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Abstrakt
Práce se zabývá analýzou základních tezí Spinozovy ontologie, jak jsou
představeny především v první knize Etiky. S tím je spojena snaha načrtnout
pojmové schéma, které by tuto ontologii přehledně vystihovalo. Jádro textu tvoří
zkoumání několika důležitých metafyzických kategorií, které definují prostor
Spinozovy substanciální ontologie. Jmenovitě se jedná o téma kvantity a
diference, existence a kauzality, imanence a konečnosti. Tyto kategorie představují
určitou zobecněnou linku argumentace, v níž se objeví některé z tradičních
problémů bádání o Spinozově metafyzice, jako jsou například problém sdíleného
atributu či otázka vztahu substance a atributu. Vyústěním práce je interpretace
vyplývání přírody z Boha a jejich vztahu na základě předchozích zjištění.
Abstract
The subject of this paper is an analysis of the fundamental principles of Spinoza's
ontology, as presented primarily in the first book of Ethics. There is a parallel
effort to outline a conceptual scheme, which could render this ontology in a well
arranged manner. The heart of the text consists in a study of some of the important
metaphysical categories, that define the space of Spinoza's substantial ontology.
Namely the concepts of quantity and difference, existence and causality,
immanence and finiteness. These categories represent somewhat generalised line
of argumentation, in the course of which some of the traditional problems of the
research in Spinoza's metaphysics will be covered. For example, the problem of
shared attribute or the question of the substance-attribute relation. In the final part
this will lead to an interpretation, based on the previous findings, of how nature
follows from God and relates to him.
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Úvod
Není tomu ani pět let od posledního neúspěšného pokusu o zrušení cherem, kterou
na Spinozu uvalila amsterodamská židovská komunita. Spinoza jí byl vyhnán,
proklet a zavržen, a to jen krátkou dobu poté, co se ho někdo pokusil ubodat na
schodech samotné synagogy. Zvláštní okolností je skutečnost, že se k jeho případu
nedochovaly příslušné dokumenty obsahující svědectví a zdůvodnění této klatby.
Lze to považovat za důkaz podezření, že tamní komunita vynaložila velké úsilí
pro to, aby Spinozův případ zcela zmizel a nesváděl další učedníky k následování.
Těžko může někdo pochybovat o tom, že Spinoza byl opravdu kacířem.
Nejenže byly jeho názory v příkrém rozporu s tím, co učila jeho církev, ale on se s
těmito názory šířil a chtěl o nich přesvědčit své okolí. V první polovině života
nahlas a otevřeně, ve druhé skrytě, pod znakem růže a heslem caute! Spinoza byl
kacíř a je také jako kacíř filosofy obdivován. Domníval se, že vidí pravdu, a proto
neváhal rozejít se s lidmi, kteří utíkali přes polovinu Evropy, aby mohli uchovat
svoji víru, neváhal se stěhovat z místa na místo, žít v ústraní a ve skromnosti,
neváhal zkoušet publikovat svoje spisy přesto, že mu za ně hrozilo nebezpečí. „Za
druhé nevím, jakými limity musí být omezena svoboda filozofovat,“ říká, když
odmítá profesuru na univerzitě v Heidelbergu. Máme v historii lepší příklad lásky
k pravdě a ke svobodě? Jistě ne mnoho.
To je ovšem jen jedna polovina příběhu. Stát si neochvějně na svém může
znamenat velkou pravdu, ale také veliké šílenství. Snad můžeme říct, že dějiny již
dostatečně prokázaly, že Spinozův hlas byl důležitý a měl by být slyšet. Bylo by
také zajisté zbytečné opakovat zde velká slova chvály a obdivu, která k němu
směřovali mnozí významní myslitelé moderní doby. Chceme jen poukázat na
jistou eleganci této filosofie, čistotu, dalo by se říct, stejně přitažlivou pro
nejrozdílnější povahy. Nietzsche musel Spinozou v mnohém pohrdat, ale
nedokázal se ubránit nadšení, když na pohlednici vzrušeně oznamoval, že nalezl
svého předchůdce. Bergson zase na jednom místě píše, že i kdyby Spinoza žil
před Descartem, stále bychom měli spinozismus. Síla jeho základní filosofická
intuice pro něj vůbec nezávisí na karteziansimu nebo aristotelismu.
Naše práce vychází z pošetilé naděje tuto intuici poodhalit, odkrýt to, co na nás
dodnes působí nově a přesvědčivě v této staré knize, pojmenované s jistou
záhadností Etika. Co je spinozismus? Zvolili jsme jednu z mnoha možných cest,
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kterými se dobrat k odpovědi. Rozhodli jsme se započít v místě, které Spinoza
sám určil jako začátek. V tom nejobecnějším a nejméně hmatatelném. Četbou
první knihy Etiky chceme vytvořit určitou základní představu o Spinozově
ontologii, co nejméně zatíženou dobovými postupy. Zprostředkovat spinozismus v
této obecnosti je naším průvodním cílem. Práce si dále klade následující konkrétní
cíle.
1. Najít a pochopit základní ontologickou strukturu Etiky, ať už se bude jednat
o vztah substance, atributu a modu, nebo o alternativní pojmy, kterými by bylo
možné tuto strukturu reprezentovat. První kapitolu věnujeme základnímu náčrtu
zmíněných vztahů, zavedení některých jednoduchých pojmů a představení
vybraných problémů, na které narážíme hned v tomto prvotním pokusu uchopit
dané termíny.
2. Zpracovat téma jednoty substance a souvisejících kategorií kvantity,
diference a nekonečnosti. Bude se jednat především o problémy několika
úvodních tezí Etiky, ve kterých má být dokázána jedinečnost absolutně nekonečné
substance.
3. Porozumět síti existenčních tvrzení knihy O Bohu a rozpracovat Spinozovo
chápání existence a jejích modalit. To znamená přinejmenším doplnit důkaz
předchozí kapitoly o aspekt existence a ukázat specifičnost Božího bytí.
4. Pod hlavičkou imanence hledat způsob, jakým se příroda vztahuje k Bohu.
Na jedné straně je to otázka vyplývání přírody obecně, na druhé straně možnost
vyplývání konečného z nekonečného. V poslední kapitole využijeme předchozích
zjištění a navrhneme interpretaci tohoto vztahu v odpovědi na některé známé
námitky k metafyzice spinozismu.
Dovolíme si uvést také několik slov k našemu postupu. Vycházíme ze dvou
komentářů spíše analytických, Bennetta a Della Roccy, a dvou spíše
„hermeneutických“, Deleuze a Machereye. Používáme toto odlišení relativně, jako
dva póly, které jsou ve větší či menší míře přítomné v každé interpretaci. Pokud
zdůrazníme první aspekt, hledáme především logickou strukturu v pozadí
základních tvrzení a obecné metafyzické závazky, které vyplývají ze Spinozovy
argumentace. Znamená to hledat přesné vztahy mezi jednotlivými pojmy, pevně
určit jejich význam a udělat první krok k formalizaci. Pokud zdůrazníme druh
aspekt, nahlížíme Spinozovu ontologii jako výraz, který uchopil svět z určité
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perspektivy a přispívá tak k našemu porozumění tomuto světu. Hledáme smysl
Spinozových slov takřka nezávislé na jejich formální podobě, hledáme co mohou
znamenat pro nás, ne jako uzavřený autonomní systém, ale jako jedna z podob
lidského uvažování o povaze skutečnosti.1
Někdo by mohl namítnout, že způsob, jakým je Etika koncipována, zjevně
ospravedlňuje především analytické čtení. Ale máme za to, že každý, kdo se o to
pokusí, velmi rychle dospěje k omezením samotné geometrické metody. Možná
není náhoda, že právě Macherey a Deleuze oba zdůrazňují paralelní proud
Spinozových úvah: „[...] jsou vlastně dvě Etiky v jedné: jedna Etika, která funguje
v modu spojitosti, a skrytá Etika, která funguje v modu nespojitosti a je tvořena
scholii. Když je potřeba, je tu čtyřicet stran bez scholií a dvě scholia, která na sebe
odkazují napříč těmito čtyřiceti stranami. A v těchto scholiích podává [Spinoza]
agresivní verzi toho, co říká geometricky v druhém systému.“2
Nebudeme předstírat, že jde o nějakou promyšlenou syntézu těchto dvou
metod. Naopak, uvádíme to snad jako určitou nedokonalost, že se jedná o práci
eklektickou. Vybíráme tu odsud, tu odtamtud, podle potřeby, snad pragmaticky,
prostě tak, aby nás to dovedlo k naplnění stanovených cílů. Doufáme, že nás tento
přístup dovede k vlastní ucelené interpretaci Spinozovy ontologie, která zůstane
co možná nejvěrnější tomu, co jsme prve označili za její základní intuici. To je
naším záměrem a prosíme čtenáře, aby tento text hodnotili podle toho, nakolik se
jej povedlo naplnit.

1

2

Pro ilustraci navrhujeme zamyšlení nad tím, jak lze v Etice chápat pojem Boha. Na jednu
stranu jde formálně o metafyzický princip, který lze přesně určit a má s běžným pojetím Boha
pramálo společného. Na druhou stranu Spinoza tento princip pojmenovává Bohem z určitého
důvodu a tento důvod, dle našeho názoru, zcela jistě nespočívá ve snaze vyhnout se nařčení z
ateismu. Bylo by naivní nepřiznat si, že Spinozovy úvahy jsou z podstatné části vedeny
podobným záměrem a ne pouze formální logikou. Proto je odůvodněné sledovat a zkoumat i
tento aspekt věci.
Deleuze, Gilles. Cours Vincennes 14/01/1974. Z https://www.webdeleuze.com/textes/175.
Macherey, Pierre. Introduction à l'Éthique de Spinoza. La Nature des Choses. Paris. PUF,
2001, s. 83, fn. 2
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I. Základní ontologie
Spinozův ontologický rozvrh zakládá jednoduché rozlišení. Všechno, co existuje,
existuje buď samo v sobě, anebo v něčem jiném. Odtud přirozeně vyplývají dvě
definice, 1d3 a 1d5. První strana rozlišení odpovídá substanci, druhá strana modu.
Za maskou formálně logické symetrie těchto definic ihned vidíme hlubokou
asymetrii ontologickou. Substance, bytí v sobě, se v první analýze jeví jako něco
nezávislého a soběstačného. Modus, bytí v jiném, naopak vyžaduje ke své
existenci druhý člen, tedy to jiné, na kterém jeho existence závisí. Spinoza oba
pojmy propojuje tím, že modus zároveň definuje jako affectio substance, což lze
přibližně interpretovat jako proměnlivý způsob nebo stav jejího bytí.
Obě definice v sobě mají druhou část, ve které je původní rozlišení přesunuto
na pojmovou rovinu. Tak je substance zároveň chápána skrze sebe samotnou a k
vytvoření jejího pojmu není zapotřebí pojmu jiné věci. Obráceně je tomu pak v
definici modu. Ontologická a pojmová rovina si pro Spinozu navzájem odpovídají
a některé příklady této skutečnosti se budou průběžně objevovat v dalších
kapitolách. Ověřit, jakou přesně hraje tento „paralelismus“ bytí a pojmu v Etice
roli a jaké jsou jeho alternativy, by si nicméně vyžádalo samostatnou studii.3
Pro uvedení kontextu můžeme Spinozovo uvedení substance porovnat s
pojetím jeho nejbližšího filosofického předchůdce. Descartes ji v Principech
Filosofie definuje obdobně jako „to, co existuje tak, že ke své existenci
nepotřebuje nic jiného.“4 Záhy vyjde najevo, že tuto podmínku splňuje pouze Bůh,
jelikož stvořená jsoucna ke své existenci vyžadují Boží souběh (concursus).
Pojem substance tak neužíváme jednoznačně, pro stvořené věci je nezávislost
pouze relativní.
V odpovědích na námitky ale nalezneme jinou formulaci, bližší dřívější tradici.
Substance je zde subjekt námi vnímaných vlastností, kvalit a atributů. 5 Takto
vyložený pojem substance je na rozdíl od prvního jednoznačný, neboť bez dalšího
upřesnění následují definice tří druhů substancí, tj. mysli, tělesa a Boha.
3

4
5

Něco podobného lze říci o mnoha zde naznačených problémech. Tato řada relativně
jednoduchých rozlišení nám slouží pouze jako prvotní přiblížení, jako základní materiál, jehož
prostřednictvím můžeme se Spinozovou ontologií pracovat. Pokud někdo namítne, že celá věc
je mnohem komplikovanější, nezbude nám než souhlasit a poprosit čtenáře o trpělivost s
naším postupem.
Descartes, René. Principia Philosophiae. I.51, AT VIII s. 24
Definice V z odpovědi na druhé námitky k Meditacím. Descartes, René. Meditace o první
filosofii. Praha. Oikoymenh. 2003, s. 139
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Přestože Descartes o obou výkladech tvrdí, že jsou jediné možné, a že jeden
výměr má být víceznačný a druhý ne, nemusí zde ještě být rozpor. Jsme pouze
nuceni rozštěpit pojem substance a mluvit o relativní substancialitě stvořených
věcí. I kdybychom však ponechali Boha stranou a zabývali se jen stvořeným
světem, ve Spinozově výkladu těchto pojmů přesto není možné, jak dále uvidíme,
stvořeným věcem substancialitu přisoudit.
Stále se nacházíme ve světě zcela abstraktně definovaném strukturou bytí v
sobě a bytí v jiném. O ní lze logicky odvodit některá tvrzení, například to, že
substance přirozeně předchází svým modům (1p1). Nyní je ale potřeba ukázat,
jakým způsobem tato struktura odpovídá naší zkušenosti. Všechno se výrazně
komplikuje ve chvíli, kdy Spinoza zavádí pojem atributu jako „to, co rozum u
substance vnímá jako konstituující její esenci“ (1d4). Uveďme v několika
krátkých poznámkách některé z vyvstávajících problémů.
1. Definice atributu, vklíněná mezi definice substance a modu, se pohybuje na
odlišné rovině. Na první pohled nemluví o pojmech ve stejném smyslu, jako tomu
bylo v dodatku k předchozím definicím. Atribut je zde představen v podřízeném
smyslu, je to něco, co vnímá rozum. Ale jeho ontologický status zůstává naprosto
nejasný. Je to tedy něco rozdílného od substance? Konstituuje opravdu esenci
substance, nebo je tak pouze vnímán? Je to snad jen pomyslná věc, ens rationis?
Spinoza je známý svými výhradami vůči antropocentrismu. Etika je vyložena
geometrickým způsobem zčásti proto, aby byla tvrzení dokázána nutně a
objektivně, neboli sub specie aeternitatis. Adekvátní idea musí odpovídat tomu,
jak jsou věci ve skutečnosti. Proč tedy Spinoza definici atributu uvozuje
vnímajícím rozumem?
2. V tvrzení 9 a 10 přichází šokující prohlášení, že jedna substance může mít
více atributů. Čtenář Descarta si odnáší poměrně intuitivní pochopení toho, jaký
má pro substanci atribut význam. Definuje její druh. Není to jen něco vnějšího,
přilepeného na ní jako tapeta na holé stěně, ale esenciální struktura, která
substanci udává její způsob bytí ve světě. Věc, která by měla více atributů, by se
projevovala zcela různorodými, disparátními způsoby a není proto snadné vidět, z
jakého důvodu bychom měli tyto odlišné projevy chápat jako jednu a tutéž
substanci.
Spinoza se také hned ve scholiu k desátému tvrzení brání, že zdaleka není
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absurdní, aby substance měla více atributů. Z jakého důvodu? Protože každá entita
musí být chápána pod nějakým atributem a čím více má reality, tím více má
atributů, které vyjadřují nutnost a nekonečnost. Zatímco první část je poměrně
nekontroverzní, druhá znovu předpokládá, že je vůbec možné, aby entita měla
více atributů. Tato druhá část je pouhým zopakováním předchozího devátého
tvrzení. Vše, co se v něm ale dozvíme je, že důkaz má být evidentní ze čtvrté
definice, tedy z definice atributu. To znamená, že „množství“ toho, co intelekt u
substance vnímá jako konstituující její esenci, proporcionálně odpovídá míře
jsoucnosti (realitas, esse) dané substance. Za povšimnutí také stojí skutečnost, že
na deváté tvrzení není v žádném dalším tvrzení etiky odkaz.6
3. Atribut podle Spinozy vyjadřuje realitu nebo bytí substance. Vztah atributu a
modu popisuje také jako vyjadřování, jen určitým a konečným způsobem. Z této
perspektivy můžeme nakonec dát do jedné řady trojici, jíž je Spinozova ontologie
běžně vysvětlována, tedy substance—atribut—modus. Jenže jaká může existovat
podobnost mezi vztahem obou krajních členů s atributem? Co je vyjadřování za
relaci?
V této řadě si můžeme všimnout znepokojivé skutečnosti, že atribut se ve
Spinozových distinkcích pohybuje střídavě poblíž substance i modu. Je chápán o
sobě, ale existuje v substanci. Je součástí přírody tvořící, ale vyjadřuje bytí
substance již jako určitá mnohost. Je „uzavřený do sebe“, ale zároveň jako nedílná
součást celku.
4. Jestliže jsme v minulé poznámce řekli, že atributy existují v substanci (jak se
dozvídáme ve scholiu k tvrzení 10) a jsou tedy bytím v jiném, na jiném místě
Etiky nalezneme tvrzení, že atribut existuje v sobě (1p29, sc.). Atribut podobné
rozpory přitahuje a to, spolu s problémem mnohosti v jednotě substance, činí
obtíže nadějné interpretaci atributu jako věci totožné se substancí.
Ve Spinozově korespondenci jsou k nalezení místa z předchozích náčrtů Etiky,
které nechal kolovat mezi kroužkem svých čtenářů. Je z nich zjevné, že Spinoza s
definicí atributu dlouhodobě bojoval a pozměňoval jeho vzájemný vztah se
substancí. Tak je ve druhém dopise „nejšlechetnějšímu a nejučenějšímu“ Henry
6

Můžeme zde také upozornit na dopis osmý a devátý, kde De Vries tlumočí otázky své studijní
skupiny Spinozových textů. Jedna z nich se týká právě možnosti více atributů u jedné
substance. Spinoza opakuje zmíněná tvrzení, která ale nevypadají, že by mohla obstát jako
samostatný důkaz. Complete Works [=CW], s. 778-783 [G. iv, 38-46]
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Oldenburgovi atribut definován jako „to, co je chápáno v sobě a skrze sebe a co
nevyžaduje k vytvoření svého pojmu pojem jiné věci“. To je doslovná část
definice substance z finální verze Etiky. V dopise devátém je atribut „totéž co
substance, jen je tak nazýván s ohledem na rozum, který substanci přisuzuje jistý
specifický druh přirozenosti“.7
Otázce povahy atributu věnujeme tolik prostoru z toho důvodu, že jde o
naprosto klíčový pojem Spinozovy ontologie, který je nutný pro pochopení
fungování substance. Pro naše otázky je dále podstatný ve své funkci principu
diference a mnohosti, měřítka reality a takříkajíc kulis, ve kterých se odehrává
věčné divadlo modifikací. Prozatím se pokusíme vyhnout interpretačním
rozhodnutím ve výše nastíněných problémech a budeme postupovat heuristicky, s
nadějí, že se funkce, kterou atribut plní v ontologické stavbě Etiky, vyjeví na
pozadí analýzy vlastností substance.
Shrňme dosavadní přehled Spinozovy základní ontologie. Všechno, co ve světě
existuje, je buď nezávislé bytí v sobě, anebo bytí v jiném. Bytí v sobě odpovídá
pojmová nezávislost, zatímco bytí v jiném je chápáno skrze toto jiné. Tyto
definice jednoznačným a vyčerpávajícím způsobem definují substanci a její
modifikace. To, co rozum u substance vnímá jako konstituující její esenci
nazýváme atributem. Ten vyjadřuje její realitu nebo bytí, ale jelikož může mít
substance teoreticky více vzájemně nezávislých atributů, nemůže být výhradní
strukturou, která by plně určovala její způsob bytí ve světě. Každá entita musí být
chápána pod nějakým atributem.
Tyto definice a teze jsou základem, který při běžném čtení nalézáme
bezprostředně v textu Etiky. Budou nám sloužit jako východisko a vodítko pro
naše zkoumání. Víme, že Spinoza postupuje specifickou metodou a že pojmy,
které nám hned zpočátku nabízí, nemusí být ty, skrze které vede nejjednodušší
cesta k pochopení jeho metafyziky. Ale nejen to. Může se dokonce stát, že se v
průběhu zkoumání ukáže, že toto původní rozdělení a určení není přesné, že je
potřeba ho upravit, či zcela změnit. Vstupme tedy rovnou do další kapitoly, ve
které budeme mluvit o základní otázce vnitřní strukturace bytí.

7

Dopis 2, resp. 9. CW, s. 762, 782 [G. iv, 7, 46]
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II. Kvantita a diference
Jedno z nejzásadnějších témat prvních deseti tvrzení Etiky, je bezpochyby téma
diference. Jaké typy distinkcí můžeme mezi věcmi najít? Na čem jsou založené?
A na co jsou aplikovatelné? Analýza této zcela fundamentální metafyzické
kategorie Spinozu vede k tezi, že existuje jen jediná substance celého světa.
Povrchová struktura Etiky nám tvrdí, že dané tvrzení lze dokázat čistě na základě
toho, že víme dvě věci. Za prvé, že dvě substance nemohou žádný atribut sdílet. A
za druhé, že existuje substance se všemi atributy. Obě tato tvrzení mají své
problematické stránky.
Nejprve se podíváme na první předpoklad, totiž notoricky známé tvrzení 5, ve
kterém Spinoza odkrývá svoje základní pojetí distinkcí. Druhý krok musí spočívat
ve vysvětlení Spinozova základního přesvědčení, že substance může mít více než
jeden atribut, které logicky směřuje k představě jediné substance pro všechny
atributy. Pokus pochopit entitu tohoto druhu musí vést přes analýzu toho, co
Spinoza myslí nekonečností a jak tato nekonečnost souvisí s kvantitativními
určeními obecně. Ve výsledku by se tak mělo ukázat, jaké diference lze hledat v
bytí chápaném o sobě, do jaké míry na toto bytí vůbec můžeme aplikovat
kvantitativní určení, totiž zda lze říci, že je jedno, jedinečné, nedělitelné,
jednoduché, univerzální, všeobsahující nebo absolutní.
1. Jedinečnost přirozenosti
Čtvrté tvrzení Etiky říká, že „dvě nebo více odlišných věcí se jedna od druhé liší
buď růzností atributů substancí, nebo růzností jejich modifikací.“ Reálně (mimo
rozum) totiž existují pouze substance a jejich modifikace. Čím jiným by se tedy
mohly věci lišit? V důkazu čteme doslova: „Není tedy dáno nic mimo rozum, čím
by se mohlo více věcí mezi sebou lišit, kromě substancí, nebo, což je totéž (z
definice 4), jejich atributů a jejich modifikací.“ 8 Spinoza zde definuje dva druhy
rozdílnosti, které v prvním dodatku ke Krátkému pojednání nazývá realiter a
modaliter, tedy reálná a modální.9
Odtud je už snadná cesta k důležitému proti-karteziánskému tvrzení 5, které
dokazuje, že nemohou existovat dvě nebo více substancí se stejným atributem.
8
9

Všimněme si, že Spinoza zde klade atributy jako něco existujícího mimo rozum. Tím se
rovnou vyhneme chybnému čtení, kterého se dopouští například Hegel.
CW, s. 102
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Substance se nemohou lišit pouze modálně, neboť bytí v sobě ontologicky i
pojmově předchází bytí v jiném. Důvod odlišnosti substancí tak kvůli zmíněné
asymetrii nemůže spočívat na modální úrovni.10
To lze snadno ukázat na konkrétním příkladě rozlehlé substance. Známá výtka
k Descartově tvrzení o pluralitě rozlehlých substancí zní, že za předpokladu
neexistence prázdného prostoru není žádný dobrý důvod klást mezi jednotlivé
materiální věci reálnou (substanciální) odlišnost. Příklad vosku z Meditací je v
tomto ohledu až přehnaně zavádějící – stačilo ho k ohni přiblížit ještě o malý
kousek a po substancialitě by bylo veta. Proto i Descartes sám na některých
místech uvažuje o jednotlivých materiálních věcech jako o modifikacích jediné
všeobjímající rozlehlé substance. (Provést podobnou úvahu i v případě myslící
substance je ve Spinozově filosofii snazší vzhledem k jeho panpsychismu. Od
Descarta bylo příliš egoistické považovat ego za substanciální princip jednoty).
Spinoza zde ovšem není zcela precizní, neboť text lze číst dvěma způsoby, z
nichž první varianta sice z doposud řečeného vyplývá, ale je příliš slabá pro
pozdější důkazy, zatímco druhá varianta není dostatečně explicitně dokázána.
První z nich říká, že se dvě substance musí lišit alespoň v jednom atributu, druhá,
že se musí lišit ve všech. Problém je, že pokud ještě nevíme, že substance může
mít více atributů (což Spinoza doposud naznačil jen v definici Boha), jsme nuceni
obě čtení směšovat. Nicméně čtenář dopředu poučený o promiskuitě substance v
otázce atributů si položí otázku, zda může nastat situace, ve které existují dvě
substance sdílející pouze některé ze svých atributů. Pokud ano, nebylo by možné z
existence substance o nekonečnu atributů odvodit nemožnost žádné další (1p14,
viz níže důkaz jedinečnosti).
Spinoza zjevně potřebuje a chce zastávat silnější variantu. Jak píše například v
dopise Oldenburgovi: „V přírodě nemohou existovat dvě substance aniž by se
zcela lišily v esenci.“11 Je ovšem pozoruhodně obtížné zodpovědět tuto zdánlivě
banální námitku, datovanou již od Leibnize, čistě s pomocí toho, co nám Spinoza
v Etice nabízí. Navrhovaných řešení existuje celá řada a většinou spočívají v
nalezení nějakého suplementu v podobě až příliš skrytého předpokladu či
10 Je vhodné položit si zde otázku (jako to dělá například Bennett), zda je toto tvrzení opravdu
samozřejmé. Ponecháváme ji zatím stranou s nadějí, že bude dostatečně uspokojivě
zodpovězena níže, v debatě o substanciální diferenci.
11 Dopis 2. CW, s. 762 [G. iv, 8]
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komplikované úvahy zahrnující množství interpretačních rozhodnutí.
Namísto toho se zde pokusíme na problém podívat ze systémového hlediska,
abychom s trochou štěstí nalezli vysvětlení toho, jak mohl Spinoza podobný
problém zanedbat. V těchto prvních několika tvrzeních Etiky jsou odkryty těžce
vybojované základy jeho ontologie. Jejich hloubku lze potvrdit nahlédnutím do
Krátkého pojednání a v následujících kapitolách některá taková srovnání
provedeme. Zde se jedná především o charakteristiky nejdůležitějších kategorií,
ve kterých se má celý výklad odehrávat, spolu s analýzou vztahů identity a
diference mezi nimi. (Je třeba si také uvědomit, že specifický postup a řazení
výkladu Etiky nesleduje vždy logiku věci směrem nejsnadnějším pro pochopení.)
Proto v našem postupu nejde pouze o ad hoc řešení daného problému, nýbrž o
otázku celkového chápání architektury Spinozova systému.
Máme za to, že spinozistická odpověď na otázku, proč nemohou dvě substance
sdílet atribut, vposledku zní tak, že by podobná situace byla v rozporu s definicí
substance. Nyní se ukáže závažnost, které nabývá ono „v sobě“ a „o sobě“ v
definici bytí v sobě chápaného o sobě na základě Spinozova filosofického
rozhodnutí vést substanciální ontologii se vší důsledností. Představme si tedy
scénář, kdy v univerzu existují dvě substance s více atributy, z nichž jeden,
říkejme mu A, jim je společný. Každý atribut musí být chápán o sobě 12 (esence
substance je tak konceptuálně roztříštěná), to znamená, že lze a je nutné esence
obou substancí částečně zahrnout pod jediný pojem A. Substance jakožto původní
jednota pak přestává být pochopitelná skrze sebe samotnou, neboť vyžaduje
nadřazený pojem A, který je vlastní i jinému bytí. Nebo jinak, jedna substance
vyžaduje ke svému pochopení skrze společně sdílenou kategorii bytí (tj. atribut A)
pojem druhé substance.13
Je potřeba si uvědomit, že stejná úvaha neplatí pro vlastnosti-propria substancí,
jako jsou existence, nekonečnost, nedělitelnost apod., neboť každá taková
jednotlivá vlastnost se plně vyčerpává v popisu jediné substance a nezavádí mezi
zmíněné substance žádný nový vztah. Naproti tomu sdílený atribut znamená, že
dvě takto související substance vstupují na stejné pole, protínají se v určité
12 1p10. Jelikož plyne nezávisle přímo z definic, jsme i v logice Etiky oprávněni užít ho jako
premisu. Důkaz je samozřejmě zcela nejasný bez adekvátní interpretace toho, co je atribut.
13 Podobné vyjádření nalezneme v tvrzení 14: „pokud bychom připustili nějakou substanci mimo
Boha, musela by být vysvětlena některým z Božích atributů.“ To je Spinozův alternativní popis
situace, ve které dvě substance sdílejí atribut.
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společné rovině bytí (totiž té, která je dána atributem A). To mimo jiné znamená,
že jsou obě konečné a kauzálně propojené (z definice 2 a axiomu 414).
Směřujeme tím k závěru, že substance musí být nezávislá ontologicky i
konceptuálně v tom nejširším smyslu slova. Musí být cele pochopitelná sama ze
sebe samotné a to včetně svých kvalit. Naopak možnost dvou substancí s
atributem A by znamenala nutnost pochopit jejich vzájemný vztah, determinaci a
omezení. Boj substancí o podíl na bytí je hra s nulovým součtem. Co jedna má,
druhé chybí. A pochopit proč substanci něco chybí je možné jen ve vztahu k tomu,
co ji omezuje, neboť substance sama je plností bytí.
Naše úvaha vychází z rozšíření druhého tvrzení Etiky, ve kterém Spinoza říká:
„Dvě substance, které mají odlišné atributy, mezi sebou nemají nic společného.“
Na tomto tvrzení jsou pozoruhodné dvě věci. Jeho důkaz a to, jak málo pozornosti
se mu dostalo.15 Nadto trpí stejnou dvojznačností jako tvrzení páté, s tím rozdílem,
že zde opravdu není zřejmé, kterou variantu zvolit. Širší čtení by mluvilo o dvou
substancích mající odlišné alespoň některé atributy a užší o dvou substancích
mající odlišné všechny atributy. Širší a silnější čtení by problém sdílených atributů
vyřešilo, neboť pokud nemohou mít substance s odlišnými atributy nic
společného, těžko mohou sdílet nějaký atribut.16 Na první pohled se dokonce zdá,
14 Macherey k axiomu 4 píše: „A obráceně jsou věci téže přirozenosti nutně kauzálně propojené,
což je jediný způsob, jak se k sobě vztahují.“ Macherey, P. Introduction, s. 60
15 Jonathan Bennett mu ve své rozsáhlé studii o Etice věnuje přesně jeden odstavec. Ve
skutečnosti spíše jen jednu větu: „Pokud by bylo širší čtení správné (viz níže), pak by dobře
zaplnilo mezeru v 1p5d.“ Bennett, Jonathan. A Study of Spinoza's Ethics. Indianapolis, IN.
Hackett Pub., 1984, §17.5
16 Uvedené zmínky v Bennettově studii se chopil Don Garrett ve svém eseji Ethics IP5: Shared
attributes and the basis of Spinoza's monism, kde vyvrací pět různých argumentací pro
překonání probíraného problému. Co se týče návrhu na využití druhého tvrzení, na několika
stranách zde ukazuje, proč považuje za správnou slabší verzi. Jeho důvody můžeme stručně
shrnout takto: Za prvé, důkaz se vůbec nezabývá tím, proč by odlišnost v některých atributech
měla mít za důsledek skutečnost, že dvě substance nemají nic společného. Za druhé, pouze se
tím posouvá problém z pátého tvrzení, neboť můžeme popřít, že by Spinoza ukázal dobrý
důvod, proč by něco takového mělo platit. Za třetí, Garrett navrhuje zdůvodnění restrikce
platnosti argumentu na substance se všemi atributy odlišnými – nemít nic společného je
silnější pojem než nezahrnovat pojem druhého, tedy dvě substance by mohly být svébytné, jak
si to definice žádá, ale zároveň mít něco společného, totiž právě některý z atributů. (My se
proti tomu snažili ukázat, že mít společný atribut vždy už znamená, že pojem jedné substance
zahrnuje pojem druhé.) Zdůvodnit podobně omezení na substance s některými atributy
odlišnými nelze. Za čtvrté, Spinoza druhé tvrzení nevyužívá k podepření důkazu pátého
tvrzení. Naše úvaha vychází pouze z myšlenky druhého tvrzení a nevyžaduje jeho silnější
čtení, nicméně pokud platí tvrzení páté v celém zamýšleném rozsahu, pak samozřejmě platí, že
žádné dvě substance nemají nic společného. Několika bodů z Garrettovy argumentace se
přesto dotkneme a ukážeme, že jeho správné postřehy mohou hrát stejně dobře pro obě strany.
V Cover, J. A., and Mark Kulstad, eds. Central Themes in Modern Philosophy: Essays
Presented to Jonathan Bennett. Indianapolis. Hackett Publishing, 1999, s. 69-108
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že by učinilo vůbec celou argumentaci pátého tvrzení zbytečnou, neboť pokud
nemohou mít substance společného nic, pak přirozeně ani všechny atributy.
Nejprve důkaz: „Je zjevné ze třetí definice. Každá [substance] totiž musí být
v sobě a být skrze sebe chápána, neboli pojem jedné nezahrnuje pojem druhé.“
Otázka zní, proč v důkazu není žádná zmínka o tom, že mají substance rozdílné
atributy? Nabízí se samozřejmá odpověď, že pokud by měly společné atributy,
pak by měly něco společného. Položíme tedy otázku jinak. Pokud z definice
plyne, že dvě substance mezi sebou nemají nic společného, jaký má Spinoza
důvod omezit tento závěr pouze na substance s rozdílnými atributy namísto toho,
aby přímo odvodil nemožnost sdílených atributů?
Výše jsme v poznámce zmínili důmyslný návrh Dona Garretta, který říká, že
nemít nic společného je silnější pojem než nezahrnovat pojem druhého. Tedy je
představitelná situace, kdy dvě odlišné substance sdílí atribut, aniž by pojem jedné
zahrnoval pojem druhé. Restrikce by pak zamezila právě tomuto případu.
Nemůžeme bez výhrad souhlasit ani s jedním z těchto tvrzení. Proč není
podobná situace možná jsme vysvětlili o několik odstavců dříve. Domníváme se,
že ve chvíli, kdy pojem jedné substance nemá zahrnovat pojem druhé, není
možné, aby sdílely atribut. Pak ovšem nemohou mít ani nic společného. A pokud
jde o raison d'être takzvané restrikce, bohatě dostačuje, aby zamezila aplikaci
tvrzení na doposud nevyvrácené substance téže přirozenosti.
Doposud řečené můžeme zrekapitulovat následujícím způsobem. Uvažujeme-li
substanci (bytí v sobě), jejíž esence je konstituována samostatnými atributy,
popisovali jsme ve vztahu k jiné substanci tři různé scénáře. Pokud by se
substance lišily v každém jednotlivém atributu, pak by jejich přirozenost měla být
odlišná. Pokud mají všechny atributy stejné, pak se obě substance slévají v
jedinou. A konečně, pokud by měly sdílet atribut, můžeme takovou situaci popsat
dvěma způsoby (modifikace stále necháváme stranou): v prvním případě by obě
substance realizovaly určitou část atributu (byly by v tomto ohledu konečné a
limitované), což je, jak jsme vysvětlili, v rozporu s definicí substance; v druhém
případě by zde existovala určitá forma superpozice a vzájemná distinkce by
musela být čistě numerická. Z ontologického hlediska ovšem taková situace
nedává smysl, protože neexistuje žádná vyšší rovina, ze které by bylo možné
nahlédnout takovou odlišnost. Substance se v „místě překrytí“ zbortí v jedinou a
18

pro udržení jejich svébytnosti musíme atribut přiřknout jediné z nich. To si lze
opět snáze představit z perspektivy atributu: jaký by mohl být důvod přisoudit
určitou rovinu bytí dvěma různým substancialitám?17
2. Jedinečnost univerzální
Naše rozpracování problému sdíleného atributu nás dovedlo k úvahám o
substanciální diferenci. Tak chceme pojmenovat princip, který by mohl odlišit
jedno bytí v sobě od jiného. Již u samotné definice substance (spolu s jejím
důsledkem 1p2) jsme viděli, že jiné bytí v sobě musí být odlišné absolutně – je v
sobě, chápáno o sobě, nemá jedno s druhým nic společného ani v bytí ani v
pojmu. Ale jak si vůbec představit takové bytí, o kterém snad ani nelze říci, že by
bylo mnohým? Jedno bytí v sobě by „stálo vedle“ jiného, absolutně odlišného,
nijak by se k němu nevztahovalo. Nekonečno světů, které nemají okna. Již víme,
že Spinoza jde jinou cestou. Místo absolutně odlišných, nekonečných a do sebe
uzavřených substancí chápe vše, co jest, jako jedinečné bytí absolutní, které
nazývá Bůh.
Pro úvod do důkazu jedinečnost ještě chvíli setrvejme u substanciální
diference. Ptali jsme se, čím můžeme vposledku odlišit jednu substanci od druhé a
jednoduchá odpověď může znít, že mají odlišnou přirozenost. Tu můžeme dále
analyzovat a popsat ve formě atributů. Věc se komplikuje tím, že právě atributy
jsou naší výchozí formou poznání, způsobem, jakým se nám přirozenost substance
dává, jeví, vyjadřuje. Otázka tak zůstává stále stejná: jakým způsobem přejít od
reálné (atributální) distinkce k substanciální diferenci, nebo jinak, jak poznáme, za
kterými atributy se skrývá ta samá substance a za kterými už začíná jiná? Spinoza
nám odpovídá, že takové znamení bychom hledali marně (1p10 sc.).
Již jsme zmínili, že se nám v zásadě nabízejí dvě krajní možnosti. Jediné
absolutní bytí o sobě, nebo, na druhé straně, nekonečné množství nekonečných a
zcela disparátních monád. Snad by postačil v textu naznačený čistě racionalistický
důkaz z principu dostatečného důvodu. Substance musí být jedinečná, protože
nelze najít důvod, proč bych jich mělo být vícero, nebo jinak, existence dvou
17 Analytickým jazykem bychom mohli říct, že u atributu/substance nemá smysl rozlišovat
type a token. Viz 1p8 sc2., cf. Della Rocca, Michael. Spinoza. Routledge, 2008, s 48-49; a také
Delbos, Victor. La notion de substance et la notion de Dieu dans la philosophie de Spinoza.
Revue de Métaphysique et de Morale, 1908, s. 784-786
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substancí by musela mít důvod v pojmu substance samotné. Ale nepředbíhejme, v
relevantních tvrzeních 11 a 14 postupuje Spinoza poněkud odlišným způsobem.
Spinozovu pojetí existence a obecnému důkazu existence substance zasvětíme
příští kapitolu, prozatím tedy předpokládejme, že jde o korektní a platnou úvahu.
Podle tvrzení 11 Bůh, tedy substance sestávající z nekonečna (tj. ze všech)
atributů, existuje, jelikož k esenci substance náleží existence. Nebo alternativní
úvaha – a zde je problém ještě markantnější – nic nemůže zapříčinit jeho
neexistenci. Proč? Jelikož interně je vlastní přirozenost Boha podle Spinozy
konzistentní a nic externího nemůže substanci žádným způsobem ovlivnit, jak
jsme viděli ve druhém tvrzení. Pro jinou substanci už pak ovšem není místo.
Známou námitkou je argument Garettův. Představme si, že bychom podobnou
úvahou postupovali nejprve s materiální substancí. Dokázali bychom, že existuje,
neboť k esenci substance náleží existence. A hned v dalším kroku bychom mohli
dokázat neexistenci Boha, neboť ten by musel sdílet atribut s naší materiální
substancí (přirozenost Boha zahrnuje všechny atributy). A podobně bychom mohli
důkaz vést pro všechny ostatní představitelné substance.18 Čím je tedy Spinoza
oprávněn zvolit za výchozí bod úvahy právě Boha? Není takové rozhodnutí čistě
arbitrární? Přibližme si nejprve Deleuzovu úvahu na toto téma.
Deleuze pracuje s problémem substancí s totožným atributem. Kromě již
zmíněného důkazu ad absurdum najdeme pro tvrzení, že nemohou existovat dvě
substance téže přirozenosti také důkaz pozitivní (ve scholiu k osmému tvrzení),
jejž můžeme shrnout následujícím způsobem: pravá definice určité přirozenosti
nikdy nemůže obsahovat numerické určení svých instancí, neboli pokud nějaké
věci existuje nějaký počet, každé individuum musí mít vlastní externí příčinu své
existence. Pro Spinozu představuje „absolutní pravidlo“, že obecně vše, co může
mít více instancí, musí mít sobě vnější příčinu existence. To samozřejmě vylučuje
možnost více substancí jedné přirozenosti.19
Tuto úvahu Deleuze dále abstrahuje na metafyzický princip: „povaha
numerické distinkce vylučuje možnost udělat z ní distinkci reálnou či
substanciální.“20 Tentýž závěr následně prezentuje ve formě sylogistického
18 Garrett, Don. Spinoza's ontological argument. In: The Philosophical Review. Vol. 88, No. 2
(Apr., 1979), s. 198-223
19 Jak ukážeme níže, substanci vůbec nelze chápat jako instanci nějaké přirozenosti.
20 Deleuze, G. Spinoza et le problème de l'expression. (=SPE) Paris. Les Éditions de Minuit,
1968, s. 25. Je možné věci odlišit numerickou distinkcí na úrovni modální, neboť bytí v jiném
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výroku, „numerická distinkce není nikdy reálná“. Pro Deleuze pak deváté tvrzení
Etiky představuje bod zlomu, ve kterém se osa výkladu mění z prokazování toho,
že je jen jedna substance pro každý atribut, na tezi, že je jen jedna substance pro
všechny atributy. Rázem dodává, že „se zdá obtížné uchopit, jaká je mezi těmito
dvěma tématy návaznost. Neboť jaký význam máme v této nové perspektivě
přisoudit prvním osmi tvrzením?“ Východisko vidí v tom, když si uvědomíme, že
„stačí provést to, co se v logice nazývá obrácení obecného záporu.“ Z původního
„numerická distinkce není nikdy reálná“ se rázem stává tvrzení „reálná distinkce
není nikdy numerická.“21 To podle Deleuze znamená, že reálná odlišnost atributů
neimplikuje numerickou odlišnost jim odpovídajících substancí.
Dovolíme si s tímto postupem polemizovat. Přesné vyjádření původně
dokázaného principu totiž bude znít spíše tak, že numerická distinkce sama
nezakládá reálnou distinkci, respektive, že věci se nemohou lišit čistě numericky,
pokud nemůžeme pro každou z nich dohledat externí příčinu. Ptáme-li se tedy
například, proč nemohou existovat dvě rozlehlé substance, Spinoza odpovídá, že
definice substance neobsahuje určitý počet, tedy by musela existovat nějaká
externí příčina, která by způsobila, že jsou substance tohoto typu dvě, ale tu
samozřejmě nemůžeme najít, protože substance jako bytí o sobě žádné externí
příčiny nedovoluje.
Obrácení tohoto principu ovšem vyjde tak, že reálná distinkce nikdy není
pouze numerická. Nezdá se nám, že by to bez dalšího znamenalo, že o věcech,
které se reálně liší, nejde říci, že je jich nějaký počet. Co chce Deleuze vposledku
ukázat je to, že Spinozova reálná distinkce je ve skutečnosti distinkce formální,
distinkce mezi dvěma formalitami jedné a téže věci, tedy distinkce, která neznačí
rozdělení a kvantitativní mnohost v ontologickém řádu, a přesto nevzniká pouze v
mysli, ale je nějak ukotvena v samotné věci:
„Atributy se od sebe reálně liší: Žádný z nich nepotřebuje jiný atribut ani nic
dalšího k tomu, aby byl pojímán. Vyjadřují tedy absolutně jednoduché
substanciální kvality, a proto je třeba říct, že každému atributu kvalitativně či
formálně (nikoli numericky) odpovídá jedna substance. Jde o formální a čistě
operuje v prostoru určovaném sobě vnější kauzalitou. Existuje zde tedy vyšší rovina, která
distinkci zajistí. V případě substancí, které mají příčinu i určení pouze samy v sobě, podobná
distinkce nedává smysl.
21 Tamtéž, s. 27
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kvalitativní mnohost, která je definována v prvních osmi tvrzeních Etiky a
umožňuje přiřadit každému atributu jednu substanci. Reálné rozlišení mezi
atributy je formálním rozlišením mezi posledními substanciálními „costmi“
(quidditates).22
Přesto, že nejsme zajedno s formálně logickou stránkou Deleuzovy
argumentace, musíme si položit otázku, zda se lze jeho závěrům vyhnout. Tím se
zároveň vracíme k naší úvaze o substanciální diferenci a dvěma krajním
možnostem, které se nabízejí. Tedy buď absolutní jediné bytí, anebo nekonečně
disparátních substancí. Definitivní důkaz by musel ukázat nutnost jedné z
možností, anebo ukázat nemožnost druhé. Už víme, že Spinoza tvrdí, že není
důvod myslet si, že by substancí bylo více (popření nutnosti mnohosti) a to na
základě vyvrácení naší intuice, že reálná (reálně-formální, atributální) distinkce
implikuje ontologickou (reálně-numerickou, substanciální) distinkci, totiž že by
musela každému atributu odpovídat substance. „Má to daleko k absurditě“, píše
Spinoza, „přisoudit substanci více atributů“ – a hned v další větě je to nejen
možné, ale dokonce „není nic jasnějšího“, je to nutné! (1p10 sc.)
Jak čteme v 9. dopise, De Vriesovi, Spinoza má pro své tvrzení dva důkazy.
První zní: „každou entitu musíme pojímat pod nějakým atributem a čím více
reality či bytí entita má, tím více atributů jí musíme přisoudit. Druhý: „čím více
atributů entitě přisuzuji, tím více jí musím přisoudit existence; to jest, tím více ji
pojímám jako opravdu existující. Přesným opakem by byl případ, kdy si
představuji chiméru nebo něco podobného.“23 Zjevný problém s oběma „důkazy“
je ten, že žádané tvrzení ani tolik nedokazují jako spíše předpokládají. Spinoza
zde již má na mysli Boha a ano, pokud je možné, aby entita měla více atributů,
pak lze vidět jejich relevanci: přeci jen odůvodňují, proč má existence Boha
přednost před existencí jiných substancí.
Domníváme se, že jde o velkou slabinu Spinozova výkladu (větší než například
problém sdíleného atributu), že nenašel více trpělivosti a nevysvětlil do hloubky
myšlenkový proces, který ho vedl k tomu přisuzovat substanci vícero atributů. Jak
už jsme zmínili v první kapitole, je to tím méně pochopitelné, že se to zcela příčí
22 Deleuze, G. Spinoza. Praktická filosofie. Oikoymenh. 2016, s. 50; cf. s. 93 a Deleuze, G.
Différence et Répétition. PUF. 2011, s. 58: „Atributy se ve skutečnosti chovají jako
kvalitativně odlišné smysly, které se vztahují k substanci jako jedinému, totožnému referentu.“
23 Dopis 9. De Vriesovi. CW, s. 782 [G. iv, 45]
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karteziánskému pojetí substance, z něhož Spinoza sám vychází. A přitom právě
zde najdeme jeden z nejzákladnějších pilířů spinozismu, zároveň s velmi
originálním řešením odvěkého problému jednoho a mnohého. Jakou roli vlastně
hraje to, že je substance jen jedna?
Zcela lakonické tvrzení 9 jsme nuceni nechat stranou a je příznačné že Spinoza
se tomuto problému věnuje v rámci tvrzení desátého: „Každý atribut jedné
substance musí být pojímán o sobě.“ Mezi atributy je tedy nejsilnější distinkce,
což podle Spinozy přesto neznamená, že by musely konstituovat dvě entity. Zdá
se nám, že zvláštnost celého důkazu tkví v tom, že z rámce kartezianismu nás
intuice nutí považovat samostatnost a uzavřenost atributů za znak substanciální
odlišnosti. Ale není to ve skutečnosti právě naopak? Není to spíše tak, že právě
reálná, kvalitativní odlišnost atributů vyžaduje substanciální jednotu? Že bez toho,
aby zde byla jedna substance jako jeden jediný referent, by univerzum nebyl
kosmos, ale chaos, a bytí že by bylo zcela roztříštěné?
Zde vidíme jasně, v čem nás karteziánská východiska vedou chybně. Protože
pokud jsou atributy reálně-substanciálně odlišné, nemůže mezi nimi existovat
žádné spojení a například psychofyzický problém se stává neřešitelným. A pokud
mezi nimi má být spojení, musí ho zajistit Bůh stojící někde mimo, pak ale nejsou
v přísném slova smyslu substance. U Descarta jako by se dvě chyby vzájemně
vyrušily, aby teorie dávala smysl. Pokud opravíme jednu a budeme trvat na
jednoznačnosti substanciality zároveň s reálnou odlišností atributů, pak musíme
zároveň přijmout jednotu a jednoznačnost bytí, jinak nelze pochopit jejich
propojení. Jednoznačnost bytí znamená: bytí není rod a atributy nejsou jeho druhy,
nýbrž bytí je všude stejné a všechna ontologická rozlišení jsou rozlišení intenzit,
rozlišení vnitřní a modální. A protože jeden atribut je v tomto směru, tedy
ontologicky-substanciálně, totožný s druhým atributem, řád a souvislost idejí jsou
totožné jako řád a souvislost věcí, jak píše Spinoza ve známém tvrzení 7 druhé
části.24
Když se vrátíme ke Garettově argumentu, můžeme nyní odpovědět, že na
pořadí kroků nikterak nezáleží. Ve chvíli, kdy přestaneme v atributu a reálné
24 Tato analýza nalézá další zdůvodnění v dopisech 63-64 s G. H. Schullerem, který
zprostředkovává námitky Tschirnhausovy. Ten si žádá pozitivní důkaz, že nemůžeme znát
žádné další Boží atributy, a dále píše, že se zdá, že by mělo být konstituováno tolik rozdílných
světů, kolik je Božích atributů. Spinoza důkaz podává, ale ve věci rozdílných světů
Tschirnhause odkazuje právě k 2p7. CW, s. 916-919 [G. iv, 274-278]
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distinkci vidět znak substanciální diference, nemáme žádný důvod klást mnohost
substancí.25 Spinozova přímá úměra realita/bytí : počet atributů : existence tak
dále nabývá významu a relevance v předzvěsti tvrzení 11, totiž jako absolutní
afirmace bytí o sobě. Proto dále v dopise 64 píše, že tento axiom (nekonečno
atributů absolutně nekonečné substance) „vychází z ideje, kterou máme o
absolutně nekonečné Entitě, a ne ze skutečnosti, že jsou, nebo by mohly být entity
se třemi, čtyřmi či více atributy.“26
Finální poznámka k tomuto tématu: můžeme si všimnout, že nakonec existuje
úzká souvislost mezi důkazem jednoho atributu na substanci a důkazem jediné
substance pro všechny atributy. Oba vycházejí z absolutní samostatnosti
substance, na které se zakládá i samostatnost atributu. Pokud je jediná reálná
odlišnost odlišností atributů, pak jediná reálná identita může být identita
substance. V tomto ohledu tvoří tvrzení 5, 10 a 14 základní ontologický
sylogismus spinozismu.
3. Jednota a nekonečnost
Substanciální jednota, která musí ležet pod kvalitativní mnohostí světa, byla v
předchozích tvrzeních explikována v možnostech své konstituce. Ukázalo se, že
nemůže být vysvětlena skládáním, ať už kauzálním nebo konceptuálním. Tím má
Spinoza připravenou půdu pro symetrické tvrzení, že tato jednota nemůže
podstoupit dělení. To je směřováno především, ale ne výhradně, na případ rozlehlé
substance.
Tvrzení 12 a 13, která hovoří o nedělitelnosti substance, se liší formulačně a v
detailech, kterých se dotkneme později, důkaz (ad absurdum) je ale víceméně
stejný. Pokud by substance byla dělitelná, bylo by možné ji rozdělit do částí, které
by si buď podržely povahu substance, anebo ne. První varianta porušuje hned
několik z tvrzení, kterými jsme se zabývali, například 2, 5 a 6. Druhá varianta by
znamenala zánik substance. To je zdánlivě jednoduchý důkaz. Podívejme se, jak
25 Podobně tento problém analyzuje Della Rocca: Kdybychom nejprve dokázali rozlehlou
substanci, mohli bychom si nato položit otázku, proč nemá i atribut myšlení. Zatímco
Descartes by odpověděl, že atribut myšlení nemá právě proto, že má atribut rozlehlosti,
Spinozova důslednost v nezávislosti atributů (1p10) takové vysvětlení vylučuje. Pokud ale
nemáme vysvětlení, proč jí tento atribut chybí, na základě principu dostatečného důvodu se
dostáváme do slepé uličky a možnost více substancí se ukazuje být rozporná. Della Rocca.
Spinoza, s. 52-57.
26 CW, s. 919 [G. iv, 278]
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Spinoza tvrzení aplikuje na případ rozlehlé substance (1p13 cor., 1p15 sc.).
Spinoza bez váhání tvrdí, že rozlehlost je jakožto substance nedělitelná.
Kvantitu totiž podle něj můžeme vnímat dvěma způsoby: abstraktně (ve smyslu
nedostatečného určení) a povrchně představivostí, anebo pravdivě rozumem.
Abstraktně a povrchně hmotu vnímáme v běžném životě. Když rozpůlím chléb,
mám z jednoho kusu chleba dva, nebo když přeleju vodu do sklenice, kontinuálně
měním její množství, dokonce mohu v obyčejné dvoudecilitrové sklence naměřit
nekonečno různých kvantit. Kolik paradoxů jen v těchto příkladech! A zdá se,
jako bychom mohli tyto kvantity dělit znovu a znovu, až by zbylo něco nekonečně
malého nebo vůbec nic. Podíváme se na tento problém podrobněji za malý
moment, ale prozatím zůstaňme ještě u rozlehlosti.
Když se na rozlehlý svět podíváme rozumem, uvědomíme si, že hmota jakožto
hmota je všude stejná a že nemůžeme rozlišit žádné části, nemůžeme je zničit a
zanechat prázdný prostor, něco takového v přírodě nenacházíme. To, co
rozdělujeme a měníme v běžném životě jsou pouze modifikace: zdánlivé části se
liší modálně, jen relativně jako způsoby bytí substance, která leží v jejich základu
netknutá. Proto hmotný svět, chápaný takto ve své substancialitě, nepřipouští
dělení. Není to tedy nějaký součet všech předmětů, co myslí Spinoza rozhlehlou
substancí. Pro lepší pochopení bude nutné podívat se na to, jak Spinoza chápe
takový celek, a klíčem nám bude pojem nekonečného.
Hned ve druhé definici jsme se dozvěděli, že konečným (ve svém druhu) máme
rozumět to, co může být omezeno něčím jiným téže přirozenosti. Z toho celkem
snadno můžeme odvodit, jak to také Spinoza činí v tvrzení 8, že substance ani
atribut nemohou být nikdy konečné, jelikož jsou ve své přirozenosti vždy
jedinečné a nemají tedy čím být omezeny. První scholium k tomuto tvrzení dále
nabízí alternativní důkaz a zároveň explikaci pojmu nekonečného bytí. Je
absolutní afirmací dané přirozenosti (nekonečnost substance tak plyne ze samotné
nutnosti její existence). Tuto formulaci bude nutné důkladněji rozebrat, obzvláště
vezmeme-li v úvahu frekvenci, s jakou se proprium nekonečné v Etice vyskytuje.
K našemu štěstí se z Leibnizova opisu dochoval Spinozův znamenitý dvanáctý
dopis Lodewijku Meyerovi, který koloval mezi mnohými jeho přáteli a v průběhu
dějin získal označení „Dopis o nekonečnu“. Spinoza v něm odlišuje hned několik
druhů nekonečna a když specifikuje své pojetí, ukáže se dobře význam, který má
25

pojem nekonečného v nejhlubších základech Etiky.
Nejprve je zde nekonečno, můžeme jej označit jako numerické, se kterým se
setkáme nejběžněji. V počítání, v dělení, ve věcech, u nichž neznáme jejich
maximum nebo minimum. Říkáme mu nekonečné, jelikož z hlediska míry
přesahuje každé konečné číslo. Je to špatné nekonečno, protože jeho definice je
negací každé konečné určitosti, je tedy neurčeností. Domníváme se, že podle
Spinozy jde o chybnou aplikaci míry a čísla na skutečnost, která není číslem
určitelná, že jde vposledku o špatnou volbu výrazu. Například mohu jednu třetinu
vyjádřit neurčitým decimálním zápisem, anebo naopak zlomkem, což je výraz
konečný; podobně když se snažím vyjádřit nějaké trvání počtem okamžiků,
případně velikost počtem bodů.
Druhý, související případ nekonečna (nekonečno modální), Spinoza ilustruje
známým příkladem nesoustředných kruhů, kde všechny nerovnosti v prostoru
mezi oběma kruhy přesahují jakékoli číslo. Ne kvůli
tomu, že bychom neznali minimum nebo maximum,
ani svým množstvím, ale proto, že „přirozenost věci
je taková, že na ni nelze aplikovat číslo, aniž bychom
se dostali do zjevného sporu.“ Na tomto příkladu je
podstatné to, že Spinoza celkem přesvědčivě ukazuje
(kromě toho, že věci, které nelze vyjádřit číslem si
nemusí být rovné), že pojem nekonečna obecně nespočívá ani tak v mnohosti,
jako v odlišnosti přirozeností. Je to vždy omezeností naší představivosti, případně
chybnou aplikací nějakého jejího modu (čísla, míry, času), že narážíme na
takzvané paradoxy nekonečna. To se ovšem nejvíce projevuje v případě
nekonečna reálného, nekonečna, se kterým Spinoza pracuje především. Můžeme
si ho nejprve přiblížit na konkrétních příkladech.
Zmíněné prostředky kvantifikace, totiž číslo, míra a čas, jsou pouhými mody
představivosti, které jsme z praktických důvodů vytvořili tak, že jsme odhlédli od
celku (substance) a vztáhli modifikace k sobě navzájem. Ale skutečnosti, které
těmito pomůckami chceme měřit, s nimi nejsou totožné a nelze je na jejich
základě chápat: trvání není čas, stejně jako kvantita není míra. Dále i když si
představíme nekonečné-neomezené trvání, tedy popření každého konečného
měřítka, držíme se pořád modální úrovně, totiž bytí, které má své bytí v jiném (od
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jiného), a stále jsme nedosáhli věčnosti a toho, co Spinoza myslí opravdovým
nekonečnem.
Chtěli bychom nyní říct, že věčnost je něco, co trvání přesahuje, ale
nepovažujeme toto vyjádření za zcela správné. Je totiž zásadní si uvědomit, že
Spinozovo nekonečno je vždy prvotní, je „absolutní afirmací dané přirozenosti.“
Věčnost tedy není nekonečností vzhledem k trvání, které přesahuje, ale naopak,
trvání je konečné negací věčnosti. Věčnost sama je mimo trvání, je to existence
bytí o sobě, tedy spadá v jedno s existencí nutnou ze sebe sama (1d8).
Stejně tak je nyní vidět, proč Spinoza trvá na nedělitelnosti substance. Cokoli
lze dělit, cokoli je nějak velké, cokoli nějak dlouho trvá, všechno to má vždy
nějakou příčinu mimo sebe, která tuto konkrétní kvantitu vysvětluje, a to i v
případě, že je to kvantita neomezená. Reálně nekonečná kvantita je ovšem něco,
co se ke kvantitě jako takové vztahuje stejně, jako se vztahuje věčnost k trvání. A
závěr tedy musí znít, že reálně nekonečná kvantita, tedy rozlehlá substance, není
ani dělitelná ani měřitelná, jak Spinoza píše ve scholiu k tvrzení 13 a 15.27
Deleuze cituje Merleau-Pontyho, který mluví o myšlence pozitivního
nekonečna jako o tajemství velkého racionalismu a nevinném myšlení nekonečna
(une manière innocente de penser à partir de l'infini).28 To je velmi přesné
vyjádření. Co se nám na tom zdá podstatné je, že myslet nekonečnost zde
neznamená vyhlížet někam za horizont a zoufat si nad konečností lidské mysli a
času (tato námitka také rychle přestává dávat smysl). Ne, jde vždy o odlišnost
přirozenosti, o diferenci řádu, vztah celku a derivátu. Nekonečnost se jeví jako
slepá skvrna dané perspektivy, jako místo, do kterého se všechna určení vposledku
sbíhají jako do své limity. Ale z vyšší perspektivy naopak všechna určení z této
limity vycházejí, tuto limitu rozvíjejí a – ne náhodou se zde vnucuje Spinozův
termín – vyjadřují.
4. Absolutno
Můžeme z tohoto pojetí nekonečna vyvodit některé závěry. Například je obecně
známo (v jistých kruzích), že Spinozovo nekonečno vždy značí totalitu dané věci
a obráceně neúplnost vždy implikuje konečnost. Tudíž nekonečno atributů
27 Dopis 12 Meyerovi. CW, s. 787-791; Věčnost a čas také v PCP. Appendix 1.4 a 2.1, CW,
s. 185-186, 189-191 [G. i, 244, 249-252]
28 Deleuze, G. SPE, s. 21-22
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znamená všechny atributy, nekonečno věcí v nekonečno způsobech znamená
všechny věci všemi možnými způsoby. Ovšem možností může být numericky
konečný počet a vyvstává tedy otázka, jak se reálné nekonečno vztahuje k
numerickému počtu. Nejznámější podobou této otázky je spor o to, zda má Bůh i
jiné atributy než myšlení a rozlehlost.
Podle našeho mínění Spinoza celkem jednoznačně zastává názor, že atributů je
více než zmíněné dva, byť jsou nepoznatelné. Samozřejmě, bylo by v mnoha
ohledech pohodlné omezit rozsah na nám známou dvojici, například v
epistemologických otázkách vztahu nekonečného intelektu ke zbytku atributů a
vůbec v problematice samotného našeho poznání.29
Ale je potřeba uvědomit si, jak nelogicky by působila některá Spinozova
oblíbená tvrzení jako „čím více reality či bytí entita má, tím více jí musíme
přisoudit atributů,“ anebo „čím více entitě přisuzujeme atributů, tím více jí
musíme přisoudit existence.“ A neznamenalo by něco podobného uvažovat, zda
by nemohl Bůh existovat třeba jen nějaký přesně určený čas, třeba tisíc let, na
základě domněnky, že povaha bytí se vyčerpává tisíciletou existencí? V případě
času máme pojem věčnosti, o který se v této argumentaci můžeme opřít, ale číslo
nebo míra jsou výhradně finitární měřítka úplně stejně jako čas. Domníváme se
tedy, že Spinozův požadavek na nekonečnou kvalitativní složitost substance
implikuje, že je tato složitost numericky transfinitní.
Užití numerických určení je v řádu bytí o sobě vždy zavádějící. Jsou to ostatně
pouhé mody představivosti, kterými oddělujeme a porovnáváme věci mezi sebou.
To platí i pro označení jako jedno a jedinečný, která jsme v této kapitole probírali.
Mluvit takto o nekonečné substanci je vposledku technicky nesprávné. Bůh je
jeden, „nakolik ho oddělujeme od ostatních věcí,“ a dále, nakolik ho „pojímáme
tak, že nemůže být více než jeden téže přirozenosti, nazýváme ho jedinečným.“30
Ale v běžném (modálním) životě říkáme „jeden jako druhý“ a myslíme, že jsou
tu dvě existence, které představují stejnou podstatu. Nebo naopak řekneme „ten je
29 Poměrně silné opodstatnění této domněnky uvádí mimo jiné Bennett. Jeho závěr je víceméně
kompromisem: „Nemám ponětí, co si Spinoza opravdu myslel o tom, kolik atributů existuje.
Mé hlavní tvrzení se netýká jeho myšlenek, ale textu. Totiž pokud mínil „nekonečnem
atributů“ i to, že „existují více než dva“, pak je tento extra dodatek zanedbatelný, protože v
Etice nehraje žádnou úlohu.“ Souhlasíme s Bennettem, že sama otázka počtu je víceméně
zanedbatelná, ovšem zajímavá je její teoretická souvislost s možností numericky konečného
pozitivního nekonečna. S tímto důsledkem nesouhlasíme a pokusíme se dále vyložit naše
důvody. Bennett, J. A Study, §19
30 PCP Appendix I.6, CW, s. 186-187
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jedinečný“ a víme, že je tu nějaká podstata, kterou představuje pouze jedna
existence, ale třeba by jich mohlo být více, kdo ví. Ovšem v případě bytí jak je o
sobě, tedy Boha, nelze mluvit o reprezentaci esence existencí, protože Bůh nemá
žádnou existenci odlišnou od svojí esence. To je jeden důležitý aspekt jeho
nekonečnosti a dotkneme se ho ještě v další kapitole. Bůh tedy není exemplář
nějaké esence a vyjádření typu „Bůh je jeden“ a „Bůh je jedinečný“ jsou
zavádějící v tom ohledu, že zastírají tento podstatný rozdíl mezi absolutní
existencí bytí o sobě a relativní (modální) existencí bytí v jiném.31
Můžeme nakonec něco podobného říci o kvantitativním určení obecně. Vyšli
jsme z počátečních tvrzení Spinozovy Etiky a ptali se, zda jedna či dvě substance,
zda jeden či dva atributy, zda všechny nebo jen některé. Ale nakonec se ukázalo,
že rozřešení podobných kvantitativních otázek neleží ve Spinozově ontologii na
stejné úrovni, na které jsou kladeny, ale spočívají vždy v nějakém prvotnějším,
kvalitativním rozlišení. Kvantita vždy poukazuje na omezení nějaké kvality a jako
taková je vždy relativní.
Spinoza často mluví o lidech, kteří nejsou zvyklí uvažovat o „těchto věcech“,
nebo o rozdílu mezi pohledem představivosti a rozumu. Podobně jako později
Bergson nebo James se Spinoza domníval, že naše základní, spontánní uvažování
o světě je sice v praxi výhodné, ale nepostihuje věci takové, jaké jsou o sobě.
Kategorie (Spinoza by řekl mody myšlení nebo představivosti) jako číslo nebo
míra nám umožňují rychlou orientaci v modálním řádu, ale daň, kterou za to
platíme, spočívá v tom, že se tento modální řád ve svém celku rozpadá do
neomezeného množství konečných perspektiv, ze kterých nikdy nelze dojít
posledního určení celku.
Ve Spinozově ontologii ale nemají relativita a kvantita, dva úzce související
pojmy, žádnou platnost. Jedním z nejpodstatnějších rysů spinozismu je totiž
priorita celku před částí, a to jak ontologická, tak konceptuální. Samotná
Spinozova definice substance je definicí celku par excellence, celku, který není
částí žádného jiného celku, celku nedělitelného a nekvantifikovatelného. Každé
rozvinutí a diferenciace původní jednoty musí respektovat tuto nekonečnost, která
31 Spinoza toto téma z Principů krátce rozvíjí v dopise 50 Jarigu Jellesovi. (CW, s. 891-892 [G.
iv, 238-241]) Za povšimnutí možná stojí fakt, že se jedná o tentýž dopis, ve kterém se objeví
Spinozovo slavné vyjádření determinatio est negatio, které se ovšem týká pouze konečného,
ne determinace obecně (viz kapitoly III a IV). Esence, existence a věčnost jsou propojeny v
tvrzeních 19 a 20 Etiky.
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je nakonec posledním a jediným možným kvantitativním určením bytí o sobě.
Nekonečnost, která je absolutní afirmací existence a předchůdcem každé
kvantity.32

32 Představivost jako myšlení z části k celku viz Macherey, P. Introduction, s. 128-129; O
holismu jako nejvýraznějším rysu spinozismu mluví Errol E. Harris v The Substance of
Spinoza. Prometheus Books. 1995, s. 162; Spinoza se k holismu hlásí například v dopise 32
Henry Oldenburgovi; o perspektivismu konečnosti tamtéž (příklad červa v krvi), CW, s. 848851 [G. iv, 169-175]; absolutní afirmace a kvantita 1p8 sc. 1-2
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III. Existence a kauzalita
Substance nemůže být zapříčiněna, tedy musí být svojí vlastní příčinou a k její
esenci náleží existence. Bůh rovná se substance o nekonečnu atributů. Tedy k Boží
esenci náleží existence a Bůh nutně existuje. „Toto bude myslím jasné každému
alespoň trochu pozornému čtenáři.“ Tak jednoduchá je Spinozova úvaha. Jako
interpreti nutně předpokládáme, že pod jejím povrchem se skrývá hloubka, že za
jednoduchostí výrazu je složitá pavučina pojmů a úvah. Pokud se chceme ve
výkladu opravdu posunout, musíme linii původních úvah mnohdy pokřivit nebo
obrátit.
Nejprve rozebereme pojem pro spinozovské pojetí existence centrální, totiž
pojem causa sui, příčiny sebe sama, a jeho vztah ke kauzalitě intuitivní. Jádro
našeho výkladu bude tvořit analýza hlavního vlákna Spinozovy argumentace pro
existenci substance a následně zbylých „důkazů Boží existence“. Pokusíme se
postihnout jejich význam pro pochopení existenčního a kauzálního vztahu
substance a modálního světa. Na závěr se pokusíme sledovat pojem Boží esence v
jeho doposud načrtnutých aspektech a naznačit první charakteristiky vztahu
existujících věcí k bytí o sobě.
1. Causa sui
Causa sui, příčina sebe sama, je prvním pojmem, který Spinoza v Etice definuje:
„Příčinou sebe sama rozumím to, čehož esence zahrnuje existenci, neboli to,
čehož přirozenost lze pojímat jen jako existující.“ Na tento pojem se můžeme
dívat z mnoha různých hledisek. Nietzsche ho nazval „znásilněním a perverzí
logiky“ a pokud se na věc díváme z hlediska běžných kauzálních vztahů, pak mu
musíme dát za pravdu: kauzalita je vztah mezi dvěma odlišnými termíny a dosadit
na obě strany tentýž termín dává stejný rozpor jako dosadit tentýž termín na obě
strany většítka > nebo menšítka <.
Už ale víme, že na substanciální úrovni nic nefunguje běžným způsobem a
můžeme říci, že pojem causa sui je zvolen – například v protikladu k pojmu
„nutné jsoucno“, který je aplikovatelný i v modálním řádu – snad právě proto, že
na tuto skutečnost upozorňuje. Nejjednodušší bude vyjít z toho, že je zde kauzalita
myšlena v privativním smyslu. Causa sui je to, co není zapříčiněno v běžném
slova smyslu. První a nejdůležitější implikací bude absence vnější příčiny. Právě
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v tomto smyslu ji také Spinoza v logické struktuře existenčních tvrzení Etiky
používá. Spinoza typicky ukazuje, že něco nemůže být zapříčiněno, tedy je to
causa sui, tedy esence té věci zahrnuje existenci. Původní definiens tak většinou
slouží jako kýžený důsledek.
Otázka zní, proč tedy Spinoza nedefinuje causa sui jako to, co není zapříčiněno
jiným? Explikovat tento pojem existencí zahrnutou v esenci je navíc poněkud
problematické. Můžeme tvrdit, že ve světě existuje mnoho věcí, které si
nedovedeme představit jinak než jako existující, například nekonečné mody a
věčné pravdy (a obecně věci, které plynou z absolutní přirozenosti Boží jako v
1p28). Znamená to, že by měly být příčinou sama sebe? Tvrzení 24 říká opak:
„Esence Bohem vytvořených věcí nezahrnuje existenci“. Právě v důkazu tohoto
tvrzení chce Spinoza využít opačnou implikaci z 1d1, totiž, že pokud něco není
příčinou sebe sama, pak toho esence nezahrnuje existenci. Důkaz zní takto: „Plyne
z definice 1. Platí totiž, že to, čehož přirozenost (brána sama o sobě) zahrnuje
existenci, jest svojí vlastní příčinou a nutně existuje ze své vlastní přirozenosti.“
Nepoukazuje specifikace, kterou Spinoza uvádí v závorce, na dvojznačnost tohoto
pojmu? A neměl by pak tuto specifikaci uvést stejně tak v původní definici?
Podobně jako jsme v předchozí kapitole odlišili věci nekonečné svojí podstatou
a věci nekonečné z externí příčiny, je i zde potřeba učinit rozlišení mezi tím, když
esence věci zahrnuje existenci, což bude pojem ekvivalentní ke causa sui, a
nutnou existencí (axiom 7 tedy neplatí v obraceném směru). Tvrzení 24 má
důležitý důsledek: Bůh je příčina věcí i co do jejich setrvávání v existenci, tedy
příčina bytí věcí (essendi rerum); na jeho základě Spinoza mimo jiné ukáže, že
Bůh není vzdálená, ale bezprostřední příčina věcí. Ale o tom promluvíme později.
Prozatím podržme zjištění, že je zde rozdíl mezi nutně existujícím (takříkajíc per
aliam) a tím, co existuje z podstaty a jež Spinoza nazývá causa sui.33
Na základě tohoto rozlišení bude také potřeba upřesnit pojem věčnosti. Nejprve
je zde falešná věčnost, tedy pouhé neomezené trvání, o kterém jsme mluvili v
minulé kapitole. Dále však musíme zavést střední pojem zprostředkované
věčnosti, jež náleží nutně existujícím věcem, kterém plynou z absolutní
33 Bennettův výklad Spinozova důkazu existence je proto zcela neuspokojivý. Za prvé ztotožňuje
nutnou existenci a existenci toho, co je causa sui. Za druhé esenciální existenci chápe jako
nutnost instanciace, ale jak už víme z předchozí kapitoly, existenci substance vůbec nelze
chápat jako instanciaci nějaké přirozenosti. Bennett, J. A Study, §18
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přirozenosti Boží, ale jejichž existence neplyne z jejich esence, nýbrž z příčiny,
totiž z povahy daného atributu. O nich Spinoza pojednává v tvrzení 21: „Všechny
věci, které plynou z absolutní přirozenosti některého z Božích atributů, musí
existovat vždy a jako nekonečné, neboli jsou skrze tento atribut věčné a
nekonečné.“ Věčnost je v tomto smyslu existence mimo trvání, ale Spinoza
považuje za podstatné vyzdvihnout skutečnost, že je tato věčnost mimo věc samu,
lépe řečeno je skrze jiné. Věčnost v pravém slova smyslu pak Spinoza zachycuje v
definici 8: „Věčností rozumím samu existenci, nakolik je pojímána jako nutně
plynoucí z definice samotné věčné věci.“ Věčnost je tedy sama existence věci,
jejíž esence zahrnuje existenci, tedy je to existence toho, co je causa sui.
Dvě věci, které v tomto ohledu stojí za zmínku. První je opakované zdůraznění
skutečnosti, že mezi těmito třemi kategoriemi je stejně jako v případě
nekonečnosti rozdíl kvality, nikoli kvantity. Existence v řádu trvání, existence
konečná nebo neomezená, je podmíněna bytím, které stojí mimo trvání. Je to
existence derivativní a přesná povaha této derivace, totiž vztahy mezi
nekonečnými a konečnými mody, představují jedno z velmi zajímavých témat
Spinozovy metafyziky, kterého se dotkneme v následující kapitole. Dále i
existence a věčnost-v-jiném těchto nekonečných modů je kvalitativně odlišná od
věčnosti causae sui a je také třeba chápat je jako derivativní. Povahu této derivace
Spinoza popisuje jako rozdíl mezi „aktivní“ a „pasivní“ přírodou-substancí, tedy
Natura naturans a Natura naturata.34
Druhá věc, na kterou chceme upozornit, je hluboký vztah existence a kauzality.
Vraťme se ke scholiu k tvrzení 8, kde Spinoza postuluje následující předpoklady:
(III°) Ke každé existující věci je nutně dána příčina, díky které věc existuje.
(IV°) Tato příčina, díky které věc existuje, musí buď být obsažena v samotné
přirozenosti a definici existující věci (zjevně tak k její přirozenosti náleží
existovat), anebo musí být dána mimo ni samu.
Existovat znamená pro Spinozu být zapříčiněn. Existence stvořené přírody
vždy odkazuje k příčině, která ji vytvořila, vždy existuje v jiném. Týká se to jak
konečných věcí, tak abstrakt a pomyslných jsoucen. Na tomto základě můžeme
mít například pravdivé ideje o neexistujících modech. Jak říká Spinoza, „jejich
esence přesto může být chápána v jiném a skrze to pojímána“ (1p8 sc, cf. 2p8).
34 Jako aktivní a pasivní přírodu překládá pojmy Natura naturans a Natura naturata Elwes ve
svém anglickém překladu Etiky. Adekvátnost této interpretace prozatím ponecháváme stranou.
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Existence je až něco dodatečného, existence se u nich liší od esence. Ale jak je to
s existencí causae sui?
2. Obecný důkaz
Záměrně jsme náš výklad začali z opačné strany než věc předkládá Spinoza.
Geometrická metoda neodráží směr, ve kterém věci poznáváme reálně. Nejprve
bylo potřeba stanovit, co je to existence u běžných věcí, se kterými se setkáváme,
a tuto existenci jsme identifikovali jako zapříčiněnost. Mluvili jsme o specifickém
typu existence. Totiž o existenci věcí, které jsou stvořeny a jejichž esence se od
existence liší. Nyní se můžeme konečně obrátit zpět k tvrzení 6 a 7 a s využitím
předchozí analýzy vyložit Spinozovu hlavní argumentaci pro existenci substance.
Literou šestého tvrzení není třeba se zabývat nijak dlouho. Celkem přesvědčivě
se zde ukazuje, že substance nemůže být vytvořena (produci) jinou substancí, čili
a fortiori ani modem. Substance tudíž nemůže být zapříčiněna ničím k ní vnějším.
Důsledek, který zde Spinoza neodvozuje, by mohl znít, že substance je buď
příčinou sebe sama, anebo vůbec nemůže existovat.
Dále však přichází na řadu kontroverzní tvrzení 7, kde Spinoza jedním tahem
dokazuje, že existence náleží k přirozenosti (rozumějme esenci) substance. Jelikož
substance nemůže být zapříčiněna něčím jiným (1p6), pak musí být svojí vlastní
příčinou, zní Spinozův důkaz. Na základě první definice to znamená (dovolujeme
si znovu poukázat na směr, kterým Spinoza definici využívá), že její esence nutně
zahrnuje (involvit) existenci, neboli že k její přirozenosti náleží existovat. Quod
erat demonstrandum.
Než se dotkneme formálního problému, který jsme naznačili již před malou
chvílí, totiž že Spinoza dokázal pouze disjunkci, že substance je vlastní příčinou a
nutně existuje, anebo vůbec neexistuje, všimněme si jedné věci, že se totiž jedná o
jedno z nejstručnějších tvrzení první části. V kontrastu s tím, jak, alespoň na první
pohled, důležitou věc zde Spinoza dokazuje, tato šetrnost na slovo dokonale
zdůrazňuje skutečnost, že předkládané tvrzení je kategorické a fundamentální.
Spinoza zde mohl připojit dvě nebo tři scholia a agresivně hájit samozřejmost této
teze, jako to dělá v pozdějších důkazech, ale rozhodl se tak neučinit.
Nabízí se minimálně dvě jednoduchá řešení, jak problém sedmého tvrzení řešit.
Můžeme ho číst buď hypoteticky, tedy pokud nějaká substance existuje, pak
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existuje nutně jako causa sui. Nebo ho můžeme číst se zamlčeným předpokladem,
že není možné, aby substance neexistovala, který bychom mohli dovodit odjinud.
Tvrzení 7 by tedy bylo explikací pojmu substance a nakolik tento pojem
zachycuje skutečnost, bylo by to zároveň tvrzení o skutečnosti. Domníváme se
ovšem, s přihlédnutím k následujícímu výkladu, že nejjednodušší způsob, jak
tvrzení 7 číst, je chápat substanci nejprve ve smyslu jednotlivého atributu. Víme,
že Spinoza užíval v dřívějších verzích Etiky oba pojmy zaměnitelně (což je
oprávněné, neboť atribut je kvalitativní substance) a nejlépe to postihuje smysl
daného tvrzení. Pokusíme se tuto naši interpretaci vysvětlit a odůvodnit.
Spinoza se k obsahu tvrzení 7 vrací v první části druhého scholia tvrzení 8.
Jeho základní téma je opět nutnost odlišovat způsob bytí a chápání
substanciálního řádu od řádu modálního. Základní chybou je v tomto ohledu
přisuzovat substancím počátek (principium), který pozorujeme v přírodních
věcech (modální řád). Ale my už víme, že substance nemůže mít žádné
principium, alespoň ne mimo sebe samotnou. Existence substance tedy nemůže,
jako je tomu v případě přírodních věcí, spočívat v příčině, nýbrž musí mít nějaký
jiný základ.
Proč bychom ale měli trvat na tom, že něco takového jako substance vůbec
může existovat, když to zcela zjevně porušuje naše prvotní zjištění, že existence
spočívá v zapříčiněnosti? Proč bychom měli hledat nějaký jiný, prvotnější druh
existování?35 Domníváme se, že Spinozova odpověď na tuto otázku a vůbec klíč k
celému problému existence spočívá v tom, že máme jasnou a rozlišenou, tedy
pravdivou ideu Boha neboli substance o nekonečnu atributů.
Spinoza píše, že zatímco o neexistujících modech můžeme mít pravdivé ideje,
jelikož jsou chápány z něčeho dalšího, „pravda substancí mimo rozum spočívá jen
35 Spinoza na některých místech mluví o causa sui jako svého druhu účinné příčině a existování
pak může být jednoznačně chápáno jako zapříčiněnost. Domníváme se ovšem, že vzhledem k
tomu, že účinně zapříčinit sám sebe odporuje většině našich intuic o účinné kauzalitě a dále
vzhledem k tomu, že typ existence, který vychází z causa sui je povahově odlišný od existence
causa ab alio (viz níže), je lépe popisovat causa sui jako princip akauzální, nebo snad lépe
řečeno jako termín nadřazený samotné dichotomii existence-neexistence (opět na podobném
principu jako jsme chápali pozitivní nekonečno; jak říká sám Spinoza, konečná existence je
částečnou negací, kdežto nekonečná existence je absolutní afirmací (1p8 sc.1) dále viz níže).
Stejně tak jinde píše, že „existence vyplývá buď z esence a definice, nebo z účinné příčiny“
(1p33 sc). Tedy můžeme mluvit o existenci, která nevychází z účinné příčiny. Viz dále pozn.
52 a kapitola IV.
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v nich samých, jelikož jsou chápány o sobě“ (1p8 sc. 2). Můžeme zde jen krátce
naznačit, co Spinoza myslí pravdivou a adekvátní idejí. Pravdivá idea je taková,
která odpovídá něčemu v přírodě, tudíž je to vlastnost ideje definovaná jejím
vztahem k něčemu vnějšímu. Přívlastek adekvátní se naproti tomu netýká žádného
vnějšího vztahu, nýbrž mluví o vnitřní povaze té které ideje. K této vnitřní povaze
říká Spinoza několik věcí. Nejprve je to „idea, která, nakolik je chápána o sobě
bez vztahu k předmětu, má všechny vlastnosti neboli vnitřní denominace
(denominationes) pravdivé ideje.“ Dále jsou adekvátní ideje ty, které nevznikají
nahodilým setkáním s vnějšími předměty, ale ty, které jsou „určené zevnitř, to jest
tím, že zvažujeme několik věcí najednou, rozumíme jejich shodě, odlišnosti a
kontrastu.“ V takovém případě chápeme věci jasně a rozlišeně, což je další z
vnitřních rysů adekvátních idejí. Adekvátnost ideje se tedy netýká její schopnosti
reprezentovat, ale jejího logického obsahu.36
Můžeme si vzpomenout, že první důkaz Boží existence (a pro správné
pochopení jak Descartova, tak Spinozova důkazu je lépe slovo Bůh vůbec
nepoužívat), který předkládá Descartes ve svých meditacích, pracuje právě s
původem naší jasné a rozlišené ideje Boha. Spinoza tento důkaz samozřejmě
velmi dobře znal a sám ho v různých fázích svého díla opakoval, vysvětloval a
upravoval. Ale stejně tak je zjevné, že sám vždy považoval za primární důkaz
ontologický čili apriorní (taktéž z ideje Boha, která zjevně dovoluje jak důkaz a
priori, tak a posteriori).37
Spinoza v zásadě zopakoval Descartův ontologický důkaz i s původním
zdůvodněním38, ale co je zde podstatné je to, že od začátku rozuměl principu, na
jehož základě jedině může tento důkaz fungovat a který je dle našeho mínění v
námitkách k ontologickému důkazu opomíjen. „Bezpochyby celou věc pochopí
dost jasně“ každý, kdo si důkladně prostuduje „Pátou Meditaci“ a „závěr
Odpovědí k prvním námitkám.“ „Neboť když si uvědomí, že Bůh se zcela liší od
ostatních věcí co do své esence i existence, rázem jasně pochopí, že idea Boha je
36 Popořadě 1a6, 2d4, 2p29 sc., dále také dopis 60 Tschirnhausovi. CW, s. 913 [G. iv, 270];
Deveaux, Sherry. The Role of God in Spinoza's Metaphysics. Bloomsbury. 2007, s. 81-83;
Deleuze. Spinoza. Praktická filosofie, s. 58-61
37 PCP I.5-7, CW, s. 133-139 [G. i, 158-165] ; ST I.I CW, s. 37-40
38 Della Rocca píše, že Spinozův důkaz je nejspíš unikátní v tom, jak hluboce závisí na principu
dostatečného důvodu. Ale to se týká spíše důkazu aliter 1 z tvrzení 11. Spinozův ontologický
důkaz existence substance/atributu ve skutečnosti na PDD bezprostředně nezávisí. Della
Rocca. Spinoza, s. 51-52
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velmi odlišná od idejí ostatních věcí.“39
Povahu této odlišnosti však Spinoza pojmenoval až v náčrtech Etiky: „Na vaší
první námitku odpovídám, že existence definované věci neplyne z definice
jakékoli věci, ale pouze (jak jsem dokázal ve Scholiu přiloženém k těm třem
tvrzením) z definice či ideje některého atributu; to jest (jak jsem jasně vysvětlil v
případě definice Boží) z definice věci, která je chápána skrze sebe samu a o sobě.
Důvod pro tuto distinkci jsem také uvedl ve zmíněném Scholiu s dostatečnou
jasností, obzvlášť pro filosofa. Filosof má znát rozdíl mezi fikcí a jasnou a
rozlišenou definicí, a také vědět, že je tento axiom pravdivý, totiž, že každá
definice a každá jasná a rozlišená idea jsou pravdivé. Jakmile je to vzato v potaz,
nevidím co více je potřeba k zodpovězení první otázky.“40
Postačí nyní dát tyto postřehy dohromady a Spinozův plán by měl být docela
zřejmý. Pravdivá, jasná a rozlišená idea, rozdíl mezi ideou věci chápané v sobě a o
sobě a ideou přírodních věcí, původní distinkce mezi bytím o sobě a bytím v
jiném. Mám-li ideu věci, která ve své esenci nezávisí na ničem jiném, pak tato
esence nutně existuje a její idea může být jen a pouze pravdivá. Takové věci jsou
ve světě jedině atributy. Dojdu-li k pojmu rozlehlosti a myšlení jako základním
způsobům existence všeho ve světě, které co do své esence (v tom, co jsou)
nezávisí na ničem jiném, pak jsou tyto atributy existencí samotnou, nakolik tytéž
atributy pojímám substanciálně. Atribut (to, jak věci jsou) je kvalitativním
vyjádřením substance (to, že věci jsou).
Pokud svět vůbec existuje, a celkem nekontroverzním předpokladem je, že svět
opravdu existuje, pak ho buď můžeme myslet na základě nějakých
nepodmíněných kvalit, které věci ve světě kategorizují (=atributy), ať už jich je
kolik chce, anebo je svět absolutní pluralitou samých (co do esence) podmíněných
a odvozených věcí (což se jeví jako kruh). Pokud platí první možnost a máme
39 PCP I.5, CW, s. 134 [G. i, 159]
40 Dopis 4 Oldenburgovi. Pro úplnost citujeme i původní otázku Oldenburgovu z dopisu 3: „Za
prvé, chápete jasně a beze vší pochybnosti, že je ze samotné definice Boha, kterou
předkládáte, dokázáno, že taková Bytost existuje? Co se mě týče, když pomyslím, že definice
obsahují jen představy naší mysli, a že naše mysl pojímá mnoho věcí, které neexistují a je
velice zdatná v tom zvětšovat a zveličovat věci jednou pojaté, není mi jasné, jak mohu odvodit
existenci Boha z pojmu, který o něm mám. Jistě, když v duchu střádám všechny dokonalosti,
které nacházím u lidí, zvířat, rostlin, nerostů, a tak dále, mohu pojmout a utvořit jedinou
substanci, která bude zahrnovat v celku všechny tyto kvality; a nadto je má mysl schopná
zvětšovat a zveličovat je do nekonečna a tak si pro sebe vyrobit nejdokonalejší a nejvýtečnější
Bytost. Přesto, existenci takové Bytosti nelze z tohoto nijak odvodit.“ CW, s. 763-767 [G. iv,
10-14]
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nějaké atributy, pak je můžeme alternativně popsat jako základní způsoby bytí ve
světě. (A Spinoza se domníval, že Descartes celkem přesvědčivě ukázal dva
atributy, které nám známý svět dokonale kategorizují.) 41 Tyto způsoby bytí ve
světě jsou ovšem kvalitativním určením jsoucen, jsou určením jejich esence. Když
se na druhou stranu ptáme po jejich existenci, po bytí těchto samých věcí, otevírají
se před námi otázky předchozí kapitoly: odpovídá každému atributu jakožto
kvalitativnímu principu (ve smyslu počátku) zvláštní princip existenční? Může
snad dokonce jeden atribut zahrnovat více různých existenčních principů? Pokud
ne, jak lze říci, že jedinečný existenční princip je zároveň pluralitním
kvalitativním principem?
Domnělá podezřelost Spinozova postupu vychází z toho, že dokazuje existenci
substance o nekonečnu atributů, kterou si nijak kvalitativně nedokážeme
představit (a jeví se jako pouhé abstraktum), ale jeho intuice o existenci vychází z
atributů (proto jsme navrhovali představit si v 1p7 pod substancí atribut), které se
zase jeví jako nějaká arbitrární mnohost. Teprve když vezmeme v úvahu analýzu z
předchozí kapitoly, můžeme pochopit, že každý jednotlivý atribut je existencí
samotnou (nakolik je chápána kvalitativně), stejně jako je existencí samotnou Bůh
jakožto substance všech atributů, neboť distinkce mezi atributem a substancí je
čistě formální. Tuto úvahu lze také explicitně najít v tvrzení 20 (+1p19): „Boží
existence a jeho esence jsou jedním a tímtéž.“ V důkazu Spinoza říká: „Tudíž
tytéž atributy Boha, které vysvětlují jeho věčnou esenci (z definice 4), vysvětlují
zároveň jeho věčnou existenci, tedy totéž, co tvoří esenci Boha, tvoří zároveň jeho
existenci, a tak jsou esence a existence jedna a tatáž věc.“
Bůh není individuum, není instanciací nějaké obecniny, jak jsme ukázali už v
minulé kapitole. Boží existence není existencí jednotlivé věci. „O stvořené věci
lze říci, že se těší z existence, totiž na tom základě, že existence není z její esence.
Ale o Bohu nelze říci, že se těší z existence, neboť Boží existence je Bůh sám,
stejně jako jeho esence. Tedy vyplývá, že stvořené věci se těší z existence, ale
Bůh ne.“42 To je tradiční nauka, kterou můžeme najít v mnoha podobách u
41 Ve skutečnosti je zde možná jedno z nejslabších míst Spinozovy (potažmo Descartovy)
metafyziky. Spinoza předkládá důkaz toho, že myšlení a rozlehlost jsou Boží atributy až v
2pp1-2. Ukáže se v nich však přesvědčivě, že myšlení v žádném ohledu nezávisí na fyzikálním
světě (například, že pro genezi vědomí a mysli není třeba nějaký smyslový vztah k vnějšímu
světu), případně že rozlehlost nezávisí na myšlení (například, že nejde o formu názoru
případně předmět kladení ducha)? Viz Della Rocca. Spinoza, s. 57-58
42 PCP Appendix II.1: „1°. quod res creata potest dici frui existentia, nimirum quia existentia
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různých autorů. Spinozova inovace zde spočívá v tom, že ukázal jak základní
kvalitativní určení bytí spadají vjedno s určením bytí co do existence. Myslet
Boha neznamená myslet něco, co existuje, ale myslet existenci jako takovou (bytí
o sobě), a myslet atributy znamená myslet existenci, nakolik má různé základní
podoby.43
3. Speciální důkaz
Nyní už se můžeme obrátit k samotnému tvrzení 11: „Bůh neboli substance
sestávající z nekonečna atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou
esenci, nutně existuje.“ Spinoza zvolil postup nepřímým důkazem přes axiom 7.
Pokud popíráme, že Bůh existuje nutně, pak si máme, pokud to lze, zkusit
představit (ve smyslu pojmout, concipere), že neexistuje: to by znamenalo, že jeho
esence nezahrnuje existenci. To je ovšem v rozporu s tvrzením 7. (Implicitní je
zde předpoklad, že pokud si něco nelze představit (pojmout) jako neexistující, pak
to nutně existuje.)
Tvrzení 11 hraje ve struktuře Etiky zajímavou úlohu. Tvrzení 7 a 8 dokázala,
že existence náleží k přirozenosti substance obecně. V tvrzeních 5 a 10 se
odehrála zásadní argumentace pro povahu substanciální a reálné-kvalitativní
diference. (Vzpomeneme si, že jedinečnost Boží substance Spinoza prozradil už v
poslední větě desátého tvrzení.) Samotné tvrzení 11 pak dokazuje o konkrétní
entitě44, totiž o Bohu neboli substanci sestávající z nekonečna atributů, že nutně
existuje. Z předchozí analýzy víme, že konkrétnost této entity je relativní. Za prvé
se totiž nedá mluvit o individuální existenci, za druhé je reference ke jménu Bůh,
případně k jedinečnému popisu (na způsob definite description) „substance
sestávající z nekonečna atributů“ založena v našem aktuálním světě. 45 Právě na
non est de ipsius essentia ; Deus vero non potest dici frui existentia, nam existentia Dei est
Deus ipse, sicut etiam ipsius essentia;“ CW, s. 191 [G. i, 252] cf. Macherey. Introduction, s.
85-91
43 Cf. důkaz tvrzení 1p33. Ukazuje se zde, že Bůh je základem aktuálního světa. Bůh jako
substance (=atributy) je příčinou toho, že věci jsou a jak věci jsou (právě tak, jak jsou). Pokud
by byl možný jiný svět, pak bychom museli nutně odvodit existenci jiného Boha.
44 Slovo „entita“ užíváme ve snaze o pokud možno nejneutrálnější výraz co do ontologické
povahy dané věci. Substance, jak víme, se liší jak od konkrétních věcí, tak od abstraktních
pojmů co do esence i existence.
45 Z pohledu modální metafyziky bychom to mohli vyjádřit poněkud komplikovaně tak, že byť
tento důkaz platí obecně a v každém možném světě, tak v každém možném světě by dokazoval
jinou konkrétní přirozenost (totiž tu, která substanciálně/kvalitativně zakládá právě ten svět, ve
kterém je dokazována). V každém možném světě ovšem dokazuje zároveň, že jiný možný svět
nemůže existovat. Jelikož ji aktuálně dokazujeme právě v našem světě, pak platí, že žádný jiný

39

této relativitě, v tomto „neboli“, se skvěle ukazuje Spinozovo jedinečné umění,
které Etice propůjčuje tak silný výraz.
Pokud si vezmeme tvrzení 11 v jeho čistě onto-logické rovině, celá věc bude
okamžitě jasná. Vyškrtněme z něho (i z definice 6) slovo Bůh a můžeme jej číst
takto: „absolutně nekonečná substance existuje.“ Spinoza už v tuto chvíli
považuje za dokázané (jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole), že vůbec není
třeba kvalitativní odlišnost atributů zaštiťovat kvantitativní diferencí substancí, ale
že je naopak nutné sjednotit ji v jedinečném substanciálním principu. Spinoza zde
tento substanciální princip našeho světa prostě identifikuje jako absolutně
nekonečnou substanci. (def. 6: k její esenci patří všechno co vyjadřuje existenci a
nezahrnuje žádnou negaci.)46
Pokud by nyní Spinoza napsal, „budu této absolutně nekonečné substanci, to
jest substanciálnímu principu našeho světa, říkat ANS“, veškeré kontroverze,
pokud by vůbec nějaké vznikly, by zůstaly čistě filosofické. A na jednu stranu
Spinoza nic jiného nedělá, jen volí místo slova „ANS“ slovo „Bůh“. Ale právě
toto slovo je, paradoxně, to nejméně nevinné. A nejenže Spinoza volí právě slovo
Bůh a tedy říká „takto já chápu Boha“, ale tím, že si ho předem „definuje“ v
definici 6 (ve skutečnosti nepopiratelně roubuje svůj pojem absolutně nekonečné
substance na všechnu tradici, která stojí za slovem Bůh), umožňuje mu to
formulovat tvrzení 11 jako důkaz Boží existence: „Bůh, neboli …, nutně existuje.“
Spinozův hřích a tedy půvab zde není v tom, co říká, ale v tom, jak to říká. Bůh
nutně existuje, pravda, ale je to jiný Bůh než Bůh Anselmův, Tomášův, Scotův,
Descartův a, kdo ví, Abrahámův.
Pro pochopení ontologie Etiky bude nejlépe nechat, nakolik to půjde, tuto
tradici stranou. Bůh pro nás bude znamenat pouze jméno té entity, ke které
referuje jedinečný popis „absolutně nekonečná substance“. Tato entita je
substanciálním principem v základu našeho aktuálního světa (=je základem světa;
v jakém smyslu, to ukážeme níže). Odtud plyne rozdíl mezi užitím sedmého a
jedenáctého tvrzení: obecné tvrzení 7, které platí pro každý atribut a každé
seskupení atributů, Spinoza nadále užívá jen když se jedná o logiku substance
obecně. Například, když ukazuje, že nemůže být dělitelná nebo že člověk není
svět není možný (což je pointa tvrzení 33).
46 „[důkaz tvrzení 11] je podán bleskově ve třech řádcích, se záměrem naznačit, že tato otázka
[zda ANS, tedy Bůh existuje] se doopravdy neklade.“ Macherey. Introduction, s. 103
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substancí (1p12, [1p19], 2p10). Ve zbylých případech, to jest především ve druhé
části De Deo, kde se pojednává o vztahu naší absolutní substance a našeho
modálního světa, Spinoza logicky užívá pro existenční teze tvrzení 11.
Zbytek tvrzení 11 vezmeme popořadě. Co se týče důkazu aliter 1, obsahuje
silné vyjádření principu dostatečného důvodu: pokud něco existuje, pak musí být
příčina (causa), proč to existuje, a pokud něco neexistuje, pak musí být příčina,
proč to neexistuje. V případě substance nemůže být příčina neexistence vnější,
neboť substance je z definice ontologicky i konceptuálně nezávislá. Příčina
neexistence substance by tedy musela vězet v samotné její přirozenosti (např.
rozpornost). Spinoza říká: „Toto tvrdit [že je v sobě rozporná] o absolutně
nekonečné a vcelku dokonalé bytosti je absurdní; tedy ani v Bohu ani mimo něj
nemůže být dána příčina či důvod, které by bránily jeho existenci. Tedy Bůh nutně
existuje.“
Je otázka, zda Spinoza tímto důkazem pochopení existence nekonečné
substance nějak posunul. Kromě toho, že existence je zde výsledkem dvojité
negace (není nic, co by zapříčinilo její neexistenci) a že využívá poměrně silného
předpokladu principu dostatečné důvodu, dále také závisí na premise, že sám
pojem substance, potažmo absolutně nekonečné substance je bezrozporný,
přičemž nám musí stačit Spinozovo ujištění, že to se určitě nestane. 47 Konzistence
obou pojmů je samozřejmě okamžitě zpochybněna. Substance obecně Lockem,
substance absolutní Leibnizem.
Ponecháme tuto otázku stranou a v moři literatury, která je jí zasvěcena, naše
kapka chybět nebude, dovolíme si jen poznamenat dvě věci. Za prvé, Spinoza
může říci, že důkazní břemeno leží v tomto případě na protivníkovi (neboť jak
dokázat konzistenci?).48 Za druhé, je třeba mít na paměti, že rozpornost je vždy
vlastnost minimálně dvou termínů. Věc není rozporná sama o sobě, ale je
rozporná na základě nějakého systému propozic, je v rozporu s něčím, co pro nás
47 Zde si dovolujeme pochybovat o Machereyho interpretaci, která zní tak, že rozpornost by byla
nedokonalostí, což by bylo v rozporu absolutní dokonalostí Boží (Macherey. Introduction, s.
108). Domníváme se, že se jedná o dva kroky zpět. Z dokonalosti by nebylo nutné odvozovat
bezrozpornost, ale rovnou existenci (jako se to děje v některých ontologických důkazech).
Dále je velmi podezřelé pracovat s predikáty metajazyka v objektovém jazyce samotném.
Spinoza sice v aliter 2 říká, že možnost neexistence je negací moci, ale možnost neexistovat
postačí i v tomto důkazu chápat jako vlastnost pouze bezrozporných esencí (možnost
neexistence = ne nutná existence, fakticita).
48 Spinoza by se pravděpodobně pokusil ukázat, že způsob, jakým k takové ideji (definici)
dospěl zaručuje, že jde o ideu adekvátní, to jest čistou a rozlišenou. Související témata
(pravdivost definic, idejí) se často objevují v korespondenci (dopisy 2, 4, 8-9, 34, 59-60, 83).

41

musí být centrálnější než zpochybněná teze. Takže ačkoli je Spinozova substance
zcela jistě rozporná v Descartově systému, může být dost obtížné najít rozpor s
nějakou naší základní zkušeností (vzhledem k odlišnému řádu bytí substance)
nebo s nějakým předpokladem Spinozy samotného (vzhledem k centrálnosti
pojmu substance).
Důkaz aliter 2 je zajímavý a problematický tím, že se v něm poprvé objevuje
(nedefinovaný) pojem moci (mohutnosti, potentia; viz níže). Spinoza zde říká, že
možnost neexistovat je absencí moci (impotentia), zatímco možnost existovat je
mocí. „Pokud ovšem to, co nutně existuje, jsou pouze konečné věci, byly by pak
konečné věci mocnější než absolutně nekonečná Bytost, což je absurdní.“ Odtud
Spinoza odvozuje, že „buď nic neexistuje, nebo absolutně nekonečná Bytost také
nutně existuje.“ První možnost je pak vyloučena na základě toho, že „my
existujeme – buď v sobě, nebo v něčem, co nutně existuje (viz axiom 1 a tvrzení
7).“
Pro větší přehlednost důkaz obrátíme. Předpoklad je, že my existujeme. Podle
axiomu 1 existujeme buď v sobě (a tedy nutně), anebo v něčem jiném, co existuje
nutně. (Z 1p7; Spinoza zde nepracuje s nekonečným regresem: buď v sobě, anebo
v jiném – a toto jiné buď v sobě, anebo v jiném, dokud nenarazíme na něco
nepodmíněného [na způsob Tomášova 3. důkazu]; mimo intelekt jsou dány jen
mody a substance, pokud tedy nejsme substancí, pak existujeme v substanci;
skrytý předpoklad je zde to, že modus nemůže existovat v jiném modu. 49) Tedy
něco existuje nutně. Pokud toto nutně existující něco 50 není absolutně nekonečná
substance, pak je toto nutně existující něco mocnější než absolutně nekonečná
substance, což je spor. Přesná povaha tohoto sporu zůstává poněkud nejasná,
49 Alternativní interpretace pracuje s tím, že „my nutně existujeme“ (buď fakticky, anebo jakožto
esence). Macherey se domnívá, že je zde zjevně evokována zkušenost cogito a celý důkaz tak
má karteziánské inspirace. Macherey. Introduction, s. 111. Nebo dále Pierre-François Moreau:
„tedy buď nic neexistuje, což znamená, že nic neexistuje nutně, jelikož jsme již zjistili, že
jestli něco existuje, tedy to existuje na základě nutných zákonů.“ Podle Moreau se tedy třetí
důkaz neopírá ani tak o faktickou existenci konečných věcí (jako jsme my), ale spíše o nutnost
zákonů, které řídí jejich existenci. Tato interpretace je možná, musíme ovšem upozornit na
skutečnost, že nutnost modálního světa v tuto chvíli vůbec není dokázána. (Citováno z
http://spinoza.fr/lecture-des-propositions-ix-a-xi-du-de-deo/; na základě přednášek P.F.
Moreau na ENS de Lyon)
50 V liteře Spinozova argumentu jde o něco konečného. To lze chápat dvěma způsoby. Buď stále
pracujeme s konkrétním příkladem nás a naší existence, a chápeme ji nutně, jelikož buď
existuje v sobě (a tedy nutně), anebo v jiném, které existuje nutně a na jehož základě nutně
existujeme i my (jelikož z příčiny nutně vychází účinek). Tedy to konečné jsme my jako nutně
existující. Anebo ve volnější interpretaci můžeme chápat konečné jako ne absolutně
nekonečné (respektive ne nekonečné ve všech ohledech).
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neboť žádné exaktní prostředky pro vztah konečného a nekonečného v ohledu
moci prozatím nemáme.
Tento „jednodušší“ důkaz a posteriori (premisou je naše existence) Spinoza
dále rozvíjí ve scholiu, které má dokázat na stejném základě totéž a priori:
„Jelikož možnost existovat (posse existere) je moc (potentia), vyplývá, že čím
více reality (realitatis) náleží přirozenosti věci, tím více má ze sebe sil (virium),
aby existovala. Tedy absolutně nekonečná bytost neboli Bůh má ze sebe absolutně
nekonečnou moc (potentia) existovat a proto absolutně existuje.“ V tomto důkaze
se nám vrací koncept stupňů reality (viz 1p9) a nově také „síly existovat“, ze
kterých se ovšem v další větě stane „moc existovat“. Domníváme se, že existují
dva základní, ale ne stejně přesné způsoby jak tento důkaz chápat:
A) Scholastické čtení. Porovnávání stupňů reality se týká modálního a
absolutního. Bůh má absolutně nejvyšší stupeň reality a síla existovat, která je ve
věcech jen relativní (potřebují příčinu), je v něm absolutní (causa sui). Tedy
absolutně existuje. Toto čtení je přirozené ve své návaznosti na diskuzi o
„konečných“ věcech z aliter 2 a na tradici důkazů Boží existence. Tento způsob
uvažování je ovšem Etice cizí: k nekonečnému se ve Spinozově pojetí nikdy
nedochází stupňováním konečného (ani na způsob eminence nebo absolutnosti) a
porovnávat existenci modální a substanciální co do míry je zcestné (viz výše).
B) Substanciální čtení. „Ale stačí mi zde poznamenat, že nemluvím o věcech,
které vznikají z vnějších příčin, ale o samotných substancích, které (z tvrzení 6)
nemohou být vytvořeny žádnou vnější příčinou.“ Stupně reality se stejně jako v
1p9 týkají pouze substancí a Spinoza uvádí důvod, proč upřednostnit důkaz
existence absolutně nekonečné substance před jinými substancemi. Jelikož nic
nebrání tomu, aby se více atributů sdružovalo v jedné substanci (1pp9-10), je ve
výsledku opodstatněnější existence substance o nekonečnu atributů (jako silnější
realita) než „konečné“ substance o konečném počtu atributů.
Spinoza tak znovu potvrzuje to, co se již ukázalo na základě analýzy kvantity a
diference, tentokrát ovšem z hlediska existence a kauzality. Absolutně nekonečná
substance, to jest substance o nekonečnu atributů, má ze sebe absolutně
nekonečnou moc existovat (tu vyjadřuje právě nekonečnost atributů), zatímco
substance o jednom atributu by hypoteticky měla jen „konečnou“ moc existovat
(nakolik by ji vyjadřovalo jen konečno atributů). V této interpretaci mají důkaz
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aliter 2 a scholium zcela jasné místo ve struktuře Etiky.51
4. Moc
Pokusíme se nyní stručně zrekapitulovat zjištění předchozích oddílů a doplnit
některé detaily, které jsme nechali vyřčené jen zpola nebo vůbec. Nejprve jsme
analýzou některých základních Spinozových pojmů dospěli k tomu, že existence
se vypovídá o konečných věcech a o substanci/atributu nejednoznačně. Existence
konečných věcí se ontologicky vyčerpává pojmem zapříčiněnosti.
Existence individua znamená, že z nějakých přesně určených příčin je
aktualizován modus ve své povaze (například lidské tělo je aktualizováno
vstupem hmotných částí do určitého poměru). Takové individuum se pak těší z
existence neboli trvá, dokud jiné, přesně určené příčiny nezpůsobí jeho zánik.
Existence je v tomto smyslu přesně ohraničené trvání mezi vznikem a zánikem,
které jsou kauzálně definované.
Existence má dále ještě jeden, reálně konečný, byť numericky nekonečný
rozměr, totiž když mluvíme o existenci esencí nebo nekonečných modů. Esence
věcí existují, neboť vyplývají z povahy jednoho či druhého atributu. Jelikož jsou
atributy věčné a z příčiny vždy vychází její účinek, jsou tyto esence
„zprostředkovaně věčné“ a jejich trvání je neomezené. Ale i v tomto případě je
existence plně definována kauzalitou. Esence či nekonečný modus se těší z
existence na základě něčeho jiného, než jsou ony samy, na základě své příčiny,
jedná se stále o derivativní bytí. Pokud by se příčina změnila (pointa je, že příčina
se změnit nemůže, jelikož atributy jsou věčné), pak by jejich existence ustala.
Ovšem zcela jiný význam má mluvit o existenci substance. Můžeme sice de
51 Lze si zde snad dovolit i drobnou spekulaci, totiž že dvojznačnost čtení je v tomto případě
záměrná: Jedno čtení pro teology, druhé čtení pro filosofy. Spinoza v textu pracuje s tím, že
určitý typ důkazu je jednodušší sledovat (ať už z hlediska užitých pojmů či způsobu a
posteriori) a je tak ochoten vybočit z geometrické metody a syntetického, principiálního
postupu dokazování. Je možné, že tím pootvírá dveře čtenářům, kteří jsou zaběhlí v tradičním
způsobu myšlení o Bohu. Ať už toto byl jeho záměr či ne, na logice věci to samozřejmě nic
nemění. Podobnou hypotézu zvažuje i Macherey: „Na poslední řádce scholia Spinoza
zdůrazňuje skutečnost, že jistota této úvahy nemůže uniknout ani ‚průměrně pozornému
čtenáři‛. Toto lze přičíst skutečnosti, že výklad posledního argumentu odkazuje k tematice
tradiční teologie: opírá se v zásadě o představu naprosto dokonalé Bytosti, která ‚má ze sebe
více sil existovat.‛ […] Spinoza sám zařídil, na okrajích vlastní argumentace a bez toho, aby
jakkoliv oslabil její přesnost, možnost jiného přístupu, ne tak čistě racionalistického, a otevřel
tak cestu ke smíření a kompromisu s nejběžnějšími pojetími, nebo alespoň s některými z nich,
jimž, jak sám připouští, můžeme přiznat minimálně určitý smysl a které samy o sobě není
nutné bez odvolání zatratit.“ Macherey. Introduction, s. 114-115
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dicto říci, že i existence substance se vyčerpává kauzalitou, jelikož je však
substance causa sui, pohybujeme se na hranici logického protimluvu. Je to
samozřejmě pouze otázka pojmenování. Budeme-li trvat na kauzálním slovníku,
musíme v dalších tvrzeních vždy upřesnit rozdíly, které vznikají tím, že něco
existuje ze sebe a něco existuje z jiného. Považovali jsme za vhodné upustit od
snahy o nominální jednoznačnost pojmu existence a mluvit o causa sui jako o
zvláštní kategorii.52
Causa sui totiž neexistuje na základě příčiny, nýbrž je existencí samotnou, a
jak se ukáže, je tím, čím ostatní věci existují, je tedy první příčinou. Tato
skutečnost se dá vyjádřit mnoha způsoby a Spinoza volí poměrně tradiční
vyjádření: „Boží existence a jeho esence jsou jedním a tímtéž“ (1p20). Tento
způsob existence Spinoza dále nazývá věčnost, což slouží mimo jiné právě k
tomu, odlišit tento způsob existence od existence modálního (a tedy kauzálního)
řádu. Věčné se netěší z existence, nemůže být vysvětleno trváním nebo časem,
byť by bylo neomezené: věčné stojí mimo trvání a čas.
Spinoza ukazuje, že causa sui je substance (1p7). Postup a výrazivo Etiky nutí
Spinozu formulovat tuto skutečnost jako důkaz toho, že substance je příčinou sebe
sama. Domníváme se ovšem, že lze snáze pochopit, co Spinoza myslí, když
tvrzení obrátíme a řekneme, že substance je jméno, které Spinoza dává existenci
samotné. Nebo přesněji, atribut je jméno, které Spinoza dává základním
způsobům toho, jak věci existují (kvalitativně) a substance je jméno, které
Spinoza dává tomu, že věci existují (substanciálně). Domníváme se, že toto lze
dobře vidět, jak už jsme ostatně zmínili, právě v důkazu tvrzení 20.
Poté, co Spinoza v tvrzení 9 a 10 ukáže, že kvalitativnímu rozlišení atributů
nejen nemusí odpovídat kvantitativní rozlišení substancí, ale že naopak více
atributů může být tímtéž substanciálním principem, obnoví existenční linku
argumentace, která nachází své logické vyústění v tvrzení 11. Absolutně
nekonečná substance, neboli bytí o sobě našeho světa, která pod sebou zahrnuje
všechny způsoby bytí (atributy), nutně existuje. Spinoza ji bude nazývat Bůh. Ve
52 Existuje ovšem jeden významný důvod, proč kauzální pojmenování zachovat. Totiž když
chceme upozornit na skutečnost, že i absolutně nekonečná substance je určena k tomu nějak
jednat (svět je nutně takový jaký je z přirozenosti esence substance), byť je k tomu určena
sama sebou. Jedná se o tentýž terminologický problém: znamená být určen k něčemu sám
sebou v podstatných ohledech totéž, co být k něčemu určen od jiného? Nebo bude lépe mluvit
o sebeurčení jako o svého druhu kategorii? Spinoza v tomto případě volí druhou možnost,
když definuje svobodnou věc (1d7). Více v kapitole IV.
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zbytku tvrzení se objeví tematika bezrozpornosti takové entity (byť jen skrze
Spinozovo ujištění) a dále absolutně nekonečná moc existovat, které se jí dostává.
Navrhli jsme interpretaci, ve které tuto moc existovat chápeme jako upřednostnění
absolutně nekonečné substance před alternativními substancemi, což ve spojitosti
s analýzou kvantity a diference rozšiřuje (z existenční logiky causae sui)
argumentaci k tezi, že existuje jen jedna absolutní substance a ne více substancí
konečných co do „množství“ atributů.
Rádi bychom se nyní ještě na chvíli obrátili k pojmu Boží moci, který Spinoza
dále rozvíjí v závěru první knihy. V tvrzení 11 Spinoza dosud neznámý pojem
moci používal pro srovnání různých substancí. Dozvěděli jsme se, že moc úzce
souvisí s existencí a také s realitou dané věci. Dalšího určení se pojmu moci
dostane až nepřímo ve scholiu k tvrzení 17. V něm Spinoza způsobem sobě
vlastním na jednu stranu říká, že Bůh (absolutně nekonečná substance) není
nikým určován k jednání, na druhou stranu však Bůh jedná „pouze ze zákonů své
přirozenosti“. To de facto znamená, že Bůh nemá libovůli jednat, ale je – pokud to
tak můžeme nazvat – svázán povahou vlastní esence.
Podívejme se na věc nejprve z jiné strany. V Platónově dialogu Euthyfrón (10a)
Sókratés pokládá slavnou otázku, která v průběhu dějin nabývá v různých
filosofiích mnoha různých podob. Její prvotní znění bylo: „Je zbožné milováno
bohy, protože je to zbožné, anebo je to zbožné, protože je to milováno bohy?“ Ve
scholastické filosofii se tato otázka objevuje především v podobě sporu
intelektualismu a voluntarismu. Na jedné straně dostává prioritu (Boží) rozum a
objektivní pravdy (logické, etické, estetické) dávají určitý rámec tomu, co Bůh
může volit. Na druhé straně je přesvědčení mnoha teologů a filosofů, že
absolutnost a všemohoucnost Boha znamená i přesah nad morálními a logickými
pravdami. Zdá se, že právě tento pohled získal mezi Spinozovými předchůdci
navrch. Hlásili se k němu v různých podobách Scotus, Ockham, reformátoři,
Hobbes, Locke. Do extrému tuto nauku zavedl právě Descartes, který, jak se zdá,
zastával, že Bůh může způsobit, že součet úhlů v trojúhelníku nebude 180° a tedy
obecně může učinit kontradikce pravdivé.53
Srovnejme se začátkem zmíněného scholia: „Ostatní myslí, že Bůh je
svobodnou příčinou, jelikož může, jak si myslí, způsobit, aby věci, o kterých jsme
53 Descartes se v této věci vyjadřuje celkem jasně v dopisech Mersennovi z roku 1630.
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říkali, že vyplývají z jeho přirozenosti, to jest věci, které jsou v jeho moci
(potestate)54, nebyly nebo z něj nevznikly. Ale to je totéž jako by říkali, že Bůh
může způsobit, aby z povahy trojúhelníka nevyplývalo, že jeho tři úhly se rovnají
dvěma pravým, nebo aby z dané příčiny neplynul účinek, což je absurdní.“
Spinoza samozřejmě předjímá námitku ze strany karteziánů a tradičních
teologů, podle které se tímto limituje Boží všemohoucnost. Pokud Bůh vytvořil
všechno co je v jeho intelektu, nebyl by schopen vytvořit nic dalšího, což je
omezení. Je tedy vyžadována doména možností, respektive nad-možností (např.
kontradikcí, které jsou nemožné v běžném slova smyslu), která by poskytovala
prostor pro svobodný výkon Boží vůle. Spinoza oponuje, že nejdokonalejším
vyjádřením Boží moci je právě to, že stvořil vše, co mohl, a to jediným způsobem,
kterým mohl. Ve zmíněném scholiu a dále ve scholiu k tvrzení 33, kde se tato
diskuze znovu otevírá, Spinoza podává množství relativně snadno sledovatelných
argumentů pro svoji pozici a považujeme za zbytečné je zde opakovat (k modalitě
světové existence a řádu se ještě dostaneme v kapitole IV).
Na téma naznačeného dilematu si dovolíme uvést ještě jednu citaci:
„Přiznávám, že teorie, která podřizuje všechny věci lhostejné Boží vůli a tvrdí, že
vše závisí na jeho libosti, je méně vzdálena pravdě než ta, která tvrdí, že Bůh ve
všem jedná s ohledem na dobro (sub ratione boni). Neboť ti, kteří ji zastávají, jak
se zdá, kladou vně Boha něco, co na něm nezávisí a na co Bůh ve své činnosti
hledí jako na příklad nebo k čemu směřuje jako k určitému cíli. To není nic jiného
než podřizovat Boha osudu a nic absurdnějšího nelze tvrdit o Bohu, o kterém jsme
dokázali, že jest první příčinou a jedinou svobodnou příčinou jak esence všech
věcí, tak jejich existence. Není tedy důvod ztrácet čas vyvracením této absurdity“
(1p33 sc.).
Kam tedy Spinozu zařadit? Není to, že Bůh jedná na základě své esence také
svého druhu podřízení osudu? A odsud vzniká nejpalčivější otázka: proč je Bůh (a
svět) takový jaký je a ne jiný? Spinozova odpověď zní, že Bůh (a svět) je takový
54 Spinozova pozice se mnohdy vysvětluje na základě duality potestas (moc aktivní, panovnická,
ovlivňující) a potentia (moc jako mohutnost, schopnost). Deleuze píše, že se „Bohu upírá
veškerá moc analogická moci osvíceného panovníka nebo dokonce tyrana (potestas). Bůh
totiž není vůlí, i kdyby snad tato vůle bylo osvícená zákonodárným intelektem.“ Spinoza
nadále užívá oba pojmy zaměnitelně. Podle Deleuze „potentia jakožto esenci odpovídá
potestas jakožto schopnost přijímat afekce, která je naplňována afekcemi či mody, jež Bůh
nutně vytváří, protože nemůže být trpný a je naopak aktivní příčinou těchto afekcí.“ (více viz
heslo Moc v Deleuze. Spinoza. Praktická filosofie, s. 66-74)
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jaký je, protože jiný být nemůže. Existence a esence světa je danost, u které nemá
smysl ptát se po možnosti. Předpokladem možnosti je skutečnost (a nutnost) a ne
naopak. Je kategorický omyl ptát se po možnosti substance. 55 Bůh (absolutně
nekonečná substance) je všechno, co je, a to v každém významu. Není žádný
prostor virtuality nebo možnosti vedle substance, veškerá možnost je už uvnitř
této existence a to je právě význam spojení „absolutní afirmace“.
Spinoza tak může navázat tvrzením 34: „Boží moc je jeho vlastní esencí.“
Stejně jako v případě existence, Bůh nemá moc, ale Bůh je mocí. Existence a moc
jsou v případě Boha dvě stránky téže mince. Ze samotné podstaty (esence) Boží
plyne existence všeho, totiž Boha i všech věcí: „Tedy Boží moc, kterou on a
všechny věci jsou a jednají, je sama jeho esence.“ Boží moc je esence chápaná
jako aktivní.56 V pojmu Boží moci je implikován veškerý dynamismus světa:
jednotlivé mody vyjadřují určeným způsobem Boží moc, aktivně existují, dokud
něco jejich existenci nepřeruší (3pp6-7).
Pokusíme se znovu celou věc obrátit. Bůh neboli absolutně nekonečná
substance je bytím o sobě. Je tím myšlen samotný fakt existence světa, který
existuje nutně, neboť existuje ze sebe. Toto bytí o sobě není něčím neurčitým, ale
naopak je jakýmsi plánem celého světa ve smyslu základní roviny (plane of being)
i determinace (plan of being). Jako o základní rovině nelze o bytí o sobě říct
doslova, že existuje, spíše je tím, co veškerou existenci zakládá. První aspekt bytí
o sobě je to, že věci jsou.
Druhý aspekt je pak to, jak věci jsou. Bytí o sobě nemůže být prázdnou
existencí (co by to znamenalo?), ale musí být nějak strukturované. Této
strukturaci Spinoza říká esence, povaha, podstata, přirozenost substance. To, jak
věci existují, je vyjádřením této podstaty bytí o sobě (což je tautologie). A právě
pojem moci (potentia) značí tento přirozený proces, kdy ze struktury bytí, jak je o
sobě, vyplývají všechny věci, kdy se z Natura naturans stává Natura naturata.
55 „Není kontradikce v tom, klást existenci o sobě jako něco, co je v sobě pouhou možností?“
Podle Deleuze jsou Descartovy substance definovány možností: něco, co může existovat o
sobě. Nejsou bytím o sobě, neboť vyžadují Boha ke své existenci i ke své diferenci: „Bůh
tvůrce nám dovoluje přejít od substancí, pojímaných jako reálně odlišné, k reálně odlišným
substancím.“ Deleuze identifikuje právě tuto možnost v jádru samotného pojmu substance
jako jednu ze základních chyb, které vedou Spinozu směrem od kartezianismu. Deleuze. SPE,
s. 21-32
56 „Dále jsme ukázali (1p34), že Boží moc není nic jiného než jeho esence jakožto aktivní; tudíž
je stejně nemožné chápat Boha jako nejednajícího, jako chápat ho jako neexistujícího“ (2p3
sc.).
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Tento proces nejprve vyjadřuje pouze logický posun, jako bychom použili slovo
proces pro skutečnost, že z podstaty trojúhelníka vyplývá rovnost jeho úhlů
dvěma pravým. Ale tento logický proces v určitém místě přechází do procesu v
pravém slova smyslu, ta samá Boží moc je nositelem kauzality, která řídí, nebo
lépe řečeno znamená běh celého světa. A podle toho, kde stojí věc v kauzálním
řádu světa, podílí se větší či menší mírou na Boží moci. Této skutečnosti můžeme,
jako intenzivní veličině, zkráceně říkat míra reality (nebo opisem „věc vyjadřuje
více reality“).
Povaha bytí o sobě se ve světě vyjadřuje dvěma způsoby a konkrétní modus má
tedy ve výsledku dvě determinace. První vyjádření je rozvinutí nekonečného
kauzálního stromu, který určuje takříkajíc syntagmatické vztahy, jak věci
následují za sebou ve smyslu logickém, prostorovém i časovém. To určuje věc co
do intenzity jejího bytí, ovšem jedna důležitá věc zde chybí, a to kvalita.
Souběžně se tedy bytí o sobě vyjadřuje co do kvality v nekonečnu atributů, které
určují paradigmatické vztahy: „například kruh existující v přírodě a idea
existujícího kruhu, která je také v Bohu, jsou jedna a tatáž věc, vysvětlena
různými atributy“ (2p7 sc.). Spinoza tuto skutečnost elegantně shrnuje frází „z
nutnosti Boží přirozenosti musí vyplývat nekonečně věcí nekonečně způsoby“
(1p16).
V posledních odstavcích jsme se pokusili shrnout dosavadní zjištění a vysvětlit
přesný význam teze, že esence substance je totožná s její existencí a mocí. Různé
aspekty bytí jednotlivých věcí našeho světa (esence, existence, moc, kauzalita,
logika, časoprostor a fyzika) ve svém řádu odkazují vždy k nepodmíněnosti
absolutně nekonečné substance, ve které se tyto různé aspekty identifikují, neboť
dohromady tvoří přirozenost toho, čím je bytí samo o sobě. Tím jsme také v
obecné rovině načrtli vztah Boží kauzality k existenci a esenci běžných věcí a
otevřeli tak cestu k tématům následující kapitoly.
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IV. Imanence a konečnost
Počátek německého okouzlení spinozismem můžeme přesně datovat do září roku
1785, kdy Friedrich Heinrich Jacobi vydává O Spinozově učení v dopisech panu
Mojžíši Mendelssohnovi. V nich vyjde najevo, že Lessing, jedna z
nejvýznačnějších postav osvícenství, svěřil Jacobimu rok před svojí smrtí
následující slova: „Έν καì Πãν: neznám nic jiného. (…) Není jiné filosofie než je
filosofie Spinozova.“ Toto přiznání vyvolalo intelektuální bouři, která vešla do
dějin filosofie pod jménem Pantheismusstreit, spor o panteismus, a především
otevřela cestu k rehabilitaci Spinozovy filosofie.
Pokud debatu výrazně zjednodušíme, můžeme říci, že se objevily dvě základní
interpretace spinozismu a jeho dopadu. První skupina filosofů, v čele s Jacobim,
viděla ve Spinozovi, pokud to tak můžeme říci, neútěšné završení rozumu. Jejich
kritika nevycházela z toho, že by byla Spinozova filosofie chybná, ale naopak
stavěla na přesvědčení, že spinozismus je nutným a logickým důsledkem
racionalismu, chápaného jako snaha podat vysvětlení pro všechny skutečnosti
našeho světa. Tato filosofie rozumu podle Jacobiho vede k fatalismu (Spinozovo
popření svobody lidské vůle), k ateismu (Spinozovo popření svobodného aktu
stvoření a Boží prozřetelnosti) a nakonec k nihilismu. Dovedeno do extrému,
Spinozův „pantheismus“ byl důkazem toho, že osvícenský rozum nespoután
obecně vede k materialismu a ateismu.
Jacobi ve svém O Spinozově učení mimo jiné publikoval (bez autorova svolení)
Goethův nezveřejněný, raný hymnus Prométheus, který podle Jacobiho mínění
prezentoval Spinozův panteismus i s jeho neblahými důsledky (hymnus byl
rovněž předmětem původní konverzace s Lessingem). Právě Goethe jako první
ukázal opačný pohled na věc, když v odpovědi na publikaci Jacobimu v dopise
napsal tuto poznámku: „Spinoza nedokazuje existenci Boha, existence je Bůh. A
pokud ho kvůli tomu jiní nazývají atheum, pak já ho budu chválit a nazývat
theissimum a christianissimum.“ Podobně věc viděli například Herder,
Schleiermacher nebo Novalis (Spinoza je pro něj „mystik opilý Bohem“). 57 Po
57 Jacobi z řečeného vyvodil ten důsledek, že některé skutečnosti jsou rozumem nezdůvodnitelné
a je nutné připustit alternativní druh poznání, blízký víře nebo citu. Zajímavý je také kontext,
ve kterém Jacobiho dílo vychází, totiž pouhé čtyři roky po prvním a dva roky před druhým
vydáním Kantovy Kritiky čistého rozumu. Nabízí se tak možnost chápat Jacobiho kritiku
rozumu jako paralelní ke kritice Kantově a její vliv na podobu německé filosofie následující
let nelze zanedbat. Kant sám se ke sporu vyjadřuje ve svém článku Was heißt: sich im Denken
orientieren? a třetí Kritika vzniká právě na pozadí této kontroverze. Birgit Sandkaulen.
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jejich a Lessingově vzoru přestává být intelektuální sebevraždou přihlásit se ke
Spinozově filosofii.
O dekádu později Spinozu adoptuje nová generace myslitelů. Fichte ve
Vědosloví píše, že existují jen dvě filosofické pozice: Kantova kritická a
Spinozova dogmatická – tato druhá podle Fichteho svým objektivistickým
zaměřením vede k fatalismu a determinismu. Fichte je přesvědčen, že se
nešťastnému konci filosofie, jak ho identifikoval Jacobi, musíme vyhnout
kritickým idealismem, který nebude překračovat vykazatelnou oblast svobodného
subjektu vědomí. Ale Fichteho filosofie byla okamžitě podrobena kritice, a to
právě na základě spinozismu. Schlegel i Schelling oba došli k názoru, že filosofie
jejich přítele a kolegy trpí velkou slabinou, nebere totiž dostatečný ohled na
objektivní stránku světa, na přírodu. Bylo zde zapotřebí určité syntézy: „Příroda
má být viditelný duch, duch neviditelná příroda,“ zní slavný citát z úvodu k
Schellingovým Idejím.58
Avšak nejdůrazněji se ke Spinozovi přihlásí Hegel: „Spinozismus je z podstaty
začátkem každého filosofování.“ Spinoza má být výchozím bodem pro všechny
následující filosofie. Je také obtížné nespatřit v Hegelově díle množství, pokud ne
většinu, základních idejí Spinozovy ontologie, ať už jde o důraz na celistvost a
jednotu světa, myšlenku pozitivního nekonečna, determinace jako negace,
racionalitu skutečnosti nebo identitu ducha a přírody.
O to důležitější je pak kritika, které Hegel Spinozu podrobuje. 59 Ta má několik
různých aspektů, Hegelovi vadí například chybějící vykázání reálného obsahu
pojmů, nerozvinuté pojetí negace nebo nedostatečné založení individuality. My se
v rámci našeho tématu budeme soustředit především na kritiku týkající se vztahu
Odhalovat jsoucno. Perspektivy a struktury filosofie Friedricha Heinricha Jacobiho. In:
Reflexe. 96/17. Della Rocca. Spinoza, s. 283-287. Moreau, P. F. Spinoza et le spinozisme. PUF.
2014, kap. La tradition allemande.
58 Ideje k filozofii přírody In: F. W. J. Schelling. Výbor z díla. Svoboda. 1977, s. 82. Schelling v
Úvodu identifikuje i největší problém Spinozovy filosofie: „V tomto nekonečnu vznikly či
spíše od původu byly – neznámo odkud se vzaly – afekce a modifikace, a spolu s těmi
nekonečná řada konečných věcí. Neboť v jeho soustavě neexistoval žádný přechod od
nekonečného ke konečnému, a proto byl pro něho počátek vznikání právě tak nepochopitelný
jako počátek bytí.“ Právě v tomto bodě je nutná syntéza: „Je nutno pojmout tento systém do
sebe, postavit sebe sama na místo jeho nekonečné substance, a pak zvíme, že nekonečno a
konečno nejsou mimo nás, nýbrž že v nás – ne snad vznikají, nýbrž – původně jsou zde
zároveň a nerozlučně, a že právě na tomto původním sjednocení spočívá povaha našeho ducha
a celá naše duchovní jsoucnost.“ s. 61-62
59 I v tom ohledu, že je stále živá například v současné kontinentální filosofii (Heidegger kontra
Althusserova „Groupe Spinoza“ pro odhalení rozdílu mezi Marxem a Hegelem; Deleuze
kontra Lacan, Žižek)
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Boha a přírody, kterou se v následujících řádcích pokusíme stručně shrnout.60
Hegel přejímá romantické čtení Spinozy, který pro něj představuje opak
běžného ateisty. U Spinozy je až příliš mnoho Boha. Jsou tři různé pozice, jak
chápat vztah Boha a konečného: existuje jen konečné a Bůh neexistuje
(=ateismus); existuje Bůh a existuje i konečné, což je smířlivý a populární
kompromis, který ovšem rozum nemůže jako nevysvětlenou syntézu přijmout; a
nakonec existuje jen Bůh a konečné „nemá žádnou realitu, je pouze fenomenální,
pouhý jev.“ Spinoza je panteista ne v tom smyslu, že by absorboval Boha do
přírody, ale naopak tím, že absorbuje přírodu do Boha. Hegel zde použije výraz
akosmismus pro tezi, že není nic takového jako nám známý svět, respektive, že
tento svět nemá vpravdě realitu a svébytnost. Pro Spinozu konkrétně jsou příroda,
lidská mysl, individuální, to vše jen Bůh odhalený v různých formách. Bůh tak ale
zároveň nemůže být duchovní povahy, neboť duch je jednou stranou diference,
která se činí až „uvnitř“ Boha.
Je třeba mít na paměti, že tato Hegelova námitka nespočívá jen v tom, že by ze
Spinozových slov vyplývalo, že nepovažoval svět za reálný. Hlavní výhrada zní
tak, že Spinoza ve své ontologii nemá vůbec prostředky pro to, aby svět učinil
reálným. Spinozova filosofie substance je pro něj jedním slovem strnulá. Všechna
rozlišení, určení, vše jednotlivé v ní mizí jako v „propasti znicotnění“ a život v ní,
stejně jako ve Spinozovi, „zachází na úbytě“.61 Jednotlivé, o kterém mluví, je
podle Hegela čerpáno z představivosti, vůbec není odvozeno a odůvodněno ze
samotné substance, diference je vnější, zůstává vnější a nelze na jejím základě
ničemu porozumět (man begreift nichts davon).
Hegel tedy identifikuje jakési dvojí mizení: svět je pára nad oceánem
substance, když vyjdeme ze Spinozovy substance, bytí mizí, vypaří se; když k ní
naopak z druhé strany přistupujeme, mizí rozlišené a jednotlivé, jako by nikdy
ničím nebylo. Negativita, princip diferenciace, a) z pohledu věčnosti, to jest
substanciálně, to jest vpravdě, není ničím, b) je jen mizejícím momentem jako
60 Vycházíme z volně dostupného anglického překladu Haldanové a Simsonové Hegelových
přednášek o dějinách filosofie, s přihlédnutím k německému originálu (1979). G. W. F. Hegel.
Lectures on the History of Philosophy. London. Kegan Paul, Trench, Trübner. 1892-6,
Kapitola III.2.I.A-2.
61 Úbytě jsou starším pojmenováním tuberkulózy, domnělé příčiny Spinozovy smrti. Podobně
jako v jiných jazycích vychází ze skutečnosti, že nemocný postupem času rychle ubýval na
váze, takže se zdálo jako by ho nemoc stravovala zevnitř (cf. francouzské a anglické
consomption/consumption). Hegel považuje za příznačné, že Spinoza umírá právě na
Schwindsucht (ze schwinden: mizet, ztrácet se).
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jednotlivé sebevědomí. Jaké bytí tedy může náležet konečnému a omezenému?
Doufáme, že čtenář odpustí poněkud schematický a zjednodušený historický
úvod, který má posloužit k načrtnutí otázek této kapitoly. Filosofický systém se v
mnoha ohledech stává dějinami svých interpretací. Tato první velká vlna zájmu o
Spinozovu filosofii spatřovala v otázce přesné povahy vztahu substance a
konečného světa důležitý problém, nadto se ho snažila řešit se spinozovským
předpokladem racionality a pochopitelnosti všeho reálného, je tudíž naší
povinností nabídnout alespoň pokus o odpověď na tyto námitky.
V doposud užívaných pojmech půjde o to ukázat povahu první, respektive
druhé derivace bytí, totiž vztah Natura naturans a Natura naturata, respektive
nekonečné přírody a konečné přírody. Přesným určením tohoto vztahu by se mělo
ukázat, nakolik lze o modálním, případně konečném světě hovořit jako o něčem
pevném a skutečném, nebo naopak efemérním a nicotném. Jinými slovy, jde o to
ukázat, jak přesně máme chápat ono „nevlastní“ bytí v jiném, které jsme
identifikovali v úvodním axiomu Etiky.
1. Imanence
V minulé kapitole jsme rozpracovali pojem moci, který pro nás značil proces,
jímž ze struktury bytí vyplývají všechny věci. Nyní se ptáme po povaze tohoto
vyplývání. Spinoza má toto slovo zjevně v oblibě a používá ho jak v logickém, tak
v kauzálním smyslu. Tvrzení 16 představuje určitý předěl v první části Etiky, kdy
se těžiště výkladu přesouvá k aktivitě nekonečné substance. A právě zde Spinoza
poprvé explicitně využívá ztotožnění obou smyslů vyplývání: „Z nutnosti Boží
přirozenosti musí vyplývat nekonečně věcí nekonečně způsoby (to jest vše co
může spadat pod nekonečný intelekt).“ Podle Spinozy si máme vzpomenout, že „z
dané definice jakékoli věci intelekt odvozuje několik vlastností, které z ní (to jest
ze samotné esence věci) skutečně vyplývají.“ Pak je jasné, že z Boží přirozenosti,
která má absolutně nekonečně atributů, z nichž každý vyjadřuje ve svém druhu
nekonečnou esenci, plyne nekonečně způsoby nekonečno věcí.
Když tvrzení 16 přeformulujeme s ohledem na další vývoj jeho argumentace,
Spinoza zde chce ukázat, že Bůh je (a) účinnou příčinou (b) všech věcí a to (c)
čistě na základě nutnosti své přirozenosti. Samotný fakt existence této přirozenosti
je roven její produktivitě, není zde žádný prostor pro váhání a rozhodování o
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stvoření, ale pouze onto-logická nutnost, která nařizuje, aby z předpokladu
plynuly důsledky, z esence vlastnosti, z příčiny účinky. První charakteristiky
„vyplývání“ přírody z Boha jsou tedy následující: je to proces účinný, příroda62 je
účinkem přirozenosti substance (co do bytí i co do povahy, jak se dále ukáže);
dále je to proces absolutně pozitivní, vyplývá všechno, čemu lze v jakémkoli
smyslu přiznat bytí, není zde žádná mezera, žádné omezení, žádná negativita;
nakonec je to proces nutný, daný vnitřní přirozeností věci, není v něm prostor pro
žádné vnější ovlivnění nebo vstup.
Spinoza tyto tři charakteristiky upřesňuje v následujícím tvrzení 17, které jsme
již částečně rozebrali v předchozí kapitole. Ponecháme ho nyní stranou a
přejdeme rovnou k tvrzení 18, které představuje čtvrtou charakteristiku Božího
působení: „Bůh je všeho imanentní, nikoli tranzitivní (transiens) příčina.“ Právě
hlavička imanentismu nebo panteismu často slouží k jednoduchému zařazení
Spinozovy filosofie a to explicitně na základě tohoto tvrzení, kterému se proto
dostává nemalé pozornosti. Jedná se opravdu o jedinečné tvrzení, nalézáme zde
totiž jedinou slepou větev první knihy Etiky. Nejenže už na něj žádné další tvrzení
nenavazuje, ale ani jeden z dvojice pojmů imanentní-tranzitivní se ve zbytku
Etiky neobjevuje. To ovšem znamená, že jde o tvrzení, které je v logické a
pojmové struktuře knihy zcela redundantní. Pro upřesnění kontextu odcitujeme
související pasáž z korespondence:
„Ale abych ti odhalil svůj postoj k těm třem oddílům, které jsi označil, říkám
nejprve, že mám o Bohu a Přírodě velmi odlišné mínění, než jaké by chtěli
zastávat Noví Křesťané. Pokládám totiž Boha za (jak říkají) imanentní příčinu
všech věcí, a ne za tranzitivní. Všechno je v Bohu a v Bohu se pohybuje, tvrdím s
Pavlem a možná i všemi starými filosofy, i když snad jiným způsobem, a dovolím
si tvrdit, že i se všemi starými Hebrejci, nakolik se lze domnívat na základě
určitých tradic, byť podstoupily mnoho proměn. Nicméně co se týká názoru
jistých lidí, že Teologicko-Politický Traktát závisí na ztotožnění Boha s Přírodou
(jíž myslí druh hmoty nebo hmotných částic), zcela se v tom mýlí.“63
Jak máme rozumět této tezi? Dovedeme nalézt důvod, proč Spinoza považuje
za nezbytné uvést tuto skutečnost jako samostatné tvrzení? A jaké důsledky
62 Pokud z kontextu nevyplývá jinak, užíváme slova „příroda“ ve smyslu Natura naturata, celku
všeho Božího stvoření, tedy jak přírody materiální, tak přírody „duchovní“ i jiné.
63 Dopis 73 Oldenburgovi. CW, s. 942 [G. iv, 307]
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můžeme z takového tvrzení vyvodit? Podíváme-li se na důkaz tohoto tvrzení,
uvidíme, že Spinoza dokazuje pozitivní i negativní charakteristiku, totiž jak
imanenci, tak intranzitivitu. Prvně jelikož všechno je v Bohu a musí být chápáno
skrze Boha, Bůh je příčinou věcí, které jsou v něm. A dále mimo Boha nemůže být
žádná substance, to jest nic, co by bylo v sobě mimo Boha. Obojí už z
předchozích tvrzení víme, čeho se tedy týká toto upřesnění?
Domníváme se, a může to být s dostupnými zdroji jedině hypotéza, že Spinoza
se zde vymezuje především proti všem druhům platonismu, novoplatonismu a do
jisté míry i aristotelismu.64 Termín, který zde vytane na mysli, je „chórismos“,
tedy pojem oddělení, který se vžil pro hranici, jež odděluje svět jevů od světa
původnějších či reálnějších entit. Když Platón mluví ve Faidónu o vztahu duše a
těla, říká, že duše (a po jejím vzoru ideje) je mimo, oddělena (chóris) od těla: duše
(a ideje) je tak auto kath'auto, sama o sobě. Je možné, že se Spinoza obával (a i
dnes vidíme, že oprávněně), že by v tomto bodě, kdy Boha označil za účinnou
příčinu, bylo možné mylně pochopit vztah Boha a přírody jako emanaci nebo
podílení se. Příroda by pak byla pochopena jako nejnižší stupeň Boha, který v
menší míře reality odráží ideje přítomné v nekonečném intelektu, přičemž Bůh
jako první příčina zůstává transcendentní. Všechno stvořené se sice podobá
tvořícímu, ale je zde stále důležitý ontologický rozdíl, postupné kroky stvoření
jsou (velice zjednodušeně) jako horší a horší kopie originálu, kopie je ovšem od
originálu odlišná a kauzalitu tak musíme chápat tranzitivně.
Poprosíme zde čtenáře o trpělivost a dovolíme si uvést několik technických
detailů, neboť se domníváme, že budou prospěšné i nad rámec našeho aktuálního
tématu. Pokud bychom ve Spinozově díle pátrali po jakékoli další zmínce o
imanentní či tranzitivní příčině, pátrali bychom až do roku 1851 marně.
Spinozovo Krátké Pojednání je totiž nalezeno teprve toho léta a to pouze zčásti. 65
64 Spinoza své mínění o těchto filosofech odhaluje v dopise 56 Hugo Boxelovi. Známá je také
skutečnost, že ve Spinozově rozsáhlé knihovně nebylo nalezeno jediné Platónovo dílo. Zdá se,
že byl také mnohem více nakloněn fyzikalistickým výkladům řeckých atomistů nebo Epikúra,
než jakýmkoliv intelektuálním či ideálním principům jako jsou substanciální formy nebo
species intentionales. Měli bychom mít tuto skutečnost na paměti i v interpretaci substance a
jejího vztahu ke konečnému světu.
65 Událost může být pro spinozovské badatele jen těžko zajímavější. Zkrácenou verzi nachází
doktor Boehmer v Holandsku připojenou k rukopisu Colerusova životopisu a o rok později ji
vydává. Celé pojednání zakoupí až o několik let později jako neznámý rukopis učený
amsterodamský knihovník Frederic Muller a text je psán, stejně jako v případě původní
zkrácené verze, v holandštině. Z poznámky na první straně vyplyne, že jde o překlad původně
latinského textu, který pořídil snad křesťansky smýšlející autor a doplnil k němu své

55

Můžeme v něm hledat náčrt mnohých myšlenek budoucí Etiky a pro nás zásadní
problematika Boží kauzality je zde odhalena ve svých základech. V příslušných
pasážích lze nalézt důkladný logický aparát, se kterým Spinoza zacházel a ze
kterého v Etice zbyl jen výsledný otisk.66
Imanentní kauzalita Boží je tématem v prvním a druhém dialogu (Krátkého
Pojednání), které můžeme považovat za nejstarší dochované vyjádření
Spinozových myšlenek. V prvním dialogu, mezi Chápáním, Láskou, Rozumem a
Touhou, Touha obviní Rozum, že jeho tvrzení, že existuje jednotná Entita v
pozadí všech atributů, je chybné (a) v tom, že dělá z celku něco substanciálního,
co existuje mimo a nad svými částmi, a (b) v tom, že zaměňuje celek a příčinu:
měl by původní substanci označit spíše za příčinu atributů, ne za jejich jednotu.
Rozum odpovídá: „To říkáš proto, že znáš jen tranzitivní a ne imanentní příčiny,
která vůbec netvoří nic mimo sebe, jak lze vidět například u Chápání, které je
příčinou svých idejí. A proto jsem nazval Chápání (nakolik, či snad protože jeho
ideje na něm závisí) příčinou; a na druhou stranu, protože sestává z idejí, i
celkem: tedy i Bůh je jak imanentní příčina s ohledem na jeho díla či stvoření, tak
také celek, když se na věc díváme z druhého úhlu pohledu.“ (V druhém dialogu
dále čteme: „účinek imanentní příčiny zůstává sjednocen se svojí příčinou
takovým způsobem, že dohromady tvoří celek.“)67
Můžeme nyní udělat závěr, že pojem imanentní příčiny Spinozovi původně
komentáře. Mimo jiné se tím také oslabila hypotéza, že by původní text samotné Etiky byl
sepsán v holandštině. Krátké Pojednání je nesmírně důležité tím, že obsahuje několik raných
náčrtů Spinozova myšlení (datace jednotlivých částí sahá různě před rok 1661, kdy Spinoza
zasílá Oldenburgovi první sadu geometricky zpracovaných tvrzení). Říkáme několik, neboť
text se skládá ze tří nesourodých částí: z dialogů (pravděpodobně nejstaršího data), ze
samotného pojednání a nakonec z dodatku, zpracovaného již geometrickou metodou.
Samozřejmě je zapotřebí jisté obezřetnosti, zvlášť v případě nepůvodního a upraveného textu,
abychom myšlenky nadměrně nehistorizovali a nevykládali Etiku perspektivou spisu
nezralého a nedomyšleného. Čerpáme zde pak především z Janetovy předmluvy k prvnímu
vydání Krátkého Pojednání. Benedictus de Spinoza. Dieu, l'homme et la béatitude. Paris.
1878.
66 Spinoza přebírá ze soudobé logiky osmero binárních distinkcí účinné příčiny:
emanativní/aktivní,
imanentní/tranzitivní,
svobodná/přírodní
(nutná),
skrze
sebe/akcidentální, hlavní/slabší, první/druhá, univerzální/partikulární, blízká/vzdálená.
(Kurzívou jsme vyznačili termíny, které Spinoza přisuzuje Bohu a tučně pak ty, které jsou
samy zmíněny také v Etice.) Rozlišení, jak se zdá, pocházejí z Burgersdijckových
Institutionum logicarum, Spinoza si je ovšem pro svoje účely upravuje. Například třetí
rozlišení je původně svobodná/nutná, což ve Spinozově pojetí není adekvátní distinkce; v
Etice se k němu ovšem vrací, ale dodává, že by bylo lépe místo nutná říkat nucená (coacta,
1d7). První rozlišení pro něj spadá vjedno jako produkce a aktivita, které se navzájem
implikují. Sedmé rozlišení lze pak na Boha aplikovat jen do té míry, že má vícero účinků, ne
ve smyslu, že by potřeboval ještě navíc partikulární příčinu pro vytvoření účinku.
67 CW, s. 47-51
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slouží pro syntézu jednoty a kauzality. Příroda je účinkem Boha, ale Příroda a Bůh
jsou zároveň jedním, nerozdělitelným celkem. Nejlepší ilustrace, kterou se
Spinozovi povedlo v průběhu života najít, je ta, kde máme ideu trojúhelníka a ideu
rovnosti jeho tří úhlů dvěma pravým. Původně na něm chtěl Spinoza ukázat, že
celek vznikající vyplynutím důsledku z ideje trojúhelníka v ničem nezvětšuje
původní esenci trojúhelníka, ta zůstává zcela netknuta. Řekli bychom, že důsledek
tuto esenci nemění, ale explikuje, či pokud využijeme termínu Etiky, vyjadřuje. Z
druhé strany pak můžeme říci, že idea toho, že se tři úhly rovnají dvěma pravým,
konstituuje esenci trojúhelníka, případně že je v ní zahrnuta.
Na základě tohoto příkladu si lze dále všimnout, že jako Příroda nemůže být
bez Boha-Substance, tak ani Bůh-Substance nemůže být bez Přírody. Můžeme
vědět poměrně dobře, co je trojúhelník, znát jeho definici, umět ho poznat nebo i
nakreslit, bez toho, abychom věděli, že součet jeho úhlů je roven dvěma pravým,
ale tato skutečnost je v povaze trojúhelníka určitým způsobem vždy obsažena a
ten bez ní nemůže existovat. Zdá se tedy, že minimálně v případě všech věcí, které
vyplývají bezprostředně z přirozenosti Boží, nemůžeme pochybovat o
fundovanosti jejich bytí, neboť existují vždy zároveň s Bohem a v Bohu. Nelze
klást jedno bez druhého. Pokud přisuzujeme nějaké bytí substanci, pak musíme
přisoudit ve stejné míře bytí i jim, s tou výhradou, že v řetězci logickém i
kauzálním stojí v nesamostatné, podřízené roli.
2. Příroda
Obrátíme se nyní ještě na moment k několika tvrzením, která jsme doposud jen
předpokládali. Předně jsou to tvrzení 21-23, pojednávající o nekonečných
modech. Spinoza nejprve dokazuje, že vše, co vyplývá z absolutní přirozenosti
jakéhokoli atributu, existuje vždy a nekonečně. Zajímavý je zde důkaz
nekonečnosti: kdyby z absolutní přirozenosti atributu vyplývalo něco konečného,
pak by to muselo být něčím vnějším omezeno. Toto omezení by muselo být v
rámci téhož atributu a to by znamenalo, že daný atribut zároveň konstituuje
nekonečný modus i jeho omezení, tedy ho zároveň nekonstituuje. Pak tento modus
ovšem není něčím, co plyne z nutnosti absolutní přirozenosti tohoto atributu,
neboť z přirozenosti vzaté absolutně nemůže plynou věc i její opak.
Stejným důkazem by se tvrzení dokázalo i o tom, co vyplývá zprostředkovaně
57

z těchto nekonečných modifikací. I jejich důsledky musí nutně a nekonečně
existovat. Stále tu není žádný prostor pro nějaké omezení. Neplatí zde tvrzení, že
determinace je negace. Všechno, co vyplývá v jedné řadě z absolutní přirozenosti
atributu, je konstitutivní, otevírá a afirmuje to bytí, aniž by ho nějak omezovalo. V
následujícím tvrzení pak Spinoza dokazuje i opačnou implikaci, tedy že pokud
modus existuje nutně a nekonečně, tedy vyplývá buď z absolutní přirozenosti
atributu, nebo z nekonečného modu. Tím se modální nekonečnost ovšem uzavírá
do sebe a můžeme odvodit, že žádný konečný modus nemůže plynout v jedné
řadě z absolutní přirozenosti atributu. Za chvíli se ukáže, co máme na mysli.
Pohovořili jsme zatím o bezprostředních nekonečných modech, které vyplývají
přímo z absolutní přirozenosti atributu, a dále o nekonečných modech, které už
vyplývají z atributu chápaného pod modifikací nějakého nekonečného modu. Pro
lepší představu bude vhodné uvést Spinozovy vlastní příklady. Bezprostřední
nekonečný modus rozlehlosti představuje pohyb (a klid), bezprostřední nekonečný
modus myšlení zase absolutně nekonečný intelekt. Zprostředkovaný nekonečný
modus Spinoza uvádí pouze pro rozlehlost, totiž „tvář celého univerza“, neboli
celek hmotného světa chápaný jako jediné individuum, jehož části se nekonečně
mění bez toho, aby se změnil tento celek.68
Předěl mezi substancí/atributy a nekonečnými mody je předěl mezi Natura
naturans a Natura naturata. Tyto dva termíny najdeme podobně jako imanentní a
tranzitivní příčiny důkladněji rozpracované v Krátkém Pojednání. Spinoza v něm
explicitně dělí N. Naturata na obecnou a partikulární, což je dělení, které
odpovídá nekonečným a konečným modům Etiky. O nekonečných modech, které
identifikuje pouze dva (pohyb a chápání), Spinoza mluví jako o Synu, výtvoru, či
důsledku Boha. Vidíme tedy, že interpretovat tyto termíny jako „aktivní“ a
„pasivní“ přírodu může sice být pro první orientaci užitečné, ale v posledku je to
zavádějící. N. naturata je totiž pasivní v jediném ohledu, a to v tom, že se z N.
naturans odvozuje. Ale co se týče aktivity, můžeme říci, že je stejně aktivní jako
N. naturans, neboť je právě konstituentem její aktivity.
Zde také znovu vidíme, že si nelze vyplývání Přírody ze Substance
68 Dopis 64 Schullerovi. CW, s. 919 [G. iv, 278] Tuto „tvář celého vesmíru“ můžeme chápat jako
nejvyšší a první kvantitativní jednotu hmotného světa. Víme již, že atribut není dělitelný a
kvantifikovatelný. Zároveň ale potřebujeme kvantifikovatelný pojem jednoty hmotného světa,
například pro formulování kvantitativních přírodních zákonů (Viz níže).
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představovat jako emanaci. Nejde zde o nějaké „prokapávání“ bytí, o jeho ředění
v nižších a nižších formách skutečnosti, ale naopak příroda je vyjádřením
Substance jako když explikujeme pojem jeho důsledky. Stejně jako jsme předtím
řekli, že Substance je samotnou existencí Přírody, můžeme říci i obráceně, že
Příroda je existencí Substance. Substance je samotnou existencí v tom smyslu, že
je podkladem, příčinou, v sobě zakotveným bytím, které je ze sebe pochopitelné a
nevyžaduje k sobě nic dalšího. Ale Příroda je existencí této Substance v tom
smyslu, že je tím, co je reálně vyjádřeno, tím, že ve svém celku vyčerpává to, co
Substance je. Na jedné straně máme ideu trojúhelníka, která stojí a je pochopitelná
o sobě bez dalšího. Na druhé straně máme celek všech různých důsledků, které
tvoří esenci trojúhelníka, které od něj nejsou nijak oddělitelné a které vyčerpávají
to, čím trojúhelník je. Substance čili Bůh je to, že Příroda existuje, atributy jsou
to, jak Příroda existuje, a Příroda je to, co existuje. Natura sive Deus explicite.
Jelikož je stále řeč o nekonečných entitách, tedy o afirmaci a otevření bytí
namísto negace a omezení, situace není tak komplikovaná. První derivace bytí, ze
substance k nekonečným modům, je poměrně dobře uchopitelná na příkladu
esence a vyplývajících vlastností, které tuto esenci de facto konstituují (např.
trojúhelník a věta o úhlech). Tím se vysvětluje důležitý ontologický přechod mezi
substancí a jejími mody.
Dále se domníváme, že už zde můžeme Hegelovi oponovat v jeho námitce, že
v substanci/atributu nikdy nenajdeme žádná určení. Řada nekonečných modů je
určením, které je naprosto pozitivní. Definuje svět ne na základě nějaké libovůle,
ale protože to z podstaty věci ani jinak být nemůže. Spinoza musí věřit, že by bylo
naprostou absurditou představovat si rozlehlý svět, ve kterém by nebyl řád pohybu
a klidu. Rozlehlý způsob bytí už spolu nese nějaké závazky, které ovšem nejsou
omezením existence rozlehlých věcí, nýbrž základem samotné jejich možnosti.
„Bytí v jiném“ nekonečného modu spočívá v jeho odvozenosti, avšak platnost,
kterou má pro danou doménu bytí, není nijak omezena.
3. Konečnost
Zbývá se podívat na hlavní terč filosofické kritiky, která se na Spinozu snesla,
totiž otázku konečného a jeho vztahu k nekonečnému. Výše už jsme naznačili, že
konečné nemůže v jedné řadě navazovat na nekonečné, pak by totiž nebylo
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konečné. V tomto ohledu je pro nás zásadní tvrzení 28, které říká: „Nic
jednotlivého neboli žádná věc, která je konečná a má určenou (determinatam)
existenci, nemůže existovat ani být určena k působení (operandum), pokud není
určena k existování a působení od jiné příčiny, která je také konečná a má určenou
existenci; a stejně tak tato příčina nemůže existovat ani být určena k působení,
pokud není určena k existování a působení od jiné příčiny, která je také konečná a
má určenou existenci, a tak dále do nekonečna.“
Každá jednotlivá věc tudíž musí být vsazena do sítě konečných příčin, které
určují její existenci a působnost. Na první pohled to vypadá, jako by existovala
oddělená doména konečnosti, se svým vlastním kauzálním řádem, jako by právě
zde bylo jisté oddělení našeho a tamního světa. Ale byla by chyba považovat
konečné věci za nějaké separátní účinky zprostředkované nekonečnými mody.
Domníváme se, že je lépe je chápat jako svého druhu části nebo perspektivy
nekonečné přírody, a pokusíme se tuto teorii odůvodnit.
Vraťme se nejprve k Hegelově kritice. Viděli jsme, že podle něj je u Spinozy
konečnost pouhá iluze první osoby. Negativita, jako částečné popření nekonečné
afirmace a tedy určení jednotlivého, je jen mizejícím momentem jako jednotlivé
sebevědomí. Omezená lidská perspektiva nedohlíží celek a vytváří si tak svůj
iluzorní konečný svět, který ale vpravdě nemá žádnou realitu. Odtud plyne, že tato
negativita není z pohledu věčnosti, to jest substanciálně, to jest vpravdě, ničím.
Závěrem tedy podle Hegela kosmos nemá žádnou realitu a v abstraktnosti a
strnulosti substance mizí všechna určení jako v „propasti znicotnění“.
Domníváme se, že základ této interpretace je v podstatě správný, naproti tomu
ale všechny Hegelem odvozené závěry přinejmenším velice kontroverzní.
Vezmeme nyní jednotlivé body popořadě a pokusíme se je vsadit do dosavadního
výkladu Spinozovy ontologie.
a. Negativita. Nakolik chápeme jeho kritiku, Hegel nesouhlasí, že by mohla
substance něco určovat, pokud postrádá negativitu, která by ji nějak formovala.
Spinoza podle něj arbitrárně postuluje přirozenost substance jako protipól
jednotlivého, který má být zdrojem veškeré determinace ve světě. Není ovšem
oprávněn toto udělat, chybí mu totiž prostředky, jak determinaci a diferenci ze
substance vyvést. Krok kupředu pak u sebe vidí v tom, že přisuzuje absolutnu
vnitřní negativní moment, který slouží za motor (a onto-logicky za důvod a spolu60

příčinu) vývoje nekonečného do všech konkrétních podob. Hegel pak může říct,
že svět je determinován takovým a takovým způsobem, jelikož je to důsledek
skutečného vývoje a sporu, zatímco u Spinozy se jedná o nevysvětlitelný fakt a
tedy selhání.
V předchozích kapitolách jsme naznačili, že pro Spinozu v řádu nekonečného
opravdu nemá negativita žádné místo. Přirozenost substance, kvalitativní rozdíl
atributů, vyplývání nekonečných modů mají všechny povahu absolutní afirmace.
Tedy, jak už jsme psali, jsou základem samotné možnosti, otevírají bytí a všechny
jeho modality, a není možné adekvátně pojmout nějakou alternativu. Řekli jsme
dále, že substance je plánem bytí ve smyslu základní roviny i determinace. Rádi
bychom metaforu v tomto bodě upřesnili.
Představovat si determinaci jako určité naprogramování má to omezení, že
program chápeme často jako volbu, jako něco, co by mohlo na různých místech
průběhu provést alternativní operaci. Ale substance je co do své determinující
roviny (tedy v aspektu kvality a moci) spíše něco jako pravidla programování,
která otevírají možnost samotného programu; tato pravidla by mohla znít
zjednodušeně například 1=1 a 1>0. Všimněme si, že tato determinace pravidlem
není nijak arbitrární. Napadne nás zeptat se, ale proč nemůže být svět takový, že
by platilo 0=0 a 0>1? Pokud uděláme všechny adekvátní úpravy ve výrazech, pak
je náhle jasné, že se jedná o strukturálně identické ontologie, které se liší jen naší
reprezentací. Ostatní možnosti (0=1, 0>0) jsou nepředstavitelné a absurdní.
Negativita se nemá kde vzít, neboť všechny představitelné možnosti jsou
vyčerpány.
Když vezmeme Spinozův příklad pohybu a klidu, můžeme si položit otázku –
pokud vůbec taková otázka dává smysl – jaká je alternativa? A pokud bychom s
nějakou alternativou přišli, museli bychom ukázat, že je za prvé vůbec logicky
možná, a za druhé, že není ontologicky totožná se světem pohybu a klidu. Shrnout
to můžeme tak, že zde není žádný prostor pro negativitu, jelikož pohyb a klid jsou
jediným možným způsobem, jak se může rozlehlá substance vyjádřit. Totéž pak
platí v případě všech ostatních atributů a nekonečných modů.
Dále zde máme negativitu v řádu konečného. 69 Konečné je definováno negací,
69 Považujeme za nutné zde upřesnit, že se zabýváme jenom jedním aspektem toho, co značí
téma negativity ve světě. Vycházíme z původního textu Hegelovy kritiky a v naší ontologicky
orientované práci to znamená hledat negativitu především v ontologickém a kauzálním řádu.
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omezením, negativita se zde tedy nutně objevuje. Ale kde se tu může objevit, když
v nekonečném chybí? Jak může celý determinovaný řetězec konečných příčin
(negativita jsou zde nerealizované možnosti nekonečného, tedy omezenost
realizovaného) existovat ze zcela pozitivního nekonečného bytí? Považujeme za
nejlepší tuto otázku zodpovědět zároveň s otázkou, nakolik lze vposledku mluvit o
konečném jako o něčem reálném, případně zda je, jak říká Hegel, vpravdě ničím.
b. Realita konečného. Pokusíme se celou věc předvést na příkladě pro Spinozu
nejvhodnějším, na příkladě geometrickém (viz obrázek). Představme si substanci
jako generátor všech entit univerza, se kterým budeme pracovat. Tato substance se
projevuje v nekonečně různých výrazech, ale řekněme, že z nich známe dva:
kružnici a čtverec. Základní definující kvalita kružnice je její rovnice: x² + y² = r².
Z ní vyplývají „nekonečné mody“, tedy základní zákony kruhového způsobu bytí.
Například, že vzdálenost mezi dvěma středově symetrickými body každé kružnice
(průměr) je vždy rovna 2 * r, případně, že obvod kružnice je roven 2π * r. A
nakonec, zprostředkovaně, jelikož všechny předchozí charakteristiky jsou v ní už
vtělené, vyplývá nekonečná kružnice (r = ∞, kvantitativní totalita světa, „tvář
celého vesmíru“).
Nyní si představme, že bychom z této nekonečné kružnice vzali jen maličký
kousek, sám o sobě nekonečný, a rozdělili ho na libovolně dlouhé konečné části.
Řekněme, že tento malý kousek představuje jeden časový okamžik a způsob
jakým ho rozdělíme reprezentuje konfiguraci hmotného světa. Můžeme ho
rozdělit na myriády nepatrných částí, které budou představovat nejmenší částice
světa v jejich vzájemných fyzikálních vztazích. Můžeme ho rozdělit na trochu
větší části, které budou představovat předměty běžné lidské velikosti v jejich
vzájemných fyzikálních vztazích. Anebo ještě na větší části, které budou
představovat astronomické předměty v jejich vztazích a tak dále.
Analýza tohoto tématu podle jednotlivých tradic by sama zabrala na celou knihu, ale dovolíme
si krátkou poznámku pro ilustraci toho, jak daleko sahá Spinozovo odmítnutí negativity.
Každá jednotlivá věc ve světě má pro Spinozu naprosto pozitivní existenci, je částečkou
samotné Boží moci a nikdy v sobě neobsahuje nic, co by ji mohlo zničit. Věc ze sebe celou
svojí bytostí směřuje k naplňování toho, co je, k existenci, a veškeré omezení a negativita musí
přicházet zvenčí (3pp4-7). To, jak se zdá, znamená, že veškerá negativita ve světě je svým
způsobem imaginární: ať už mluvíme o zlu, o pudu k smrti nebo nicotě, nejde o manifestaci
vnitřního rozporu jednotlivce nebo skutečnosti, nejde o žádnou pozitivní existenci. Chápat je
jako generativní absenci a dělat z negativity pozitivní princip znamená pro Spinozu především
neznalost reálných příčin věcí. Tu maskují mody představivosti, které dávají vzniknout
iluzorním entitám a silám. Všechny takzvané negativní jevy se nakonec dají redukovat na
pozitivní kauzální vztahy, původně chybně reprezentované představivostí.
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Co je ovšem nejdůležitější, je to, že jsou všechny zároveň stejně reálné a
navzájem identické. Lidské tělo je identické s množstvím částic, galaxie je
identická s množstvím předmětů v ní (2p13, lem 7, sc). Příklad jsme navíc
formulovali tak, že jednota všech hmotných konfigurací ve všech časech naplňuje
všechny virtuality nekonečného bytí.70 Časový okamžik (kruhový oblouk) zůstává
vždy stejně dlouhý a co se mění je hmotná konfigurace. Příroda ve všech časech je
tak identická s nekonečným modem.
Mohlo se prve zdát, že konečné ztrácí na realitě, neboť každá konečná věc je
částí (negací) celku, je celkem determinována a na celku ontologicky závisí. Ale
nyní vidíme, že to vůbec neznamená, že konečné věci postrádají bytí, naopak, jsou
posledním, definitivním a aktivním vykonavatelem Boží moci. Jednotlivé a
individuální je konečné nejen ve smyslu části celku, ale také jako finální, poslední
vyjádření toho, co je Bůh. Ano, některá individuální určení se směrem k celku
ztrácejí a Spinoza to potvrzuje, například když tvrdí, že dobré a zlé jsou jen mody
představivosti a ne něco pozitivního ve věcech. Ale když se vrátíme k našemu
geometrickému příkladu, řekli bychom, že bod na kružnici je méně reálný kvůli
tomu, že se v celku kružnice ztrácí informace o tom, zda měl blíž k jednomu nebo
druhému konci svého konečného oblouku? Naopak, docenit skutečnost, že
konečná určení jsou relativní a fungují pouze uvnitř nadřazeného celku, je prvním
krokem k tomu přisoudit konečnému pevně založený a pravdivý způsob existence.
K tomu se váže ještě jedna důležitá námitka. Řekli jsme, že si máme představit
rozdělení kruhového oblouku (jednoho časového okamžiku) jako hmotnou
konfiguraci. Ale neznamená arbitrárně rozdělit tento oblouk znovu nevysvětlený
vznik konečného a tedy i negativního z neurčeného? Nebo jinak, proč jsou
konečné věci právě takové, jaké jsou, proč se svět (za obecných podmínek)
vyvinul právě do této podoby?
Předně je potřeba ptát se, co myslíme touto konkrétní podobou. Je snadné
nechat se svést fakticitou vlastní existence k příliš úzkému pohledu na věc,
obzvlášť v křesťanském chápání dějin. Prvně je třeba si uvědomit, že v nekonečné
70 Pro zobrazení této skutečnosti jsme byli nuceni poněkud posunout význam Spinozovy „tváře
celého vesmíru“. Ta původně značí skutečnost, že celek hmotné konfigurace zůstává totožný
napříč variacemi jeho částí v čase. V naší ilustraci by ho tedy přesně reprezentoval daný
oblouk kružnice v čase T. Abychom zároveň vyjádřili skutečnost, že čas představuje způsob
vyjádření zcela nekonečného něčím omezeně nekonečným, označili jsme za „tvář celého
vesmíru“ až celek hmotné přírody ve všech časech, ne pouze v jednom čase.
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přírodě nemá žádný časový okamžik přednost před jiným. A stejně tak nemá
přednost lidská perspektiva. Pokud si čas představíme jako množinu celých čísel,
která jdou od záporného nekonečna ke kladnému nekonečnu, člověk je vždy
uprostřed, v bodě nula, a připadá mu, že je tento bod něčím výjimečný. Ale není.
Otázka „proč zrovna já teď a tady“ má pro Spinozu jasnou odpověď. Ve
fyzikálním světě lze určit přesně daný řetězec příčin, který vedl k naší aktuální
fyzické podobě, ve světě myšlení lze určit přesně daný řetězec příčin, který vedl k
našemu aktuálnímu vědomí. V obou řetězcích můžeme pokračovat libovolně
daleko. Ale k čemu nikdy nemůžeme dospět, je první příčina na začátku této řady.
Námitka pak zní: „ale to vůbec nic nevysvětluje, my chtěli vědět, proč zrovna
já teď a tady, tedy proč je celý řetězec příčin takový jaký je. Zvláště když tvrdíte,
že vůbec není nahodilý.“ (Viz také Appendix první části Etiky.) Ale k čemu se
Spinoza vlastně zavazuje, když říká, že nic není nahodilé a Bůh nemohl vytvořit
věci žádným jiným způsobem, než je vytvořil? (1pp29, 33). Z našeho úhlu
pohledu se zavazuje především k tomu, že příroda podstupuje nekonečné variace
podle přesně daných zákonů.71 Jelikož je svět nekonečný co do času a změny, jsou
všechny časové okamžiky symetrické. A tak jediný důvod, který lze nalézt pro
fakt, že žijeme v takovéto době a v takovémto čase je ten, že jsme se do této doby
a tohoto světa narodili.
Pokud tedy naše kružnice představuje nekonečný modus, můžeme tento
konkrétní časový okamžik identifikovat s kterýmkoli z oblouků. Vzhledem ke
středu bude mít každý bod přesně určenou pozici svým úhlem. Pořadí časových
okamžiků však není arbitrární. Víme, že se v příštím okamžiku nemůže znovu
vrátit doba dinosaurů, to by odporovalo přírodním zákonům. Ale nastane další a
další konečná konfigurace a ve svém celku, v průběhu (nekonečného) času,
konečná příroda vyjádří všechnu realitu nekonečné přírody. Všechny možnosti
jsou vyčerpány a negativita jako jev je pouze něco časového, něco pouze
dočasného.
c. Dějiny a nutnost. Poslední kritický bod vykrystalizoval ve slově strnulost.
Spinozova substance je strnulá, protože je věčná, nutně neměnná a prý neplodná.
Ostatně všechny esence jsou věčné a stálé, proč by se tedy vůbec mělo ve
Spinozově světě něco hýbat? A jak se může cokoli měnit, když je přirozenost
71 Formulujeme tímto způsobem, neboť věc souvisí s problémem dějin a modality. Poprosíme
zde čtenáře znovu o trpělivost, vrátíme se k této problematice ve třetím bodě.
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všeho nutně dána od věčnosti?
Abychom na tyto námitky odpověděli, stačí si vzpomenout například na první
konstitutivní podmínku hmotné přírody: pohyb (a klid). Ale můžeme zobecnit.
Podívejme na poslední tvrzení první části, tedy tvrzení 36: „Neexistuje žádná věc,
z jejíž přirozenosti by neplynul nějaký účinek.“ Jak už jsme řekli výše, každá věc
představuje část Boží moci a je jejím vykonavatelem. Můžeme tedy označit za
ontologický zákon celého bytí fakt, že každá věc je produktivní, neboť vyjadřuje
Boží moc. Nejvyšší zákon všech neměnných a věčných esencí je ten, že všechny
tvoří a konají.
Ale vraťme se zpátky k našemu příkladu s kružnicí a hned uvidíme, jak
fundamentální je ve skutečnosti pohyb a čas pro Spinozovu ontologii. Již jsme
naznačili co nyní můžeme říci přímo. Změna a čas (zde ekvivalentní pojmy)
představují základní způsob toho, jak může konečné vyjadřovat nekonečné. Pokud
bychom chtěli vyjádřit nekonečno přirozených čísel, museli bychom ho začít
nějak odpočítávat, což lze dělat jedině v čase. I kdybychom měli toto nekonečné
číslo vypsané na nekonečně dlouhém svitku, zabralo by nám čas ho číst. Čas je
metafyzickou podmínkou konečného vyjádření něčeho, co už je samo o sobě
úplné mimo čas. A protože se absolutně nekonečná substance vyjadřuje, protože je
nutně produktivní, protože je causa sui, pak platí, se stejnou nutností, že změna a
čas skutečně existují a vládnou přírodě.
Hegel Spinozu obviňuje ze statičnosti, jelikož ve Spinozově světě nemůže být
nikdy řeč o nějakém reálném pokroku dějin. Ale není to spíš tak, že Hegel dějiny
zbožšťuje, než že by je Spinoza opomíjel? Lidstvo může v dějinách dosahovat
většího sebevědomí, ale ne Bůh. Pro Hegela se absolutno rozvíjí, naplňuje svoji
esenci a jen ve výsledku je tím, čím je. Pro Spinozu se absolutno vyjadřuje v čase,
ale vždy už je tím, čím je, jeho esence je úplná a zcela pochopitelná.72
Tím se dostáváme k otázce dějin a nutnosti. Když se mluví o Spinozovi,
málokdy se vyhneme zmínce o determinismu. Interpreti mu přisuzují dokonce
silnější pozici. Nejen, že všechno je do posledního detailu určeno, pokud máme
předem dané podmínky, ale ve Spinozově světě jsou i tyto předem dané podmínky
nutně takové jaké jsou a žádná věc nikdy nemohla být nijak jinak, než jak se
72 Spinoza by Hegelovu filosofii pravděpodobně
antropocentrismus. Cf. Della Rocca. Spinoza, s. 291-292
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považoval

za

nenapravitelný

skutečně odehrála.73 Neradi bychom se pouštěli do široké a komplikované debaty
o modální metafyzice, ale dovolíme si na toto téma jednu závěrečnou úvahu.
Domníváme se, že ze Spinozovy metafyziky opravdu plyne, že každá
jednotlivá věc je nutně taková jaká je a jiná být nikdy nemohla. Ale takové tvrzení
má smysl pouze „z pohledu věčnosti“. Jelikož je příroda co do času nekonečná a
sám čas je kvalitativně neutrální, nelze říci, že žijeme v nějakém bodě dějin
vesmíru. Nevíme, jestli se v nekonečném čase bude tatáž historie znovu opakovat
a půjde o jakýsi věčný návrat, nebo zda budou v dějinách probíhat nekonečné
variace. Tedy snad i existuje smysl, ve kterém lze říci, že by se něco mohlo
odehrát jinak.
Determinace naší budoucnosti záleží na nekonečné řadě příčin, kterou z
povahy věci nemůžeme nikdy znát. Ačkoli je tedy metafyzicky dáno, co se stane,
my jako konečné bytosti žijeme nutně v možnostech (2pp30-31). Spinozův
determinismus tak má ve svých důsledcích spíše očišťující význam. Chce nás
zbavit imaginárních vysvětlení z účelových příčin nebo z Boží vůle. Víme jen to,
že se všechny možnosti bytí, ať už jsou jakékoli, vyčerpají, a že konečné tak ve
svém celku naprosto vyčerpává nekonečné, neboli Boha. Není žádný prostor
možnosti nebo negativity, svět je ve svém celku absolutní afirmace. Řečeno
anekdotou, pro Spinozu je sklenice vždy plná, i když třeba plná jen z poloviny
vody a z druhé poloviny vzduchu.

73 „Necessitarianism“ např. Della Rocca. Spinoza, s. 69-78; Bennett SSE, s. 111-124
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Závěr
Na začátku naší práce jsme si stanovili konkrétní cíle, které jsme chtěli naplnit.
Můžeme říci, že v průběhu zkoumání se některé další objevovaly, zatímco jiné
mizely. Vezměme si například první kapitolu. Při pokusu načrtnout prostý přehled
základních pojmů jsme viděli, že s každým zdánlivě jednoduchým a
neproblematickým určením se pojí nový trs námitek a pochybností, které jakýkoli
definitivní soud v dané věci znemožňují. Výsledkem naší snahy v krátkosti
představit základní řadu pojmů substance, atributu a modu, byla jiná řada, řada
otázek, které se koncentrovaly v pojmu atributu jako obecně zprostředkujícího
termínu.
Způsob, jakým se vypořádá s problémem atributu, lze považovat za jakýsi
prubířský kámen každé interpretace Etiky. Dokud jsme základní strukturu chápali
jako opozici světa substance a světa člověka, jako nepřekonatelný rozdíl mezi
nekonečným a dokonalým na jedné straně a stvořeným a omezeným na straně
druhé, atribut pro nás nabýval vzájemně rozporná určení podle toho, na které
straně jsme ho zrovna potřebovali. Viděli jsme, že sám Spinoza neužíval pojmu
zcela konzistentně a museli jsme se ptát, zda mu nakonec ve své neurčitosti
neslouží za univerzální pojivo, kterým lze ad hoc poslepovat to, co je svojí
přirozeností nespojitelné.
Ale domníváme se, že již ve druhé kapitole se poměrně přesvědčivě ukázalo,
že náš původní přístup k problému atributu byl chybný. Problém atributu se zde
představil za prvé jako problém jednoty mnohého a za druhé jako problém reálné
distinkce. Viděli jsme, že atribut nelze chápat, alespoň ne v první řadě, jako něco
zprostředkujícího mezi substancí a mody. S využitím konceptu formální distinkce
jsme dospěli k představě atributu jako kvalitativní mnohosti. Ale tato mnohost
byla jen rubem stejné mince, jejímž lícem byla substanciální jednota. Tento
zdánlivě paradoxní pojem celku, který sdružuje mnohost, ale nemá části, nás vedl
k pojetí nekonečna a posléze i absolutna, které tento pojem zakládá.
Ve třetí kapitole jsme se snažili přidržet Spinozova postupu a probrali jsme po
řadě příslušné pojmy a tvrzení. A náhle, pro výklad klíčového, sedmého tvrzení,
jsme znovu nuceni vytasit pojem atributu, ale již s poučením, kterého se nám
dostalo v předešlé kapitole. Proto již můžeme sebevědomě tvrdit, že atribut je
totéž co substance nahlížena z pohledu kvality. Právě zde se plně ukázalo, že to co
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se původně muselo jevit jako arbitrární a stěží konzistentní pojítko, je ve
skutečnosti Spinozova velká inovace. Ukázal totiž, že jediný substanciální princip
bytí může být totožný s mnohostí kvalitativních principů, pokud je chápeme jako
nekonečné vyjádření tohoto prvního principu. Tuto jednotu Spinoza ztotožnil s
Bohem, ačkoli by snad bylo v této souvislosti korektnější říkat absolutně
nekonečná substance.
Je to ovšem až v závěru třetí a poté ve čtvrté kapitole, kdy jsme mohli dát této
ontologické kostře konkrétní podobu. Bylo třeba ukázat to nejdůležitější. Jak se
tato struktura vztahuje k našemu světu? To znamenalo vysvětlit, jak příroda, která
je v Bohu, tvoří s Bohem jeden celek bez toho, aby se v tomto celku ztratila.
Technicky jsme tento problém rozdělili na první přechod mezi substancí a
nekonečnou přírodou a druhý přechod mezi nekonečnou a konečnou přírodou (to
se ukázalo jako vhodnější model pro reprezentaci Božího působení). Právě otázka
konečnosti je jedním z velmi významných témat Spinozovy metafyziky. V naší
ilustraci jsme se pokusili ukázat, že konečné není třeba chápat jako další separátní
doménu, odlišnou od nekonečného. Na základě tohoto pojetí jsme velmi stručně
načrtli některé možné důsledky spinozismu v otázce determinismu a pojetí dějin.
Tyto poslední otázky jsme stihli prodiskutovat už jen velice krátce a může to
zanechat jistý dojem otevřenosti, který však považujeme za žádoucí. Pokusili jsme
se zmírnit některé nekompromisní závěry, které bývají Spinozovi přisuzovány,
neboť jsme se domnívali, že je základní teze takto představené ontologie
nevynucují. Není nezbytné mít v každé věci vyhraněný názor, ani pro filosofa.
Právě určitá úspornost a jednoduchost, nebo elegance, o které jsme mluvili v
úvodu, je tím, co pro nás Spinozovu filosofii charakterizuje. Proto snad můžeme
vidět takový obdiv velkých filosofů, kteří spinozismus přijali, že na něm totiž
vždy chtěli a mohli budovat dál. Nezbývá tedy než doufat, že bude v ještě větší
míře inspirovat i v době budoucí.
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