
Vilém Ockham

Vybrané texty z oboru logiky
a metodologie

Vilém Ockham, zjehož literárního odkazu pocházejí následující tri
ukázky, se narodil kolem r. 1285 v Ockhamu v hrabství Surrey, v Anglii.
Vstoupil do rádu františkán u a studoval v Oxfordu. Zde napsal komentár
k Sentencím, v nérnž vystoupil s významnou kritikou realistického sta-
noviska. Své vlastní, nominalistické presvedčení vyložil hlavne v komen-
táŕích k Aristotelové logice. Dúležitá je z toho hlediska ijeho rozsáhlá
Summa logicae. Kancléŕ oxfordské univerzity John Lutterell pojal po-
dezŕení, že Ockhamova nauka neodpovídá v nékterych bodech cirkev-
nímu učení a udal tuto vec r. 1323 v Avignonu, kde tehdy sídlila papcžskä
kurie. Ockham byl pŕedvolän a dostavil se skutečné r. 1324 do Avignonu
k prošetŕení své záležitosti. Církevní soud sice jeho učení neodsoudil,
Ockham se však béhern svého pobytu v Avignonu zapletl do cirkevné-
politického sporu, který tehdy méli nékteŕí pŕedstavitelé františkán ského
rádu s papežem o otázce rádové chudoby. Ockham se r. 1328 svčvolné
vzdáIiI z Avignonu a prijal ochranu Ludvíka Bavorského,jenž mel rovnéž
s papežem církevné-politické spory. Ve službách Ludvíka Bavora napsal
Ockham nékolik významných cirkevné-politických spisu, v nich ž Sl' po-
kusil vyvrátit myšlenku nadŕazenosti církevní moci moci svétské. Posled-
ní leta života trávil ve františkánském kläšteŕe v Mnichové. Zde zcrnŕel
kolem r. 1348, tedy približne v dobe, kdy Karel IV. založil v Praze univer-
zitu.

Ockhamovo dílo nebylo dosud do češtiny pŕekládäno, a v našem jazy-
ku neexistuje ani žádná samostatná studie o jeho díle. Následující tŕi do
češtiny preložené ukázky byly pŕedrnétern studia v sernináŕi pro stŕcdovč-
kou filosofii FFUK ve šk. r. 1992/93. Predlohou prekladu bylo.kritické
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vydání Ockhamových spisu vycházející od r. 1967 péčí Františkánského
ústavu v Saint Bonaventure (New York), a to ve dvou radách:

1/ Guillelmi de Ockham, Opera philosophica, 1974nn.
2/ Guillelmi de Ockham, Opera theologica, 1967nn.
První preložený úryvek pochází z Ockhamova komentáre k Aristote-

lovu spisu O vyjadŕování a obsahuje stručný výklad základní myšlenky
Ockhamem hájeného nominalismu (k vývoji Ockhamových názoru na
tento problém srov. Vladimír Richter, Zu Ockhams Entwickelung in der
Univcrsalienfrage, in: Philosophisches Jahrbuch 82,1975,177-187).

Druhá část je pŕekladern nčkolika kapitol ze spisu Summa logicae,
v nic hž Ockham vysvétluje, jak pojímá na základe svých nominalistických
predpokladu teorii tzv. supozice. Obecný úvod do nauky o supozici aje-
jím Y}voji poskytuje P. V. Spade, The semantics of terms, in: The Cam-
bridge History of Later Medieval Philosophy, ed. . Kretzmann, A. Ken-
ny, J. Pin borg, Cambridge 1982, s. 188-196.

Tr-etí část je pŕekladern Ockhamova Prologu ke komentári k Aristote-
lovč Fysice. Tento výklad ukazuje, jaké dosledky má Ockharnúv nomi-
nali-mus pro pojetí vedy, že totiž vede kjejí tzv. propozicionalizaci.
Propozicionalizace spočívá zhruba ŕečeno v presvedčení, že má-Ii veda
pojednávat o obecném, nemôže jednat o vécech, nýbrž jen o výrocích,
které se vecí týkají.

Stanislav Sousedík

Aristotelés O vyjadŕování l, 16a 3:
Mluvená slova jsou znakem duševních prožitkil
a napsaná slova jsou znakem slov mluvených.

Ockham v komentáŕi k uv. místu':

Za druhé je treba se podívat, co je to ten "duševní prožitek". V naší
souvi-losti se "duševní prožitek" bere jako néco, co Ize o néčern vypoví-
dat, ale není to slovo vyslovené nebo napsané. Nékteŕí autori to nazývají
.riuševnf intence", nékteŕí "pojem". Jaké povahy však ten "prožitek" je,
zda je to totiž nejaká vec mimo duši nebo néco, co existuje reálne v duši,

I Ú1)~'('k byl pŕeložen podie vydání: Guillelmus de Ockham, Expositio in librum Periheľ-
menia, Aristotelis, Proemium § 6 (v kritické edici Opera philosophica 2, ed. A. Giambate-
se et S. Brown, St. Bonaventure, New York, 1978, s. 351-354).

138/

nebo nejaké fiktivní jsoucno, které existuje jen v duši jako její predmet,
o tom uvažovat nenáleží logikovi, ale metafysikovi. Nicméné zde chci
uvést nékterá mínéní, která je v téhle nesnadné otázce možno zastávat
<... >

Mohlo by být ijiné mínéni, podIe nčhož je duševní prožitek sám úkon
rozumového pochopení. A protože se mi toto mínéní zdá pravdepodob-
nejší v rámci téch mínéní, v nichž se pŕedpoklädä, že jsou ony prožitky
subjektivné a reálne v duši jako její pravé kvality, proto nejprve objasním
toto rnínéní v jeho pravdepodobnejší verzi, zadruhé pak proti nemu uve-
du nevhodné veci, které z neho opravdu nebo zdánlivé plynou, a odpo-
vím na ne zpúsobern, o kterém si myslím, že by jím mel na ne jeho
zastánce odpovédét, < ... >

Tvrdím tedy, že kdo chce zastávat toto mínéní, môže pŕedpoklädat, že
když rozum postihne nejakou jednotlivou vec, vydá ze sebe jeden úkon
poznání, který se týká pouze oné jednotlivé veci a nazývá se duševní pro-
žitek. Ten múže ze své pŕirozené povahy zastupovat onu jednotlivou vec.
Jako na základe ustanovení slovo "Sokrates" zastupuje onu vec, kicrou
označuje - takže kdo slyší výrok "Sokrates beží" nechápe to tak, že to slo-
vo "Sokrates", které slyší, beží, nyôrž že vec tím slovem označená bčží -
tak kdo by videl či rozumel, že se nčco tvrdí o onom rozumovém úkonu,
jímž se poznává jednotlivá vec, nepojal by to tak, že je onen úkon takový
a takový, nýbrž pojímal by to tak, že samotná vec, která je tím úkonem
chápána, je taková a taková. Takže tak jako slovo na základe ustanovení
zastupuje určitou vec, tak by úkon rozumového chápání na základe- své
pŕirozenosti bez jakéhokoli ustanovení zastupoval vec, která se jím chá-
pe. Ale vedie tohoto úkonu, jímž poznává tuto jednotlivou vec, rozum
tvorí jiné poznávací úkony, které se netýkají této veci spíše než jiné, jako
napr. slovo "človek" neznamená víc Sokrata než Platona, a proto také víc
Sokrata než Platona nezastupuje. Tak by tomu tedy bylo is takovým úko-
nem rozumového poznání, jímž by se nerozumel víc tento živočich než
onen živočich a podobne vjiných pŕípadech. Krátce: Rozumové úkony
duše se nazývají duševními prožitky a zastupuj! svou pŕirozeností vnčjšf
veci nebo jiné veci v duši podobne, jako to činí na základe ustanovení
slova.

Ale proti tomu mínéní Ize vznést více námitek. Zaprvé: Vezmu společ-
né či konfuzní poznání, které odpovídá slovu "človek" nebo .živočich "
a táži se, zda se tímto poznáním poznává néco nebo nic. Že by se jím
nepoznávalo nic, nelze ŕíci, pretože tak jako je nemožné, aby bylo vidční
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a nic se nevidelo, nebo aby bylo milování, a nebylo nic milovaného, tak
je i nemožné, aby bylo poznání, a nic se tím poznáním nepoznávalo. Jest-
liže se tím poznáním n~ poznává, tedy buď néco v duši nebo neco
mimo duši. Je-li to néco mimo duši, není to nejaká vec obecná, protože
žádn.i taková neexistuje, jak bylo ukázáno v pŕedchozích knihách a ješte
bude obšírnéji ukázáno v této knize. Tudíž se takovym poznáním pozná-
vá nejaká vec jednotlivá. Avšak ne více jedna než druhá, tudíž buď která-
koli nebo žádná. Avšak ne žádná, tudíž se chápe kterákoli. A tak, když
bych chápal človeka nebo bych utvoril v duši výrok "človek je živočich",
chápal bych každého človeka a tak bych chápal a poznával mnoho lidí,
které jsem nikdy nevidel, a na než jsem nikdy nepomyslil, což se zdá ne-
vhodné.

Poznáva-Ii se však takovým poznáním néco, co existuje v duši, táži se,
co? A nernúže to být nic jiného, než samotný úkon chápání, a tak by bylo
chápání poznáváno sebou samým, což se zdá být nevhodné. < .... >

Na tylO námitky môže ten, kdo chce zastávat toto mínéní, odpovédét.
Na první môže ŕíci, že se takovým konfuzním úkonem rozumu chápou
jednotlivé veci vné duše, jako napr. mít konfuzní rozumové poznaní člo-
veka znamená proste mít jeden úkon poznání, jímž se nepoznává spíše
jeden človek než druhý, a jímž se pre ce rozumové chápe víc človek než
ose!. A to neznamená nic jiného, než že se poznání jakýmsi zvláštním
pŕipodobnéním více podobá človeku než oslu, avšak ne více tomuto člo-
veku než onomu. A podIe toho se zdá, že je možné dusle dne ŕíci, že je
takovým konfuzním poznáním možno pozn at nekonečný počet jednotli-
vých vecí. A to se nezdá být o nic více nemysliteIné, neboť nékdo múže
milovat všechny části nejakého kontinua, jichž je nekonečný počet nebo
môže toužit, aby všechny části kontinua setrvaly v bytí, a takovou touhou
se pŕece touží , aby byla nejaká část kontinua, ale ne spíš ta než ona. Je
nutné, aby byly všechny pŕedmétern touhy.je jich však nekonečný počet.
Podobne nékdo rnúže toužit, aby byli všichni lidé, kteŕí mohou být, a téch
je nekonečný počet, protože jich môže být nekonečne mnoho zplozeno.
Tak by tedy bylo možno ŕíci, že týž úkon poznání se môže týkat nekoneč-
ného počtu, nepôjde tu však o poznání, které by bylo vlastní nékterérnu
z nich, a není také možné rozlišit tím poznáním jedno od druhého na
zákl.idč jakési speciální podoby tohoto poznání k jednérn individujím,
a ne kjiným.

Preklad: S. Sousedík
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Ockhamova nominalistická teorie supozice*

Kap.l.
O definici a všeobecném rozdelení "termínu"

Všichni, kdo pojednávají o logice, sméŕují k tomu dokázat, že se duka-
zy skládají z výroku a výroky z termínu. Termín je tudíž blízká část výro-
ku. Když totiž Aristoteles definuje v první knize Prvních analytik termín,
praví: "Termínem nazývám to, v co se výrok rozkládá, tedy to, co se vypo-
vídá, a to, o čem se vypovídá, ať se již k nim pŕidává či od nich odlučuje

. , ",. ...,,,<),je cl .neru -.
Ačkoli však každý termín je, či môže být částí výroku, nejsou všechny

termíny stejné povahy. K tomu, abychom nabyli dokonale znalosti termí-
ml, je se proto treba pŕedern seznámit s nékterymi déleními termínu.

Je tŕeba védét, že takjako je podle Boethiova komentáre k první knize
spisu O vyjadŕování" trojí reč, totiž psaná, mluvená a myšlená, jež má bytí
pouze v rozumu, tak je i trojí termín, totiž psany, mluvený a myšlený.
Napsaný termín je součástí výroku napsaného na néjakérn télese.jejž vidí
nebo môže vidét telesné oko. Vyslovený termín je částí ústy vysloveného
výroku, který Ize slyšet telesným uchem. Myšlený termín čili duševní pro-
žitek, jenž néco označuje nebo spoluoznačuje, je svou pŕirozenou pova-
hou částÍ myšleného výroku a supo nuje" za to, co označuje. Myšlené
termíny a výroky z nich složené jsou tudíž onérní myšlenými slovy, o nichž
blažený Augustin" 15. knize spisu O Trojici" ŕíká, že nenáleží do žádné-
ho jazyka, neboť setrvávají v mysli a nemohou být proneseny navenek,
tŕebaže se slova jakožto jim podŕízené znaky navenek pronášejí.

Tvrdím pak, že jsou mluvená slova znaky podŕízené pojmúm čili interi-
cím duše, ne protože bych bral ono slovo "znaky" ve vlastním smyslu, tak-
že by slova vždy označovala prvotné a ve vlastním smyslu pojmy duše,
nýbrž protože se slova používají k označení týchž vecí, které se označují
duševními pojmy. A tak tedy pojem prvotné a pŕirozené néco označuje
a mluvené slovo druhotne označuje totéž, takže ustanoví-Ii se, že slovo
bude označovat néco, co je označeno duševním pojmern, pak kdyby ten

* Predlohou prekladu je kritická edice Ockhamova díla Summa logicae (pars prima), ed.
Pho Bähner, G. Gál, S. Brown, St. Bonaventure, New York, 1074
~Aristotelés, Analytica priora l, l, 24b 16-18
'Boethius, In libr. De interpretatione, ed. 2a, l, in: PL 64, 407B
1 Podrobnejší výklad o supozicije v následujících níže preložených Ockhamových výkla-
dech. Zde pro porozumení postačí, bererne-li slovo .suponovati" ve smyslu .zastupovati".
, Augustinus, De Trinitate XV, 10, n. 19, in: PL 42, 1071
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pojem zmenil to, co je jím označováno, eo ipso by i slovo, bez nového
ustanovení, zmenilo, co je označováno jím. A v tomto smyslu ŕíká Filosof,
že jsou mluvená slova .znakern duševních prožitkú'". To má na mysli
i Boethius, když praví, že slova označují pojmy". A všeobecne všichni au-
tori, když ŕíkají, že všechna slova označují prožitky čili jsou jejich znaky,
chtéjí ŕíci pouze to, že slova jsou znaky, které označují druhotne ty veci,
které jsou označovány prvotné prožitky duše. Vyskytují se ovšem i slova,
která prvotné označují prožitky duše čili pojmy, a druhotne jiné intence
duše, jak se v dalším ješté ukáže. A co tu ŕečeno o mluvených slovech
vzhledem k prožitkúrn čili intencím čili pojmúm, platí stejným zpúsobem
oslovech napsaných, vzhledem k tem, která byla pronesena.

Mezi térnito tŕerni termíny jsou nicméné určité rozdíly. Jeden spočívá
v tom, že pojem čili prožitek duše označuje to, co označuje, vždy pŕiroze-
ne, kdežto ústy pronesený nebo napsaný termín označuje jen na základe
dobrovoiného ustanovenÍ. Z toho plyne jiný rozdíl, že se totiž u pronese-
ného termínu múže ménit podie libosti uživatelú to, co označuje, kdežto
u myšleného ten;nínu se to, co označuje, podie lidské libovúle rnénit ne-
múže.

Kvúli dotéravýrn protivníkúm je však treba védét, že "znak" má dvy vý-
znamy. Jednak znamená vše to, co jsouc poznáno, zpúsobuje, že do po-
znání vstupuje néco jiného (tŕebaže nezpúsobuje, že rozum dochází
k prvnímu poznání veci, jak bylo ukázáno na jiném místé, nýbrž jen že
pŕechází od habituálního poznání k aktuálnírnu"). A takto slovo označu-
je pŕirozené.jako každý účinek označuje pŕinejmenším svou príčinu. Tak
napr. označuje vyvéšená obruč víno v hospodé. Ale takto všeobecne já
zde o znaku nehovorím. Dále znamená ale "znak" i to, co púsobí, že néco
vstupuje do poznání, a má tu povahu, že za ne rnúže suponovat nebo být
k néčernu, co múže suponovat, pŕidáno (což jsou synkategorematické
výrazy a slovesa a ty části výroku, které nema jí určitý význam) anebo to,
co Ize z takových vecí složit, což je reč. Vezmeme-Ii slovo "znak" tímto
zpúsobem, není slovo pŕirozeným znakem ničeho.

,;Aristotelés, De interpretatione l, 16a 3-4
7 Boethius, In lihr. De interpretatione, ed. 2a, l, in: PL 64, 4078
xHabituální znalost je taková, kterou máme, aniž byehom siji práve uvedomovali. Aktuäl-
ní znalost je znalost ~bavená.
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Kap. 2.
O rozdelení termínu a že je možné chápat jméno "termín"

ve zvláštní ch pfípadech rúzné

Je treba védét, že se jméno "termín" bere trojím zpúsobern. Jednak se
t~rmínem nazývá vše to, co rnúže být sponou nebo krajností katego-
nck~ho výroku, totiž subjekt nebo predikát nebo nejaké vymezení kraj-
nosti nebo slovesa. A tímto zpúsobem múže být termínem i celý výrok,
p:oto~e. múže b1t,č~stí výroku. Výrok ,,,človek je živočich' je pravdivý
vyrok Je pravdivý: Jeho subjektem je celý výrok "človek je živočích"
a "pravdivý výrok" je jeho predikátem. Jiným zpúsobern se be re jméno
"termín", když se odlišuje od reči: tak se nazývá termínem to, co je in-
komplexní. Takto jsem mluvil o termínu v pŕedchozí kapitole. Tretím
zpúsobem se bere "termín" presne a prísne jako to, co múže být subjek-
tem nebo predikátem výroku jako cosi označujícího. A tímto zpúsobern
není termínem žádné slovo, žádná spojka či pŕíslovce nebo predlož ka
a citoslovce. Také mnohá jména nejsou termíny, totiž jména syn kate ao-
rematická. Ta sice mohou být krajnostmi výroku, chápou-li se materiál-
ne nebo naprosto, nikoli však berou-li se jako néco označujícího. A tak
tedy reč jako napr. ",čte' je sloveso" je správná a pravdivá, bere-li se slo-
veso "čte" materiálne, kdyby se však bralo jako néco označujícího, nebyl
by výrok srozumitelný. Podobne je tomu u výroku jako ",každý' je jmé-
no"; ",kdysi' je pŕfslovce": ,,,jestliže' je spojka"; ",oď je pŕedložka".
A tímto zpúsobern chápe Filosof termín, když definuje termín v l , knize
Prvních analytik".

Chápe-Ii se termín tímto zpúsobern, múže být termínem nej en jedno
inkomplexní, nýbrž i néco složené ze dvou inkomplexních, totiž z adjek-
tiva a substantiva; či také složené z participia a pŕíslovce nebo z predlož-
kyapádu, protože takové výrazy mohou být subjektem či predikátem
výroku. Ve výroku "každý bílý človek je človek" není subjektem ani "bílý"
ani "človek", nýbrž celé ono "bílý človek". Podobne ve výroku .rychle beží-
cí je človek" není subjektem ani .béžící" ani "rychle", nýbrž celé ono
.rychle béžící".

Je pak treba védčt, že termínem múže být nejen jméno v prvním pádu,
nybrž i v nékterérn z ostatních pädú - i tak múže být totiž subjektem nebo
predikátem výroku. Jméno vjiném než prvním pádu nem Me být ovšem
subjektem vzhledem k libovolnému slovesu. Není totiž správné ŕíci "člo-
vekovi vidí osla" i když je správné "človeka je osel". Vzhledem ke kterym

"Arisrotelés, Analytica priora l, l, 24b 16-18
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slovesúm môže být jiný než první pád subjektem a vzhledem ke kterým
nikoli, je záležitostí gramatiky: ta se totiž zabývá konstrukcí slov.

/
Kap. 3.

O rozdelení inkomplexního termínu

Když jsme pojednali omnohoznačnosti jména "termín", budeme v dal-
ším jednat o rozdéleních inkomplexního termínu. Inkomplexní termín
se delí na termín mluvený, psaný a myšlený, ale podobným delením se
dále delí ijednotlivé slovní druhy. Neboť takjako jsou z mluvených a psa-
ných slov nékterä jména, nékterá slovesa, nékterä pak náleží k jiným
slovním druhúm, jako napr. zájmenúm, pŕíslovcúm, spojkám, tak jsou
i z intencí duše nékteré jmény, nékteré slovesy, nékteré náleží kjiným
slovním druhúm jako napr. zäjmenúm, pŕíslovcúm, spojkám, predlož-

ká~d:~'šak odpovídají i mluveným a psaným participiím v mysli nejaké od
sloves odlišné intence, o tom lze pochybovat, protože predpoklad tako-
vého množství tvaru v mysli se nezdá být nutný. Sloveso a participium slo-
vesa se slovesem "je" jsou, jak se zdá, co do významu ekvivalentní. Tak
totiž jako nedošlo k zmnožování synonym, protože by to bylo nutné pro
označování, nýbrž kvúli okrase reči nebo zjiné podobné akcidentální
príčiny, neboť cokoli se označuje pomocí kteréhokoli ze synonym, mohlo
by se dostatečné vyjádrit i pomoci jednoho z nich (a proto takové mno-
hosti synonym neodpovídá mnohost pojmu), tak se zdá, že rozlišení mezi
mluvenými slovesy a participii nebylo vytvoŕeno, protože by toho bylo
nutne treba k vyjadŕoväní. Z toho dúvodu se zdá, že mluveným partici-
piím nemusí odpovídat v mysli odlišné pojmy. A podobnou pochybnost
lze chovat i pokud jde o zájmena.

Mezi mluvenými a myšlenými jmény je však ten rozdíl, že ačkoli veške-
ré gramatické akcidenty, které náleží myšlenyrn jménúm, náleží i mluve-
ným, pŕece to neplatí naopak, nybrž nékteré akcidenty jsou společné tem
i ončrn, nčkteré jsou však vlastní jménúm mluveným a psaným. Všechny,
které náleží mluveným, náleží totiž i psaným a naopak. Akcidenty spo le č-
né mluveným a mentálním jménúm jsou pád a číslo.

Tak jako mluvené výroky "človek je živočich ", "človek není živočicho=
vé" mají odlišné predikáty, z nichž jeden je v čísle jednotném a druhy
v množném, tak mají odlišné predikáty i odpovídající mentální výroky:
o jednom Ize ŕíci, že je v čísle jednotném, o druhém, že je v množném.
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Tak je tomu, když si jeden človek v duchu - dŕíve než néco nahlas vyslo-
ví - ŕekne, že človek je živočich a jiný človek si podobným zpúsobcm ŕek-
ne, že človek není živočichové. .

Podobne jako výroky "človek je človek" a "človek není ,vlastnictví' člo-
veka" mají vlivem rúznosti pádu odlišné predikáty, stejné je to treba ŕíci
o jim odpovídajících výrocích mentálních.

Akcidentyvlastní pouze mluveným a psaným jménúm jsou gramatický
rod a zpúsob skloňování. Takové akcidenty totiž jsoucnúm nenálcží, pro-
tože by si to nutne vyžadovala jej ich označovací úloha. Proto se laké nč-
kdy stává, že jsou dve jména synonyma, a pŕece je každé jiného rodu
a nékdy se rúzné skloňují. Pŕisuzovat takovouto mnohost pŕirozenym zna-
kúrn není tudíž treba. Veškerá mnohost a rúznost takovýchto akcidentú
náležejících synonymním jménúm môže proto u mentálních jsoucen
odpadnout.

Nesnáz by mohla být stran stupňování, zda totiž náleží pouze libovolnč
zavedeným jrnénúm. Tu vec však pomíjím, protože není pŕíliš užitečná.

Podobná nesnáz by mohla být i stran kvality, o té však pojednám na ji-
ném místé hloubéji.

Z toho, co bylo ŕečeno, môže studující úvahou zŕejmé nahlédnout, že-
ačkoli se nékdy môže pouhou, kvôli označení veci provedenou zmenou
akcideritú terrnínú (pádu, čísla, stupne) jeden výrok stát pravdivý ajiný
nepravdivý - pŕece se tohle nikdy nemôže stát kvôli rodu a zpúsobu sklo-
ňování. Tŕebaže je treba pro zachování gramatické shody pri reči usta-
vične pŕíhlížet k rodu - správne se totiž ŕíká "človek je bílý", kdežto
"človek je bílá" je špatné, což pochází z pouhé rozličnosti rodu - pŕecc,
zachová-li se gramatická shoda, vúbec nezáleží na tom,jakého je subjekt
a predikát rodu a podie kterého vzoru se skloňuje. Zjišťujeme-li však, zda
je výrok pravdivý nebo nepravdivý, musíme zajisté pŕihlížet k tomu, vja-
kém jsou subjekt a predikát čísle a pádu. Výrok "človek je živočích" je
totiž pravdivý, kdežto "človek je živočichové" nepravdivý. A tak 10 platí
iv jiných pŕíkladech.

A jako mají mluvená a napsaná slova nékteré akcidenty, které jsou jim
vlastní, a nčkteré, které jsou jim a mentálním jménúrn společné, podob-
ne to platí i o akcidentech sloves. Společnými akcidenty jsou zde zpúsob,
rod, číslo, čas, osoba.

U zpúsobu je to patrné, protože mluveným ŕečern "Sokrates čte" a "kéž
by Sokrates četl" odpovídá vždy jiná reč mentální. U rodu je to také pa-
trné, neboť jiná mentální ŕeč odpovídá mluvené reči "Sokrates miluje"
a reči "Sokrates je milován". V myslijsou všakjen tri rody, protože depo-
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nentní slovesa a společná slovesa nebyla vymyšlena kvúli tomu, že by to
bylo nutné pro označování. Společná slovesa jsou totiž ekvivalentní s ak-
tivními a pasivními, a deponentní s neutrálními nebo aktivními. A tak
tedy ne ní treba pŕedpoklädat u mentálních sloves takovou mnohost.
U čísla je to~ké patrné, neboť vyrokúm "ty čteš", "vy čtete" odpovídají
odlišné mentální reči. Totéž je patrné i pokud jde o osobu, protože vý-
rokúrn "ty čteš", "já čtu" také odpovídají rúzné.

Pŕc-.védčení, že je treba pŕedpokládat taková mentální jména, slovesa,
pŕíslovce, spojky a pŕedložky, čerpáme z toho, že každé mluvené reči
odpovídä v mysli jiná mentální, a tudíž tak jako jsou ty části mluveného
výroku, které jsou nutné k označování, odlišné, tak jsou v souladu s tím
odlišné i části výroku mentálního. A proto tak jako jsou mluvenájména,
slovesa. pŕíslovce, spojky a pŕedložky v rôzných výrocích a mluvených re-
čech nutné, takže je nemožné vyjädŕit pouze jmény a slovesy vše, co Ize
vyjádfil jejich pornocí a pomocí onéch dalších slovních druhu, tak jsou
jim podobné slovní druhy nutné i ve výrocích mentálních.

Akcidentyvlastní mluveným a psaným slovesúm jsou príslušnost do slo-
vesné liídy a zpúsob skloňování. Nékdy mohou být slovesa náležející do
rúzných slovesných tŕíd synonymy a podobne i slovesa, která mají rúzné
skloňování.

Na z.ikladé toho, co ŕečeno, múže studující již snadno nahlédnout.jak
je tomu sjinými částmi reči a jejich akci den ty.

Když ŕíkám, že jsou nejaká mentální jména a slovesa, nikdo ať se tomu
nediví, ale ať si pŕečte nej prve Boethiúv komentár ke spisu O vyjadŕování
a nalezne to tam!", A tudíž definuje-Ii Aristoteles jak jméno tak sloveso
jako mluvené slovo 1 1 , bere jméno a sloveso v užším významu, totiž jako
jméno a sloveso mluvené.

Kap. 4.
O rozdelení termínu na termíny kategorematické
a synkategorematické, jež je společné termínúm

mentálním i mIuveným

Jak mluvený tak mentální termín se delí ješté jinak, protože nékteré
termíny jsou kategorematické a nékteré synkategorematické. Kategore-
matické termíny mají určitý ajistý význam, jako napr. jméno "človek"

IU Aristotclés, Analytica priora l, l, 24b 16-18
"AľÍstotelés, De interpretatione II, 16a 19-21; 16b 6-7
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označuje všechny Iidi a jméno "živočich" všechny živočichy a jméno "be-
lost" všechny bélosti.

Synkategorematické termíny jako jsou napr. "každý", .žádný", .riékte-
rý", "celý", "krome", "pouze", "jakožto" ap. nemají určitý ajistý význam
ani neoznačují nejaké veci odlišné od vecí označovaných kategorematy.
Tak jako v číselné soustavé nula sama o sobé nic neoznačuje, pŕiŕadí-li se
však kjiné číslici, zpúsobuje, že tato označuje néco <nového>, tak syn-
kategorema ve vlastním smyslu nic neoznačuje, avšak je-li pŕidäno kjiné-
mu, zpúsobuje že to <jiné spolu s ním> néco označuje čili za nejakou vec
nebo néjaké veci suponuje (nebo má vzhledem ke kategorematickému
termínu nejakou jinou úlohu). Tudíž synkategorema, napr. "každý",
nemá nejakou určitou vec, kterou by označovalo, je-Ii však pŕidáno "člo-
veku", zpúsobuje, že ten termín skutečné "stojí za" čili zastupuje buď
konfuzné nebo distributivné všechny lidi; když se však pridá ke "kameni",
zpúsobuje, že ten termín zastupuje všechny kam eny; a když se pridá
k .bélostí", zpúsobuje, že zastupuje všechny bélosti. A tak jak je tomu
s tímto synkategorematem "každý", tak je tomu analogicky sjinymi syn-
kategorematy. Rúzná synkategoremata mají ovšem rúzné úlohy. jak to
o nékterých v dalším ješté blíže ukážeme.

A jestliže snad nékdo vznáší námitku, že výraz "každý" je nositelern
nejakého významu a že tudíž néco označuje, tak je treba mu ŕíci, že ne
proto se o nem ŕíkä, že je nostitelem nejakého významu, že by néco urči-
tého označoval, nybrž protože zpúsobuje, že néco jiného nčco takto
označuje čili za ne suponuje, ~. je zastupuje, jak to bylo již objasnéno.
A tak jako to jméno "každý" nic vyrnezené a určité neoznačuje, jak to
vyjadruje Boethius", podobne to platí i o ostatních synkategorematech
a obecne i o spojkách a pŕedložkäch,

V prípade nékterých pŕíslovcí je tomu jinak, protože nékterä z nich
označují určite ty veci, které označují jména kategorematická - i když
ovšem jiným zpúsobern označoväní.

12 Boethius, In libr. De interpretatione, ed. 2a, IV, in: PL 64, 552n.
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Kap. 63.
O tom, jak termíny ve výrocích suponují

Když jsme si povédéli, jak termíny označují, zbývá, abychom pojednali
o tom, jak suponují", Supozice je vlastnost, kterou má termín pouze,je-li
částí vvroku.

Nej prve je ~eba včdét, že se supozice bere ve dvojím smyslu, širokém
a pŕesnčm, V širokérn smyslu se neliší od apelace, nýbrž význam apelace
je zahrnut do významu supozice. Jinak se bere prísne, pokud se odlišuje
od apelace. Ale takto já o supozici jednat nezamýšlím, nýbrž prvním zpú-
sobem 14. A v tom prípade suponují subjekt ipredikát. A obecne: cokoli
múže být subjektem nebo predikátem výroku, suponuje.

Supozicí se rozumí kladení néčeho místo nččeho jiného, takže jestliže
termín v néjakérn výroku "stojí za" néco, suponuje za to. Užíváme pak
onoho termínu za néco, lze-li ten termín v prvním pádu (do néhož je jej
treba pŕevést, je-li v pádu odlišném) o tom nebo o zájmenu, které na ne
ukazuje, pravdivé vypovídat.

A všeobecne platí, že termín suponuje za to, o čem výrok udává, že se
tomu pŕisuzuje predikát (či za zájmeno, jež na to ukazuje) 15, je-li supo-
nujícím termínem subjekt. Je-li pak suponujícím termínem predikát,
udává výrok, že je subjekt subjektem vôči nemu nebo vôči zájmenu, jež
na ne ukazuje, tvoŕí-li se výrok. Tak napr. výrok, "človek je živočích" udá-
vá, že je Sokrates opravdu živočich, takže formulujeme-li výrok "toto je
živočich",je pravdivý, ukážeme-li pri tom na Sokrata. Výrokem "človekje
jméno" se zas udává, že slovo "človek" je jméno, a tak v nem "človek"
SUpOllIÚe za to slovo. Podobne se vyjadruje výrokem "bílé je živočích", že
ta vec, která je bílá, je živočich, takže je pravdivý výrok "toto je živočích",
ukáže-l i se pŕi tom na onu vec, která je bílá. A proto subjekt za tu vec
suponuje.

1:< V Ockh.imové nominalisticky orientované logice není tak pŕíkrého rozdílu mezi signifi-
kací (označováním) a supozicí (zastupováním),jakoje tomu v logických teoriích vycházc-
jících z ualisrnu. Dôležitý rozdíl je tu však i u Ockhama. Signifikace nejakého termínu je
pro neho vztah tohoto termínu k tomu, co fnlvodni! označuje. Supozice je zástupné užité
termínu ve výroku k označení néčeho (buď toho, co označuje púvodné nebo toho, co
označuje nčjak nepúvodnč). Signifikace je tedy podIe Ockhama zvláštním pŕípadcrn supo-
zice.
11 .Apelace" je termín scholastické sémantické teorie, který prodčlal složitý, vjednotlivos-
tech historicky dosud ne úplné objasnéný vývoj.
lO Je mi nejasné, jak začlenit po mluvnické strán ce slova obsažená v závorce do vétné sou-
vislosti. Ockham ovšem v dalším sám vysvétluje, co mu tane na mysli.
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A analogicky se tomu má s predikátem. Neboť výrokem "Sokrates je
bílý" se udává, že Sokrates je ta vec, která má bélost a proto predikát supo-
nuje za tu vec, která má belo st. A kdyby žádná vec nernéla bélost, supo-
noval by práve jen za Sokrata.

Platí tedy obecné pravidlo, že termín - alespoň bere-li se signifikativ-
ne - suponuje v néjakérn výroku za nec o jen tehdy, lze-li jej o tom prav-
divé vypovídat.

Z toho plyne, že ne ní pravda, co fíkají nékteŕí neznalí, že totiž konkret-
ní jméno na strane prediáktu suponuje za formu, takže by ve výroku "So-
krates je bílý" ono "bílý" suponovalo za bčlost. Výrok .bélost je bílá" je
totiž nepravdivý, ať termíny suponují jakkoli. Proto také konkretní jmé-
no nikdy nesuponuje za formu označovanou svým abstraktním jménem-
chceme-li jít ve šlépéjích Aristotelových. U jiných konkretních jmen,
o nichž byla reč, je to však docela dobre možné.

Tymž zpúsobern ve výroku "človek je Búh" "človek" suponuje za Syna
božího, protože ten je vpravdé človékern.

Kap. 64.
O delení supozice

Je treba védét, že se supozice nejprve delí na supozici personální (sup-
positio personalis) , prosto u (suppositio simplex) a materiální (supposi-
tio materialis ) .

Všeobecne ŕečeno je personální supozice ta, když termín suponuje za
to, co označuje, aťjižje ono označené vec mimo duši, nebo mluvené slo-
vo, nebo duševní intence, nebo je to psané slovo, či cokoli jiného, co si
jen lze pŕedstavit. A tak tedy kdykoli subjekt nebo predikát výroku supo-
nuje za to, co označuje, a plní oz~ačovací úlohu, vždy se jedná o perso-
nální supozici. Príklad prvního: Rekneme-li "každý človek je živočích",
pak ono "človek" suponuje za veci jím označené, protože se zde výrazu
"človek" užívá práve jen k označení téchto vecí. Neoznačuje totiž néco ve
vlastním smyslu jim společné, nýbrž - podie J ana z Damašku H; - samotné
ty lidi. Príklad druhého: kekne-li se "každé mluvené jméno je částí reči ",
pak ono "jméno" suponuje pouze za mluvená slova; protože se jej užívá
nicméné k oz.načení oriéch mluvených slov, suponuje personálne. Prí-
klad tŕetího: Rekne-li se "druh je néco obecného" nebo "každá duševní
intence je v duši" suponuje obojí subjekt personálne, protože suponuje

1<; Jan z Damašku, Dialektika 10, in: PC 94, 571A
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za ty veci, kjejichž označení se užívá. Príklad čtvrtého: Ŕekne-li se "každý
napsanývýrazje výraz" suponuje subjekt pro véci jím označené, totiž pro
napsané veci, a tudíž suponuje personálne.

Z toho je patrno, že ti, kdo vymezují personáiní supozici, že je, když
termín suponuje za vec, nevymezují ji dostatečné. Ale definice zní, že
o personáiní definici jde tehdy, když signifikativné uži tý termín suponu-
je za to, co označuje.

O prosté supozici (suppositio simplex) mlvíme tehdy, když termín
suponuje za duševní intence, ale není pŕi tom užit signifíkativné. Ŕekne-lí
se napr. "človek je druh", suponuje termín "človek" za duševní intenci,
protože taková intence je druhem. Pŕece však ten termín "človek" ne-
označuje ve vlastním smyslu onu intenci, nýbrž ono slovo a ta duševní
intence jsou pou.ze dva podŕízené znaky označující totéž, a to zpúsobern,
který jsem objasnil na jiném místé.

Z toho je patrný omyl téch, kteŕf se shodují v tom, že ŕfkají, že se o pro-
stou supozici jedná tehdy, když termín suponuje za to, co označuje.
O prostou supozici jde totiž tehdy, když termín suponuje za duševní in-
tenci, která není ve vlastním smyslu vecí termínem označenou, protože
takový termín označuje opravdové veci a nikoli duševní intence.

O materiáiní supozici mluvíme, když termín nesuponuje signifikativné,
nýbrž suponuje buď za mluvené nebo za psané slovo. To je patrné napr.
ve výroku "človekje jméno", kde "človek" suponuje za sebe sama a pŕece
neoznačuje sebe sama. Podobne ve výroku "človek je napsán" môže jít
o materiáiní supozici, protože termín suponuje za to, co se píše.

Je pak treba védét, že tuhle trojí supozici mohou mít jak slova mluve-
ná tak ipsaná. Proto napíší-li se ty to čtyŕi výroky "človek je živočich ", "člo-
vek je druh", "človek je dvouslabičné slovo", "človek je napsaný výraz",
mohou být všechny pravdivé, ale ovšem jen pro rúzné veci, protože to, co
je živočich, není na žádný pád druh, ani dvouslabičné slovo, ani napsaný
výraz. Podobne to, co je druh, není živočich ani dvouslabičné slovo atd.
Avšak ve dvou posledních výrocích suponuje termín materiálne. Tuto
materiální supozici lze však dále rozlišit, protože termín môže suponovat
za slovo mluvené nebo psané. A kdyby pro to bylo zavedeno jméno, bylo
by možno rozlišovat supozici za mluvené a psané slovo, jako se rozlišuje
supozice za vec označenou a za duševní intenci, z nichž jednu nazýváme
intencí personáiní a druhou prostou. Taková jména však nemáme.

Tak jako mohou být termíny takto co do supozice rozlišené mluvené
a psané, tak to môže být i u termínu mentálních, protože intence múže
suponovat za to, co označuje a za sebe samu a za slovo mluvené či psané.
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Je pak treba védét, že se supozice nazývá personální nikoli, protože
suponuje za osobu, ani prostá, že suponuje za nčco prostého, ani male-
riální, protože suponuje za látku, nýbrž pouze z výše uvedených dúvodú.
A proto se ty to termíny .rnateriální", .personälní", "prostý" užívají v loci-
ce av jiných vedách v rúznérn smyslu. V logice se jich však obyčejné uži-
vá s oním dodatkem .supozíce".

Kap. 65.
Kdy môže termín ve výroku suponovat personálne,

proste a materiálne

MusÍl~e ta.ké poznamenat, že termín - ať se vyskytuje vjakémkoli výro-
ku - muze vzdy suponovat personálne, pokud uživatelé nevymezí jeho
~up.ozici pŕímo néjak jinak.Te to s nímjako s termínom mnohoznačným,
Jenz rovnéž múže v každém výroku suponovat za kteroukoli jím označe-
nou vec, nevymezí-li jej uživatelé k označení jedné určité označené veci.
Termín však nemôže mít v každém výroku supozici prostou nebo materi-
ální, nýbrž jen tehdy, když je takový termín spojen s druhým vétnýrn čle-
nem, který se vztahuje k duševní intenci nebo k mluvenému či psanému
slovu~ Tak napr. ve.výroku "človek beží" ono "človek" nemôže suponovat
proste nebo materiálné, protože se .béžet" nevztahuje k duševní intenci
nebo mluvenému či psanému slovu. Ale ve výroku "človek je druh" môže
suponovat proste, protože "druh" označuje duševní intenci. U tohoto
výroku je však treba rozlišovat podIe tŕetího zpúsobu mnohoznačnosti 17

zda su.bj:kt sup~nuje proste nebo personálne. V prvním prípade je výrok
pravdivý, protoze se v tom prípade tvrdí, že určitá duševní intence čili
pojem je druh, což je pravda. V druhém prípade je výrok naprosto ne-
pravdivý, protože se v tom prípade tvrdí, že nejaká vec označená slovem
"človek" je druh, což je zjevné nepravdivé.

Tymž zpúsobem je treba rozlišit takovéto výroky: "Človek se vypovídá
o rr:nohých ", "schopnost smíchu je vy1učná vlastnost človeka", "schopnost
~mlchu se vypovídá prvotné o človeku". A ty to výroky je treba rozlišovat
pk po stránce subjektu tak po strán ce predikátu. Podobne je treba rozli-
šovat výrok .živočich rozumový je definice človeka", protože suponuje-li
proste, je pravdivý, suponuje-li personálne je nepravdivý. A tak je tomu

17 Ve tretí části svého spisu Summa logicae (III, 4, kap. 2-4) rozlišuje Ockham th druhy
mnohoznačnosrí. Tretí druh, O némžje v našem pŕtpadé reč, spočíva v schopnosti termí-
nu suponovat rúznyrn zpúsobem.
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s mnoha podobnými jako napr. .rnoudrost je boží atribut", "schopnost
stvoŕit je výlučnou vlastností boží", "dobrota a moudrostjsou boží atribu-
ty", "dobrota se vypovídá o Bohu", "nezroditelnostje vy1učnou vlastností
Boha Otce" ap.

Podobne je-li termín spojen s nejakým vétným členem (=extremem),
který se vztahuje na mluvené nebo psané slovo, je treba výrok rozlišit,
protože takový termín múže mít supozici personální nebo materiál ní.
A tím zpúsobern je treba rozlišovat výroky "Sokrates je jméno", "človek
je dvouslabičné slovo", "otcovství označuje vlastnost Otce". Neboť supo-
nuje-li .otcovství" materiälnč.je výrok .otcovství označuje vlastnost Otce"
pravdivý, protože jméno "otcovství" označuje vlastnost Otce. Jestliže však
suponuje personálne, je výrok nepravdivý, protože otcovství je vlastnost
Otce nebo sám Otec. Týmž zpúsobern je treba rozlišovat .živočich rozu-
mový označuje ctnost človeka", "rozumové označuje část človeka", "bílý
človek označuje akcidentální agregát", "bílý človék.je složený termín" atd.

Platí tedy toto pravidlo: Když je termín, který múže mít trojí svrchu
uvedenou supozici, s nejakým vétným členem (komplexním nebo ne-
komplexním, mluveným nebo psaným) pak ten termín môže vždy supo-
novat materiálne nebo personálne, a výrok, který jej obsahuje, je tŕcba
rozlišoval. Když je však ten termín spojen s vétnym členem, ktery ozna-
čuje duševní intenci, je treba výrok jej obsahující rozlišovat, protože
môže suponovat proste nebo personálne. Když je spojen s vétným čle-
nem, který obsahuje všechny jmenované výrazy, je treba výrok jej obsa-
hující rozlišit, protože ten termín môže mít supozici personální, prostou
nebo materiáiní. A tak je tedy treba výrok "človek se vypovídá o mno-
hých" rozlišit, protože jestliže "človek" suponuje personálné.je nepravdi-
vý, protože se jím v tom prípade tvrdí, že se nejaká vec označená termí-
nem "človek" vypovídá o mnohých. Suponuje-li proste nebo materiálne
(ať za slovo mluvené nebo psané) je pravdivý, protože jak obecná inten-
ce tak i mluvené nebo psané slovo se vypovídá o mnohých.

Kap. 67.
O materiá1ní supozici zvlášť

Po výše uvedeném rozdelení supozice je treba ŕíci néco zvlášť o jejích
členech, a nejprve o supozici materiáiní.

Co se toho týče je treba védét, že materiáIní supozici múže mít cokoli,
co môže být jakýmkoli zpúsobem částí výroku. Vše takové môže být totiž
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vétným členem a môže suponovat za mluvené nebo napsané slovo. Co se
týče jmen, je to zjevné, jak je patrno ve výrocích ",človek je jméno",
",človek' je jednotné číslo".

Je to zjevné i o pŕíslovcích, slovesech, zájmenech, spojkách, pŕedlož-
kách, citoslovcích, jak je to patrné ve výrocích: ",dobre' je pŕíslovce",
,,,čte' je oznamovací zpúsob", ",čtouCÍ' je participium", ",ten' je zájme-
no", ,,,jestliže' je spojka", ",z' je pŕedložka", ",beda' je citoslovce". Podob-
ne mohou takto suponovat i výroky a ŕeči.jak je patrno z téchto príkladu:
",človek je živočích' je pravdivý výrok", "že človek beží, je reč" apod.

A takto suponovat múže nej en mluvené, ale i psané slovo a bst men-
tálního výroku, ať je to výrok nebo část výroku a ne výrok. Proto múže
takto suponovat - krátce ŕečeno - vše komplexní i nekomplexní.

MateriáIní supozici lze dále délit, protože nékdy mluvené nebo psané
slovo suponuje za sebe sama,jako je tomu ve výroku ",človek' je jméno",
",človeka' je druhý pád", ",človekje živočích' je pravdivý výrok", ",dobre'
je pŕíslovce't.Lčte' je sloveso" ap. Nékdy však mluvené či napsané slovo
nebo mentální pojem nesuponuje za sebe, nybrž za mluvené či psané slo-
vo, tŕebaže toto napsané či mluvené sloveso neoznačuje. Tak napr. ve
výroku ,,,živočich' se vypovídá o človeku" to slovo "človeku" nesuponuje
za to slovo "človeku ", protože .živočich " se nevypovídá o tom slovu "člove-
ku". Onen inkomplexnívýraz "človeku" suponuje v onom výroku za slovo
"človek", protože o slovu "človek" se vypovídá .živočich ", když se ŕíká "čl0-
vék je živočich ". Podobne ve výroku "že človek béžŕ.je pravda" onen sub-
jekt "že človek beží" nesuponuje za sebe, nýbrž suponuje za výrok "človek
beží", jejž však neoznačuje.".

Podobne ve výrocích "človek se vypovídá o oslu v nepŕfrném pádu" ono
"človek" suponuje za "človeka" ap., protože ve výroku "oseI je človek" se
nevypovídá slovo "človek" nýbrž "človeka". Podobne ve výroku "kvalita se
vypovídá o subjektu konkrétne" ono "kvalita" suponuje za konkrctníjmé-
no, jež Ize o subjektu vypovídat.

IH To je lépe než v češtine patrno v latiné, kde se vedlejší predmetná veta uvozená spojkou
"že", nahrazuje vazbou akusativu s infinitivem, takže "hominem currere" suponuje v Ock-
hamovč príkladu za "homo currit".
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Kap. 68.
O prosté supozici

J ako môže mít každý komplexní a nekomplexní výraz materiáiní su po-
zici, tak môže každý komplexní a nekomplexní výraz (kterého se užívá
signifikativné nebo konsignifikativné) suponovat proste, neboť vše tako-
vé, aťje to mentální, mluvené nebo napsané, môže suponovat za mentál-
ní pojem. To je patrné indukcí.

A tak jako termín s materiální supozicí stojí nékdy sám za sebe a nékdy
nikoIi, nýbrž za néco jiného, co však neoznačuje, tak také proste suponu-
jící mentální termín suponuje nékdy za sebe, jako ve výrocích "človek je
druh", "človek je rod" atd., nékdy však suponuje za jinou duševní interi-
ci, kterou však neoznačuje, jako je tomu v mentálním výroku "že je člo-
vek živočich, je pravdivý výrok". A tak to lze ŕíci i o jiných pŕíkladech.

Kap. 69.
O personální supozici

Nyní musíme pŕistoupit k supozici personální. O té je tŕeba včdét, že
personálne suponuje pouze kategorema, které je extremem výroku a be-
re se signifikativnč.

Prvním se vylučují všechna syntategoremata, ať jsou to jména či spojky
či príslovce či pŕedložky či cokoli jiného, je-li snad ješté néco jiné. Dru-
hým se vylučují všechna slovesa, protože sloveso - bere-li se signifikativ-
ne - ncmúže být nikdy extremem výroku. A kdyby nékdo ŕekl, že když se
ŕekne "číst je dobré", tak se ono "číst" bere signifikativné a pŕece su-
ponuje, je treba odpovédét, že "číst" tam není sloveso, nýbrž jméno. Ja-
zykové zvyklosti jsou totiž takové, že infinitiv není pouze sloveso, ale
ijméno. Kdyby v tom výroku totiž "číst" zústalo slovesem a nebylo více
jménem, než "čte", nebyl by víc pravdivý výrok "číst je dobré" než .čte je
dobré". Ale proč je tomu tak? Tvrdím, že je to vec jazykových zvyklostí.

Onou částicí .extremem výroku" se vylučuje část extremu, a to i v prí-
pade, že je to jrnéno a kategorema. Tak napr. ve výroku "bílý človek je
živočích" nesuponuje ani človek ani bílý, nýbrž suponuje celý extrem.
A tudíž, treba se nékdy části extrernú k sobé majíjako více obecné k mé-
ne obecnému, nemusí mezi témi výroky být vztah správného vyplývání,
protože onomu pravidlu je treba rozumét tak, že se týká extrernú, které
suponují ve výrocích a vztahují se k sobé jako více obecné k méné obec-
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nému. Tudíž z výroku "ty jsi jdoucí k námestí" nevyplývá "ty jsi cxistující
k námestí"; a pŕece "jdoucí" a "existující" se k sobé vztahují jako více
a méné obecné. Avšak ty extremy "jdoucí k námestí" a "existL~ící k ná-
mestí" se k sobe tak nevztahují a vztah vyplývání tu tedy chybí. Nékdy tu
však takový vztah je, protože nékdy je mezi částmi vztah více obecného
k méné obecnému jen tehdy, je-li (nebo môže-Ii být) takový vz t.ih mezi
celými extremy. To je patrné na pŕíkladech "bílý človek - bílý živočích",
.vidoucí človeka - vidoucí živočícha" a na mnoha jiných. A tudíž je ta-
kové vyplývání nékdy správné, ale ne vždy když část extrernu v takovém
výroku nesuponuje, môže suponovat vjiném výroku.

Tretí částicí "bere se signifikativné" se vylučují kategoremata, která
suponují proste nebo materiálne. V tom prípade totiž, protože se nebe-
rou signifikativné, nesuponují personálne. Tak je tomu napr. ve výrocích
"človek je jméno", "človek je druh" a v podobných.

Kap.70.
O rozdelení personální supozice

Personáiní supozicí !Ze predne rozdélit na supozici diskretní a obec-
nou. Diskretní supozice je ta, pri níž za néco suponuje vlastní jméno
nebo signifikativné pojaté ukazovací zájmeno. A taková supozice činí vý-
rok singulárním, napr. "Sokrates je človek", "tento človek je človek" ap.

Kdyby pak nékdo namítl, že je pravdivý výrok "tato rostlina roste v mé
zahradé", a pŕece subjekt nesuponuje diskretnéje treba mu odpovédét,
že je ten výrok co do presného slovního znení nepravdivý. Rozumí se jím
totiž výrok "takováto rostlina roste v mé zahradé", kde subjekt suponuje
určite. Je proto treba mít na paméti, že je-li nejaký výrok co do presného
slovního znení nepravdivý, ale v néjakérn smyslu pŕece pravdivý je, pak
vezmeme-li jej v tom smyslu, musí mít subjekt a predikát touž supozici,
kterou mají v onom výroku, který je co do presného slovního znení prav-
divý.

Obecná personáiní supozice je, když suponuje obecný termín, jako
napr. ve výroku "človek béží", "každý človek je živočích".

Obecná personáiní supozice se delí na konfuzní a určitou. Supozice je
určitá, když Ize pomocí nejakého disjunktivního výroku sestoupit k jed-
notlivým. Tak napr. správne plyne z výroku "človek beží" výrok "tudíž
tento človek beží nebo onen atd. " o všech jednotlivých lidech. A proto
se ta supozice nazývá určitá, protože se takovou supozicí udává, že takový
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výrok je pravdivý pro nejakou určitou jednotlivou vec. Tato určitá jed-
notlivá vec bez pravdivosti jiné jednotlivé veci stačí k tomu, aby učinila
takový výrok pravdivým. Tak se napi'. k pravdivosti výroku "človek beží" vy-
žaduje, aby nejaký určitý singulární výrok byl pravsIivý. A stačí libovolný,
a to i za predpokladu, že každý jiný je nepravdivý. Casto jsou ovšem prav-
divé mnohé, ba i všechny. Platí tudíž pravidlo, že je-li možné sestoupit
pod obecným termínem pomocí disjunktivního výroku kjednotlivinám,
a lze-li z Iibovolného singulárního výroku vyvodit takový partikulární
výrok, pak má takový výrok určitou personální supozici. A proto má ve V)í-

roku .rlovék je živočích" obojí extrem určitou supozici, protože plyne
"človek je živočich, tudíž ten človék je živočich nebo onen atd. "Podobne
plyne ..tento človek je živočích", pri čemž se ukáže na libovolného jed-
notlivce, "tudíž človek je živočích". Podobne plyne z výroku "človek je
živočich" výrok "tudíž človek je tento živočich nebo onen živočich nebo
onen atd. "A rovriéž správne plyne z výroku "človek je tento živočích", pri
čemž se ukáže na Iibovolného živočicha, "tedy človek je živočich ". Tudíž
jak "človek" tak .živočich" mají určitou supozici.

Kon Iuzní personáIní supozice je každá personální supozice, která není
určitá. A ta se delí na supozici pouze konfuzní a na supozici konfuzné-
distri bu tivní.

Supozice je PQuze konfuzní, když obecný termín suponuje personál-
ne, pomoci disjunktivního výroku nelze však sestoupit kjednotlivinám,
nepro\, 'deme-li nejakou zmenu na strane druhého extremu, je to však
možné pornocí výroku s disjunktivním predikátem; púvodní výrok musí
být krom toho možno vyvodit z každé jednotliviny. Tak napr. ve výroku
"každý človek je živočich " suponuje ono .živočich " pouze konfuzrié, pro-
tože od živočicha nelze sestoupit pomocí disjunkce k jeho jednotlivinám.
Z výroku "každý človek je živočích" nevyplývá totiž "tudíž je každý človek
tento živočich nebo je každý človek onen živočich nebo je každý človek
ješté jiný živočich atd. " Lze však dobŕe sestoupit k výroku, jehož predi-
kát sesuivá z disjunkce singulárních termínu, protože z výroku "každý člo-
vek je živočich" plyne výrok "tudíž je každý človek tento živočich nebo
onen .ud. " Konsekvent je totiž jeden kategorický výrok složený ze sub-
jektu "človek" a z predikátu "tento živočich nebo onen atd. "Aje zjevné,
že se tento predikát vypovídá pravdivé o každém človeku, a proto je
obecný výrok pravdivý. A také lze onen výrok ze všeho jednotlivého, co je
obsažcno pod pojmem .živočich", vyvodit. Z výroku "každý človék je ten-
to živoŕich", ukáže-li se pri tom na libovolného živočicha, správne plyne
"tudíž každý človek je živočích".
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Supozice konfuzné-distributivní je, když Ize nejakým zpúsobern pomo-
cí kopulativního výroku sestoupit kjednotlivinám termínu (pokud jich
má více) , ale púvodní výrok nelze z žádného z nich formálne vyvodit. Tak
napr. z výroku "každý človék je živočich",jehož subjekt suponuje kon [uz-
né-distributivné, plyne .rudfž tento človek je živočich a onen človek je
živočich atd. "Z výroku "tento človék je živočích", ukáže-li se na nejakého
človeka, ovšem formálne neplyne "tedy je každý človek živočich ''.

Onu omezující poznámku .Jze nijakým zpilsobem sestoupit" jsem priči-
nil, protože nelze vždy sestupovat týmž zpúsobem. Nékdy lze totiž provést
sestup tak, že se ve výrocích neprovede žádná záména, pouze že tam, kde
je v prvním výroku subjektem či predikátem obecný termín, tam se po-
tom dají jednotliviny, jak je to patrné v uvedeném príkladu. Nékdy Ize
však provést sestup až po provedení určité zámeny, nékdy dokonce tak,
že se vjednom výroku néco odejme, co se pŕibere vjiném, a nejedná se
ani o obecný termín ani o jednotliviny pod ním obsažené. R,ekne-li se
napr. "každý človek krorné Sokrata beží" lze jakýmsi zpúsobern sestoupit
kopulativné k nékterým jednotlivinám. Neboť z výroku "každý človek kro-
me Sokrata beží" plyne dobre .rudíž Platon beží a Cicero beží atd. "o dal-
ších odlišných od Sokrata. Avšak v téchto singulárních výrocích se ztrácí
cosi, co se vyskytovalo ve výroku universálním, totiž onen vyjímku ozna-
čující výraz spolu s onou částí jím vyňatou. A tak nelze provést týmž
zpúsobern sestup od výroku "každý človek mimo Sokrata beží" a výroku
"každý človek beží", tak jako ani nelze sestupovat vždy k týmž jednotlivým
včcem.

První konfuzné-distributivní supozice se nazývá pohyblivá, druhá kon-
fuzné-distributivní supozice se nazývá nepohyblivá.

Kap. 71.
Jak lze rozeznat,

kdy má obecný termín jednou supozici a kdy jinou

Když jsme došli až sem, musíme zkoumat, kdy má obecný termín jed-
nu personáIní supozici a kdy jinou. Zaprvé se musíme podívat, jak je
tomu se jmény, zadruhé jak se vztažnými zájmeny. Pro jeden i druhý pŕí-
pad platí totiž rúznä pravidla.

Nej prve je tedy treba védét, že když se v kategorickém výroku nepridá
k termínu žádný univerzální znak, jenž by distribuoval celý extrém výro-
ku (a to ani zprostŕedkované ani bezprostredne, tj. ani jako část toho
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extremu ani jako část extrernu pŕedcházejícího), dále nepŕedcházf-li mu
záp or (či nejaký výraz zápor v sobé zahrnující) nebo univerzální znak, pak
takový obecný termín suponuje určite. Napŕ. ve výroku "človek je živo-
čich" není pŕidán žádný univerzální znak ani zápor ani výraz zápor či
univerzální znak zahrnující, tudíž zde oba termíny suponují určite. To-
též platí o výroku "nejaký človek beží", protože partikulární znak, ať se
pridá nebo ne, nemení personáiní supozici, tŕebaže púsobí často, že ter-
mín suponuje personálne. Podobne je tomu ve výroku .živočich je každý
človek". Zde se sice vyskytuje univerzální znak, ale ten nepŕedchäzf ono-
mu termínu .živočich" - tudíž ono .živočich" suponuje určite. Podobne
je tomu ve výroku .živočích není človek". Zde se sice klade záp or, protože
však nepŕedchäzí onomu termínu .živočich", suponuje .živočich" určite.

Avšak ve výroku "každý človék je živočích" nesuponuje "človek" určite,
protože je distribuován universálním znakem, a ani .živočich" nemá ur-
čitou supozici, protože se vyskytuje zprostŕedkované za univerzálním zna-
kem. Avšak ve výroku .vídoucí každého človeka je živočích" onen znak
"každého" nedistribuuje celý subjekt a proto zpúsobuje, že prcdikát su po-
nuje pouze určite. Tudíž správne vyplývá z výroku .vidoucí každého člo-
veka je živočich" výrok "tudíž vidoucí každého človeka je tento živočich
nebo vidoucí každého človeka je onen živočich nebo onen atd. " Avšak
ve výroku "každého človeka vidoucí je živočich" predikát nesuponuje ur-
čite, protože znak distribuuje celek onoho "človeka vidoucí", A podobne
je tomu ve výroku "kteréhokoli človeka osel béží" - zde totiž predikát
suponuje pouze konfuznč. Avšak ve výroku "osei kteréhokoli človčka
beží" suponuje predikát určite. Podobne ve výroku "človek není živo-
čích", suponuje sice "človek" určité, avšak "živočich" určité nesuponujc,
protože pŕedchäzí zápor, který vymezuje sloveso. Podobne ve výroku "So-
krates se liší od človéka" predikát suponuje neurčité, protože sloveso "se
liší" zahrnuje ZáPOL
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Dúsledky nominalismu pro pojetí vedy

o vede obecne a o vede o prírode zvlášť'

§ 1

Minulost zrodila a vychovala mnohé filosofy pocténé titulem moudros-
ti, kteŕí jako záŕfcí svčtla osvécují jasern svého vedení ty, jejichž mysl je
zaternnéna mlhou nevedomosti. Mezi jinými filosofy se pak jako nej ob-
ratnéjší projevil Aristotelés, proslulý nikoli bezcenným a nikoli opovr-
žení hodným učením, jenž jako rysíma očima propátral záhady pŕírody
a odhalil potomkúm taje pŕírodní Iilosofie.

A protože se pak mnozí pokoušeli jeho knihy vykládat, zdálo se mne
i mnoha jiným, kteŕí mne o to snažné prosili, že bych mčl k prospechu
studujících sepsat, co si myslím, že zamýšlel Aristotelés ŕíci. A nikdo -
pokud by to nebyl človék ŕevnivy - by mi to nernél zazlívat, pokud sdélím
bez nevraživosti to, co se mi zdá pravdčpodobné. Mám totiž na mysli pou-
ze bádaní, a ne svefepý zápas ani nččí (umu, a k výkladu o tom, čeho se
dosáhlo Aristotelovým úsilím, hodlám pŕistoupit bez opovážlivého osobo-
vání. A tak jako s veškerou mírností a beze zloby nčkdy zamítnu mínčnf
jiných, jsem stejné trpélívé pripraven ustoupit, ŕeknu-li nčco, co není
v souladu s pravdou. Pŕesto ať dá ten, kdo opravuje, pozor, aby z ného
návyk vycházet ze špatných principú a pŕízeň či zášť neučinily nékdy pŕe-
krucovače, a ať pŕihlédne k tomu, že se nemohu pŕizpúsobit mínéním
jednotlivých autorú, která si vzájernné odporují.

Tŕebaže onen muž pŕišel s boží pomocí na mnohé velké veci, byl pŕes-
to ornezen svým človéčenstvím a pŕimísil k pravdé nčkteré omyly. Ať mi
proto nikdo nepripisuje uvádéné názory; neboťnehodlám podávatvýklad
o tom, co soudím podie katolické víry, nýbrž o tom, co tento Filosof hlá-
sal nebo co podie svých principú, jak se mi zdá, musel hlásat. Smýšlet
rúzné i protikladné o tom, co chtél ŕíci, je bez nebezpečí pro duši dovo-
leno, protože to nebyl sám púvodce Písma svatého. Omyl zde není spojen
s mravní špatností. Každémuje dokonce pri takovém počínání ponechán
bez nebezpečí svobodný úsudek.

Když tedy hodlám vykládat Aristotelovu pŕírodní filosofii, začnu od
knihy Fyziky, která je první.

1 Pfeloženo z kritického vydání Guillelmi de Ockham Opera philosophica IV, Expositio in
libros Physicorurn Aristotelis, cdiderunt Vladirnirus Richter et Gerhardus Leibold, St. Bo-
naventurae, N. Y. 1985.
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