nich by mal byť ten istý 

predmet, pričom by sa nemal hýbať je na vymyslenie príkladu ťažšia, nie je totiž vôbec 

jasné ako sa tento predmet dostane z jedného okamihu do druhého. S týmto problémom si 

vlastne lámal hlavu aj Aristoteles. V prvej kapitole šiestej knihy sa vlastne pokúša 

argumentovať proti možnosti pohybu za predpokladu atomického času. V tomto sú si so 

Zenónom teda trochu podobný. Avšak možnože ide v tomto paradoxe pôvodne o úplne iný 

problém, než je problém atomistickej povahy času. Takýto koncept je predsalen pomerne 

pokročilím pre Zenóna. Tvrdíme, že by namiesto toho mohlo ísť o problém relativity 

pohybu. Ak by to bolo tak bol by medzi šípom a pohyblivými radami súvis podobne ako 

medzi dvoma predchádzajúcimi argumentmi. O akomsi súvise medzi týmito dvojicami 

paradoxov sa samozrejme debatuje a nie je to v tomto zmysle žiadna novinka. Avšak súvis 

medzi šípom a pohyblivými radami sa hľadá skôr v tej atomistickej povahe času. My však 

tvrdíme, že ho treba vidieť skôr v probléme relativity pohybu. Budeme tak za chvíľu 

interpretovať aj pohyblivé rady. Myslíme si ďalej, že takáto interpretácia bude v súlade aj 

s Aristotelovým riešením. Čo však pod relativitou pohybu máme na mysli? Jednoducho to, 

že vec môže byť v pohybe vzhľadom na prostredie a v kľude vzhľadom na vozidlo, 

v ktorom sa nachádza. Keď teda použijeme náš príklad, človek je v pokoji vzhľadom na 

vozidlo, ale v pohybe vzhľadom na krajinu. 

Zdá sa však, že sám Aristoteles nechápal tento paradox ako problematizujúci 

relativitu pohybu. V rekonštrukcii riešenia sa preto sústredime na aspekt zložiek času. 
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Pohyblivé rady 

 

Teraz prichádza na rad paradox, ktorému nebudeme venovať pri našej rekonštrukcii 

Aristotelovho riešenia príliš veľkú pozornosť. Pri šípe sme spomenuli možnosť, že v jeho 

jadre ide o problematiku relativity pohybu. Povedali sme však aj to, že Aristoteles si tento 

aspekt šípu nevšíma. Pri pohyblivých radách je tomu naopak. Ide tam o problematiku 

relativity pohybu a Aristoteles si ju všíma. Boli urobené pokusy chápať tento paradox ako 

dvojičku šípu vzhľadom na aspekt akejsi atomicekj povahy času. Text Fyziky však takéto 

špekulácie neumožňuje.Je tam však problém prítomného okamžiku avšak, chápať ho ako 

nejaký časový atóm je podľa nás pochybné.11   

Skúsme však tento paradox aspoň prerozprávať. Situácie je v ňom pstavená tak, že 

idú oproti sebe dve rady telies, pričom každé je rovnako veľké a obe rady idú rovnakou 

rýchlosťou. Mohli by sme si predstaviť napríklad dva kamióny na prepravu automobilov, 

ktoré idú oproti sebe. Každý je naložený štyrmi autami, ktoré sú uložené v rade za sebou. 

Medzi nimi je umiestnený tretí kamión, ktorý je nehybný, je však taktiež naložený štyrmi 

autami. Pomenujeme si prvé dva kamióny ako A a B a tretí ako C. Zenónov záver je ten, že 

kamión A prejde okolo kamiónu C pomalšie ako okolo kamiónu B, hoci idú rovnakou 

rýchlosťou a teda rovnaký čas sa rovná svojmu dvojnásobku. Aristoteles prirodzene 

upozorní na to, že je rozdiel prechádzať okolo niečoho statického a prechádzať okolo 

niečoho pohyblivého. 

Vzhľadom na charakter tohto paradoxu ako aj jeho riešenia mu nebudeme v tretej 

kapitole venovať pozornosť. Nemyslíme si však, že by išlo o nezaujímavý paradox, ani to, 

že by ho bolo treba upravovať nejakým výrazným interpretačným zásahom. Ako sme už 

naznačili ide v ňom o problematiku relativity pohybu. Otázka pojmu relativity v antike ide 

nad rámec tejto práce. 

 

 

 

 

                                                 
11 Tekéto tendencie presvedčivo spochybňuje napríklad  (Sorabji, 2006, s. 330 - 332). Sorabji  

spomína aj moťnosť relativistickej interpretácia, viac ju však nerozvádza. 
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Predbežná poznámka o probléme v paradoxoch 

 

 V rýchlosti sme zmienili paradoxy a niektoré interpretačné ako aj vecné 

problémy, zmieňme teda ešte problém, ktorý je podľa Aristotela v jadre paradoxov. Na 

strane 263a20 Aristoteles tvrdí, že otázka bola tá, či je možné prejsť alebo spočítať 

nekonečne veľa vecí v konečnom čase. Toto by mal byť problém, ktorý paradoxy 

predkladajú. Avšak už pri našom zbežnom prehľade sme mohli vidieť možnosť, že sa tento 

problém týka iba prvej dvojice paradoxov. Riešenie ponúknuté Aristotelom v knihách VI.2 

a VIII.8 by sa tiež potom týkalo iba tejto dvojice. Navyše, berúc do úvahy podobnosť 

dichotómie a Achilla, zdá sa, že paradox, ktorý sa rieši predovšetkým je práve dichotómia. 

K týmto problémom sa budeme v priebehu textu ešte vracať.  

Problémom šípu je však niečo iné. Dichotómia a Achilles sa zakladajú na 

predpoklade spojitosti dráhy. V tomto Aristoteles so Zenónom súhlasí. Nesúhlasí len 

z dôsledkami, ktoré z toho Zenón vyvodzuje. Šíp sa zakladá na predpoklade toho, že čas je 

zložený z prítomných okamihov. Ak je však prítomný okamih niečo nedeliteľné, čo podľa 

Aristotela je, nemôže sa z niečoho takého čas vôbec skladať. 

Toľko teda k bleskovému prehľadu paradoxov a problematiky, ktorú v nich vidí 

Aristoteles. Pozrime sa teraz na antinómie plurality a ich vzťah k paradoxom pohybu. 

 

2.1.2 Antinómie plurality 

 

Tu môžeme využiť argumentačnú schému, ktorú sme vypracovali. Pripomeňme si, 

že vyzerala tak, že z jedného predpokladu sme vyvodili rôzne dôsledky a z nich potom dve 

protikladné tézy. Predpokladali sme platnosť p, z toho sme odvodili, že ak platí p, tak musí 

platiť q a r, ale ak platí q tak platí s a ak platí r, tak platí non-s. Pozrime sa ako to bude 

vyzerať keď to tejto schémy zapracujeme tézy z antinómií. Uveďme premisy a záver prvej 

antinómie.12 

 

                                                 
12 Uveďme je celú. „Když totiž opět dokazuje, že jsou-li věci mnohé, byli by zároveň omezené 

i neomezené, píše Zénón doslova toto: Jestliže jsou věci mnohé, je nutné, aby jich bylo právě tolik kolik jich 

je, tj. ani více, ani méně. Avšak kdyby jich bylo tak mnoho, kolik jich je, byly by omezené. Jestliže jsou věci 

mnohé, jsou neomezené, poněvadž vždy jsou mezi nimi nějaké další a mezi nimi opět další. A tak jsou věci 

neomezené.“ Preklad sme prebrali z  (Kirk, Raven, & Schofield, 2004, s. 344) 
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p – vecí je mnoho 

q- vecí je toľko, koľko ich je 

r – medzi dvoma vecami je vždy nejaká tretia 

s – vecí sú obmedzené 

 

Prvá vetva teda dokazuje, že veci sú obmedzené vychádzajúc z predpokladu, že ich 

je mnoho. Ak je ich mnoho, hovorí prvá premisa, tak ich musí byť práve toľko koľko ich 

je. Z toho by mal plynúť záver, že veci sú obmedzené. 

 Druhá vetva dokazuje, že veci sú neobmedzené vychádzajúc z toho istého 

predpokladu, teda, že je ich mnoho. Ak platí tento predpoklad plynie z neho, že medzi 

každými dvoma vecami musí byť nejaká tretia. Toto by nám malo dať záver, že veci sú 

neobmedzené. 

 Či ide o platné argumenty alebo nie a kde je problém ak o platné argumenty nejde 

teraz riešiť nebudeme. Spomeňme len, že tvrdenie z druhej vetvy o tom, že medzi každými 

dvoma vecami je nejaká tretia neplatí napríklad pre obyčajné fyzikálne veci, ktoré sa 

dotýkajú. V takom prípade medzi nimi nie je nič tretie. Platí však zrejme pre body na 

priamke, teda pre nejaké geometrické či matematické entity.13 

 Druhá dochovaná antinómia plurality je o niečo zložitejšia a zachovala sa 

v o niečo zlomkovitejšej podobe, to znamená, že niektoré jej časti chýbajú a jej 

rekonštrukcia je tým pádom problematickejšia.14 Nezachovala sa tu totiž jedna z vetiev a to 

tá dokazujúca že veci nemajú veľkosť. Zdá sa však, že aj v tomto prípade vychádzal 

argument zo spoločného predpokladu existencie mnohých vecí. 

 Nebudeme tu špekulovať o tom ako vyzerala prvá vetva. Pozrime sa však  aspoň 

na tú druhú. Ak je vecí mnoho, každá z nich musí mať nejakú veľkosť. Ak má však každá 

                                                 
13 K tomuto pozri napríklad (McKirahan, Philosophy before Socrates, 1994, s. 186) 

14  „Neboť“, říká, „kdyby to bylo přidáno k nějaké jiné jsoucí věci, nemohlo by ji to zvětšit, 

poněvadž nemá-li něco žádnou velikost a je to k něčemu přidáno, pak to nemůže přispět k velikosti. A tak to, 

co přibývá, je ve skutečnosti nic. A jestliže se věc při ubývání nezmenší a při přibývání nezvětší, je zřejmé, 

že přidané i ubrané bylo ničím.“ a „Jestliže nějaká věc je, je pro každou nutné, aby měla určitou velikost 

a masivnost a aby jedna její část byla vzdálená od druhé. A tentýž argument platí i pro část, která je před ní, 

poněvadž i ona bude mít velikost a nějaká její část bude před ní. Vyjde však nastejno říci to jednou a říkat to 

stále, poněvadž žádná její část nebude poslední a žádná část nebude prosta vztahu k části jiné. – Pokud jsou 

takto věci mnohé, jsou nutně malé i velké: tak malé, že nemají velikost, a tak velké, že jsou neomezené.“ 

prevzaté opäť z KRS 
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nejakú veľkosť veci sú tak veľké, že sú neobmedzené. Záverom nezachovanej vetvy bolo, 

že sú malé a teda obmedzené. Znova teda nastala situácia analogická prvej antinómii, že 

sme zo spoločného predpokladu odvodili dve protikladné tézy. 

 Predstavili sme si v stručnosti paradoxy pohybu a antinómie plurality. Je na čase 

preskúmať povahu vzťahu medzi nimi, ak nejaký vôbec je.  

 

2.1.3 Vzťah paradoxov pohybu a antinomií plurality 

 

Zoznámili sme sa teda s paradoxmi pohybu a antinómiami plurality. Spomenuli 

sme, že existujú názory postulujúce vzťah logickej závislosti medzi nimi. Paradoxy 

pohybu by mali byť závislé na antinómiách plurality. Téza teda je, že najskôr musí byť 

mnoho vecí aby sa mohli pohybovať. Z toho by malo ďalej vyplývať, že ak sa nič nehýbe, 

tak neexistuje mnoho vecí. S takýmito tvrdeniami sa možno stretnúť napríklad 

u McKirahana, ktorý tvrdí, že paradoxy pohybu ako aj ostatné Zenónove argumenty mohli 

byť všetky namierené proti mnohosti. Dôvodí tým, že pohyb vyžaduje mnohosť časov 

a miest.15 Túto logickú závislosť spomína aj Wesley Salmon v predhovore zborníku 

k Zenónovým paradoxom, ktorý túto závislosť vysvetľuje dôkladnejšie, takže stojí za to 

pasáž odcitovať celú: 

 

„Antinómia plurality sa vzťahuje, mutatis mutandis, na každé kontinuum kvázi 

bodových prvkov. Týka sa teda časového kontinua ako aj rôznych 

priestorových kontinuí. Pohyb môžeme opísať matematicky povedané, ako 

funkcionálnu reláciu medzi časom a priestorom. Funkcia ide cez prvky 

časového kontinua a jej hodnoty sú prvkami priestorového kontinua. Antinómia 

plurality spochybňuje konzistentnosť našich koncepcií týchto kontinuí. 

Paradoxy pohybu vzbudzujú potom ďalšie otázky ohľadom povahy tejto 

funkcie, konkrétnejšie ohľadom jej statusu ako kontinuálnej funkcie; paradoxy 

pohybu však nemôžeme vyriešiť pokiaľ nie sú vyriešené paradoxy plurality.“16 

 

                                                 
15  (McKirahan, Philosophy before Socrates, 1994, s. 182) 

16  (Salmon, 2001, s.15) 
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Myslíme si, že je tu príliš mnoho predpokladov, ktoré sú nepodložené keď sa 

pozrieme na paradoxy samotné a taktiež nie sú v súlade s Aristotelovým riešením, navyše 

je tu použitých mnoho pomerne sofistikovaných pojmov na dané obdobie antickej 

filozofie. Napríklad paradox dichotómie sa zakladá na predpoklade spojitej dráhy, ktorá sa 

však neskladá zo žiadnych kvázi-bodových prvkov. Pohyb ako relácia medzi časom 

a priestorom je zaujímavý koncept, ale v Aristotelovskej fyzike nehrá žiadnu úlohu. Pohyb 

Aristoteles chápe celkom ináč a teda pri svojom riešení nemusí zohľadňovať nejakú 

logickú závislosť medzi paradoxmi a antinómiami. Tá zrejme neexistuje bez špecifikácie 

nejakého rámca, v ktorom paradoxy riešime. Ak naša teória neobsahuje pojem kvázi-

bodového kontinua, čo Aristotelova zrejme neobsahuje, závislosť tam zrejme nebude. 

Samozrejme by sa dalo namietnuť, že by tam mohol byť typ závislosti, ktorá je čisto 

logická, bez ohľadu na rámec v ktorom paradoxy interpretujeme či riešime. Pozrime sa 

teda čisto len na ten vzťah závislosti. Dve tézy boli takéto: 

 

i) Pluralita je predpokladom pohybu 

ii) Ak nie je pohyb nie je pluralita 

 

Pričom ii by mal byť dôsledok i. Avšak nemyslíme si, že druhá téza z tej prvej 

vyplýva. Je predsa možné predstaviť si vesmír, v ktorom je mnoho nehybných vecí 

a naopak predstaviť si jednu vec, ktorá je v pohybe. To či by sme mohli aj čas a priestor 

rátať za veci je otázkou konkrétneho ontologického záväzku tej-ktorej teórie. Ak sa 

napríklad pohybujeme v Aristotelovej Fyzike, čas a priestor žiadnymi vecami nie sú, 

logická závislosť tam teda nebude. Teda tvrdíme, že pluralita vecí nie je predpokladom 

pohybu a aj keby bola ešte by to neznamenalo, že neexistencia pohybu by poukazovala na 

nemožnosť mnohosti vecí. 

 Téma, ktorej sme sa teraz venovali súvisí s tým čomu sa budeme venovať za 

chvíľu. Povieme si niečo o moderných prístupoch k riešeniu Zenónových paradoxov. Súvis 

spočíva v akejsi tendencii interpretátorov robiť tie Zenónove paradoxy silnejšími než sú. 

V tejto časti práce sme to videli na snahe vidieť nejakú logickú závislosť medzi 

dochovanými skupinami paradoxov. Je nepochybné, že ide o veľmi sofistikované 

argumenty, ktoré skutočne donútia človeka pohnúť mozgom. Na druhej strane však treba 

mať na pamäti aj dobu, v ktorej vznikali a úroveň logických a iných nástrojov tej doby. Pri 

tomto však samozrejme záleží aj na type skúmania, ktorý robíme. Ak nás zaujíma čisto 
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konceptuálna analýza pojmu spojitosti a Zenónove paradoxy nám v tom nejak pomôžu, 

zrejme si nemusíme príliš lámať hlavu s tým ako ich skonštruovať a byť pritom verný jeho 

dobe. Avšak v takom prípade by mala byť na mieste istá opatrnosť vo vyjadrovaní. Teda 

by sme sa mali možno vyvarovať tvrdeniam o tom ako to myslel Zenón, keďže nemal 

k dispozícii väčšinu pojmov, ktoré sú pri moderných riešeniach používané.  

V našej práci sa však zaoberáme Aristotelovým riešením paradoxov pohybu. 

Snažili sme sa ukázať, že nie je nutné aby bola medzi nimi logická závislosť. Ak by tam 

nejaká bola, musel by to zrejme zohľadniť aj Aristoteles pri svojom riešení a taktiež aj my 

pri rekonštrukcii tohto riešenia. Preto necháme bokom logickú závislosť paradoxov ako aj 

niektoré iné témy, ktoré patria skôr do moderných diskusií. Tie však nebude úplne márne 

spomenúť. Riešenie paradoxov pohybu totiž so sebou prináša aj problémy skôr ahistorické 

alebo také ktoré sú spoločné rozličným prístupom. Medzi tie patrí problematika toho aké 

sú vlastne premisy argumentov a čo z nich vyplýva. Ďalej ide o to, či sú to platné 

argumenty. S tým súvisí otázka stratégie vysporiadania sa s nimi. Ak ich skonštruujeme 

ako platné argumenty, kde budeme hľadať chybu. Budeme sa snažiť ukázať, že záver 

v skutočnosti s premís nevyplýva alebo budeme skôr útočiť na pravdivosť premís. Iná 

skupina otázok súvisí so zámerom Zenónovej argumentácie. Prvá skupina otázok nás bude 

zaujímať aj pri moderných riešeniach aj pri riešení Aristotelovom. Druhá iba z hľadiska 

Aristotelovho. Prejdime teda k diskusii o týchto otázkach. 

 

2.1.4 Niektoré moderné riešenia a jedno antické 

 

Ako sme už povedali cieľom práce je rekonštrukcia Aristotelovho riešenia 

Zenónových paradoxov. Filozofi venovali a stále venujú týmto paradoxom istú pozornosť 

a to najmä v dvadsiatom storočí. Bertrand Russell ich vo svojom texte The problem of 

infinity considered historically označil za základ takmer všetkých teórií času, priestoru 

a nekonečna od antiky až po dobu modernú.17 Medzi tieto teórie budú patriť zrejme aj tie 

Aristotelove, hoci jeho riešenie a interpretácia Zenónových paradoxov sa Russellovi až tak 

nepozdáva. Tvrdí dokonca, že od Aristotela nemožno očakávať adekvátne predstavenie 

Zenónovej pozície.18 Takýto postoj je však mierne zarážajúci a to minimálne z dvoch 

                                                 
17  (Salmon, 2001, s. 54) 

18 Tamže s. 45 
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dôvodov. Prvým je, že Russellov text, ktorý tu používame, sa venuje paradoxom pohybu, 

takže to budú zrejme práve tieto argumenty, ktoré tvoria základ zmienených teórií. No tieto 

paradoxy poznáme z jedného jediného zdroja, ktorým je Aristotelova Fyzika. Teda 

tvrdenie o neadekvátnosti Aristotelovej prezentácie paradoxov je zvláštne a keďže iný 

zdroj paradoxov pohybu nemáme, zrejme sa bude zakladať na presvedčení 

o neadekvátnosti Aristotelovho prístupu k predchodcom vo všeobecnosti. Nemyslíme si, že 

je to šťastný argument pre neadekvátnosť interpretácie. Russell používa analógiu 

s modernými autormi a neadekvátnymi modernými interpretáciami ich textov. No v tomto 

prípade je možné sa pozrieť aj na originál aj na interpretáciu a ak existujú nejaké 

interpretačné štandardy, tak je možné prihliadnuť aj ku nim a zhodnotiť tak úroveň 

interpretácie. Ak však máme k dispozícií len interpretáciu, tá je potom pre nás v podstate 

primárnym textom. Navyše ťažko povedať či možno Aristotelov text chápať ako 

interpretáciu paradoxov pohybu. Každopádne je jeho podanie paradoxov treba brať vážne 

a bez predsudkov. Napokon sa od nich odvíja celá rada teórií, ako to postrehol aj Russell. 

Avšak na Russellovom postrehu niečo je. Nie je úplne ľahké stanoviť zámer Zenónových 

paradoxov, ich presnú podobu a problémy v nich nachádzajúce sa. 

Russell sám je fanúšikom matematického riešenia týchto paradoxov. Ak si čitateľ 

pozrie nejaký text, ktorý sa im venuje, je vysoko pravdepodobné, že tam uvidí takúto radu 

čísel: 1, , , .... Ide o nekonečnú postupnosť čísel, ktorej súčet je rovný dvom. Mal by sa 

tak vyriešiť problém polenia dráhy, ktorý je vyjadrený dichotómiou. Avšak sú dôvody 

pochybovať o tom či ide o riešenie dichotómie (a Achilla). Riešenie je matematické, no sú 

Zenónove paradoxy matematickými problémami? Videl ich Aristoteles ako problémy 

matematického typu? Ak áno, bolo by zvláštne, že sa nachádzajú vo Fyzike, pretože nejde 

o problémy, ktoré by boli odlúčené od látky, za predpokladu, že budeme brať vážne to, čo 

hovorí v tretej knihe: 

 

Protože se však příčiny dělí na čtyři druhy, je zřejmo, že neomezeno je 

příčinou jako látka a že jeho bytím je zbavenost a jeho subjektem o sobě to, co 

je spojité a vnímatelné. Jako látka je neomezeno zjevně pojímáno i u všech 

ostatních, bylo by tedy nesmyslné, kdybychom je pokládali za zahrnující 

namísto za zahrnuté. (Phys. 208a1-5) 
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A keďže z druhej knihy vieme, že matematik sa zaoberá vecami len pokiaľ sú od 

látky odlúčené, musíme povedať, že neobmedzeno (nekonečno) nie je pre Aristotela 

matematický pojem alebo dokonca číslo. Avšak tento pojem úzko súvisí so Zenónovými 

paradoxmi a Aristotelovým riešením týchto paradoxov. Musíme teda uzavrieť, že 

Aristoteles tieto paradoxy nechápal ako matematické problémy.19 To však samozrejme 

neznamená, že neobsahujú matematický aspekt. Znamená to iba toľko, že čisto 

matematické riešenie nie je riešením týchto paradoxov. 

Zdá sa, že matematické riešenie podáva nejakú odpoveď na problém, či je možné 

spočítať nekonečne veľa vecí. V prípade číselnej rady istého typu to ide, no paradoxy 

samotné sú o pohybujúcich sa veciach, nie o číslach. Chápal ich tak aj Aristoteles. Na 

strane 206b3-7 sa hovorí: 

 

Neomezeno vznikající přidáváním je však v jistém smyslu totéž co 

neomezeno vznikájící dělením; neboť u omezené velikosti přidáváním vzniká 

totéž v omezeném pořádku. Stejným postupem totiž nahlédneme, že se určitá 

velikost dělí do neomezena a že se bez konce přidává. 

 

Z tejto pasáže sa zdá, že Aristoteles bol oboznámený s nekonečnou radou 

s konečným súčtom. Tak si aspoň vykladáme tvrdenie, že určitá, tj. konečná veľkosť sa dá 

neobmedzene deliť. A keďže neobmedzené pridávanie sa dá chápať ako reverzná operácia 

k neobmedzenému deleniu, môžeme povedať, že by nebol zaskočený keby uvidel vyššie 

uvedenú číselnú radu. Fakt, že takýto nástroj pri riešení paradoxov nevyužíva, hoci mu bol 

známy, potvrdzuje našu domnienku, že paradoxy nechápal ako matematické problémy. 

Za matematické problémy nepovažovali Zenónove paradoxy ani niektorí filozofi 

v minulom storočí. Paradoxy pohybu majú podľa niektorých skôr fyzikálnu ako 

matematickú povahu, hoci základný problém sformulovaný Aristotelom zrejme zostáva, 

otázka však už neznie či je možné prejsť neobmedzenú vzdialenosť v obmedzenom čase, 

ale či je možné vykonať nekonečnú úlohu (infinite series of acts). Max Black vo svojom 

texte tvrdí, že nie a svoj záver dokladá myšlienkovým experimentom, ktorý sa volá 

                                                 
19 Jedine ak by sa dalo niečo oddeliť od nekonečna ako od látky. Táto možnosť však u Aristotela 

odpadá, pretože to čo oddeľujeme je forma, forma je však skutočná, ale podľa Aristotela nekonečno je len 

potenciálne a len delením. 
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nekonečné stroje (infinity machines).20 Takýchto strojov konštruuje šesť. Ich úlohou je 

poukázať na logickú chybu v argumente Achilles, ktorá vlastne spočíva na nesprávnom 

popise situácie ako aj na pochybnosť už zmieneného matematického riešenia, ktoré vlastne 

možnosť vykonania nekonečnej úlohy dovoľuje. Zenón chce aby Achilles prešiel 

nekonečne veľa krokov, teda aby vykonal nekonečnú úlohu. Skúsme tie stroje 

v jednoduchosti popísať. Nebudeme ich popisovať všetky, postačí keď uvedieme nejaké 

základné črty tej úlohy, ktorú majú splniť. Na to nám budú stačiť prvé dva stroje, ktoré 

Black nazýva Alfa a Beta a ktoré sú navzájom komplementárne. Alfa má za úlohu 

premiestniť nekonečne veľa loptičiek z košíku A do košíka B, pričom pri každej z nich sa 

čas presunu delí o polovicu, teda objavuje sa tu stará známa nekonečná rad s konečným 

súčtom. Aby sme sa vyhli nepríjemným otázkam ohľadom veľkosti košíka, konštruuje 

Black stroj s názvom Beta. Úlohou Bety je premiestňovať tentokrát iba jednu loptičku 

z košíka A do košíka B. Loptička sa však z košíka B vždy vráti do košíka A. Beta ju teda 

musí svoju činnosť opakovať stále znovu. Oba stroje pracujú zároveň, teda ak sa úlohu 

premiestniť loptičku z košíka A do košíka B podarí splniť Bete, musí sa to podariť aj Alfe. 

Takto teda odpadajú otázky ohľadom toho ako vieme, že v košíku A je nekonečne veľa 

loptičiek na začiatku úlohy a v košíku B taktiež, ale po jej skončení. Záver, ktorý Black 

vyvodzuje je ten, že úloha nie je splniteľná, pretože nie je možné spočítať nekonečný počet 

loptičiek. Zenónove argumenty potom chápe podobne ako nekonečné stroje. Teda 

považuje ich za logicky nemožné. Teda problém, ktorý Zenón postuluje neexistuje. 

Achilles nemôže prejsť nekonečnú dráhu, ale ani nemusí. Čiže matematické riešenie 

spočívajúce v konečnom súčte nekonečnej rady je chybné, pretože hovorí, že Achilles 

v podstate nekonečno prejsť môže. Aristotelovo riešenie bude mať isté styčné body s týmto 

riešením.  

J.O. Wisdom v reakcii na Blackov text urobil niekoľko zaujímavých poznámok, 

ktoré sú relevantné aj vzhľadom na rekonštrukciu Aristotelovho riešenia. S Blackovým 

prístupom čiastočne súhlasí, jeho riešenie však považuje za nedostatočné v niekoľkých 

ohľadoch. Najviac nás bude zaujímať ten, ktorý sa týka stratégie vysporadúvania sa s 

paradoxmi vo všeobecnosti a so Zenónovými paradoxmi pohybu zvlášť. Máme dve 

možnosti ako sa s takýmto argumentom vysporiadať, buď napadneme premisu alebo vzťah 

                                                 
Budeme sa tu zaoberať textami: Maxa Blacka: Achilles and the Tortoise a J.O. Wisdoma Achilles 

on a Physical Racecourse. Oba sú uverejnené v zborníku (Salmon, 2001). K debate ohľadom 

nekonečných strojov a nekonečných úloh je tam ešte niekoľko ďaľších textov. 
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vyplývania medzi premisami a záverom, pričom máme na pamäti klasickú definíciu 

vyplývania, ktorá hovorí, že záver vyplýva z premís vtedy a len vtedy keď nemôže nastať 

situácia keby boli premisy pravdivé a záver nepravdivý. Aristoteles má podobnú definíciu 

vyplývania, ktorá príde do hry pri vysvetľovaní toho, čo je sylogizmus. „Sylogismus je řeč, 

v níž, je-li něco dáno, nutně něco jiného, různého od toho, co je dáno, vyplývá právě tím, že 

dané jest.“21 Čiže mohli by sme napadnúť buď to čo je dané alebo by sme mohli 

spochybniť ten vzťah vyplývania. Black vlastne zvolil prvú možnosť, teda snažil sa 

spochybniť pravdivosť premisy. Jedna z premís vlastne požadovala od Achilla splnenie 

nekonečnej úlohy, čo sa ukázalo ako protirečivé. No ako správne podotýka Wisdom: 

„Dokázať protirečivosť premisy ešte neznamená ukázať nepravdivosť záveru.“22 Zenóna 

by také niečo vlastne vôbec nerozhodilo keďže z kontradikcie vyplýva všetko (samozrejme 

za predpokladu, že by mu boli známe výsledky modernej logiky) a jeho závery by ostali 

nedotknuté. Otázky ohľadom stratégie likvidácie paradoxu nás tu zaujímajú aj z hľadiska 

Aristotelovho riešenia. Zdá sa totiž, že ten tiež ide cestou útoku na premisy, keď napríklad 

v prípade paradoxu šíp spochybňuje pravdivosť predpokladu hovoriaceho o tom, že čas sa 

skladá z nedeliteľných okamihov. Napríklad v prípade Parmenida a Melissa útočí ako na 

premisy, tak aj na vzťah vyplývania ako ešte uvidíme. 

Moderných prístupov je viac. Okrem toho, že diskusia k nekonečným strojom má 

ešte pokračovanie existujú aj prístupy, ktoré pracujú aj s pojmami a výdobytkami modernej 

fyziky. To už však ide príliš nad rámec našej práce a pre naše ciele to nepotrebujeme.23 

 Aby sme nadviazali na Blacka a zároveň uviedli takpovediac opačný postoj 

k problému splnenia nekonečnej úlohy, môžeme ešte spomenúť Davida Bostocka, ktorý 

Ešte by sme mohli spomenúť Bostocka a jeho pokus ukázať, že je možné splniť nekonečnú 

úlohu, teda myšlienka splnenia nekonečnej úlohy nie je podľa neho logicky protirečivá. 

Jeho návrhom sa však nebudeme detailne zaoberať. Spomíname ho iba ako protipól 

k vyššie uvedenej diskusii a taktiež k Aristotelovmu chápaniu problému nekonečnej úlohy, 

ktoré má istú afinitu k teoretikom nekonečných strojov.24 

 

                                                 
21 odkaz 

22  (Salmon, 2001, s. 84) 

23 Znovu môžeme odkázať k zborníku (Salmon, 2001). Okrem spomínanej debaty sú tam aj texty, 

ktoré sa venujú Zenónovým paradoxom z hľadiska modernej fyziky. 

24  (Bostock, 2006, s. 123-127) 
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Ďalšou možnosťou je postaviť sa k týmto argumentom logicko-sémanticky. 

Príkladom takéhoto prístupu je už spomínaný Nicholas Rescher, ktorý paradoxy 

predstavuje ako argumenty kde ide o problém ekvivokácie termínov a pomocou svojej 

aporetickej metódy sa ich pokúša rozpustiť. Medzi týmto prístupom a Aristotelovm 

prístupom je tiež isá afinita. Avšak Aristoteles nezostáva iba pri identifikácií chybných 

premís, ale navrhuje premisy pravdivé, ktoré majú základ v jeho teóriách pohybu 

a nekonečna. Teda neobmedzuje sa len na logickú stránku paradoxov. 

Toľko teda k modernému riešeniu starých paradoxov. Ukázali sa isté konceptuálne 

a argumentačné ťažkosti, ktoré sú, zdá sa ahistorické. Zenónove paradoxy však na seba 

priťahovali pozornosť už v antike. V nejakej verzii ich nájdeme spomenuté v rozmanitých 

textoch a ich vplyv možno badať aj na textoch, ktoré ich explicitne nespomínajú. 

V Platónovom Parmenidovi sa nachádzajú vo formulácii pripomínajúcej antinómie 

plurality. Antinómie plurality sa, ako už vieme, zachovali v Simplikiovom komentári 

k Aristotelovej Fyzike. Ten však skôr o nich podáva správu než by ich riešil. Zdá sa, že 

v antike je okrem Aristotela už len jeden filozof, ktorý tieto paradoxy riešil, je ním 

Antisthénes. Zmienka o nich sa síce nachádza aj v Platónovom dialógu Parmenidés, ale ten 

tieto paradoxy spomína viacmenej v súvislosti so Parmenidovou náukou o jednom 

a nehybnom bytí. Teda zaujíma ho skôr zámer Zenónovej argumentácie. Je možné, že ich 

poznalo viacero filozofov, niektoré filozofické náuky v antike mohli vzniknúť v reakcii na 

Zenóna a jeho argumentáciu. Týmto smerom sa však naše bádanie uberať nebude. Vráťme 

sa teda k jedinému nám známemu antickému riešeniu okrem Aristotelovho k tomu 

Antisthénovmu. Je veľmi jednoduché a možno aj preto podceňované. Antisthénes sa po 

vypočutí paradoxov pohybu (nevedno ktoré z nich počul) údajne postavil a začal sa 

prechádzať.25 Toto riešenie spomíname pretože sa na ňom ukazuje aj jeden rys paradoxov, 

ktorý ešte nebol implicitný, hoci čitateľa už možno napadol. Je ním otázka zmyslového 

vnímania. Na prvý pohľad nie je nič samozrejmejšie ako to, že Achilles korytnačku nie len 

dobehne, ale aj predbehne a že letiaci šíp je v pohybe. Svet mnohosti a pohybu je však 

v očiach eleatov ilúziou. Riešenie chodením, by ich teda nemuselo vôbec znepokojovať. 

Nie je ťažké predstaviť si, že sa Parmenides a Zenón naháňali po agore a tejto svojej 

iluzórnej činnosti sa smiali. Aristoteles si to zrejme uvedomoval, že poukázaním na 

zmyslovú skúsenosť paradoxy neporazí, toto je aj dôvod prečo sa snaží takú samozrejmosť 

                                                 
25 Odkaz k prameňu sa nachádza v (McKirahan, Zeno. In: The Cambridge Companion to Early 

Greek Philosophy, 1999, s. 144) 
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ako je to, že rýchlejšie teleso prejde rovnakú dráhu za kratší čas ako teleso pomalšie, 

apriórnym spôsobom.26 a ako sme už videli nie je príliš ľahké sa s nimi vysporiadať ani 

logicky. To je zase, ako sa domnievame, jeden z dôvodov prečo ich  rovno neodmietne 

napríklad v spise O sofistických důkazech ako chybné argumenty a rieši ich vo Fyzike. 

Myslíme si však, že stále ostávajú pochybnosti ohľadom dôvodov prečo sa týmito 

paradoxmi zaoberá . Aby sme si to osvetlili bude dobré zistiť niečo o zámere týchto 

paradoxov. Ak pochopíme aký im pripisoval Aristoteles zámer, pochopíme ich miesto vo 

Fyzike a budeme v dobrej pozícií rekonštruovať a doceniť jeho riešenie. Už bola reč o tom, 

že prvý sa o zámer paradoxov zaujímal Platón. Začneme teda ním. 

 

2.2 Prečo Aristoteles paradoxy pohybu rieši 

 

Otázka môže znieť na prvé počutie zvláštne. Prečo by Aristoteles tieto slávne 

paradoxy pohybu nemal riešiť? Odpoveď na obe otázky súvisí zo zámerom Zenónovej 

argumentácie ako aj s konkrétnymi východiskami paradoxov pohybu. Čo sa týka zámeru 

bude asi najlepšie začať Platónovým dialógom Parmenides. O východiskách či základných 

predpokladoch paradoxov pohybu už bola reč keď sme sa pokúšali o načrtnutie akejsi 

schémy paradoxov pohybu. Pokúsime sa to prepojiť z východiskami Aristotelovej fyziky. 

Tieto dve skúmania by nám mali dať dostatočnú odpoveď na obe vyššie položené otázky. 

 

2.2.1 Platónov Parmenides a zámer Zenónovho spisu 

 

Na začiatku dialógu Parmenides sa nachádzajú apórie prisudzované Zenónovi, 

ktorého sa Sokrates vypytuje na tieto čudesné argumenty. Dialóg sám sa dá 

charakterizovať ako náročné dialektické cvičenie v metafyzike a takýto typ argumentov sa 

tam iste hodí. Hlavnou témou tam však nie je to či sú ich premisy pravdivé alebo nie alebo 

či z nich záver vyplýva. Sókrata zaujíma zámer týchto paradoxov. Ten bude zaujímať aj 

nás. Predsalen si však spomeňme aspoň stručne štruktúru tam uvedeného argumentu. Je 

                                                 
26 Phys. 232a23-23 „Poněvadž se pak každá velikost dá dělit ve velikosti – neboť jsme právě 

ukázali, že se spojité nemůže skládat z nedělitelných částic, každá velikost je však spojitá -, musí se 

nutně rychlejší pohybovat ve stejném čase po delší dráze a v kratším čase po stejné dráze, a také 

v kratším čase po delší dráze, jak někteří definují to, co je rychlejší.“ 
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podobná ako v prípade antinomií plurality. Teda máme spoločný predpoklad, z neho 

vyplývajúce dôsledky a z nich vyplývajúce protikladné závery. Rozdiel oproti antinómiám 

je v tom, že v texte dialógu sa preskakujú tie dôsledky a spomína sa tam len predpoklad, že 

veci sú mnohé, z ktorého podľa textu majú vyplývať tie protikladné tézy. Možno už takáto 

laxná reprodukcia argumentu naznačuje, že jeho rozbor a riešenie nebude tak celkom 

centrom záujmu.27  

Povedali sme niečo o logickej štruktúre paradoxu. Pozrime sa teraz na to, aký 

zámer sa zvykne Zenónovi prisudzovať. Na mieste by mohla byť námietka, prečo chceme 

Zenónov zámer vydolovať z jedného jediného miesta a to navyše v Platónovom dialógu, 

keď nás vlastne zaujímajú predovšetkým paradoxy pohybu nachádzajúce sa v Aristotelovej 

Fyzike. Odpovedáme, že je to štandardná procedúra, ale tak celkom s ňou nesúhlasíme. 

Uvidíme, že je problematické chápať Zenónov zámer univerzálne pre všetky paradoxy. 

Tým, že sa tejto otázke povenujeme viacej získame ďalšiu časť argumentu proti logickej 

závislosti paradoxov pohybu na paradoxoch plurality. Zámery Zenónových paradoxov sa 

zvyknú spájať s filozofiou eleatskej školy, teda ich zámer býva chápaný ako anti-

pluralistický. Má sa za to, že Zenón svoje apórie zamýšľal ako obranu téz svojho učiteľa 

Parmenida. Pre tému našej práce to nie je úplne bez zaujímavosti, pretože vo Fyzike sa 

Aristoteles venuje ako Parmenidovi a Melissovi a ich argumentácií, tak aj Zenónovým 

paradoxom, avšak nespomína ich na rovnakých miestach. Kým s Parmenidom a Melissom 

je hotový už v prvej knihe (zrejme na nich robí nejaké narážky aj v knihe druhej), 

Zenónovy sa venuje v  šiestej a v ôsmej knihe. K argumentácii dvoch spomínaných eleatov 

toho nemá príliš mnoho pozitívneho čo by povedal, ku kvalite Melissovej argumentácie sa 

vyjadruje slovami, že ak sa stanoví jedna blbosť ostatné z nej vyplývajú samé od seba. 

Naproti tomu sa zdá, že Zenóna berie vážne. Vráťme sa však k pôvodnému zdroju 

informácií o pro-eleatskom a anti-pluralistickom duchu Zenónovej argumentácie. 

Odcitujme príslušné miesto z dialógu nech vieme o čom je reč: 

 

Tu prý Sókratés vyslechnuv čtení dal znova přečísti první hypotézu prvního 

pojednání, a když byla přečtena, řekl: Jakpak to, Zenóne, myslíš? Jestliže je 

jsoucen mnoho, pak že musí býti i podobná i nepodobná, to však že je nemožné; 

neboť že není možno, ani aby věci nepodobné byly podobné, ani podobné 

nepodobné – tak to myslíš, že ano? (Parm. 127e)  

                                                 
27 Pre analýzu tohto miesta pozri (Barnes J. , 1982, s. 187) 
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Zenón potom s touto charakteristikou svojho argumentu predbežne súhlasí. Jeho 

zámerom je, podľa Platónovej správy, antinomickým spôsobom ukázať nemožnosť 

pluralistickej pozície.28 Takéto chápanie účelu Zenónových apórií sa objavuje ešte aj dnes. 

Niektorí interpreti pripisujú takéto chápanie Zenóna aj Aristotelovi. Napríklad Florian 

Cajori v článku The purpose of Zeno´s arguments on motion29 rozlišuje tri skupiny 

postojov, ktoré možno zaujať voči paradoxom pohybu, pokiaľ ich považujeme za neplatné 

argumenty. Do prvej skupiny patria myslitelia, ktorý sú presvedčený, že Zenón chcel 

naozaj poprieť možnosť pohybu, do druhej patria tí, ktorí sú presvedčený, že Zenón chcel 

poprieť pluralitu a toto popretie je v základe paradoxov pohybu a do tretej patria myslitelia 

presvedčený o tom, že Zenón navrhol svoje argumenty špecificky proti atomizmu. 

Nakoľko dáva toto rozlíšenie zmysel tu nemusíme asi úplne podrobne rozoberať. Čo nás 

však zaujíma je druhá skupina a to, že do nej autor zaradil Aristotela. Už sme naznačili, že 

tvrdenie o logickej závislosti paradoxov pohybu na antinómiách plurality považujeme za 

problematické.30 Za problematické považujeme aj tvrdenie, že by podobnú tézu zastával aj 

Aristoteles. Dôvody prečo považujeme takéto tvrdenia za problematické sú dva. Prvý je 

historický, druhý logický. Uvedieme najskôr dôvod, ktorý sme označili za historický, 

k logickému sa vrátime keď bude reč o antinómiách plurality. Tradícia, ktorá spája 

antinómie plurality s paradoxmi pohybu a hovorí, že druhé len slúžia prvým, čerpá do 

veľkej miery zo Simplikia, ktorý zrejme vychádza z už spomenutého dialógu 

Parmenidés.31  Východiskom tu je už spomenutý Zenónov cieľ, ktorým mala byť obrana 

téz svojho učiteľa. Do úvahy však prichádza aj možnosť, že Zenón svoje argumenty 

nekonštruoval na niečiu obranu, ani na útok proti niekomu, ale že ich účelom je 

spochybnenie nejasných pojmov a tvrdení, týkajúcich sa problémov jednoty, mnohosti, 

pohybu, atď., ktoré môžu pochádzať od kohokoľvek. Takejto interpretácií by mohla 

nasvedčovať aj Zenónova upresňujúca poznámka uvedená iba niekoľko strán od skorej 

                                                 
28 Kandidátov na obsadenie tejto pozície je viacero. Mohlo by ísť o pytagorejcov alebo atomistov. 

Momentálne sa tým však nemusíme zaoberať. 

29 Cajori, Florian. The Purpose of Zeno´s Arguments on Motion. In: Isis, Vol. 3, No. 1, (Jan., 1920), 

pp. 7-20 

30 S týmto názorom sa možno stretnúť napríklad v úvode od Wesleyho Salmona k zborníku 

venovanému Zenónovým paradoxom (Salmon, 2001, s. 15) ako aj v článku od G.E.L. Owena Zeno and the 

Mathematicians, ktorý je pretlačený v uvedenom zborníku. 

31 (Solmsen, 1971, s. 125-127) 
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citovaného miesta z dialógu Parmenidés, v ktorej sa Zenón bráni Sokratovmu tvrdeniu, že 

Zenón napísal vlastne to isté, čo aj Parmenidés, len iným spôsobom. Parmenidés, podľa 

Sokrata, tvrdí, že všetko je jedno a Zenón zasa, že neexistuje mnohosť. Zenón na to reaguje 

následovne:  

 

Ty jsi tedy úplně nepoznal pravou podstatu mého spisu. Jako lakónští psi jistě 

dobře pronásleduješ a stopuješ obsah těch řečí; ale za prvé ti je neznámo to, že 

můj spis naprosto není tak domýšlivý, že by sice byl napsán s tím úmyslem, jak 

ty pravíš, ale před lidmi to skrýval a dělal svůj obsah tuze důležitým. Ale co jsi 

ty řekl, je jen nahodilá okolnost, kdežto pravou podstatou je ten spis jakási 

pomoc myšlence Parmenidově proti těm, kteří se pokoušejí na ni dělat vtipy 

a tvrdí, že jestliže jest jedno, vychází z toho mnoho směšných důsledků pro tu 

myšlenku, a to jí odporujících. Obrací se tedy tento spis proti těm, kteří tvrdí, 

že je mnohost, a oplácí jim stejnou měrou a ještě větší, chtěje ukázati, že ještě 

směšnější by to bylo s jejich předpokladem mnohosti nežli s předpokladem 

jednoho, kdyby se to náležitě promyslelo. (Parm. 128c-d) 

 

Zenónovy teda nejde v prvom rade o obranu Parmenidovej pozície, ale skorej o to 

ukázať, že pozícia jeho protivníkov na tom nie je oveľa lepšie. Podľa textu pasáže sa zdá, 

že smiešne dôsledky vyplývajú ako z pluralistického predpokladu, že mnohosť je ako ak 

z jeho parmenidovského opaku. Je teda zrejmé, že Zenón vidí v oboch myšlienkach, ako 

v Parmenidovej, tak ak v protiparmenidovskej, isté konceptuálne ťažkosti. Jeho paradoxy 

potom možno chápať ako spôsob ich vyjadrenia. Pokúsime sa ukázať, že Aristotelovo 

chápanie týchto paradoxov je do istej miery podobné. Hoci Zenóna obviňuje zo zlého 

usudzovania a z nepravdivosti premís, predsa len rozumie konceptuálnym ťažkostiam 

eleátskych a atomistických pozícií a oceňuje spôsob, ktorým Zenón tieto ťažkosti vynáša 

na svetlo. Hoci spôsob akým sa vyjadruje možno nazvať uštipačným (máme na mysli 

vyjadrnia typu, že Zenónove argumenty pre nás nepredstavujú žiaden problém a podobné), 

nemyslíme si že ide o prejav nejakého pohŕdania. Môžeme teda uzavrieť, že Zenónov 

zámer bol takpovediac diagnostický. Či ho takto nejak chápal aj Aristoteles nemožno asi 

presvedčivo tvrdiť, ale čo tvrdiť môžeme je, že s paradoxmi narába tak ako keby to tak 

chápal.  
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 Povedali sme si teda niečo k zámeru a naznačili sme, že je istý rozdiel v tom ako 

Aristoteles chápe Zenóna a ako chápe Parmenida s Melissom. Bude teda dobré pozrieť sa 

na text Fyziky aby sme videli v čom je rozdiel, čo nám potom umožní pochopiť prečo 

vlastne Aristoteles Zenónove paradoxy rieši. 

 

2.2.2 Aristotelova kritika eleatov a východisko prírodovedca 

 

V tretej kapitole prvej knihy Fyziky sa Aristoteles venuje eleatskej argumentácii 

ohľadom problematiku princípov. Pripomeňme, že problém princípov a ich počtu je témou 

celej prvej knihy a Aristoteles, ako to má vo zvyku, skúma čo k danej problematike 

povedali jeho predchodcovia, pričom nerobí dejiny filozofie, ale chce zistiť, kam sa im až 

podarilo zájsť keď skúmali pravdu. Počas tohto skúmania sa však vyskytnú aj filozofi, 

ktorým sa podarilo preskúmať akurát tak slepé uličky vedy, a niektorým dokonca ani to 

nie.32 Medzi tých prvých môžeme zaradiť Parmenida a Melissa, ktorí, podľa Aristotela, 

prišli s myšlienkou, že počiatok je jeden a je nehybný.33 Z už zmienenej tretej kapitoly 

druhej knihy Fyziky je jasné, že sa Aristotelovi tento eleátsky nápad nepozdáva:  

 

Když tedy k věci přistupujeme tímto způsobem, jeví se nemožným, že by 

jsoucno bylo Jedno, a také důvody, kterými to oni chtějí dokázat, není obtížné 

řešit. Neboť oba, i Melissos, i Parmenidés, usuzují po způsobu eristiků; jednak 

se totiž chápou nepravdivých premis a jednak jejich důvody obsahují chyby 

v usuzování.  

 Melissovo odůvodňování je neobratnější a neobsahuje žádnou 

obtíž, nýbrž je-li dán jeden nesmysl, vyplývá z toho ostatní; to však není nic 

obtížného. 

 (Phys. 186a4 – 186a10) 

... 

Avšak i u Parmenida platí úvahy týmž způsobem, i když jsou ještě 

některé jiné zvláštní. A vyvrácení záleží opět jednak v tom, že jeho východisko 

je nesprávné, jednak v tom, že netvoří správný závěr. (Phys. 186a22 – 186a24) 

                                                 
32 Nepodario sa to napríklad nešťastnému Hippónovi (Meth. 984a3). 

33 Phys. 184b15 
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Eleatskej argumentácií sa tu vytýkajú dve veci. Nepravdivosť premís respektíve 

nesprávnosť východiska a neplatnosť úsudkov. Ide teda o eristickú argumentáciu. 

„Eristické [argumenty] ... jsou ty, při nichž se usuzuje z premis, které se zdají 

pravděpodobnými, ale nejsou, a přitom se usuzuje buď skutečně, nebo jen zdánlivě.“34 

Zaujímavé pre nás je to, že na prvý pohľad je na tom, čo do usudzovania podobne aj 

Zenón:  

 

Zenónove závery sú chybné; ak je totiž všetko, hovorí, čo sa rovnako 

správa, alebo v pokoji, alebo v pohybe, je to, čo sa priestorovo pohybuje, vždy 

v „teraz“, čiže šíp pohybujúci sa v priestore je nehybný. Je to nesprávne, 

pretože čas ani nijaká iná veľkosť sa neskladá z jednotlivých nedeliteľných 

teraz. (239b5-9) 

 

Tvrdíme však, že by mal byť nejaký rozdiel argumentáciou Zenóna na jednej strane 

a argumentáciou Parmenida a Melissa na druhej. S nápadmi Parmenida a Melissa je totiž 

Aristoteles hotový hneď v prvej knihe a navyše v nej niet o Zenónovi zmienky, kým 

Zenónovi sa venuje na viacerých miestach a konkrétne paradoxy pohybu preberá na 

troch.35 V druhej kapitole šiestej knihy (233a21) sa objavuje dichotómia alebo štadión, 

v deviatej kapitole šiestej knihy (239b5 – 240a18) preberá Aristoteles všetky štyri 

paradoxy a v ôsmej kapitole ôsmej knihy (263a4) sa znova objavuje dichotómia. Všetky 

miesta sú v dôležitých častiach Fyziky. Preto sa môžeme nazdávať, že Aristotelovo 

chápanie a dôvod prečo ich rieši nemožno spájať len z logickou stránkou paradoxov, ale 

predovšetkým s ich stránkou fyzikálnou. Predbežne môžeme povedať, že paradoxy pohybu 

povstávajú ako z kontinuálnej tak, z atomistickej koncepcie veličín ako aj z istých 

problémov týkajúcich sa relativity pohybu. Tu sa teda skrýva dôvod prečo sa im 

Aristoteles venuje, hoci jeho usudzovanie trápia niektoré nedostatky spoločné usudzovaniu 

eleatov. 

 Rozdiel medzi argumentáciou našich dvoch eleatov a tou Zenónovou je v tom, že 

Zenón, prinajmenšom v dvoch argumentoch prijíma východiská, ktoré zastáva aj 

                                                 
34 SE. 165b7 

35 Vo Fyzike možno stretnúť aj s paradoxmi miesta (209a23-26) a prosného zrna (250a20-29). 

Týmito paradoxmi sa zaoberať nebudeme. 
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Aristoteles. Uvidíme ešte, že pôjde o paradoxy dichotómia a Achilles a východiskom bude 

deliteľnosť dráhy a existencia pohybu. Hoci obaja z týchto predpokladov vyvodia 

dramaticky iné dôsledky, majú spoločnú reč. Pokiaľ ide o predpoklad existencie pohybu, 

ide o východisko, ktoré musí prijať každý kto chce skúmať prírodu. Tu je potom 

zaujímavé, že Zenón toto východisko vlastne svojou argumentáciou ad absurdum 

spochybní. Mimo Fyziky by sme sa však dostali až vtedy, keď by sme tento záver prijali 

a začali z neho vyvodzovať ďaľšie dôsledky. Touto poznámkou chceme naznačiť, že 

debata o Zenónových paradoxoch na prvý pohľad akoby do Fyziky nepatrí, keďže 

paradoxy spochybňujú základné princípy tejto vedy. Avšak východisko paradoxov je 

z hľadiska Aristotelových kritérií a nárokov na prírodovedca v poriadku. Pozrime sa teda 

na to aké nároky kladie Aristoteles na človeka, s ktorým sa dá o prírode vôbec baviť.  

 

Chtít však dokazovat, že příroda jest, by bylo směšné. Neboť je zřejmé, že jest 

mnoho takových věcí. Dokazovat zřejmé věci nezřejmými je znakem jenom 

člověka, který není schopen rozlišovat, co je poznatelné samo sebou a co není 

poznatelné samo sebou. Je však patrno, že k tomuto může dojít; neboť i slepý 

od narození by mohl utvoŕit úsudek o barvách, takže právě takoví lidé nutně 

mluví pouze o slovech, ale nic při tom nemyslí. (Phys. 193a2 – 193a9) 

 

Hoci v tejto pasáži nepadajú žiadne mená, myslíme si že medzi inými tu má 

Aristoteles na mysli aj Parmenida s Melissom. Naša domnienka sa zakladá na tom, že 

obaja popierali skutočnosť zmeny, teda spochybňovali niečo, čo by malo byť zrejmé. Teda 

by ich možno mohol presvedčiť nejaký argument, že veci v pohybe existujú. A práve to 

vyhlasuje Aristoteles za škandalóznu požiadavku. Pre účely našej práce je dôležitá tá 

schopnosť rozlišovať (krinein) medzi tým, čo je poznateľné o sebe a tým čo nie je 

poznateľné o sebe. Sean Kelsey presvedčivo ukazuje, že nedostatok tejto schopnosti sa 

zakladá na nedostatku skúsenosti a to ako v prípade praktických činností tak aj činností 

teoretických.36 Inými slovami ľudia, ktorým táto schopnosť chýba sa okolo seba 

dostatočne nepozerajú. Vidíme tu súvis so známym Aristotelovým metodologickým 

pravidlom z prvej kapitoly prvej knihy, ktoré hovorí, že budeme postupovať od toho, čo je 

známe nám, k tomu, čo je známe od prírody.37 Myslíme si, že  existencia mnohých vecí je 

                                                 
36 Kelseyho text Empty words sa nachádza v zborníku (Ebrey, 2015) 

37 Phys. 184a16-18 
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tým, čo je známe nám. A je nám to známe prostredníctvom zmyslového poznania. Ak by 

sme však skončili tu, na vyvrátenie Zenónových paradoxov by celkom stačila Antisthénova 

metóda. Teda poprechádzať sa po miestnosti. Peripatetici by tak tieto paradoxy vlastne 

vyvracali neustále. Bolo by teda naozaj zvláštne to, že sa im Aristoteles venuje až v šiestej 

knihe Fyziky a navyše spôsobom, ktorý sa až tak nelíši od toho ako sa venuje ostatným 

eleatom, možno až na to, že ho obviňuje iba z nepravdivých premís a nie z toho, že by 

z nich záver nevyplýval. Domnievame sa, že dôvodom je to, že Aristoteles sa v šiestej 

knihe (a taktiež v ôsmej) do istej miery dostal za hranice fyziky a preberá veci, ktoré by sa 

podľa strany  Ak sa však lepšie pozrieme na tú druhú časť tohto pravidla, ktorá hovorí 

niečo o veciach známych od prírody, poskytne nám to isté vodítko pre pochopenie toho, 

prečo paradoxy rieši a navyše nám to hovorí aj niečo o zvláštnej povahe onoho spôsobu 

riešenia. Pokúsme sa teda interpretovať druhú časť onoho pravidla.  To čo je známe od 

prírody budú akési podmienky, ktoré musia byť splnené, aby vôbec pohyb mohol 

existovať. Máme tu na mysli jedno kuriózne vyzerajúce miesto zo šiestej knihy, ktoré však 

hrá úlohu pri riešení paradoxov. 

 

Poněvadž se pak každá velikost dá dělit ve velikosti – neboť jsme právě 

ukázali, že se spojité nemůže skládat z nedělitelných částic, každá velikost je 

však spojitá -, musí se nutně rychlejší pohybovat ve stejném čase po delší 

dráze, jak někteří definují to, co je rychlejší. (phys. 232a23-28) 

 

Z hľadiska vyššie uvedených nárokov na prírodovedca vyzerá táto pasáž veľmi 

čudne. To, že rýchlejšie teleso prejde za rovnaký čas väčšiu dráhu je predsa niečo, čo by 

nám malo byť známe zo zmyslov. Zdá sa zbytočné niečo také dokazovať. Evidentne sa 

však jedná o nejaký apriórny dôkaz toho, že rýchlejšie teleso predbehne pomalšie. 

Domnievame, že tu ide práve o prechod od toho, čo je známe nám k tomu čo je známe od 

prírody. Ten nás však sám o sebe nezaujíma, nie je predmetom tejto práce. Čo je pre nás 

zaujímavé je jeho súvis s Aristotelovým riešením Zenónových paradoxov. Zenón sa teda 

zrejme pohybuje na trochu inom leveli ako Parmenides s Melissom.  

To, že existuje príroda, teda zjednodušene povedané, veci v pohybe je jasné a malo 

by to byť naše východisko pokiaľ chceme skúmať prírodu. Zdá sa, že eleati toto kritérium 
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nespĺňajú.38 Vychádzajú z jednej, navyše nehybnej veci. Od takýchto ľudí sa potom 

nemáme čo dozvedieť. Ich vyjadrenia nemajú zmysel a v serióznej debate vo vede nemajú 

miesto. Ak by medzi nich patril Zenón, asi by sa s jeho apóriami nezaoberal, išlo by len 

o zhluk slov bez významu. Z toho môžeme usúdiť, že Aristoteles považuje za Zenónovo 

východisko predpoklad, že existuje mnoho vecí. Tu sa môžeme oprieť aj o interpretáciu 

zámeru paradoxov pohybu, ktorú sme ponúkli vyššie. 

 

2.2.3 Zhrnutie 

 

Zenónove paradoxy pohybu, hoci majú problémy na logickej úrovni, sú úzko späté 

s problematikou Fyziky. Zenón by teda nemal patriť k ľuďom, ktorý hovoria iba slová, 

pričom si nič nemyslia, ako to platí o Melissovi a zrejme aj o Parmenidovi. Zdá sa, že 

v Aristotelových očiach ho s nimi spájajú skôr formálne než vecné problémy. 

 Zbežne sme sa zoznámili so Zenónovými argumentami, medzi ktoré patria 

antinómie plurality, paradoxy pohybu, ako aj dva menšie paradoxy z Fyziky, paradox 

prosného zrna a paradox miesta. Povedali sme, že nás budú zaujímať paradoxy pohybu, 

ktoré sme si vyložili populárnejším štýlom a najmä Aristotelovo riešenie týchto paradoxov. 

Preto sme sa pozreli jednak na niektoré iné riešenia týchto paradoxov a to predovšetkým 

moderné a jednak sme si v súvislosti s Aristotelovým riešením položili zdanlivo zvláštnu 

otázku a to, prečo ich vo Fyzike vôbec rieši. Niektoré pasáže, najmä zo začiatku tohto 

spisu, sa totiž zdajú apriori vyľučovať to aby sa Aristoteles nejak podrobnejšie zaoberal 

Zenónovými paradoxmi. Aby sme tento problém rozriešili, položili sme si ďaľšiu otázku, 

tentokrát o zámere paradoxov a o tom ako tento zámer musel chápať Aristoteles. Pokiaľ 

ide o prehľad riešení, spomenuli sme jednak zaujímavé riešenie Antisthénovo, ale najmä 

modrné riešenia, z ktorých sme sa zamerali na matematické, fyzikálne a logické.39 

Zenónove paradoxy majú v sebe všetky tieto prvky a sú badateľné aj na Aristotelovom 

                                                 
38 Možno to závisí od toho ako si interpretujeme cestu kde „je aj nie je“. Avšak východiskom nám je 

tu Aristotelovo chápanie eleatskej náuky. 

39 Nediskutovali sme však například o Bergsonovi a jeho prístupe, ktorý je načrtnutý v texte The 

Cinematographic View of Becoming. Text je uverejnený v zborníku (Salmon, 2001). Bergsonov prístup by sa 

dal označiť zrejme za metafyzický. Skúma totiž ako je možné, že sa nám pohyb javí nejakým spôsobom, hoci 

má úplne inú povahu. Tento prístup má zrejme nejaký súvis s Antisthénovým riešením a eleatskym 

presvedčením o iluzórnosti pohybu. Nebudeme sa mu však ďalej venovať. 
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riešení. Počas našej rozpravy sme sa oboznámili z niektorými základnými pojmami 

a problémami. Pripravili sme si tak pôdu na rekonštrukciu Aristotelovho riešenia.  

 

3 Riešenie 

 

V úvode sme spomenuli, že Aristoteles rieši Zenónove paradoxy na troch miestach 

vo Fyzike. Z toho dichotómia sa nachádza na všetkých troch, teda vo Fyzike VI.2, VI.9 

a VIII.8. Ostatné možno nájsť iba na druhom z menovaných miest. Je niekoľko možností 

ako sa postaviť k našej úlohe, teda k rekonštrukcii Aristotelovho riešenia Zenónových 

paradoxov. Mohli by sme napríklad najskôr rekonštruovať paradoxy a potom Aristotelovo 

riešenie. V záujme istej plynulosti a taktiž z dôvodu, že formulácia paradoxov je silno 

zaťažená Aristotelovou vlastnou terminológiou, sme sa rozhodli pokúsiť sa vyložiť 

paradoxy a ich riešenie naraz. Rekonštrukciu budeme viesť po jednotlivých argumentoch. 

Začneme dichotómiou vo všetkých troch formuláciách, nasledovať bude Achilles a 

nekoniec šíp. Pohyblivé rady sme sa rozhodli nechať bokom. Dôvody sme už uviedli 

vyššie. Najviac pozornosti budeme venovať dichotómii. Je to dané jednak tým, že sa 

nachádza až na troch miestach, ale aj tým, že pri rekonštrukcii jej riešenia si povieme 

mnoho vecí, ktoré už len aplikujeme na ďalšie paradoxy, najmä na Achilla. Navyše sa zdá, 

že riešenie šípu je skutočne iba dôsledkom spojitosti dráhy, ktorá stojí v základe 

Aristotelovho riešenia. Pri rekonštrukcii sa pokúsime podať výklad pojmov a tvrdení, ktoré 

sú dôležité ako z hľadiska Aristotelovej expozície paradoxov tak ja z hľadiska jeho 

riešenia. 

 Pred ostrým štartom rekonštrukcie je dobré priznať sa, že paradoxy pohybu 

a Aristotelovo riešenie nás zaujíma pokiaľ ide o miestny pohyb. Aristoteles rozlišuje štyri 

druhy zmeny, okrem zmeny miesta je to kvalitatívna zmena, napríklad zmena farby, 

podstatná zmena, vznik a zánik a kvantitatívna zmena, rast a ubúdanie.40 Bolo by 

zaujímavé zistiť ak by paradoxy fungovali vzhľadom na tieto typy zmien avšak napríklad 

kvalitatívna zmena na rozdiel od zmeny miesta nemusí byť spojitá. Na ilustráciu postačí 

príklad zo zamrznutím jazera, ktoré môže zamrznúť celé naraz, čiže zo stavu tekutosti 

skočí rovno do tuhého skupenstva alebo zmena farby, keď objekt nemusí prechádzať 

                                                 
40 K problematike pohybu a iných súvisiacich pojmov pozri Hanknsonov príspevok Science v 

zborníku (Barnes, J. (ed.) 1995, s. 140-167) 
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celým spektrom farieb, a to ani potenciálne aby sa zmenil z rúžovej na zelenú. Pri tom však 

platí, že samotné tieto objekty spojité sú, teda tu nie je dodržaná jedna z dôležitých téz 

platiacich v prípade miestneho pohybu a to tá o vzájomnosti niektorých vlastností veličín, 

bude medzi ne patriť aj spojitosť.41 Bolo by nad naše sily skúmať ako by sa zachovali 

paradoxy zenónovského typu pre tieto prípady zmeny, hoci nepopierame, že by to mohlo 

byť zaujímavé a možno aj zábavné. Ak teda budeme hovoriť o pohybe, budeme mať na 

mysli pohyb miestny a jeho tri druhy, teda priamočiary, kruhový a zmiešaný. Toto 

posledné rozlíšenie bude hrať rolu najmä pri diskusii tretej formulácie dichotómie. 

Začnime však konečne rekonštrukciu Aristotelovho riešenia paradoxov. Prvá formulácia 

dichotómie ako aj jej riešenie sa nachádzajú v šiestej knihe ako sme už povedali. Začnime 

teda tam. 

 Zdá sa, že hlavným účelom šiestej knihy je podať presvedčivé argumenty proti 

atomizmu. Aristoteles nás presviedča o tom, že takmer všetko je spojité, ale spojité sú 

najmä veličiny dráha, čas a pohyb.42 Pod veličinou sa tu myslí nejaká rozpriestranená 

veľkosť, napríklad dráha, ktorú musí prejsť nejaké teleso. Avšak pod definíciu spojitosti sa 

zrejme zmestia aj bežné individuálne veci ako sú živočíchy a ľudia. Ak teda zoberieme 

doslova definíciu spojitosti, ktorá tu je uvedená, a ktorá hovorí, „že totiž spojité jsou věci, 

jejichž konce jsou jedno.“43 Táto definícia by teda pokrývala jednak prípad, že konce alebo 

limity sú v podstate dve, ale ohraničujú jednu vec. Takouto spojitou vecou by mohla byť 

napríklad ľudská hlava, ktorej koncami sú temeno a tvár a tieto dva konce tvoria jednotu. 

To, že spojité sú u Aristotela aj takéto každodenné predmety sa môžeme dočítať na 

viacerých miestach Fyziky. Druhý z významov je zaujímavejší z hľadiska tejto knihy, ale 

viac si ho všímajú aj komentátori. To, že konce sú jedno môžeme chápať aj tak, že máme 

dve veci alebo časti jednej veci, ktoré sú v kontakte a tie tvoria jednotu. Príkladom takejto 

spojitej veci by bol čas. Časti času by boli minulosť a budúcnosť a tým čo ich spája by bol 

„prítomný okamih“. Pre čas by totiž nefungoval prvý význam spojitosti keďže čas nemá 

podľa Aristotela začiatok ani koniec – chýbajú mu teda dva konce, ktoré by tvorili jednotu 

                                                 
41 Spojitosť telies je vo Fyzike naznačená například na strane 209a3-5. „Tak rozměry má tři, délku, 

šiřku a výšku, kterými se určuje každé těleso.“ Uvidíme, že v prípade dĺžky, ale aj šírky a výšky 

pôjde o spojité veličiny, takže předpokládáme, že spojité by malo byť aj teleso. Uvidíme, že to bude 

v súlade s definíciou spojitosti, ktorú ešte spomenieme 

42 Aristoteles používa pre dráhu výraz megethos, ktorý sa dá prekladať aj ako veličina. Rozhodli sme 

sa však pre výrazom veličina referovať na všetky tri. Dôvody sú najmä štylistické. 

43 Phys. 231a22 
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prvým z nami uvedených spôsobov. Dôležité teda je, že pre Aristotela sú spojité veličiny, 

čas a pohyb. Ak by neboli spojité, ostávala by už iba možnosť ich diskrétnosti. Museli by 

teda pozostávať z ďalej nedeliteľných bodov alebo z nedeliteľných dĺžok. Proti tomu 

Aristoteles rozsiahlo argumentuje. Hlavným problémom diskrétnosti veličín, času a 

pohybu v prvom zmysle by bolo to, že by neboli deliteľné vo veličiny, časy a pohyby. 

Napríklad čas by sa skladal z niečoho čo nemá žiadne časové rozpätie, teda z okamihov. 

Dĺžka by bola zložená z niečoho, čo nemá rozmer, teda z bodov a pohyby by sa skladali 

z niečoho nehybného. Ak by sme vzali druhú možnosť, teda tú, že dráha sa skladá 

z úsekov, ktoré už nemožno ďalej deliť, vyplývali by z toho podľa Aristotela ten dôsledok, 

že by sa stratil významový rozdiel medzi výrazmi „prechádzať“ a „prejsť“. Ilustruje to na 

známom príklade s cestou z Atén do Téb.  

 

Jestliže je tedy nemožné, aby to co se pohybuje odněkud někam, ve chvíli, kdy 

se pohybovalo, na místě, kde se pohybovalo, se zároveň pohybovalo a již pohyb 

završilo – jako například jde-li někdo to Théb, je nemožné, aby zároveň do 

Théb šel a do Théb byl již přišel -, přitom však se z po nedílné dráze 

a pohybovalo potud, pokud probíhal pohyb d (a tak kdyby z drahou a prošlo 

později, než ji procházelo, platí, že ani nebylo v klidu, ani již neprošlo, nýbrž 

bylo uprostřed mezi tím), jestliže však z zároveň a ještě prochází a již prošlo – 

pak tedy by jdoucí ve chvíli, kdy jde, bylo již došlo, a tam, kde se pohybuje po 

celé dráze a b c a pohyb, jímž se pohybuje, jest d e f, po nedílné dráze a se však 

nepohybuje, nýbrž již pohyb završilo, tedy by se pohyb neskládal z pohybů, 

nýbrž z trhaných nárazů a z toho, že něco, aniž by se pohybovalo, již pohyb 

završilo; neboť drahou a již prošlo, aniž by procházelo. A tak by tu byl případ, 

že něco již šlo, aniž kdy šlo, neboť touto drahou a se již prošlo, aniž sej í šlo. 

(Phys. 232a1-10) 

 

Jednou z téz, ktoré Aristoteles háji je to, že ak je spojitá dráha, je spojitý aj čas 

a pohyb a ak je dráha diskrétna majú túto vlastnosť aj čas a pohyb, vďaka tomu ich 

môžeme použiť ako vzájomné meradlá.44 Teda v prípade diskrétnosti dráhy by sa pohyb 

                                                 
44 Podobně je tomu i u času, i u pohybu; vždyť časem měříme pohyb a pohybem čas. A to se děje 

z dobrých důvodů, neboť pohyb navazuje na velikost a na pohyb čas, protože to vše je i kvantitativní i spojité 

i dělitelné.“ (Phys. 220b24-27) 
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odohrával trhane, po skokoch. To však znamená, že teleso, ktoré ide z bodu A do bodu B 

nemôže byť nikdy v polovici tejto cesty. Buď ju prejde celú alebo vôbec. Medzi 

prechádzaním a prejdením dráhy sa tak podľa Aristotela stráca rozdiel. Príklad s Tébami 

má ilustrovať nezmyselnosť tohto dôsledku. Táto argumentácia má svoje problémy. Zdá 

sa, že tu neberie Aristoteles do úvahy to, že najmenšia nedeliteľná časť môže byť naozaj 

veľmi malá a teda cesta z Atén do Téb by sa mohla rozdeliť na milióny takýchto krátkych 

nedeliteľných vzdialeností. Pohyb by bol takto trhaný, hoci naše zmysli by to nemuseli 

zachytiť, ale neplatilo by, že ísť cestou do Téb a prejsť túto cestu je to isté. Pochybných 

tvrdení a argumentov je v šiestej knihe pomerne dosť. Tento text je notoricky známy 

svojou nepreniknuteľnosťou. Nebudeme sa im však venovať všetkým. Zaujímajú nás tu 

najmä tie čo majú niečo spoločné so Zenónovými paradoxmi. Totiž ich formulácia nie je 

úplne nezávislá od Aristotelovej náuky o pohybe, nekonečne a spojitosti. Zdá sa, že ich 

formuluje tak aby ich vedel riešiť, čo je celkom rozumné samozrejme, napokon v jeho 

podaní už nejde tak celkom o Zenónove problémy, ale o Aristotelove. Dnes už asi 

nezistíme ako by presne vyzerali v Zenónovom podaní. Musíme si teda do istej miery 

osvojiť terminológiu relevantnú tak pre ich formuláciu ako aj pre ich riešenie. V rámci 

akéhosi úvodu do problematiky šiestej knihy a expozície paradoxov sme sa už oboznámili 

s pojmom spojitosti a taktiež s akousi vzájomnosťou, niektorých ich vlastností dráhy, času 

a pohybu. Je na čase oboznámiť sa ostatnými kľúčovými tézami a pojmami. Okrem pojmu 

spojitosti sú dôležité pojmy dotyku a postupnosti. Ak platia ich definície samo z nich 

plynie  

 

Proto se také Zénónův důkaz dopouští omylu, když předpokládá, že je 

nepřípustné projít neomezené množství kroků nebo se po jednom dotknout 

neomezeného množství dílů následujících za sebou v omezeném čase. Délka 

i čas, a obecně vzato každá spojitá veličina je totiž nazývána neomezenou 

v dvojím smyslu: buď je přece neomezená dělením, nebo je neomezená 

z hlediska krajních bodů. Není tedy sice možné dotknout se co do počtu 

neomezených dílů v konečném čase, ale u toho, co je neomezené z hlediska 

dělení, to možné je, protože také čas sám je v tomto smyslu neomezený. 

Procházení neomezena se tedy děje v neomezeném čase, a nikoli v čase 

omezeném, a dotknout se neomezeného množství dílů je možné pouze 

neomezeně mnoha kroky, a nikoli omezeným množstvím. Neomezeno nelze 
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zajisté projít v omezeném čase a ani něco omezeného nelze procházet 

v neomezeném čase. Pokud však bude čas neomezený, bude neomezená 

i velikost, a pokud bude neomezená velikost, bude neomezený také čas. 

 

Z prvej vety je zrejmé, že Aristoteles bude vidieť problém v premisách a nie vo 

vyplývaní. Teda Zenónove závery by mali za predpokladu pravdivosti premís vyplývať. 

Spochybnená bude práve tá pravdivosť premís a nie pravdivosť záveru. Je však ešte 

nejasné, čo bude vlastne záverom dichotómie ak dáme dohromady všetky formulácie. Zdá 

sa, že ani tu a ani v ôsmej knihe sa záver explicitne nespomína a predpokladá sa, že 

záverom je tvrdenie o tom, že pohyb neexistuje z deviatej kapitoly šiestej knihy. K tomu či 

ide o dobrý preklad tejto vety sa ešte dostaneme. Dostaneme sa aj k otázke či skutočne 

záver z premís vyplýva a napokon k tomu kde vidí Aristoteles problém. Predtým však 

musíme zistiť aké sú premisy tohto argumentu. V deduktívnych argumentoch všeobecne 

bývajú dva typy premís. Jedny sú tvrdenia o faktoch alebo okolnostiach, druhé sú 

všeobecnými tvrdeniami. Môže ísť napríklad o vety vyjadrujúce nejaký prírodný zákon, 

ktorý pokrýva faktické premisy alebo môže ísť o definície pojmov. Každopádne ide 

o nejaké všeobecné tvrdenie. Podobne je to aj so Zenónovými paradoxmi. Sú tu premisy 

popisujúce nejakú okolnosť aj všeobecné premisy, ktoré definujú pojmy. Vo formulácii, 

ktorou sa zaoberáme je dominantný ten druhý typ premís. Pozrime sa na to, ktoré to presne 

sú. 

 Prvá, ktorú Aristoteles uvádza a hneď ju aj označuje za kameň úrazu je tá, že je 

neprípustné prejsť neobmedzené množstvo krokov alebo sa dotknúť neobmedzeného 

množstva po sebe idúcich vecí v obmedzenom čase. Je dôležité porozumieť tomu, čo 

znamená prejsť neobmedzené, preto asi bude užitočné spomenúť štyri významy 

neobmedzeného, ktoré Aristoteles uvádza v tretej knihe Fyziky, a ktoré vysvetľuje práve 

cez frázu „prejsť neobmedzené“. 

 

Nejprve je tedy třeba uvážit, v kolika významech se mluví o neomezenu. Jednak 

jest to, co není možno projít, protože podle své přirozenosti probíhání 

nepřipouští, stejně jako není možné vidět hlas; jednak jest to, co vskutku 

připouští stále jen jíti dále bez konce, anebo jenom stěží dovoluje přijíti ke 

konci, anebo konečně to, co nepřipouští dojíti ke konci nebo k mezi, ačkoli jest 
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vlastně v jeho přirozenosti, aby to připouštělo. Dále každé neomezeno je takové 

buď z hlediska přidávání nebo dělení nebo obojím. (204a2-8). 

 

Prvý hovorí, neobmedzené je to, čo nepripúšťa prejdenie pretože nie je v jeho 

prirodzenosti aby ho pripúšťalo. Je to teda také neobmedzeno, ktoré nemožno prejsť. 

V čom tkvie táto nemožnosť je naznačené príkladom z hlasom. Je to podobná nemožnosť 

ako je nemožnosť vidieť hlas. Tento príklad sa nachádza aj v spise De motu animalium kde 

je trochu viac rozvedený. Proti nemožnosti vidieť hlas sa tam kladie nemožnosť vidieť ľudí 

na mesiaci. Asi tu nemusíme rozoberať problematiku živočíchov na mesiaci, ktorá je síce 

zaujímavá, ale nie pre naše ciele.45 Dôležité je to, že ten druhý prípad je nemožnosťou čo 

do našich orgánov. Keby sme mali lepší zrak, tak by sme ich tam videli. Prvý prípad má 

ilustrovať, že nemožnosť tkvie v povahe predmetu. Hlas nie je vec, ktorú by bolo možné 

vidieť nech by už bol náš zrak akokoľvek dokonalý. Iste by sa proti tomu dali vzniesť 

námietky. Niektoré z nich by možno obsahovali slovo „sonar“. V odpovedi na ne by sme 

sa zrejme mohli odvolať na spis O duši, ktorý obsahuje Aristotelovu teóriu zmyslového 

vnímania, podľa ktorej každému predmetu zodpovedá nejaký zmysel. Je pravdepodobné, 

že táto teória môže stáť v pozadí tohto príkladu. Aristoteles má však určite na mysli to, že 

ide o nemožnosť, ktorá je nejakým spôsobom v povahe predmetu a nie v povahe zmyslov. 

Diskusia o týchto témach by však zabrala zbytočne mnoho miesta. Bude asi lepšie pokúsiť 

sa vymyslieť iný príklad, ktorý však bude vystihovať podstatu, toho o čo tu ide.  Je 

napríklad nemožné vycvičiť strom aby aportoval. Nejde tu o nedostatok cvičiteľa, strom to 

proste nepripúšťa, je to činnosť, ktorú možno naučiť psy, ale nie stromy. Druhý význam je 

ten, že neobmedzené je to, čo pripúšťa prechádzanie, ale nikdy neprídeme do cieľa. Príklad 

Aristoteles neuvádza, ale pre tento význam by sa hodil model neobmedzene sa 

rozpínajúceho vesmíru, ktorého rýchlosť rozpínania je väčšia ako rýchlosť svetla. Pokiaľ 

sme v ňom a rozhodneme sa prejsť k jeho hranici, nepodarí sa nám to, hoci nám nič 

nebráni vybrať sa na cestu. Tretí význam je ten, že neobmedzené je to, čo dovoľuje prísť 

na koniec, ale iba z ťažkosťami. Nazdávame sa, že v tomto prípade ide o prenesený 

význam. Niekedy nazývame neobmedzené, to čo je príliš veľké. Napríklad sa občas 

hovorí, že šejkovia majú neobmedzené bankové účty. Neobmedzenou môžeme nazvať aj 

ťažko splniteľnú úlohu. Čistenie Augiášovho chlieva by mohlo byť príkladom takejto 

úlohy. Naproti tomu stínanie hláv hydre by bolo neobmedzenou úlohou v druhom 

                                                 
45 MA 699b15-20. 
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z významov neobmedzeného. Štvrtým a posledným významom je zrejme ten, ku ktorému 

sa bude hlásiť Aristoteles predovšetkým. Neobmedzené je podľa tohto významu to, čo 

nepripúšťa prejdenie na koniec, ale mohlo by takéto prejdenie pripúšťať. Tento význam je 

zrejme na pochopenie najťažší. Ale z hľadiska rekonštrukcie riešenia asi dôležitý a o tento 

význam pôjde predovšetkým. Príklad Aristoteles neuvádza, ale možno poslúži ten, ktorý je 

uvedený o niečo ďalej vo Fyzike. Keď sa snaží detailnejšie vysvetliť význam neobmedzena 

cez pojem možnosti používa prirovnanie ku dňu a olympijským hrám: 

 

O bytí se totiž mluví jednak jako o možnosti, jednak jako o skutečnosti 

a neomezené jest jednak přidáváním, jednak ubíráním. Že však velikost ve 

skutečnosti není neomezená, bylo již řečeno, ale je neomezená dělením; neboť 

není obtížné vyvrátit učení o nedělitelných čarách. zbývá tedy, že neomezeno 

jest jenom v možnosti. Ale jsoucno v možnosti se nesmí pojímat v tom smyslu, 

že je-li například kov v možnosti sochou tak, že bude jednou také sochou, tak 

také je v možnosti i neomezeno, jež jednou bude také neomezenem ve 

skutečnosti. Nýbrž poněvadž bytí má mnoho významů, jest neomezeno tak, jako 

napŕíklad den a závodní hry jsou tím, že se stále stávají jinými a jinými. Neboť 

i u nich jest něco jak v možnosti, tak něco ve skutečnosti; olympijské hry totiž 

jsou jak tím, že závod může začít, tak tím, že začíná.“ (Phys. 206a15-25) 

 

Zrejme je jasnejšie tvrdenie, že síce nepripúšťa prejdenie na koniec, ale mohlo by 

to pripúšťať. Nejedná sa o možnosť ako je možnosťou bronzu stať sa sochou, teda nie je to 

možnosť, ktorá môže byť aktualizovaná. Prirovnanie ku hrám a dňu potom zdôrazňuje to, 

že neobmedzené nám nie je dané celé naraz, ale postupne a navyše ubúdaním, podobne ako 

z dňa ubúdajú hodiny a z hier súťaže. Je tam prítomný aj prvok pribúdania a uberania 

(pridávania a delenia), ktorý je dôležitý jednak pre Aristotelovu koncepciu neobmedzena, 

podľa ktorej neobmedzeno existuje len v možnosti a uberaním.46 Pridávanie potom chápe 

ako reverznú operáciu k uberaniu, kde ide len o počítanie vykonaných delení.47 

 Z hľadiska riešenia dichotómie je táto odbočka k tretej knihe dôležitá z dvoch 

dôvodov. Prvým je, že sme si objasnili jeden z predpokladov tohto paradoxu, ale aj 

ďalších. Druhým je, že sa nám podarilo prepojiť koncepciu možnosti a skutočnosti s touto 

                                                 
46 Phys. 206b13 

47 Phys. 20617-20 
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formuláciou dichotómie. Explicitne totiž tieto pojmy uvedené v texte šiestej knihy uvedené 

nie sú, objavia sa až v ôsmej knihe, no zdá sa, že ich tu Aristoteles nie len využíva, ale ich 

aj pre riešenie potrebuje. Znakom toho, že ich tu využíva je iba táto trochu tajomná veta 

o tom, že všetko čo je spojité sa nazýva neobmedzeným buď z hľadiska krajných bodov 

alebo z hľadiska delenia. Teraz už vieme, že ide o rozdiel medzi tým čo je neobmedzené 

aktuálne a tým čo je neobmedzené potenciálne. Teda predpoklad, ktorý sa tu Zenónovi 

pripisuje sa vzťahuje na oba tieto významy. Nie je možné prejsť to, čo je neobmedzené 

delením, ale ani to čo je neobmedzené veľkosťou. Je tu však podmienka, že to nie je 

možné prejsť v konečnom čase. Je však možné, že budeme musieť našu domnienku o tom, 

že jeden z nástrojov, ktoré Aristoteles používa na riešenie dichotómie a Achilla v šiestej 

knihe je rozlíšenie potenciálneho a aktuálneho nekonečna, trochu upraviť. Dostaneme 

k tomu príležitosť keď budeme diskutovať formuláciu dichotómie a Aristotelovo riešenie 

vo Fyzike VIII.8. Zdá sa totiž, že práve riešenie tohto paradoxu pomocou tohto rozlíšenia 

je tým čo robí to riešenie novým a iným od predchádzajúceho riešenia. K tejto otázke sa 

ešte vrátime. Pozrime sa teraz na ďalšie predpoklady Zenónovho argumentu, ktoré sa 

nachádzajú v texte druhej kapitoly šiestej knihy. 

 Druhá premisa všeobecného rázu, ktorá sa tu objavuje hovorí o tom, že pokiaľ je 

dráha neobmedzená čo do delenia je možné ju prejsť v čase, pretože ten je tiež 

neobmedzený delením. Táto premisa sa zakladá na tom, že čas sa nemôže skladať 

z nedeliteľných častí a taktiež na už spomínanej vzájomnosti niektorých vlastností veličín, 

času a pohybu. To, že čas sa neskladá z nedeliteľných okamihov sme si už ako tak osvetlili 

keď bola reč o príklade s chodením do Téb. Tam išlo o argument z opačného predpokladu. 

Predpokladom bolo to, že dráha a pohyb sú zložené z nedeliteľných častí, za tohto 

predpokladu sa však stratil rozdiel medzi prechádzaním dráhy a jej prejdením. Avšak už 

tento argument predpokladal onu vzájomnosť niektorých vlastností.48 Ide tu o to, že ak je 

dráha spojitá, je spojitý aj čas a pohyb a naopak, ak spojitá nie je, nie sú také ani čas 

s pohybom.  

 

Je však také zřejmé, že všechno spojité jest dělitelné zase v to, co je stále 

dělitelné; kdyby totiž spojité bylo dělitelné v nedělitelné části, dotýkalo by se 

nedělitelné jiného nedělitelného; neboť u spojitých částí jsou konce jedním 

                                                 
48 Znova môžeme odkázať na Phys. 220b24-27, ale tento predpoklad sa vyskytuje na mnohých 

miestach 
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a dotýkají se. S touž myšlenkou souvisí, že se i velikost i čas i pohyb skládají 

z nedělitelných částic a dělí se v nedělitelné části, nebo že se nic z toho 

neskládá z částic nedělitelných. (Phys. 231b17-21) 

 

Hovorí sa tu o súvise dvoch myšlienok. Prvá je tá, že dráha, čas a pohyb sú spojité 

a spojitosť sa tu navyše definuje ako deliteľnosť na stále rovnaké časti. Druhá je tá, ktorú 

sme už spomínali. Teda, že ak je jedna z veličín má vlastnosť F, majú ju všetky. Nie je 

však jasné prečo by sme mali toto tvrdenie prijať bez ďalšieho argumentu. Argumenty nám 

Aristoteles nedáva žiadne, hoci by mal, pretože to platí len pre niektoré vlastnosti veličín, 

nie pre všetky. Chcelo by to teda aspoň nejaké kritérium aby sme vedeli, prečo jedny platia 

pre všetky veličiny a druhé nie. Spoločné vlastnosti sú tieto: kvantitatívnosť, spojitosť, 

obmedzenosť a neobmedzenosť.49 Kvantitatívnosť znamená, že všetky sú počítateľné 

a môžu slúžiť ako miera jedna druhej. Už vieme, že ich spojitosť znamená, jednak to, že 

ich konce sú jedno a jednak to, že sú neobmedzene deliteľné na seba samé.  

Keďže Aristoteles neponúka argument v prospech tejto tézy, mohli by sme sa oň 

pokúsiť sami. Avšak neurobíme to. Jednak sa zdá, že nie je možné presvedčivo 

argumentovať voči tejto téze a navyše ju v ôsmej knihe Aristoteles aj tak opustí. Ukáže sa 

totiž, že naozaj spojitý je iba čas a večný pohyb v kruhu. Ostatné veličiny sú spojité iba 

v možnosti. A môžeme predsa použiť nejaký pozemský nespojitý pohyb ako meradlo 

nebeského a spojitého. Robíme to napríklad vtedy keď si pri každom západe slnka 

zaznačíme čiatrku do poznámkového bloku.  

Druhá premisa je dôležitým prvkom riešenia. Umožní totiž problém prechádzania 

neobmedzeného v obmedzenom čase vyriešiť tak, že ak je dráha neobmedzená musí byť 

taký aj čas. Čiže Aristotelova odpoveď na problém je taká, že je možné prejsť 

neobmedzenú dráhu, ale jedine v neobmedzenom čase. To je iste zarážajúca odpoveď. Ak 

však zoberieme do úvahy rozlíšenie medzi potenciálnym a aktuálnym nekonečnom dáva 

zrejme lepší zmysel. Máme teda naznačenú prvú odpoveď na dichotómiu. Nemáme však 

ešte kompletný argument. Pre ten musíme preskúmať aj Fyziku VI.9. 

  

První argument říká, že pohyb neexistuje, protože je třeba, aby pohybující se 

těleso nejprve došlo do poloviny dráhy, než dojde k cíli. O tomto argumentu 

jsme pojednali již v předchozích úvahách. 

                                                 
49 neviem to nájsť 
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Tu je uvedený záver argumentu. Pred tým ako ho však artikulujeme, musíme sa 

vyjadriť k prekladu tejto pasáže. Ide najmä o časť kde sa objavuje výraz „pohyb 

neexistuje.“ Uveďme teda aj grécky text a potom navrhneme inú variantu prekladu. 

 

τέτταρες δ' εἰσὶν οἱ λόγοι περὶ κινήσεως Ζήνωνος οἱ παρέχοντες τὰς δυσκολίας 

τοῖς λύουσιν, πρῶτος μὲν ὁ περὶ τοῦ μὴ κινεῖσθαι διὰ τὸ πρότερον εἰς τὸ ἥμισυ 

δεῖν ἀφικέσθαι τὸ φερόμενον ἢ πρὸς τὸ τέλος, περὶ οὗ διείλομεν ἐν τοῖς 

πρότερον λόγοις. 

 

Navrhujeme vetu πρῶτος μὲν ὁ περὶ τοῦ μὴ κινεῖσθαι preložiť nie ako „Prvý hovorí, 

že pohyb neexistuje“, ale ako „Prvý hovorí, že pohybujúce sa teleso je nehybné“. Máme na 

to niekoľko dôvodov. Okrem toho, že náš príklad pripúšťa gramatika vety ide aj o to, že 

fráza, ktorou sa to bežne prekladá je skôr možno dôsledkom toho, že pohybujúce sa teleso 

je nehybné. V premisách sa pohyb predpokladá, záver je potom taký, že nás núti vyhodiť 

jednu z premís, z ktorých vyplýva. Zenón a eleatsky zmýšľajúci filozofi by radi vyhodili 

práve predpoklad pohybu, už sme videli, že Aristoteles bude chcieť upraviť niektoré 

z premís týkajúce sa delenia veličín. Ak však medzi týito premisami je to, že teleso musí 

prejsť neobmedzenú dráhu a situácia je postavená tak ako je poísané v dichotómii VI.9, 

nemôže z toho vyplývať záver, že pohyb neexistuje, pretože teleso sa v pohybe nachádza 

keď musí prechádzať nekonečne veľa delení. Problém je, že svoje prechádzanie nikdy 

nedokončí. Tu je potom zo Zenónovej strany zrejme zamlčaný predpoklad, že pohyb je 

pohybom iba ak môže byť úspešne ukončený. Keby sme to chceli vyjadriť aristotelovským 

žargónom, mohli by sme povedať, že pohyb nie je pohybom pokiaľ je len v možnosti musí 

byť uskutočnený, to znamená dokončený. Preto potom môže znieť záver tak ako podľa nás 

znie, teda, že pohybujúce sa teleso je nehybné. Pohybuje sa v možnosti, ale keďže svoj 

pohyb nemôže dokončiť, v skutočnosti sa nehýbe. 

Táto formulácia dichotómie nám poskytuje typ premís, ktoré nám predchádzajúca 

verzia neposkytla a bez ktorých by argument s týmto záverom nebol kompletný. Ide o už 

spomínané okolnostné premisy, ktoré špecifikujú nejakú úlohu. V tomto prípade ide o to, 

že teleso musí prejsť dráhu. Označme dráhu, ktorú musí prejsť ako AC. Hovorí sa tu, že 

pred tým ako sa dostane do bodu C, musí sa dostať do polovice medzi bodmi B a C. 

Delenie sa bude potom opakovať a teleso musí prejsť nekonečnú dráhu. Vidíme, že táto 
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formulácia dichotómie si berie z tej predchádzajúcej iba časť z delením dráhy, hoci sa tam 

spomínala aj možnosť, že dráha je nekonečná čo do veľkosti. Teraz môžeme prezentovať 

argument v podobe premís a záveru. Potom zopakujeme Aristotelovo riešenie a následne 

sa pozrieme na dichotómiu v ôsmej knihe. 

 

1. Teleso sa pohybuje po dráhe AC 

2. Teleso potrebuje na prejdenie dráhy AC obmedzený čas 

3. Aby sa dostalo do bodu C, musí sa dostať do polovice medzi bodom B a bodom C 

4. Dráha je spojitá veličina 

5. Čo je spojité je neobmedzene deliteľné 

6. Dráha je neobmedzene deliteľná 

7. Teleso nedokáže prejsť dráhu AC 

8. Pohybujúce sa teleso je nehybné 

 

Dôsledkom záveru by mohlo byť, že pohyb neexistuje. Hoci dnes, s pomocou 

modernej logiky už vieme, že z kontradikcie vyplýva všetko, pretože ak je medzi 

premisami kontradikcia, nemôže nastať situácia keď sú premisy pravdivé a záver 

nepravdivý. Už však bola reč o tom, že Aristoteles túto stratégiu pri riešení paradoxu 

nevolí, hoci v spise O sofistických důkazech si uvedomuje, že by mohol 

 

Nic však nebrání tomu, aby tentýž argument neměl více nedostatků. 

Avšak odhalení každého nedostatku není řešení; neboť je možné ukázat, že se 

vyvozuje nepravdivý závěr, aniž se ukáže, o co se vyvození opírá, jak je tomu 

např. u argumentu Zénónova, že není žádný pohyb. ... Řešení totiž záleží vždy 

v odhalení nepravdivého sylogizmu, v ukázání toho, o co se při své 

nepravdivosti opírá. Jestliže tudíž protivník nevyvodil závěr správně – ať již 

chce vyvodit závěr pravdivý nebo nepravdivý – je objasnění tohto nedostatku 

skutečným řešením. (SE. 179b17-26) 

 

Je zrejmé, že za dôležitejšie považuje ukázať chybnú premisu. Vzhľadom na to, čo 

sme povedali o vyplývaní z kontradikcie, je to celkom rozumná stratégia. Teraz sa nám 

hodí expozícia jednotlivých premís, ktorú sme už urobili. Prvá premisa bola tá, že teleso 

nemôže prejsť neobmedzenú dráhu v obmedzenom čase. Druhou bolo to, že dráha je 
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spojitá a teda neobmedzene deliteľná. Aristotelovo riešnie na tomto mieste spočíva v už 

spochbnenej téze o vzájomnosti vlastností. Ak je neobmedzená dráha, je taký aj čas. To je 

samozrejme neuspokojivé riešenie. Vlastne nám povedal, že Prvá premisa je chybná, 

pretože teleso môže danú úlohu, ktorá spočíva v prejdení neobmedzeného vykonať 

v neobmedzenom čase. Riešenie by určite dávalo väčší zmysel, kebyže Aristoteles 

explicitne povie, že čo do rozpriestranenosti je dráha obmdzená, a teda aj čas. Obe sú však 

obmedzené čo do delenia. 

Konečne sa dostávame k miestu, ktoré sám Aristoteles označuje za správne riešenie 

Zenónovho problému čo do pravdy a nielen ad hominem. Odcitujme miesto kde je paradox 

uvedený, po krátkom výklade okrajových problémov sa pozrieme v čom spočíva odlišnosť 

tohto riešenia od riešenia zo šiestej knihy. 

 

Týmž způsobem je třeba odporovat těm, kteří vznášejí otázku pomocí 

Zénónova odůvodnení a mají za to, musí-li vždy něco teprve procházet ještě 

polovinu, těchto polovin je neomezeně mnoho, že je však nemožné úplně projíti 

neomezené. Nebo jak někteří totéž odůvodnění v jiném způsobu činí obsahem 

své otázky, když mají za to, že zároveň s pohybováním se dříve počítá polovina 

u každé polovice opět vznikající, takže když prošlo celou dráhu, vyplývá, že se 

počítal neomezený počet. To však je, jak všichni souhlasí, nemožné. (263a1-11) 

 

Tretia formulácia sa od predchádzajúcich v podstate neodlišuje. Je tu iba lepšie 

vidno, že prejdenie dráhy a dotýkanie sa nekonečného počtu bodov vychádza vlastne 

narovnako, pretože ako sme už uviedli v debate o Aristotelovej koncepcii neobmedzena, 

pridávanie je vlastne reverzné delenie. Pre Aristotela teda nebude rozdiel v tom ak sa 

problém postaví ako problém delenia alebo ako problém pridávania. Taktiež sa zdá, že 

riešenie sa tu líši, pretože sa tu používa rozlíšenie na možnosť a skutočnosť, ktoré je 

urobené v oredchádzajúcim texte a pôvodne využíva Aristoteles toto rozlíšenie na riešenie 

iného problému. 

S týmto miestom sa však podľa nás spája jeden problém, ktorý si zaslúži istú 

pozornosť. Súvisí s miestom kde sa nachádza táto formulácia paradoxu. Už vieme, že je to 

Fyzika VIII.8. V ôsmej knihe však dochádza k posunu vo význame pojmu spojitosti. 

V šiestej knihe sme sa stretli s dvoma významami, pričom nás zaujímal predovšetkým ten 

druhý. Tam išlo o to, že spojité je to, čo je neobmedzene deliteľné na stále rovnaké časti. 
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V tomto zmysle boli spojité dráha, čas a pohyb. Navyše spojitosť jednej z veličín 

vyplývala z ostatných. Na niektorých miestach Aristoteles dokazoval spojitosť času na 

základe spojitosti dráhy a na iných zasa postupoval naopak. Spojitosť bol pojem, na 

ktorom sa zakladali Zenónove paradoxy dichotómie a Achilla, aspoň teda v Aristotelovom 

podaní. Správne pochopenie tohto pojmu je základom Aristotelovho riešenia. V ôsmej 

knihe sa však zrazu hovorí o tom, že nie každý pohyb je spojitý. „Je však zjevné, že to, co 

se pohybuje v čáře přímé a omezené, nepohybuje se spojitě.“50 To je však pre čitateľa 

šiestej knihy pomerne prekvapujúce tvrdenie. Kebyže ho zoberieme doslova, riešenie zo 

šiestej knihy by nebolo vôbec správne a to ani ad hominem. Nie je to však tak vážne ako 

by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Dôležitou témou ôsmej knihy, ktorej argumentácia 

neohrozene smeruje k nehybnej príčine všetkej zmeny je pohyb v kruhu. Pripomeňme si, 

že pokiaľ ide o zmenu miesta, rozlišuje Aristoteles tri druhy pohybu. Priamočiary, kruhový 

a zmiešaný. Priamočiary pohyb po obmedzenej dráhe nie je spojitý pretože musí niekedy 

skončiť. Zmiešaný pohyb taktiež nie je spojitý, pretože zahŕňa zmenu smeru, ktorú 

Aristoteles taktiež považuje za druh zastavenia. Spojitosť kruhového a nespojitosť  

priamočiareho pohybu potom súvisí s rozlíšením na možnosť a skutočnosť. Kruhový 

pohyb je spojitý pretože nemusí dôjsť k zastaveniu a k následnému protikladnému pohybu. 

V prípade priamočiareho pohybu tomu tak však je. Medzi jednotlivými zastaveniami alebo 

stavmi kľudu potom stále plynie čas, ale nie pohyb. Zastavením vznikne bod kedy sa teleso 

nehýbe, medzi tým uplynie nejaký čas, po ktorom sa teleso dá znovu do pohybu. Zdá sa, že 

okrem významového posunu v pojme spojitosti tu dochádza aj k posunu v prípade jedného 

z druhov pohybu. Kruhový pohyb je jediný, ktorý sa môže nazývať spojitý, pretože telesá, 

ktoré sa ním pohybujú sa nikdy nemusia zastaviť.  

Netreba však upraviť tézu o vzájomnosti vlastností, s ktorou sa pracovalo v šiestej 

knihe? Zdá sa, že ju už ani nepotrebujeme pre potreby riešenia paradoxov. A to ani 

v šiestej knihe. Ak dokážeme prepojiť dvojicu možnosť – skutočnosť s textom Fyziky VI.2, 

zaobídeme sa aj bez nej.  

Prebrali sme niektoré z problémov, ktoré sme považovali za dôležité zmieniť. 

Pozrime sa teraz na dôvod prečo je toto riešenie lepšie ako to predchádzajúce. 

 

V prvních odůvodněních o pohybu vyvraceli jsme to tím, že čas v sobě obsahuje 

nesčetně mnoho částí, neboť pak není nic zvláštního, jestliže někdo 

                                                 
50 Phys. 261b31 
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v neomezeném čase prochází nesčetně mnoho. Podobně však jest tak 

neomezeno jak v délce, tak i v čase. Ale toto vyvracení je sice dostatečné proti 

tomu, kdo klade takovou otázku – otázka totiž byla, zda je možné v omezeném 

čase projít nebo spočítat neomezeně mnoho -, ale se zŕetelem k věci a pravdě 

dostatečné není. Neboť ponechá-li někdo stranou délku a celou otázku, zda je 

možné v omezeném čase projít neomezené, a zkoumá u času samého jako 

takového – neboť čas obsahuje neomezené dělení -, nebude již dostatečné toto 

řešení, nýbrž musíme říci pravdu, kterou jsme vyjádřili v odůvodněních právě 

uvedených. 

 

Tu sa ukazuje, že ono rozlíšenie možnosti a skutočnosti a významový posun 

v pojme spojitosti spolu súvisia. Čas je odlišný od ostatných dvoch veličín tým, že plynie 

stále. Tento rozdiel v šiestej knihe neexistoval. Videli sme, že pôvodná Aristotelova téza 

o tom, že ak je spojitá jedna z veličín, sú spojité všetky je problematická a Aristoteles pre 

ňu neponúka žiaden presvedčivý argument. Zdá sa, že v ôsmej knihe ju opúšťa. Išlo 

o jednu z premís, ktoré sme považovali za dôležité z hľadiska riešenia paradoxu. Toto by 

teda mohol byť ten hlavný rozdiel medzi riešeniami. Problém sa teda formuluje nanovo 

tentokrát pre jedinú z veličín, ktorá je okrem kruhového pohybu, spojitá stále, pre čas. 

Otázka však pre Aristotela zostáva tá istá.  

 Čo však znamená, že by sme sa tú istú otázku mohli opýtať vzhľadom na čas? 

Skúsme to interpretovať. Podobne ako teleso v pohybe ak čas sa dá chápať ako v pohybe, 

ako plynúci. Keď bola reč o neobmedzenom, deň bol použitý ako príklad jedného 

z významov neobmedzeného. Bol to príklad procesu, ktorý plynie bez toho aby sa 

zachovávali jeho jednotlivé časti. Deň je dobrý príklad aj pre náš pokus o interpretáciu 

tejto nanovo položenej otázky. Zoberme si konkrétny deň v týždni. Najlepšie asi bude keď 

zvolíme piatok, nikto si asi nechce predstaviť nekonečný pondelok. Predstavme si že sme  

sa zobudili v piatok ráno povedzme okolo ôsmej. Aby sme mohli ísť spať večer o desiate, 

musíme sa najskôr dostať do polovice nášho štrnásťhodinového dňa, teda musí uplynúť 

doba od ôsmej do tretej. Potom sa musíme dostať do polovice medzi treťou a desiatou a tak 

ďalej. Vyzerá to tak, že vďaka nekonečnej deliteľnosti je pred nami neobmedzene dlhý 

deň. Predchádzajúce riešenie spočívalo v tom, že nie je problém v prechádzaní 

neobmedzenej dráhy, ak zoberieme do úvahy, že čas je neobmedzený tým istým 

spôsobom. Zenónov predpoklad bol ten, že nie je možné prejsť neobmedzené 
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v obmedzenom čase. Aristotelova odpoveď bola taká, že je to síce pravda, ale takáto 

situácia nenastáva, pretože vďaka tomu, že ak je spojitá jedna veličina sú spojité všetky 

prechádzame neobmedzené vždy v neobmedzenom čase a nie v obmedzenom. Nové 

riešenie spočíva v tom, že sa bližšie určí že o neobmedzenej deliteľnosti sa hovorí v dvoch 

významoch. Vo význame možnosti a vo význame skutočnosti. Táto dvojica síce bola 

nejako prítomná aj pri prvom riešení, Aristoteles ju však z nejakého dôvodu nepoužil 

týmto spôsobom.  

Čas a aj ostatné veličiny sú teda neobmedzene deliteľné, ale iba čo do možnosti. 

V prípade pohybu a dráhy alebo aj čiary potom platí, že delenie môžeme začať vykonávať 

a potom ho môžeme prerušiť. Tým však prerušíme aj spojitosť týchto veličín. U času 

a kruhového pohybu však takéto niečo urobiť nemôžeme.  

Toto by bola dichotómia. Pozrime sa však aj na ďalšie paradoxy. Začneme 

Achillom, ktorý sa však na dichotómii podobá, Aristoteles dokonca vyhlasuje, že ide 

vlastne o totožný argument, ktorý sa líši jedine tým, že dráha sa nedelí na polovice. Potom 

sa pozrieme na šíp a pohyblivé rady. Týmto argumentom však nebudeme venovať toľko 

priestoru ako dichotómii.  

 

Achilles 

 

Tento argument sa nachádza vo Fyzike VI.9. Kozmeticky sa od dichotómie líši tým, 

že namiesto jedného telesa sú tu telesá dve. Tieto telesá spolu závodia. Už sme hovorili 

o tom, že už toto nastolenie situácie spolu s deklarovanou podobnosťou s dichotómiou 

nahráva nášmu rozhodnutiu čítať argument progresívne. Možno by  však bolo dobré 

spomenúť možnosť, že dichotómia, ktorej paradoxný záver poukazuje k pravdivosti tézy, 

že pohyb neexistuje bola Zenónom naozaj zamýšľaná regresívne a Achilles progresívne. 

Možno mal na mysli niečo ako Georgiov argumentačný postup, ktorý tvrdil, že nič 

neexistuje a ak aj niečo existuje, tak to nemožno poznať a ak to aj možno poznať, nemožno 

to povedať druhému. Zenónove argumenty by sa dali čítať podobne. Pohyb neexistuje a ak 

aj existuje nemožno sa dostať na koniec dráhy a ak by to bolo možné, rýchlejší nemôže 

predbehnúť pomalšieho. Je to zaujímavá intepretačná možnosť, ale domnievame sa, že 

Aristoteles to takto nečítal. Jednak tomu nenaznačuje text a jednak by bolo východiskom 

celej argumentácie to, že pohyb neexstuje a pokúsili sme sa ukázať, že v takom prípade by 

sa Aristoteles týmito argumentami nezaoberal. 
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Odcitujme si však konečne Achilla a pozrime sa na jeho riešenie a najmä na to či 

naozaj ide o argument totožný s dichotómiou a či sa táto totožnosť premieta aj do 

Aristotelovho riešenia. 

 

Také to však je důkaz stejný s důkazem půlení a liší se od něho jenom 

v tom, že se přibíraná velikost nedělí zrovna v poloviny. Že tedy pomalejší tvor 

není dostižen, vyplývá sice z důkazu, ale vzniká ze stejné chyby jako to půlení – 

neboť v obou ůkazech výsledek je, že něco nedojde ke konci, poněvadž se 

velikost nějak dělí; ale v posledním důkaze jest jenom ještě přidáno, že ani 

proslulý nejrychlejší tvor při pronásledování nejpomalejšího tvora k němu 

nedojde -, a tak nutně i vyvrácení jest totéž. Mínit, že se to, co je o něco napřed, 

nemůže dohonit, je nepravda. Neboť v okamžiku, kdy je o něco napřed, nemůže 

býti dohoněno; ale přece může být dohoněno, jestliže Zenón připustí, že 

pronásledující projde omezenou dráhu. (Phys. 239b19-29) 

 

Je zrejmé, že napriek Aristotelovmu tvrdenie, sú v tejto verzii paradoxu mnohé 

rozdiely oproti dichotómii a nie sú iba kozmetické. Dokonca sa zdá, že je tu aj rozdiel 

v riešení, ktoré skôr pripomína riešenie z ôsmej knihy ako riešenie z druhej kapitoly šiestej 

knihy.  

Začnime delením, o ktorom sa povie, že je odlišné, ale táto odlišnosť nepredstavuje 

problém. V dichotómii sa dráha delila na polovice. Pri preberaní matematického riešenia 

sme spomenuli, že niektorý filozofi, napríklad Russell, si všimli, že ak dráhu delíme na 

polovice vznikne nám nekonečná rad, ktorá je však konvergentná, teda má konečný súčet. 

Matematické riešenie sme síce spochybnili ako správny prístup k riešeniu Zenónových 

paradoxov, pretože hoci matematický aspekt sa tam nachádza nie je jediným. Avšak 

matematický pohľad na paradoxy je zaujímavý a teraz sa nám celkom hodí na porovnanie 

týchto dvoch paradoxov. Nekonečné rady môžu byť totiž môžu byť aj divergentné, to 

znamená, že nemajú konečný súčet. Myslíme si, že práve v prípade závodu dvoch telies by 

sa dala dráha rozdeliť takým spôsobom, že by súčet takejto série nebol konvergentný, 

záviselo by to na rýchlosti oboch telies. Použime tradičnú korytnačku. Povedzme, že 

najskôr prejde podľa pravidiel dichotómie do polovice dráhy. Avšak po tom čo tento bod 

dosiahne, vyštartuje Achilles a korytnačke sa podarí prejsť už iba tretinu dráhy za dobu 

keď sa Aristoteles dostane do polovice. Následne sa jej podarí prejsť len pätinu 
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zostávajúcej dráhy a tak ďalej. Takéto delenie by nám dalo takzvanú harmonickú radu 

( , ktorá je divergentná a jej súčet nie je konečné číslo.51 Zdá sa teda, 

že, aspoň z matematického hľadiska, na spôsobe delenia záleží. Teda podobnosť 

dichotómie a Achilla nie je až tak samozrejmá a minimálne z matematického hľadiska tu 

rozdiel byť môže. 

 Ak by sme chceli zachrániť podobnosť týchto dvoch argumentov, mohli by sme 

trvať na tom, že dráhy oboch telies treba deliť na polovice. V takom prípade by sme však 

získali len dve dichotómie a paradox by bol úplne zbytočný. Za zbytočný ho nepovažujeme 

a nepovažoval ho za taký ani Aristoteles. V šiestej knihe sa nachádza zvláštny apriórny 

dôkaz toho, že rýchlejšie teleso prejde za rovnaký čas väčšiu dráhu ako teleso pomalé. Už 

sme ho v úvode spomínali v súvislosti kritérií kladených na prírodovedca. Pozrime sa teraz 

na to isté miesto z hľadiska riešenia Achilla. Myslíme si, že ide o reakciu a Achilla a súvisí 

aj z otázkou zmyslového vnímania. 

 

Poněvadž se pak každá velikost dá dělit ve velikosti – neboť jsme právě ukázali, 

že se spojité nemůže skládat z nedělitelných částic, každá velikost je však 

spojitá -, musí se nutně rychlejší pohybovat ve stejném čase po delší dráze, jak 

někteří definují to, co je rychlejší. (phys. 232a23-28) 

 

Možno aby sa vyhol námietkam, že pohyb by mohol byť niečím iluzórnym, snaží 

sa pomocou apriórneho argumentu ukázať, že rýchlejší predbehne pomalšieho. Súvislosť 

s Achillom vidíme napríklad v tom, že tu ide o dve telesá, z ktorých jedno je rýchlejšie 

a druhé pomalšie. Na základe Zenónových predpokladov by rýchlejšie teleso nemalo 

pomalšie predbehnúť. Aristoteles zrejme predpokladá, že v tomto prípade slúži ako akýsi 

pohyblivý cieľ tá korytnačka a Achilles sa vlastne približuje k nej, preto môže povedať, že 

riešenie je také isté ako v dichotómii. Dalo by sa to však možno čítať aj tak, že cieľ je 

statický a rovnaký pre oboch pretekárov. Ak by sa potom dráha delila vzhľadom na ciel 

Achilles by korytnačku predbehol, hoci by nikdy nedošiel do cieľa. To je však vedľajšie. 

Aristotelovo chápanie tohto argumentu a toho kde sa v ňom nachádza problém je podobné 

ako v prípade dichtómie. Ide o to, že sa dráha neobmedzene delí a teda teleso musí prejsť 

neobmedzenú vzdialenosť. Musíme však podotknúť, že tu ide o podobu s formuláciou 

                                                 
51 Túto sériu uvádza aj Bostock (Bostock, 2006, s. 122) 
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dichotómie skôr z ôsmej knihy ako zo šiestej. V šiestej knihe totiž Aristoteles nemal 

problém s tým, že teleso musí prejsť neobmedzenú dráhu, ale s tým, že ju musí prejsť 

v obmedzenom čase. Jeho riešenie spočívalo v téze o vzájomnosti vlastností. Ak teleso 

prechádza neobmedzené bude mi to trvať neobmedzený čas. Z tejto formulácie sa však 

zdá, že by z tohto chcel vyvodiť, že ak mu to trvá obmedzený čas implikuje to obmedzenú 

dráhu. Vo formulácii z ôsmej knihy však teleso prechádzalo dráhu, ktorá bola obmedzená, 

neobmedzená bola iba v možnosti. Už sme videli, že pri formulácii a riešní paradoxov 

v šiestej knihe toto rozlíšenie príliš nevyužíva, takže sa prikláňame skôr k tomu, že 

skutočne z toho, že neobmedzené sa dá prejsť v neobmedzenom čase podľa neho vyplýva, 

že za obmedzený čas sa dá prejsť jedine obmedzená dráha. Jeho riešenie teda trochu 

pripomína nekonečné stroje, o ktorých už bola reč. Situácia opísaná Zenónom je síce nie je 

podľa Aristotela protirečivá ako to tvrdil Black, ale je nezmyselná vzhľadom na skutočnú 

povahu veličín.  

  

Šíp 

 

Po skupine paradoxov, ktoré zdieľali niektoré spoločné rysy a riešeniach, ktoré na 

tom boli podobne prichádza dvojica paradoxov, ktoré sa zakladajú na odlišných premisách. 

Potiaľto by sme mohli súhlasiť s Owenom, že naozaj to vyzerá tak, že paradoxy tvoria dve 

skupiny. Prvá dvojica paradoxov sa zakladá na predpoklade spojitosti veličín. Nesúhlasíme 

však tak celkom s tým, že tá druhá sa zakladá na ich atomistickej štruktúre. V našom 

populárnom prerozprávaní sme už naznačili, že kľúčový je tu skôr pojem relativity pohybu 

než atomistickej štruktúry času. Avšak zdá sa, že šíp Aristoteles tiež chápe ako pokus 

ukázať nemožnosť pohybu z istých vlastností času. Aspoň sa to zdá, z toho kde vidí 

problém argumentu. 

 

Zenón činí o tom klamný úsudek; neboť, tak tvrdí, jestliže všechno, pokud se 

kryje s něčím stejným, buď stále jest v klidu nebo se phybuje, to však, co se 

místně pohybuje, jest stále v přítomném okamžiku, tedy pohybující se šíp je 

nehybný. To tvrzení je však nepravdivé, neboť čas se neskládá z nedělitelných 

okamžiků, jako ani žádná jiná velikost. (Phys. 239b5-10) 
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To jsou tedy dva jeho důkazy, třetí důkaz je ten, o kterém už byla řeč, že 

pohybující se šíp stojí. Vyplývá však z uznání, že se čas skládá jen 

z jednotlivých (odloučených) okamžiků. Neboť nepřipouští-li se toto uznání, 

pozbývá Zénónův úsudek platnosti. (Phys. 239b30-33) 

 

Šíp je uvedený dvakrát v deviatej kapitole šiestej knihy. Prvý výskyt patrí 

k predchádzajúcemu výkladu o výrazoch „byť v kľude“, „zastaviť sa“ a „prekrývať sa“. 

Druhý je iba pripomenutím prvého. Zdá sa, že paradoxy boli známe v istom poradí a šíp 

bol tretí. Čo sa týka vyššie uvedených pojmov, z hľadiska paradoxu nás zaujíma prvý 

a tretí. „Byť v kľude“ znamená byť v rovnakom stave v rôznych časoch a „prekrývať sa“ 

znamená byť stále oproti tomu istému, teda byť buď v neustálom pohybe alebo 

v neustálom kľude. Ak by sme čas pochopili ako zložený z prítomných okamihov a šíp by 

sa vždy vlastne kryl s týmmto okamihom, pretože všetko sa vždy nachádza v prítomnom 

okamihu, tak za predpokladu, že v tomto okamihu sa nič nehýbe, by bol šíp počas dráhy 

svojho letu nehybný.  

 Aristoteles by súhlasil s tvrdením, že v okamihu sa nič nehýbe, okamih totiž nemá 

časti, ale prýve preto, že nemá časti, je akýmsi celkom. Takže čas by bol tvorený takýmito 

okamihmi. Ale podľa strany 231b1-7, celky sa nemôžu dotýkať a zo začiatku šiestej knihy 

vieme, že dotyk je jednou z podmienok spojitosti, nemohol by byť čas spojitý.  

 Problém z Aristotelovým riešením tohto paradoxu je ten, že je kruhové. Aby sme 

to lepšie videli môžeme si predviesť paradox v podobe premís a záveru: 

 

1. Všetko čo sa hýbe je počas celého svojho pohybu v prítomnom okamihu 

2. V prítomnom okamihu sa nič nehýbe 

3. To čo sa hýbe je nehybné 

 

Takto nejako vyzerá argument postavený Zenónom. Aristoteles tvrdí, že 

predpokladom prvej premisy je to, že čas je zložený z prítomných okamihov. Ak by aj bola 

táto jeho domnienka správna jeho riešenie je jednak kruhové, pretože predpokladá 

spojitosť času a jednak sa zdá, že nevidí možnosť, ktorú sme už naznačili keď sme hovorili 

o tom, že v jadre tohto paradoxu by mohlo ísť o problematiku relativity pohybu. Hoci táto 

problematika nie je Aristotelovi cudzia, venuje sa jej v desiatek kapitole šistej knihy 

s týmto paradoxom ju nespája. Možnosť, ktorú máme na mysli by bola taká, že by sme 
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mali akýsi putovný okamih a šíp by bol v kľude vzhľadom naň, ale vzhladom na okolie by 

bol v pohybe. 
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4 Záver 

 

Dostali sme sa na koniec našej práce, ktorej cielom bolo zrekonštruovať 

a ohodnotiť Aristotelovo riešenie Zenónových paradoxov. Už na začiatku sme dali bokom 

pohyblivé rady a do istej miery sme umenšili aj význam šípu. V prípade pohyblivých radov 

išlo o to, že boli svojou problematikou mimo rámca Aristotelovho riešenia ostatných 

paradoxov a pre pochopenie tohto paradoxu by bolo potrebné osvojiť si problematiku 

relativity pohybu v antike. To by neúmerne rozšírilo túto prácu. Čo sa týka šípu, tam sme 

taktiež zahliadli relativitu, ale iba na strane paradoxu a nie riešenia, preto sme sa rozhodli 

pozrieť sa na jeho riešenie. Toto riešenie však musíme ohodnotiť ako nedostatočné. Zdá sa, 

že Aristoteles prisúdil Zenónovi predpoklad, ktorý by Zenón nemusel prijať, pretože je 

možná aj alternatívna interpretácia toho, čo znamená byť v prítomnom okamihu. Táto 

interpretácia potom nepotrebovala predpoklad, že čas je zložený z prítomných okamihov. 

Aristoteles teda Zenónovi jednak neprávom prisúdil premisu a jednak ju označil za 

chybnú. Zdôvodnil to svojou náukou o spojitosti veličín, z ktorej vyplýva, že nemôžu 

existovať veličiny zložené z nedeliteľných častí.  

V prípade dichotómie a Achilla bolo jeho riešenie zaujímavejšie, pretože 

vychádzalo z rovnakých predpkladov. Aristoteles sa tu snažil ukázať, že predpoklad 

spojitosti nemusí viesť k paradoxným tvrdeniam. Riešenia ponúkol vlastne dve. Pričom to 

druhé označil za skutočné. Prvé spočívalo v premise o vzájomnosti niektorých vlastností. 

Tá sa však ukázala ako nepresvedčivá. Druhé riešenie bolo postavené na pojmoch 

možnosti a skutočnosti. Toto riešenie bolo úspešnejšie. Ukázalo, že môžeme veličiny 

chápať aj ako neobmedzené aj ako obmedzené. 

Taktiež sa ukázalo, že v texte Fyziky dochádza k istým posunom v chápaní pohybu. 

Kým v šiestej knihe bol spojitý každý pohyb, v ôsmej sa táto  vlastnosť v zmysle 

skutočnosti prisúdila iba večnému kruhovému pohybu. 

Taktiež sme urobili nejaké prepojenia s modernými riešeniami a ukázali sme, že 

všetky aspekty, ktoré si všímajú moderný filozofi boli obsiahnuté už v riešení poskytnutom 

Aristotelom. 
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