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Scholastická logika „vědění“

II. 

axiomy introspekce a iterované modality 

mezi 15. a 16. stoletím

Miroslav Hanke

Úvod

Jako „axiomy introspekce“ se v epistemické logice označují následující 
dva principy:

• [pozitivní introspekce] 
Jestliže někdo něco ví, pak také ví, že to ví.

• [negativní introspekce] 
Jestliže někdo něco neví, pak také ví, že to neví.

Formálně:

[A4] Kφ ⊨ KKφ

[A5] ∼Kφ ⊨ K∼Kφ

Jejich role v epistemické logice se stala předmětem zájmu již ve scholas-
tickém období. Zatímco v moderní epistemické logice se jedná o dvojici axi-
omů (kde negativní introspekce je součástí silnějšího systému typu S5, který 
zahrnuje principy systému typu S4, včetně introspekce pozitivní), jejichž role 
je tedy centrální, ve scholastické logice se jedná vždy spíše o principy použité 
k řešení konkrétního problému, typicky otázky, zda je možno pochybovat 
o vlastním vědění, aniž by se výslovně jednalo o postavení těchto principů 
v rámci nějakého logického systému.
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Analýza principů introspekce v patnáctém a na počátku šestnáctého 
století je pokračováním a rozpracováním logiky století čtrnáctého.1 S  jis-
tou mírou zjednodušení lze čtrnácté století vnímat jako období, kdy byla 
ustavena základní logická paradigmata, a století patnácté jako období jejich 
technické precizace. Toto hodnocení by nemělo být vnímáno negativně: 
v logice hraje řešení (resp. dořešení) technických problémů zcela klíčovou 
úlohu. Všichni analyzovaní autoři, tzn. v hlavním korpusu Pavel z Benátek, 
Kajetán z Thiene, Pavel z Perguly a Domenico Bianchelli, jsou italského 
původu a spojeni s italským univerzitním prostředím. Textová evidence je, 
co se tohoto hlavního korpusu týče, žánrově různorodá: Základem pro ana-
lýzu jsou zaprvé encyklopedická Logica magna a rozsáhlá Sophismata aurea 
od Pavla z Benátek (někdy datované na konec čtrnáctého století, nicméně zde 
rozebírané s texty jednoznačně patřícími do patnáctého století, což z hlediska 
přímého Pavlova vlivu na Pavla z Perguly a Kajetána z Thiene dává dobrý 
smysl). Zadruhé, texty Kajetána z Thiene a Pavla z Perguly jsou komentáři 
k Heytesburymu, resp. rekolekty z přednášek opírajících se o Heytesburyho 
text.2 Zatřetí, Domenico Bianchelli je autorem samostatného traktátu 
De scire et dubitare. Apriorně je pochopitelně otázka srovnatelnosti jednot-
livých textů z důvodu žánrového rozptylu problematická, nicméně kon-
krétní analýza nenaznačuje zásadní rozdíly mezi jednotlivými texty. Pavel 
z Benátek nicméně nabízí logický systém, který se od heytesburyovského 
stanoviska odchyluje dokonce i  tam, kde oba přístupy sledují stejné cíle, 
zatímco texty ostatních autorů se v konkrétních pasážích věnují spíše rekon-
strukci Heytesburyho postupu a jejich inovativnost spočívá spíše v dalším 
rozpracování podpůrných argumentů, nežli v hledání zásadních logických 
alternativ. Dvojice apendixů připojená k této studii se věnuje dvojici autorů, 
kteří časově i místně dobře zapadají do takto vymezeného okruhu bádání, 
nicméně jejich zasazení do daného kontextu by nebylo zcela koherentní.

1 Tato studie navazuje na studii „Scholastická logika ‚vědění‘ I: Axiomy introspekce a iterované 
modality v epistemické logice 14. století“, obě studie jsou však do značné míry samostatné.

2 Silvestro da Valsanzibio uvádí, že některé verze Kajetánova textu (předpokládejme, že se sku-
tečně jedná o tentýž text) jsou označovány jako recollecta, zatímco jiné jako expositio (srv. Silvestro 
da Valsanzibio, Vita e dottrina di Gaetano di Thiene, filosofo dello studio di Padova, 1387–1465 (Padua: 
Studio filosofico dei FF. MM. cappuccini, 1949), 23, 45–57).
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Technické poznámky

K následující studii je třeba předeslat technické poznámky týkající se 
práce se zdroji a formalizace logických postupů.

Zaprvé, až na výjimky pracuje tato studie s texty, pro něž chybí (z nej-
různějších důvodů) moderní kritická edice, přičemž některé z nich byly na 
přelomu patnáctého a šestnáctého století vydány tiskem. Protože primár-
ním cílem této studie není zkoumání detailních odchylek mezi jednotlivými 
rukopisy, resp. tištěnými verzemi, ale analýza logických teorií, budou citace 
typicky pracovními edicemi založenými na tištěných zdrojích a části zdrojů 
rukopisných,3 přičemž očividné jazykové chyby či obsahově nepodstatné 
rozdíly (použití „ergo“ místo „igitur“, použití různých forem ukazovacích 
zájmen, kolísání mezi indikativem a konjunktivem prézentu, různé pravo-
pisné varianty atp.) mezi jednotlivými verzemi jsou přehlíženy a na rozdíly 
mezi jednotlivými verzemi se upozorňuje pouze v případě odchylek obsa-
hově relevantních. Jak bude zřejmé, tento problém vzniká v relativně malém 
množství případů, a ani tam není možno bez kritické edice rozhodnout 
o preferované verzi; v této situaci jsou tedy některé závěry pouze předběžné. 
Kontroverzní prvky přepisu rukopisů (ať již přepisy zkratek či navrhované 
opravy) jsou vyznačeny pomocí „[?]“ na příslušném místě, dodatečné vsuvky, 
které se zdají být vynuceny formulací, pomocí „〈〉“.

Zadruhé, základem formalizace bude jazyk klasické výrokové logiky 
zahrnující operátory negace (∼), konjunkce ( ∧ ), disjunkce ( ∨ ), klasické 
materiální implikace ( ⊃ ), vyplývání závěru z množiny předpokladů, tj. „con-
sequentia“ ve scholastickém smyslu slova ( ⇒ nebo ⊨ , přičemž Γ ⊨ φ bude 

3 Podobně jako je tomu u cizojazyčných překladů částí Heytesburyho Regulae, srv. William 
Heytesbury, William Heytesbury on “Insoluble” Sentences, ed. a překl. Paul V. Spade (Toronto: 
Pontifical Institute of Medieval Studies, 1979), „De insolubilibus Guilelmi Hentisbery“, in 
Il Mentitore e  il Medioevo: il dibattito sui paradossi dell’autoriferimento: scelta di testi, commento, 
traduzione, ed. a překl. Lorenzo Pozzi (Parma: Edizioni Zaram 1987), 212–251, „The Compounded 
and Divided Senses“, in The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts, Vol. 1: Logic 
and Philosophy of Language, ed. a překl. Norman Kretzmann a Eleonore Stump (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988), 413–434, „The Verbs ‘Know’ and ‘Doubt’“, in The Cambridge 
Translations of Medieval Philosophical Texts, Vol. 1: Logic and Philosophy of Language, ed. a překl. 
Norman Kretzmann a Eleonore Stump (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 435–479.
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zkratkou za „situace Γ validizuje větu φ“, resp. „φ platí v Γ“)4 a kontradikce, 
tj. logicky nepravdivou větu ( ⊥ ). Základní jazyk výrokové logiky bude roz-
šířen o sémantické operátory „pravdivý“ (Trφ) a „nepravdivý“ (Faφ), dvojici 
modálních operátorů pro „možnost“ (Mφ) a „nutnost“ (Lφ), čtveřici episte-
mických5 operátorů „aktér je pevně přesvědčen, že φ“ (Bφ), „aktér α ví, že φ“ 
(Kφ), „aktér α vnímá, že φ“ (Pφ) a „aktér α pochybuje, zda φ“ (Dub φ) a kvazi-
erotetický operátor „aktér α zvažuje, zda φ“ (?φ). Erotetické a epistemické 
operátory jsou chápány jako binární, tzn. jako reprezentace propozičních 
postojů konkrétního aktéra. Protože však v žádném ze zkoumaných případů 
není relativizace vůči aktérovi relevantní (ve všech situacích vystupuje pouze 
jediný aktér), není tato okolnost v zápisu nijak zohledňována. Status argu-
mentu těchto funkcí (tj. předmětu propozičních postojů) není z hlediska 
této části epistemické logiky zásadní, jakkoli může sehrávat určitou úlohu 
v jiných jejích částech a jakkoli má svůj význam v obecné sémantice hlediska. 
Závorky jsou používány pouze tam, kde hrozí víceznačnost. Důkazy budou 
obecně (spolu s tautologickými reformulacemi logických operátorů) založeny 
na následujícím souboru pravidel:

• [subst.] Substituční instance platných odvození jsou platnými 
 odvozeními.

• [adj.] α, β ⊨ α ∧ β
• [simpl.] α ∧ β ⊨ α (resp. α ∧ β ⊨ β)
• [tranz.] α ⇒ β, β ⇒ γ ⊨ α ⇒ γ

 (a podobně pro delší zřetězení implikací)
• [kontrap.] α ⇒ β ⊨ ∼β ⇒ ∼α
• [import.] α ⇒ (β ⊃ γ) ⊨ (α ∧ β) ⇒ γ
• [MP] α ⇒ β, α ⊨ β

4 Spolu s tímto bude uznán princip, že každá situace je uzavřená na implikaci (tj. validizuje 
logické důsledky všeho, co validizuje). Vzhledem k významu, jaký má termín „consequentia“ ve 
scholastickém kontextu, je vhodné poznamenat, že je primárně sémantickým operátorem vyplý-
vání (přibližně řečeno ve smyslu relace zachovávající pravdivost), u nějž se nicméně zároveň uvažuje 
o platnosti ve smyslu instanciace určitého pravidla.

5 Mezi epistemickými a doxastickými operátory nebude tato studie terminologicky rozlišovat.
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• [CP] 

 

α
...
β

α ⇒ β

(Pravidlo [CP] bude použito na formulaci výsledku důkazu v případech, 
kdy nebude pro rozvětvenost důkazu možné nebo účelné použití [tranz.].) 
Případy odvození založených na tautologických úpravách (jakými jsou odvo-
zení založená na významu logických operátorů) budou souhrnně bez dalších 
komentářů označována jako [taut.].

1. Pavel z Benátek

Augustinián Pavel z Benátek (cca 1369–1429) zahájil svou akademickou 
dráhu v Padově, nicméně na počátku devadesátých let čtrnáctého století 
strávil přibližně tříleté období v Oxfordu, a přestože byl prokazatelně dobře 
informován jak o britské, tak o kontinentální logické tradici, z hlediska řady 
logických stanovisek je možno jej řadit mezi „britské“ autory. Z Oxfordu 
se vrátil zpět do Itálie, kde učil v Padově, Sieně, Perugii a Bologni, a  je 
rovněž spojován s importem britských logických textů do Padovy po svém 
návratu do Itálie.6 Z  jeho četných děl jsou pro problém principů instro-
spekce zásadní dva zdroje, totiž Sophismata aurea a Logica magna.7 Oba texty 
datované na konec čtrnáctého století mají k sobě, přinejmenším co se týče 
traktátů de scire et dubitare, blízký vztah: zatímco Logica magna je encyklo-
pedickým dílem (jednotlivé kapitoly představují mj. názory Pavlových opo-

6 Základním biografickým a bibliografickým zdrojem je Alan R. Perreiah, Paul of Venice: 
A Bibliographical Guide (Bowling Green, Ohio: Philosophy Documentation Center, 1986), obecný 
přehled jeho myšlení nabízí např. Alessandro Conti, „Paul of Venice“, in The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy (Summer 2017 Edition), ed. Edward N. Zalta, URL = 〈https://plato.stanford.edu/
archives/sum2017/entries/paul-venice/〉.

7 Otázka autenticity těchto textů (především vzhledem k polemice, kterou ohledně Logica 
magna rozpoutal v citované monografii Perreiah) je pro účely této práce irelevantní a bude zcela 
ponechána stranou. Jméno „Pavel z Benátek“ může být bez jakékoli podstatné změny nahrazeno 
označeními „autor Logica magna“ a „autor Sophismata aurea“. Pavel byl každopádně za autora 
těchto textů považován již během patnáctého století v Itálii.
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nentů a předkládají jejich rozsáhlou kritiku), Sophismata aurea se pokoušejí 
předložit autorovu pozici v kompaktní formě spolu se stručným rozborem 
základních aplikací. Pozoruhodné proto je, že zatímco Sophismata aurea jsou 
založena na obhajobě principů introspekce, Logica magna je podrobují na více 
místech rozsáhlé kritice,8 ač v obou případech jsou prezentovány detailní 
důkazy, které využívají principy pozitivní i negativní introspekce.9 Obecně 
je vliv jak Heytesburyho, tak Wyclifa a Petra z Mantovy na Pavla z Benátek 
akceptován.10

1.1  Sophismata aurea (cca 1400)
Sophismata aurea dochovaná v pěti rukopisných a třech tištěných známých 

verzích jsou souborem padesáti sofismat na různá témata.11 Osmačtyřicáté 
sofisma s titulem „Scitum a te est tibi dubium“ je souborem dílčích sofismat12 
a v tomto kontextu se Pavel staví za uznání principů pozitivní i negativní 
introspekce, ovšem v  jejich scholastické formě, která předpokládá zvažo-
vání relevantních problémů. Vstupní argument, na nějž prezentace logiky 
epistemických tvrzení navazuje, se liší od situace zavedené pro tuto diskusi 
Heytesburym (ačkoli se jedná o  jedno z „Heytesburyho“ sofismat).13 Pro 
problém principů introspekce je však závažnější následující postup:

8 Rozsah těchto pasáží např. přesahuje délku odpovídajících pasáží u Wyclifa či Petra z Mantovy.
9 I v tomto případě se jedná o relativně velmi rozsáhlé pasáže.
10 K Wyclifově vlivu na Pavla z Benátek viz Alessandro Conti, „Wyclif ’s Logic and Metaphysics“, 

in A Companion to John Wyclif, ed. I. C. Levy (Leiden: Brill, 2006), 67–125 (kde se pozornost 
věnuje spíše tématům jako teorie predikace a teorie identity).

11 Citace ze Sophismata aurea je pracovní edicí založenou na tištěných edicích z let 1483, 1493, 
1514 a rukopisech Vatican BAV Vat. lat. 2134 a Padua BU 925. Tento text je dochován přinejmenším 
ještě v dalších dvou rukopisech, totiž v kodexu Venezia, San Marco 1537, a dále ve verzi, která je 
aktuálně v držení soukromého sběratele.

12 Podobně jako v případě posledního sofismatu, které se věnuje různým formám paradoxu 
lháře, se i v tomto případě text Sophismata aurea jeví jako stručná prezentace základních témat 
objevujících se v Logica magna.

13 „Quarto pono quod a et b sint propositiones scite a te et c sit propositio dubia. Nescias tamen que 
istarum sit tibi dubia. Tunc arguitur: aliqua istarum est scita a te et quelibet istarum est tibi dubia, ergo 
etc. Prima pars patet per casum et secundam declaro, quia quecumque istarum demonstrata dubitas an 
hec sit tibi dubia, quia si scis quod hoc non est tibi dubium (demonstrato a). Per idem scis quod hoc non 
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[A] Je tedy možné, aby věta a nebo věta b byla předmětem mého vědění, 
a já nevěděl, že je předmětem mého vědění, a aby věta c byla předmětem 
mých pochybností, a já přitom nevěděl, že je předmětem mých pochyb-
ností, ani nepochyboval, zda je předmětem mých pochybností, třeba 
proto, že bych to nezvažoval. [B] Avšak není možné, aby nějaká věta byla 
předmětem mého vědění a já pochyboval o tom, zda je předmětem mého 
vědění, nebo byla předmětem mé pochybnosti a já přitom pochyboval, 
zda je předmětem mé pochybnosti, protože pak bych pochyboval, zda 
vím, že věci se mají tak a tak, což je nemožné.14

Část [A] zavádí následující principy:

Kφ ∧ ∼KKφ ⊭ ⊥

Dub φ ∧ ∼KDub φ ⊭ ⊥

což lze přeformulovat jako:

Kφ ⊭ KKφ

Dub φ ⊭ KDub φ

Důvodem je, jak Pavel dodává, absence předpokladu, že aktér daný problém 
zvažuje (quia forte non considerabo), což je obvyklá klauzule ve starších přístu-
pech. To zároveň naznačuje směr, jímž by se formulace podobných logických 
pravidel měla ubírat.

Část [B] pak zavádí následující principy:

est tibi dubium (demonstrato b). Et scis quod unum istorum est tibi dubium, ergo tu scis quod c est tibi 
dubium, quod est contra casum.“ [SA], 1483, P2rb–va; 1493, fol. 52ra; 1514, fol. 52ra; Padua BU 925, 
fol. 60rb; BAV Vat. lat. 2134, fol. 61va. Část řešení bezprostředně reagující na tento argument je: 
„Ad quartum admisso casu nego quod quelibet istarum sit tibi dubia. Et cum dicitur: ‚quacumque ista-
rum demonstrata tu dubitas an dubites istam‘, nego.“ [SA], 1483, P3rb; 1493, fol. 52rb; 1514, fols. 52rb; 
Padua BU 925, fol. 61ra; BAV Vat. lat. 2134, fol. 62rb. K Heytesburyho řešení tohoto sofismatu srv. 
[RSS], 1494, 12vb–13ra. Totéž sofisma krátce zmiňuje Wyclif ([LC], 1893, 186).

14 „Unde stat quod sciam a vel b propositionem et non sciam me scire istam et dubitem c propo-
sitionem et non sciam nec dubitem me dubitare istam, quia forte non considerabo. Sed quod sciam 
vel dubitem aliquam propositionem et dubitem me scire istam aut dubitem me dubitare istam, hoc est 
impossibile, quum tunc dubitarem me scire sic esse vel sic esse, quod est impossibile.“ [SA], 1483, P3rb; 
1493, fols. 52rb–va; 1514, fols. 52rb–va; Padua BU 925, fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, fol. 62rb.



Studia Neoaristotelica 15 (2018) / 6216

Miroslav Hanke
Scholastická logika vědění II: 15.–16. století

Kφ ∧ Dub Kφ ⊨ ⊥

Dub φ ∧ Dub Dub φ ⊨ ⊥

Dub Kφ ⊨ ⊥

Poslednímu z uvedených principů se pak věnuje zbytek odpovědi na vstupní 
argument a právě tato pasáž obsahuje Pavlův důkaz teze „Dub Kφ ⊨ ⊥“. 
Důkaz lze rozložit, kromě vstupní hypotézy „Dub Kφ“, na tři segmenty, 
z nichž každý obsahuje vždy jeden důkazový krok spolu s odůvodněním. 
Projděme nejprve postupně jednotlivé segmenty.

První segment má následující podobu:

Je-li to totiž možné, zadávám předpoklad, že pochybuješ, zda víš, že 
Antikrist existuje. A pak argumentujeme následujícím způsobem: 
[1] pochybuješ, zda víš, že Antikrist existuje, tudíž pochybuješ, zda víš, 
že Antikrist existuje a zvažuješ, zda víš, že Antikrist existuje. Platnost 
odvození je zřejmá, protože první část konsekventu je totožná s ante-
cedentem a [2] druhá z něj formálně vyplývá (nikdo totiž nepochybuje 
o tom, zda něco ví, aniž by to zvažoval).15

Pomineme-li principy patřící do výrokové logiky (totiž φ ⊨ φ a [CP]), jsou 
v této pasáži zavedeny následující principy:

[1]  Dub Kα ⊨ Dub Kα ∧ ?Kα

[2]  Dub φ ⊨ ?φ

Princip [2] jednak udává vztah mezi epistemickým a erotetickým operá-
torem (který sám o sobě není nijak překvapivý, protože podobnou funkci 
plní v jiných kontextech definice některých operátorů), jednak zdůrazňuje, 
že pochybování je aktivní proces vyžadující pozornost. Princip [1] je potom 
dále dokazován:

15 „Nam si illud est possibile, ponatur ergo quod tu dubites te scire Antichristum esse. Et arguitur 
sic: tu dubitas te scire Antichristum esse, ergo dubitas te scire Antichristum esse et consideras an scias 
Antichristum esse. Patet consequentia, quia prima pars consequentis est eadem cum antecedente et secunda 
est formaliter sequens (nemo enim dubitat se scire nisi consideret).“ [SA], 1483, P3rb; 1493, fol. 52va; 
1514, fols. 52va; Padua BU 925, fol. 61ra; BAV Vat. lat. 2134, fol. 62rb.
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(1)  Dub Kα ⊨ Dub Kα     [[taut.]]
(2)  Dub Kα ⊨ ?Kα      [[2] [subst.]]
(3)  Dub Kα ⊨ Dub Kα ∧ ?Kα   [1, 2 [adj.], [CP]]

Druhý segment má následující podobu:

Dále:[3] pochybuješ, zda víš, že Antikrist existuje, a zvažuješ, zda víš, 
že Antikrist existuje, tudíž víš, že Antikrist existuje. Platnost odvození 
je zřejmá, [4] protože z opaku konsekventu spolu s premisou minor 
vyplývá opak premisy major. Platí totiž [5]: „nevíš, že Antikrist exis-
tuje, a zvažuješ, zda víš, že Antikrist existuje, tudíž vnímáš, že nevíš, 
že Antikrist existuje, “ a [6] v důsledku toho nepochybuješ, zda víš, že 
Antikrist existuje.16

Použitými principy jsou tedy:

[3]  Dub Kα ∧ ?Kα ⊨ Kα

[4]  ∼Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Dub Kα

[5]  ∼Kα ∧ ?Kα ⊨ P∼Kα

[6]  P∼Kα ⊨ ∼Dub Kα

V odůvodnění se opět, jako ve starších verzích podobných argumentů, obje-
vuje operátor vnímání (přestože zde nesehrává žádnou teoreticky závažnou 
úlohu). Důkaz má pak následující podobu:

(1)  ∼Kα ∧ ?Kα ⊨ P∼Kα    [= [5], předpoklad]
(2)  P∼Kα ⊨ ∼Dub Kα     [= [6], předpoklad]
(3)  ∼Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Dub Kα   [1, 2 [tranz.], = [4]]
(4)  Dub Kα ∧ ?Kα ⊨ Kα    [3 [kontr.], [import.] = [3]]17

16 „Tunc ultra: tu dubitas te scire Antichristum esse et consideras an scias Antichristum esse, ergo tu 
scis Antichristum esse. Patet consequentia, quia ex opposito consequentis cum minori sequitur opposi-
tum maioris. Nam sequitur: tu non scis Antichristum esse et consideras an scias Antichristum esse, ergo 
percipis te non scire Antichristum esse, et per consequens non dubitas te scire Antichristum esse.“ [SA], 
1483, P3rb; 1493, fol. 52va; 1514, fol. 52va; Padua BU 925, fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, fol. 62rb.
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Z hlediska principů introspekce hraje klíčovou roli krok 1, který je ekviva-
lentní principu negativní introspekce:

[A5⁑] ∼Kφ ∧ ?Kφ ⊨ P∼Kφ

Za pozornost stojí, že druhý konjunkt antecedentu má podobu „?Kφ“, nikoli 
„?∼Kφ“, jak bychom snad očekávali, což naznačuje ekvivalenci formulí „?φ“ 
a „?∼φ“, zajímavou z hlediska logiky tohoto operátoru (která v tomto případě 
není přímo doložena slovní formulací typu „zvažuje, zda φ, nebo ne“). Za 
předpokladu, že aktér zvažuje všechny relevantní problémy, lze tento princip 
přeformulovat do moderní formy principu negativní introspekce (platí-li, že 
operátory „Pφ“ a „Kφ“ jsou ekvivalentní).

Třetí segment má následující podobu:

[7] Dále dokazujeme z  téhož antecedentu „pochybuješ, zda víš, že 
Antikrist existuje, a zvažuješ, zda víš, že Antikrist existuje“ druhou 
část sporu, totiž „nevíš, že Antikrist existuje“, protože [8] z opaku a téže 
premisy plyne opak druhé premisy. Platí totiž následující odvození: 
[9] víš, že Antikrist existuje, a zvažuješ, zda víš, že Antikrist existuje, 
tudíž vnímáš, že víš, že Antikrist existuje, [10] a v důsledku toho: 
nepochybuješ, zda víš, že Antikrist existuje.18

Segment tedy operuje následujícími principy:

17 Přesněji, jde o instanciaci následujícího postupu:
(1) α ∧ β ⊨ γ     [hypotéza]
(2) ∼γ ⊨ ∼(α ∧ β)    [1 [kontrap.]]
(3) ∼(α ∧ β) ⊨ ∼α ∨ ∼β   [[taut.]]
(4) ∼α ∨ ∼β ⊨ β ⊃ ∼α   [3 [taut.]]
(5) ∼γ ⊨ β ⊃ ∼α     [2–4 [tranz.]]
(6) ∼γ ∧ β ⊨ ∼α     [5 [import.]]

18 „Deinde arguitur alia pars contradictionis, scilicet ‚tu non scis Antichristum esse‘ ex eodem ante-
cedente ‚tu dubitas te scire Antichristum esse et consideras an scias Antichristum esse‘, quia ex opposito 
cum eadem premissa sequitur oppositum alterius premisse. Sequitur enim: ‚tu scis Antichristum esse et 
consideras an scias Antichristum esse, ergo percipis te scire Antichristum esse‘ et per consequens ‚tu non 
dubitas te scire Antichristum esse‘.“ [SA] 1483, P3rb; 1493, fol. 52va; 1514, fol. 52va; Padua BU 925, 
fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, fol. 62rb.
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[7]  Dub Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Kα

[8]  Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Dub Kα

[9]  Kα ∧ ?Kα ⊨ PKα

[10]  PKα ⊨ ∼Dub Kα

Důkaz principu [7] lze (se stejnými dodatky jako v předchozím případě) 
zformulovat takto:

(1)  Kα ∧ ?Kα ⊨ PKα     [= [9] předpoklad]
(2)  PKα ⊨ ∼Dub Kα     [= [10] předpoklad]
(3)  Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Dub Kα    [1, 2 [tranz.]]
(4)  Dub Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Kα    [3 [kontrap.], [import.]]

Důkaz má stejnou strukturu jako důkaz v předchozím segmentu a rozdíl 
mezi oběma postupy spočívá v nahrazení negativní introspekce introspekcí 
pozitivní a v nahrazení principu „P∼Kα ⊨ ∼Dub Kα“ přímočařejším prin-
cipem „PKα ⊨ ∼Dub Kα“.

Konečně tedy Pavlovi nezbývá než konstatovat (jako shrnutí všech dílčích 
důkazů), že „očividně tedy věta ‚pochybuješ, zda víš, že Antikrist existuje‘ for-
málně implikuje spor.“19 Celý důkaz je potom kombinací důkazů dílčích a lze 
jej zrekonstruovat např. takto:

(1)  Dub Kα ⊨ Dub Kα ∧ ?Kα   [= [1] předpoklad]
(2)  Dub Kα ∧ ?Kα ⊨ Kα    [= [3] předpoklad]
(3)  Dub Kα ∧ ?Kα ⊨ ∼Kα    [= [7] předpoklad]
(4)  Dub Kα        [hypotéza]
(5)  Dub Kα ∧ ?Kα      [1, 4 [MP]]
(6)  Kα         [2, 5 [MP]]
(7)  ∼Kα         [3, 5 [MP]]

19 „Ecce quod ista propositio ‚tu dubitas te scire Antichristum esse‘ includit formaliter contradictionem.“ 
[SA], 1483, P3rb; 1493, fol. 52va; 1514, fol. 52va; Padua BU 925, fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, fol. 62rb.
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(8)  ⊥          [6, 7]
(9)  Dub Kα ⊨ ⊥      [1–8 [CP]]

V porovnání s Heytesburyho argumentem je Pavlův postup založen na 
principech pozitivní a negativní introspekce (stejně jako postup Jana z Ho-
landska), zatímco princip distribuce vědění přes implikaci přímo použit není 
(což samozřejmě neznamená, že Pavel platnost tohoto principu neuznává).20

Pavlův výklad pokračuje zavedením dalších forem introspekce, apliko-
vaných na vědění a přesvědčení, které shrnuje do následujících principů:21

Dub Bα ⊨ Bα ∧ ∼Bα ⊨ ⊥

Dub Dub α ⊨ Dub α ∧ ∼Dub α ⊨ ⊥

V obou případech uvádí, že důkaz má být „proveden jako v předchozím pří-
padě“, aniž by poznámku dále rozpracovával.

Celá pasáž je zakončena diskusí námitky, která umožňuje lépe zrekon-
struovat Pavlovo chápání statusu principů introspekce v jeho systému epis-
temické logiky. Námitka spočívá v tom, že podobně jako neplatí následující 
odvození:

σ ∧ ?σ ⊨ Kσ

(a tento princip by skutečně platit neměl, nemá-li se jednat o jakousi „dis-
kvotační“ teorii vědění), neměla by být platná ani následující odvození:

Dub σ ∧ ?Dub σ ⊨ KDub σ

Kσ ∧ ?Kσ ⊨ KKσ

Předpokladem argumentu, který není explicitně vysloven, tedy je, že uvedená 
dvojice je instancí neplatného principu.22 Pavlova odpověď je následující:

20 Starší verze tohoto argumentu je podrobně rozebrána v předchozí části studie.
21 „Et ita dico de hiis: ‚tu dubitas te credere Antichristum esse‘, ‚tu dubitas te dubitare Antichristum 

esse‘. Ex prima enim sequitur quod tu credis Antichristum esse et non credis Antichristum esse et ex 
secunda quod tu dubitas Antichristum esse et non dubitas Antichristum esse (semper procedendo ut prius).“ 
[SA], 148, P3rb; 1493, fol. 52va; 1514, fol. 52va; Padua BU 925, fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, fol. 62rb.
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Odpovídám, že mezi těmito případy není podobnost, protože v prv-
ním odvození se hovoří pouze o přímých mentálních aktech, zatímco 
v ostatních dvou o aktech reflexivních, protože výraz „chápat Sókrata“ 
vyjad řuje přímý akt, zatímco „chápat, že chápu“ akt reflexivní.23

Principy introspekce, tzn. logika iterovaných modalit, jsou tedy chápány jako 
specifické principy, které nevyplývají z elementárnějších principů (není-li 
logický systém příslušného operátoru „triviální“ v tom smyslu, že jej lze beze 
zbytku převést na systém nemodální), a podle všeho vyžadují samostatné 
odůvodnění. Terminologie kognitivních aktů různých řádů je tedy použita 
na tomto místě nikoli jako základ pro popření principů introspekce, ale 
jako základ pro to, co se jeví jako argument pro jejich nezávislost na jiných 
principech, resp. pro vyjádření, že se jedná o silnější principy, které nejsou 
pouhým důsledkem substituce do základnějších principů, v nichž iterace 
modalit nehraje roli.

Jako speciální důsledek Pavlova přijetí principu negativní introspekce 
lze mimochodem dokázat (ačkoli to Pavel na tomto místě nečiní), že situace 
Λ, totiž:

Λ ⊨ ∼τ
Λ ⊨ Bτ
Λ ⊨ BKτ
Λ ⊨ ∼Kτ
Λ ⊨ ∼K∼τ
Λ ⊨ ∼Dub τ

22 „Contra. Non sequitur: ‚hoc est Socrates et tu consideras sufficienter an sit hoc Socrates, ergo tu 
scis hoc esse Socratem‘. Per idem non sequitur: ‚tu dubitas hanc propositionem et consideras sufficienter 
an dubites eam, ergo tu scis te dubitare eam‘. Et consequenter nec ista consequentia est bona: ‚tu scis 
Antichristum esse et consideras sufficienter an scias Antichristum esse, ergo tu scis te scire Antichristum 
esse‘.“ [SA], 1483, P3rb–va; 1493, fol. 52va; 1514, fol. 52va; Padua BU 925, fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, 
fol. 62rb.

23 „Dicitur quod non est similitudo, quia in prima consequentia non exprimitur nisi mentis actus 
rectus, in aliis autem actus reflexus, nam ‚intelligere Socratem‘ dicit actum rectum, sed ‚intelligere se 
intelligere‘ dicit actum reflexum etc.“ [SA], 1483, P3vb; 1493, fol. 52va; 1514, fol. 52va; Padua BU 925, 
fol. 61ra; BAV, Vat. lat. 2134, fol. 62rb.
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zavedená Heytesburym a použitelná jako doklad toho, že v rámci Heytesburyho 
systému neplatí princip negativní introspekce, je vnitřně nekonzistentní.24 
Doplňme nejprve, že lze považovat za plauzibilní, že z „BKτ“ plyne „?Kτ“: 
aktér, který je o něčem přesvědčen, to také zvažuje. Díky tomu platí, že:

Λ ⊨ ?Kτ

Tento dodatečný předpoklad umožňuje použití principů introspekce v jejich 
kratší, moderní formě, tj. jako [A4] a [A5]. Předpokládáme-li (na základě 
požadavku minimální konzistence souboru přesvědčení každého aktéra) plat-
nost argumentu:

Λ ⊨ BKτ ⊨ ∼B∼Kτ ⊨ ∼K∼Kτ

lze prostřednictvím principu negativní introspekce dokázat, že:

Λ ⊨ ∼Kτ ⊨ K∼Kτ

Což implikuje „Λ ⊨ ⊥“.
Pro Pavla z Benátek existuje několik způsobů, jak revidovat situaci Λ. 

Protože samotný předpoklad „∼τ“ kontroverzní není, není důvod revido-
vat „Λ ⊨ ∼τ“. A pokud platí „Λ ⊨ ∼τ“, nelze dost dobře zamítnout ani 
„Λ ⊨ ∼Kτ“, protože „∼τ ⊨ ∼Kτ“ lze získat kontrapozicí principu [T] 
(tj.  „Kφ ⊨ φ“), který – přinejmenším v  tomto kontextu – není vážný 
důvod revidovat. Spolu s principem negativní introspekce ([A5]) je postup 
„Λ ⊨ ∼Kτ ⊨ K∼Kτ“ zajištěn. Zbývají tři možnosti, odpovídající třem seg-
mentům postupu „Λ ⊨ BKτ ⊨ ∼B∼Kτ ⊨ ∼K∼Kτ“.

Zaprvé, lze popírat, že „∼B∼Kτ ⊨ ∼K∼Kτ“. Protože však toto odvo-
zení je důsledkem toho, že vědění je chápáno jako přesvědčení, což působí 
zcela nekontroverzně (přinejmenším ve scholastickém kontextu), není taková 
revize pro scholastického autora příliš pravděpodobná.

Zadruhé, lze popírat, že „BKτ ⊨ ∼B∼Kτ“. Tento krok je chápán jako 
instance „Bφ ⊨ ∼B∼φ“, principu, který je motivován předpokladem, 

24 To zpětně potvrzuje, že Heytesbury si buď principu negativní introspekce nebyl vědom, 
nebo jeho platnost neuznával.
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že aktérova přesvědčení jsou konzistentní, resp. že žádný aktér není pře-
svědčen o platnosti formule typu „φ ∧ ∼φ“, tzn. B⊥ ⊨ ⊥. Ten lze revi-
dovat dvěma způsoby, silnějším a  slabším. Silnější revize by spočívala 
v zamítnutí teze „B⊥ ⊨ ⊥“, resp. „ ⊨ ∼B⊥“. Tím by se mohlo připustit 
nejen to, že je možné „Λ ⊨ BKτ“ a „Λ ⊨ B∼Kτ“, ale dokonce i to, že je 
možné „Λ ⊨ B(Kτ ∧ ∼Kτ)“. Nebo, jinak řečeno, bylo by možno připustit 
nejen „BKτ ∧ B∼Kτ ⊭ ⊥“, ale i „B(Kτ ∧ ∼Kτ) ⊭ ⊥“. Slabší revize by spo-
čívala pouze v uznání „B(Kτ ∧ ∼Kτ) ⊨ ⊥“ (nebo obecně „B⊥ ⊨ ⊥“), ale 
ne uznání „BKτ ∧ B∼Kτ ⊭ ⊥“ (nebo obecně „Bφ ∧ B∼φ ⊭ ⊥“), což by pro 
účely zamítnutí uvedeného kroku postačovalo. To by znamenalo tvrdit, že 
„BKτ ∧ B∼Kτ ⊭ B(Kτ ∧ ∼Kτ)“, nebo obecně že „Bφ ∧ B∼φ ⊭ B(φ ∧ ∼φ)“, 
tj. že přesvědčení není uzavřeno na zavedení konjunkce. Tyto formy revize 
spočívají v připuštění, že určitý aktér může být přesvědčen o platnosti expli-
citní kontradikce (silnější verze), nebo implicitní kontradikce (slabší verze). 
Otázka, nakolik je ten který postup pro scholastického autora přijatelný, 
tzn. jakou míru, resp. formu inkonzistence je scholastický autor ochoten 
přesvědčením přiznat, bude ponechána stranou. I v případě, že by tento krok 
byl eliminován, lze argumentovat, že pro odvození požadovaného závěru, 
jímž je v konečném důsledku „Λ ⊨ ∼K∼Kτ“, je tento krok zbytečný, pro-
tože jej lze nahradit přímým odvozením „BKτ ⊨ ∼K∼Kτ“, a to na základě 
uznání „BKτ ∧ K∼Kτ ⊨ ⊥“. Oproti předchozím dvěma krokům, které kladly 
požadavky na konzistenci aktéra přímo na rovině obsahu přesvědčení té-
hož typu, podmínka tohoto typu vyžaduje konzistenci pragmatickou. Pro 
tuto podmínku rovněž není okolnost, že dané odvození obsahuje iterované 
modality, nijak podstatné, protože základním principem je „Bφ ∧ K∼φ ⊨ ⊥“ 
(potažmo „Bφ ⊨ ∼K∼φ“, resp. „K∼φ ⊨ ∼Bφ“). Odůvodněním je, že soubor 
přesvědčení „Bφ ∧ K∼φ“ je považován za něco, co je samo o sobě problema-
tické: aktér, který by deklaroval: „vím, že to tak není, ale věřím tomu“, by 
měl stejný status jako „mooreovský“ aktér deklarující: „na rohožce je kočka 
a já tomu nevěřím“ (a mimochodem Bφ ∧ K∼φ ⊨ Bφ ∧ ∼φ, za předpokladu 
[T] a klasické výrokové logiky).25

25 Na druhou stranu je možné, že navzdory tomu, že operátor vědění vykazuje určitou pravi-
delnost, jistým prostorem pro revizi „Bφ ∧ K∼φ ⊨ ⊥“ by mohla být neochota přijímat pro operátor 
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Zatřetí, lze popírat „Λ ⊨ BKτ“. Pokud by předchozí dvě možnosti byly pro 
Pavla z nějakého důvodu nepřijatelné, je toto přehodnocení relativně snadné. 
Naopak by bylo v rámci daného systému snadné tvrdit, že „Λ ⊨ B∼Kτ“, 
protože platí následující sekvence: Λ ⊨ ∼Kτ ⊨ K∼Kτ ⊨ B∼Kτ.

1.2  Logica magna (cca 1400)
Pavlova Logica magna26 je založena na rozvíjení opačné pozice, která je 

založena na rozsáhlé kritice principů introspekce spojené s detailní prezentací 
argumentů na její podporu. Principy introspekce se objevují přinejmenším 
ve dvou pasážích: v krátké poznámce v kapitole De scire et dubitare,27 která 
odkazuje na rozsáhlou pasáž na konci kapitoly De sensu composito et diviso. 
Ta obsahuje Pavlovu vlastní analýzu heytesburyovské situace „Γ“ (resp. její 
modifikace Γ*) a jí odpovídající obligační hry,28 „protiargument“, který odpo-
vídá heytesburyovské pozici, a konečně prezentaci Pavlovy vlastní pozice, 
která je založena na kritice principu pozitivní introspekce a analýze možnosti 

„Bφ“ jiná pravidla než „Kφ ⊨ Bφ“ (které je důsledkem chápání vědění jako přesvědčení) a jeho 
logické důsledky. Bylo by např. možné tvrdit, že některé poznatky jsou natolik neuvěřitelné, že 
jim „nelze skutečně věřit“: „vím, že to tak je, ale stejně tomu nevěřím“ – je toto tvrzení správným 
vyjádřením možné aktérovy situace, nebo bychom v daném případě tvrdili, že aktér buď „skutečně“ 
neví, nebo „skutečně“ nevěří? (Tato poznámka je systematická, nikoli historická, otázka, zda by 
scholastický autor připustil nekonzistentní přesvědčení, spadá do jiné disciplíny scholastického 
myšlení, totiž do „psychologie“, resp. komentářů k De anima.)

26 Logica magna je dochována v jediném rukopise (Vatican, BAV, Vat. lat. 2132, fols. 1ra–245va) 
a v jediné tištěné edici (Benátky, 1499). Dřívější Risseho a Lohrovy návrhy na další rukopisné 
a tištěné verze byly postupně identifikovány jako jiný Pavlův text, totiž Logica parva (s výjim-
kou textu Venezia, San Marco, Lat. VI, 30 (= 2547), fols. 44–61, označovaném jako část Logica 
magna věnovaná problému futura contingentia). Srv. předmluvy k Pavlovým Logica magna: Part II, 
Fascicule 6: Tractatus de veritate et falsistate propositionis et tractatus de significato propositionis, ed. 
a překl. Francesco del Punta a Marilyn McCord Adams (Oxford: Oxford University Press, 1978), 
viii a Pavel z Benátek, Logica Magna [...] Tractatus de obligationibus, ix. Oba zdroje jsou obecně 
konzistentní.

27 Pavel z Benátek, Logica Magna: Part I Fascicule 7: Tractatus De scire et dubitare, ed. a překl. 
Patricia Clarke (Oxford: Oxford University Press 1981), 126–131.

28 Pavel na tomto místě navrhuje celkem čtyři různé přístupy, resp. průběhy dané hry. Jedním 
z úkolů pro další výzkum bude tyto pozice identifikovat; soudě podle jiných částí Logica magna, 
je pravděpodobné, že Pavel používá jiné autory jako zdroje, přestože je nejmenuje.
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pochybování o vlastním vědění, pochybování a přesvědčení.29 Protože se 
jedná o relativně rozsáhlou pasáž,30 lze ji v rámci omezeného prostoru repro-
dukovat a rekonstruovat pouze z části, v tomto případě části věnované bez-
prostředně epistemické logice.

Obecně se tato pasáž od pasáže ze Sophismata aurea liší – kromě výsledku 
– ve dvou ohledech. Zaprvé, operátor „vnímá“ zde plní netriviální funkci. 
Přestože z logického hlediska funguje jako ekvivalent operátoru „vědět“, jeho 
výskyt slouží jako argument pro princip pozitivní introspekce, který by bez 
jeho použití nefungoval. Zadruhé, vstupní podmínky argumentu jsou nasta-
veny jinak, nežli v Sophismata aurea: hypotézou je, že aktér něco ví, a pochy-
buje, zda to ví. Tento rozšířený předpoklad je postačující z hlediska zkou-
mání problému principu pozitivní introspekce (jestliže Kφ ∧ Dub Kφ ⊭ ⊥ 
a Dub Kφ ⊨ ∼KKφ, pak Kφ ∧ ∼KKφ ⊭ ⊥, resp. Kφ ⊭ KKφ) a  zároveň 
umožňuje přímočarou diskusi, kde pro otázku, zda existuje situace, která 
validizuje „Kφ ∧ Dub Kφ“, lze uvádět relativně transparentní a přitom intu-
itivní argumenty.

V  argumentech operujících principem pozitivní introspekce je tedy 
vstupním předpokladem modifikovaná situace Γ*, kdy určitá věta je před-
mětem vědění aktéra, který zároveň pochybuje, zda tato věta je předmětem 
jeho vědění:31

[1]  Γ* ⊨ Dub Kα ∧ Kα

Další postup je potom založen na prezentaci jednotlivých kroků a odůvod-
nění pravidel, která tyto kroky řídí:

Postupujeme takto: [1] věta a je předmětem tvého vědění, tudíž vní-
máš větu a. Platnost odvození je zřejmá, protože, jak se zdá, nikdo 
neví o tom, co nevnímá. Dále: [2] vnímáš větu a , tudíž vnímáš, že ji 
vnímáš. Platnost odvození dokazuji: to, že vnímáš, že se věci mají tak 

29 Jeho rozbor posledních dvou zmíněných problémů jde přitom nad rámec stručné poznámky 
ze Sophismata aurea, srv. [LM], BAV Vat. lat. 2132, fols. 102va–103va; 1499, fol. 82ra–rb.

30 [LM], 1499, fols. 80va–81rb.
31 „...ponatur igitur quod tu dubites te scire a propositionem et quod tu scias a propositionem.“ 

[LM], 1499, fol. 81rb.
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a tak, a to, že vnímáš, že vnímáš, že se věci mají tak a tak, se děje na 
základě stejných evidencí, podle onoho Filozofova tvrzení, že tentýž 
smysl odpovídá za počitek i počitek počitku,32 tudíž na základě stejné 
evidence vnímám i vnímám, že vnímám, protože vnímání je počitek. 
Dále: [3] vnímáš, že vnímáš větu a, tudíž víš, že je předmětem tvého 
vědění. Platnost odvození je zřejmá na základě již řečeného. Z toho 
následně plyne, že [4] nepochybuješ, zda je předmětem tvého vědění, 
což je opak uznané teze.33

Soubor principů obsažených v tomto postupu je tedy:

[1]  Kα ⊨ Pα

[2]  Pα ⊨ PPα

[3]  PPα ⊨ KKα

[4]  KKα ⊨ ∼Dub Kα

Své opodstatnění zde, např. na rozdíl od starších textů Heytesburyho 
a Jana z Holandska, má i zavedení operátoru vnímání, které umožňuje ter-
minologické přemostění mezi epistemickým a psychologickým slovníkem, 
a v důsledku v daném kontextu unikátní použití aristotelské psychologie, 
které slouží (spolu s pojmem evidence) jako základ pro princip pozitivní 
introspekce (zde rozložený do sekvence [1]–[3]). Samotný důkaz lze tedy 
zrekonstruovat např. následujícím způsobem:

32 Tento odkaz podle všeho odkazuje k pasáži o „sensus communis“ ve třetí knize De anima 
(425b11 a ff.). Jedná se o problém, který Pavel ve svém komentáři k této pasáži formuluje takto: 
„utrum eodem sensu sentiamus et percipiamus nos sentire“ (Pavel z Benátek, In libros De anima 
explanatio (Venezia: Bonetus Locatellus, 1504), fols. 110rb–110va.)

33 „Tunc arguitur sic: Tu scis a propositionem, ergo percipis a propositionem. Patet consequentia, 
quia non videtur quod quis sciret aliquid nisi perciperet illud. Et ulterius: tu percipis a propositionem, 
igitur percipis te percipere illam. Probo consequentiam, quia per quascumque evidencias percipis sic 
esse, per easdem evidencias percipis te percipere sic esse, secundum illam propositionem Philosophi quod 
eodem sensu sencio et sencio me sentire, igitur eisdem evidenciis percipio et percipio me percipere, quia 
percipere est sentire. Tunc ulterius: tu percipis te percipere a propositionem, igitur scis te scire illam. 
Patet consequentia per predicta. Ex quo consequenter sequitur quod tu non dubitas te scire illam, quod 
est oppositum conclusionis concesse.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103va; 1499, fol. 81rb–va.
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(1)  Dub Kα ∧ Kα     [hypotéza]
(2)  Kα        [1 [simpl.]]
(3)  Pα        [2, [1] [MP]]
(4)  PPα        [3, [2] [MP]]
(5)  KKα        [4, [3] [MP]]
(6)  ∼Dub Kα       [5, [4] [MP]]
(7)  Dub Kα       [1 [simpl.]]
(8)  ⊥         [6, 7]

Druhý argument vychází z druhé části zadání Γ*, totiž z předpokladu, že 
aktér pochybuje, zda je daná věta předmětem jeho vědění:34

Platí toto odvození: [5] pochybuješ, zda věta a  je předmětem tvého 
vědění, tudíž zvažuješ, zda věta a je předmětem tvého vědění, a nevní-
máš, že věta a je předmětem tvého vědění. Platnost odvození je zřejmá, 
protože se jedná o odvození jednoho ekvivalentního výrazu z druhého. 
Dále: [6] nevnímáš, že věta a je předmětem tvého vědění, tudíž nevní-
máš, že vnímáš větu a. Dále: [7] nevnímáš, že vnímáš větu a, tudíž 
nevnímáš větu a. Platnost odvození je zřejmá, protože z opaku kon-
sekventu vyplývá opak antecedentu (jak bylo dříve dokázáno). Dále: 
[8] nevnímáš větu a a zvažuješ, zda věta a je předmětem tvého vědění 
(na základě dříve přijatého předpokladu), tudíž věta a není předmětem 
tvého vědění. Tudíž, na základě tranzitivity: [9] Jestliže pochybuješ, zda 
věta a je předmětem tvého vědění, pak věta a není předmětem tvého 
vědění, což je v rozporu se zadáním situace.35

34 „Similiter arguitur ex alia parte quod si tu dubitas te scire a propositionem, tu non scis a propo-
sitionem, quod est contra casum.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103va; 1499, fol. 81va.

35 „Sequitur: tu dubitas te scire a propositionem, igitur consideras an scias a propositionem et non 
percipis te scire a propositionem. Patet consequentia ab uno convertibili ad reliquum. Tunc ulterius: tu 
non percipis te scire a propositionem, igitur non percipis te percipere a propositionem. Tunc ulterius: tu 
non percipis te percipere a propositionem, igitur non percipis a propositionem. Patet consequentia, quia 
ex opposito consequentis sequitur oppositum antecedentis ut probatum est. Tunc ulterius: tu non percipis 
a propositionem et consideras an scias illam (per assumptum prius), igitur tu non scis a propositionem. 
Igitur a primo ad ultimum: si tu dubitas te scire a propositionem, tu non scis a propositionem, quod est 
contra casum.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103va; 1499, fol. 81va.
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Kromě principu tranzitivity implikace („a primo ad ultimum“) jsou použity 
tyto principy:

[5]  Dub Kα ⊨ ?Kα∼PKα     [ekvivalence]

[6]  ∼PKα ⊨ ∼PPα       [taut.] 

[7]  ∼PPα ⊨ ∼Pα       [[2] [kontrap.]]

[8]  ∼Pα ∧ ?Kα ⊨ ∼Kα      [taut.]

[9]  Dub Kα ⊨ ∼Kα       [[5]–[8] [CP]]

Pomineme-li, že tento (v naší rekonstrukci pomocný) důkaz principu [9] není 
založen na přímočaré aplikaci principu tranzitivity,36 nýbrž má rozvětvenější 
formu, lze na základě principu [9] samotný důkaz nekonzistence Γ* zrekon-
struovat jednoduše např. následujícím způsobem:

(1)  Dub Kα ∧ Kα       [hypotéza]
(2)  Dub Kα         [1 [simpl.]]
(3)  Kα          [1 [simpl.]]
(4)  ∼Kα          [2, [9] [MP]]
(5)  ⊥           [3, 4]

Všechny kroky tohoto postupu jsou relativně transparentní; zajímavým 
bodem je předpoklad pozitivní introspekce dokazovaný v předchozím argu-
mentu. Funkce tohoto důkazu je v kontextu celé pasáže nejasná: vzhledem 

36 Na druhou stranu není zřejmé, proč je předpoklad, že aktér určitý problém zvažuje, vůbec 
zaváděn, když není používán v předchozím argumentu, resp. proč je použit právě na daném místě 
a ne o krok dříve: pokud by princip pozitivní introspekce měl formu „Pα ∧ ?Pα ⊨ PPα“, pak by 
jeho kontrapozicí bylo „∼PPα ⊨ ∼Pα ∨ ∼?Pα“, a odsud lze získat „∼PPα ⊨ ?Pα ⊃ ∼Pα“, a dále 
„∼PPα ∧ ?Pα ⊨ ∼Pα“, takže daný postup by vypadal následovně:

[7*]  ∼PPα ∧ ?Kα ⊨ ∼Pα       [[2] [kontrap.], [taut.]]
[8*]  ∼Pα ⊨ ∼Kα        [taut.]

Chybné umístění „et consideras an scias illam (per assumptum prius)“ (snadno pochopitelná 
chyba) však nadále nevysvětluje, proč není tento předpoklad použit v předchozím argumentu, 
na nějž se v této pasáži odkazuje.
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k tomu, že tento argument předpokládá správnost argumentu předchozího 
a předchozí argument je sám o sobě postačujícím důkazem nekonzistence 
daného zadání, je druhý postup nadbytečný, jakkoli slouží jako projasnění 
principů epistemické logiky. Totéž tím spíše platí o dodatku ke druhému 
argumentu, konkrétně k jeho vedlejšímu produktu, totiž kroku (6):

A toto odvození je platné a víš, že je platné, a antecedent je předmětem 
tvého vědění, tudíž i konsekvent je předmětem tvého vědění, tudíž 
víš, že věta a není předmětem tvého vědění. A v důsledku toho nepo-
chybuješ, zda věta a je předmětem tvého vědění, což je opět opakem 
uznané teze.37

Jedná se o postup co do principů podobný Heytersburyho důkazu (se všemi 
nejasnostmi), který (za předpokladu, že platí všechny použité principy) platí 
při zadání Γ* i Γ, která operují principem, že vědění se distribuuje přes 
implikaci, tzn.:

[K*]  K(φ ⇒ ψ) ∧ Kφ ⊨ Kψ

Formálně pak vypadá postup následovně:

(1)  Dub Kα        [hypotéza]
(2)  KDub Kα       [?]
(3)  K(Dub Kα ⇒ ∼Kα)     [z předchozího důkazu]
(4)  K∼Kα        [2, 3 [K*]]
(5)  ∼Dub Kα        [4]
(6)  ⊥          [1, 5]

Poslední argument z této skupiny nepředstavuje z  logického hlediska 
zásadní přínos: ve stručnosti se jedná o sekvenci „Dub Kα ⊨ ?Kα ∧ ∼KKα 
⊨ … ⊨ ∼Kα“. Zajímavým momentem je však odůvodnění jednoho z kroků, 
které obsahuje rozbor situace, v níž by se nalézal aktér, který by zvažoval, zda 

37 „Et ista consequentia est bona scita a te esse bona et antecedens est scitum a te, igitur et consequens, 
igitur tu scis te non scire a propositionem. Et per consequens non dubitas te scire a propositionem, quod 
iterum est oppositum conclusionis concesse.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103va; 1499, fol. 81va.
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něco ví, a nevěděl, že to ví. Podle Pavla by to znamenalo, že existuje určitá 
kontraevidence, která vede aktéra k přesvědčení, že danou věc ve skutečnosti 
neví. V takovém případě by existovaly dvě možnosti. Zaprvé, aktér by se mohl 
domnívat, že věc dostatečně nezvážil, ale to by bylo v rozporu s předchozím 
předpokladem. Zadruhé, věc by se mu mohla jevit jako nepravdivá, to by 
však implikovalo, že aktér danou věc neví, což je opět v rozporu s výchozím 
předpokladem, tj. zadáním situace Γ*.38

Pavel argumentuje pro opačnou pozici jednak argumentem pro možnost 
pochybování o vlastním vědění, jednak kritikou vstupních argumentů. První 
část tohoto postupu je založena na konstrukci plauzibilních situací, v nichž 
aktér pochybuje o vlastním vědění. Uveďme dvě z nich jako příklad. Zaprvé 
(situace Ω), aktér, který dokáže provést důkaz, že součet vnitřních úhlů 
trojúhelníku je roven dvěma úhlům pravým (věta ε), a uvažuje o daném pro-
blému, splňuje podmínky poznání daného teorému eukleidovské geometrie 
(takže Ω ⊨ Kε). Ve chvíli, kdy o tomto problému ještě uvažuje, však přijde 
jeho učitel, jemuž věří více, nežli sám sobě, a tento učitel (chybně) prohlásí, 
že daný aktér tento teorém nezná, což vyvolá aktérovu pochybnost o vlast-
ním vědění (Ω ⊨ Dub Kε), takže aktér bude přesvědčen, že daný teorém 
není předmětem jeho vědění (Ω ⊨ B∼Kε), protože zapochybuje o správnosti 
svého důkazu.39 Zadruhé, libovolného aktéra je možné se zeptat, kolik vět 
je předmětem jeho vědění. Protože se lze domnívat, že aktér na tuto otázku 

38 „Sequitur: tu dubitas te scire a, igitur consideras an scias et non scis te scire a. Consequentia patet 
per prius dicta. Tunc sic: tu non scis te scire a et tu es, igitur tu nescis te scire a. Tunc sic: tu nescis te 
scire a et consideras an scias a, igitur per aliquam evidentiam ad oppositum moventem nescis te scire 
a, igitur per illam evidentiam credis te non scire a, vel igitur quia credis te non sufficienter considerare 
vel quia a apparet tibi falsum. Sed non primo modo, quia iam sufficienter consideras ut probatum 
est, igitur a apparet tibi falsum et per consequens non scis a, quod est oppositum casus et responsionis.“ 
[LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103va; 1499, fol. 81va. (Rukopisná verze je v tomto případě úplnější.)

39 „Et pono quod tu scias istam propositionem: ‚triangulus habet tres angulos equales duobus rectis‘, 
que sit a, quam scias optime demonstrare de qua consideras an scias et an scias ipsam demonstrare. Et 
dum tu sic consideras circa a, veniat magister tuus cui plus credis quam tibi ipsi, qui asserat te non scire 
a nec ipsum scire demonstrare (licet asserat falsum). Isto posito patet quod tu scis a sicut prius scivisti et 
tamen non scis te scire a, sed dubitas te scire a. (...) Patet ergo quod non sequitur: ‚tu scis a, igitur tu 
scis te scire a‘, quia in isto casu scis demonstrare a et dubitas demonstrationem tuam esse sufficientem.“ 
[LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103va–vb; 1499, fol. 81va.1499, fol. 81va.
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nebude schopen odpovědět, introspekce má očividně své meze, a  je tedy 
možno pochybovat i o principech introspekce v epistemické logice.40

V odpovědích na vstupní, výše rozebírané argumenty Pavel připouští, že 
aktér může pochybovat, zda něco ví, a to dokonce i v případě, že danou věc ví 
(tzn. připouští konsistenci situací Γ i Γ*). Poté postupně prochází jednotlivé 
kroky důkazu, resp. odpovídající pravidla. Z rozsáhlé kritiky se soustřeďme 
na dva body, které dobře reprezentují Pavlovu pozici. Předně Pavel odmítá 
princip „Kα ⊨ Pα“. Základem je (mj. Wyclifem použitá) distinkce mezi 
věděním obecně a „aktuálním věděním“ (scire actu). Pavel předpokládá, že ak-
tér může znát i to, nač momentálně nemyslí, tj. „vědění“ má i svou habituální 
formu, na rozdíl od různých forem „percepce“ (takže spící matematik, aby-
chom uvedli jeho příklad, zůstává matematikem).41 Opět se v rámci zkou-
maného korpusu jedná o spíše výjimečný případ, kdy je spatřován nějaký 
netriviální rozdíl mezi „věděním“ a „vnímáním“. Avšak, jak Pavel dodává, 
i kdyby tento krok legitimní byl, je třeba zamítnout princip „Pα ⊨ PPα“ 

40 „Si queritur a te quot propositiones scis, potes convenienter respondere ‚nescio maximum numerum 
illarum et nescio quot scio‘, quia possibile est quod scias centum propositiones et tamen nescias te scire 
illas, quia si tibi proponerem ‚tu scis centum propositiones‘, dubitares vel diceres ‚nescio me scire centum‘ 
et consequenter etiam est possibile quod tu scias a propositionem et nescias ymmo dubites te scire illam. 
Et sic patet quod non est impossibile ymmo verum quod quis dubitat se scire sic esse vel sic esse et scit 
a vel b propositionem et tamen non scit se scire illam, quare etc.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103vb; 
1499, fol. 81va.

41 „Et tunc ad argumentum: ‚tu scis a propositionem, igitur tu percipis a‘. Nego consequentiam, 
quia ad hoc quod sciam a non requiritur quod percipiam a nec considerem in actu de a, quia sic quan-
documque cessarem cogitare de propositione scita a me, statim desinerem scire illam, et consequenter 
quantumcumque bene sciret aliquis demonstrare omnes conclusiones Euclidis, ipse non sciret illas nisi 
actu cogitaret de omnibus illis que omnia sunt falsa. Non ergo sequitur: ‚scio illam propositionem, igitur 
scio me scire illam vel considero nunquid scio illam‘, quia stat me scire illam, ut probavi, et non scire 
me scire illam, considerando adhuc utrum scio illam. Ymmo stat quod sciam aliquam propositionem 
et tamen quod non credam me scire illam, nec sciam me scire illam, nec dubitarem me scire illam, nec 
considerem me scire illam, ut patet de homine dormiente et de eodem vigilante, posito quod nulli pro-
positioni scire advertat.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 103vb; 1499, fol. 81vb. V tomto argumentu 
se mimochodem uvádějí následující principy:

Kε ⊭ KKε ∨ ?Kε
Kε ∧ ?Kε ∧ ∼KKε ⊭ ⊥
Kε ∧ ∼BKε ∧ ∼KK ∧ ∼Dub Kε ∧ ∼?Kε ⊭ ⊥
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a  všechny formy argumentů založené na podobných iteracích, ať už je 
odpovídajícím operátorem počitek, vnímání, chápání, nebo jiný podobný 
operátor. Základem pro tento krok je rozlišení mezi přímým a reflexivním 
poznáním, kdy přímé poznání je primární vůči reflexivnímu a může mu tedy 
předcházet,42 neboli existovat i bez něj.43 Následujícím krokem je kritika 
podpory principu pozitivní introspekce teorií evidence (která se objevovala 
již u Heytesburyho), totiž teze, že evidence, kterou vyžaduje přímé poznání, 
je totožná s evidencí, kterou vyžaduje reflexivní poznání. Pavlova odpověď 
spočívá v tezi, že evidence má odpovídat typu tvrzení. Základem podle všeho 
je, že dvě věty, které mají odlišné pravdivostní podmínky, jsou potvrzeny 
na základě odlišné evidence. Protože tvrzení o „vnějším světě“ mají odlišný 
předmět (pravdivostní podmínky) než věty o jeho poznání, musejí existovat 
různé evidence pro věty typu „Bůh existuje“ a věty typu „vnímám, že α“.44 
A Pavel dodává, že i kdyby tomu tak být nemělo, nadále by platilo, že přímý 
akt může existovat, aniž by současně existoval akt reflexivní.45 Jak by bylo 
možné očekávat, důsledkem zamítnutí tohoto kroku je rovněž zamítnutí 

42 „...negatur alia consequentia: ‚tu percipis a, igitur percipis te percipere a‘, sicut non sequitur: ‚tu 
vides a, igitur vides te videre a‘, ‚tu intelligis hoc vel illud, igitur intelligis te intelligere hoc vel illud‘. 
Anima enim per prius intelligit obiectum extra quam intelligat se intelligere, quia per prius est actus 
rectus anime quam reflexus. Non ergo mirum si percipis a propositionem et non percipis te percipere 
illam.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fols. 103vb–104ra; 1499, fol. 81vb.

43 Tento princip je součástí dalšího z argumentů: „Tertio arguitur sic: scire a est prius scire se 
scire a (...) et omne prius stat esse sine suo posteriori, igitur stat te scire a et non scire te scire a.“ [LM], 
BAV Vat. lat. 2132, fols. 103vb–103vb; 1499, fol. 81va.

44 „Et tunc ad argumentum: ‚per quascumque evidencias percipio aliquod, per easdem evidencias 
percipio me percipere illud‘, nego hoc, quia diverse propositiones diversas evidencias requirunt ut per-
cipiantur vel sciantur. Ymmo sicut propositiones diverse specie differunt, ita requirunt evidencias specie 
differentes. Quia ergo a propositio, dato quod sit illa ‚Deus est‘ vel ‚triangulus habet tres angulos etc.‘ 
differt ab ista specie: ‚ego percipio a‘, igitur ad hoc quod percipiantur vel sciantur requiruntur evidencie 
distincte specie.“ [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 104ra; 1499, fol. 81vb.

45 „Admisso tamen quod per quascumque evidencias percipio, per easdem percipio me percipere, 
adhuc non valet illa consequentia ‚percipio a, igitur percipio me percipere a‘, quia per easdem eviden-
cias anima per prius fertur in actum rectum, quam reflexum, modo percipere a est actus rectus, sed 
percipere se percipere a est actus reflexus. Et licet concedam quod eadem evidencia percipio et percipio 
me percipere, non tamen oportet quod quandocumque percipio, percipiam me percipere...“ [LM], BAV 
Vat. lat. 2132, fol. 104ra; 1499, fol. 81vb.
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jeho kontrapozice „∼PPα ⊨ ∼Pα“ v následujícím argumentu.46 Podle tohoto 
postupu („...kognitivní akty vyššího řádu vyžadují jinou formu evidence 
než kognitivní akty nižšího řádu, a i kdyby ne, existence kognitivního aktu 
nižšího řádu nevyvolává automaticky existenci kognitivního aktu vyššího 
řádu...“) zároveň naznačuje, že Pavel z Benátek považuje Wyclifův onto-
logický argument z nezávilosti kognitivních aktů různého řádu za silnější 
než epistemologický argument Petra z Mantovy založený na teorii evidence. 
V každém případě u Pavla nalézáme propojení obou starších kritik principu 
pozitivní introspekce.

2. kajetán z Thiene: Expositio tractatus de scire et dubitare

(1422–1430)

Kajetán z Thiene (1387–1465)47 je roku 1412 zmiňován jako „scholaris 
artium et medicine“ na univerzitě v Padově, studium svobodných umění 
dokončil v roce 1418, studium medicíny v roce 1428. V Padově rovněž půso-
bil jako učitel logiky (od roku 1422) a později fyziky (filozofie přírody). 
Z hlediska dějin (epistemické) logiky je zásadní, že byl přímým žákem Pavla 
z Benátek.48 Problematice principů introspekce se věnuje ve svém komen-
táři k Heyterburyho spisu Regulae datovaném do dvacátých let patnáctého 
století.49 Za explicitně přiznané zdroje jeho textu lze označit především 
Heytesburyho a Petra z Mantovy, na některých místech Kajetán hovoří 
o pozici, která je zastávána „communiter“, a další zdroje, jako Pavla z Benátek, 
lze považovat za dobře potvrzené.

46 [LM], BAV Vat. lat. 2132, fol. 104ra; 1499, fols. 81vb–82ra.
47 Základním biografickým a bibliografickým zdrojem ke Kajetánovi z Thiene je Silvestro da 

Valsanzibio, Vita e dottrina di Gaetano di Thiene, filosofo dello studio di Padova, 1387–1465 (Padua: 
Studio filosofico dei FF. MM. cappuccini, 1949), stručné shrnutí podává např. E. N. Dukes, 
Alexander Sermoneta’s Commentaries on Heytesbury and Strode. A Contribution to Late Medieval 
Logic in England and Italy (Columbia University, Ph.D. dissertation, 1973), 12.

48 Jak zmiňuje Perreiah, Paul of Venice…, 15, Kajetán nebyl Pavlovým žákem ve smyslu insti-
tucionálním, přinejmenším ne v univerzitním kontextu.

49 Valsansibio, Vita e dottrina di Gaetano di Thiene…, 23. Je-li tato datace správná, jedná se 
o období, kdy ještě stále žil Pavel z Benátek. Dochované rukopisy jsou o přibližně patnáct až 
dvacet let mladší, tištěné edice pak posmrtné.
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Kajetán z Thiene ve svém komentáři k Regulae solvendi sophismata začíná 
zavedením definic různých forem poznání a potvrzením teze, že totéž není 
zároveň předmětem poznání a pochybnosti, k níž se po rozboru některých 
argumentů vrací ve formě „dubia“ (dubitatur an sit possibile aliquem dubitare 
se scire sic esse vel sic).

Kajetán předkládá celkem čtyři argumenty pro možnost pochybnosti 
o vlastním poznání. První se opírá o Aristotelovu autoritu: pro aktéra je 
obtížné vědět, zda něco ví, protože je obtížné podat důkaz správnosti pro-
vedeného argumentu. V tomto smyslu ten, kdo poprvé odůvodnil zatmění 
Měsíce vzájemnou polohou Země, Měsíce a Slunce, mohl nadále pochybovat 
o správnosti svého důkazu, např. o tom, zda byl správně zvolen střední termín 
příslušného sylogismu, a tedy i o tom, zda skutečně disponuje příslušným 
věděním.50

Druhý argument opakuje argument Petra z Mantovy, který vychází 
z pochybností o dostatečnosti určité evidence: aktér disponuje evidencí, 
která je dostatečná, aniž by věděl, že je dostatečná. V tom případě splňuje 
podmínky pro vědění, aniž by věděl, že je splňuje. Jedná se o stejnou úvahu 
jako v předchozím argumentu vedenou jinými technickými prostředky, totiž 
použitím pojmu evidence namísto středního termínu a důkazu. Zároveň je 
důkaz obecnější, protože ho lze aplikovat na vědění v širším nežli specificky 
aristotelském smyslu slova.51

Třetí argument předpokládá, že je-li možné, aby aktér pochyboval o tom, 
zda o něčem pochybuje, je také možné, aby pochyboval o vlastním vědění. 

50 „Et primo auctoritate Aristotelis primo Posteriorum dicentis quod difficile est cognoscere se scire, 
quia difficile est cognoscere an medium quo demonstratur sit sufficiens. Capio igitur primo istum phi-
losophum, qui primo demonstravit eclypsim de luna per interpositionem terre. Tunc possibile fuit quod 
ipse dubitaverit an illud medium fuerit sufficiens, et per consequens quod dubitaverit se scire demonstrare 
eclypsim de luna.“ [GTE], 1483, B3ra; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. lat. 2139, fol. 118va.

51 „Secundo arguitur sic: et pono quod tu scias Socratem currere per a, b, c evidentias, que sint suff-
icientes ad hoc quod tu scias Socratem currere. Dubites tamen an sint sufficientes. Tunc tu scis Socratem 
currere et sufficienter consideras an scis Socratem currere (ut suppono) et tamen non scis te scire Socratem 
currere, quia non credis firmiter te scire Socratem currere, ex quo dubitas an ille evidentie sufficiant.“ 
[GTE], 1483, B3ra; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. lat. 2139, fol. 118vb. Klauzule „et tu sufficienter consi-
deras...“ se v tištěných verzích nenachází.
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Je-li aktérovi předloženo odvození „pochybuješ o tomto, tudíž pochybuješ 
o tomto“, přičemž aktér ví, že ukazovací zájmena jsou referujícími termíny, 
aniž by věděl, k čemu referují, pak ví, že toto odvození je platné, a jeho ante-
cedent je pro něj předmětem pochybností. Za těchto podmínek je pro něj 
předmětem pochybnosti i závěr, takže aktér pochybuje o tom, zda o něčem 
pochybuje.52

Poslední čtvrtý argument je částečně zformulován pomocí jazyka obli-
gačních her, ale nezdá se, že by tato okolnost hrála významnou roli. Jedná 
se o reformulaci Pavlova argumentu z Logica magna, kde aktér pochybuje 
o tom, zda zná sto vět.53

Protiargument stavící se za nemožnost pochybování o vlastním vědění je 
koncipován jako rekonstrukce Heytesburyho pozice:

Ve prospěch opačné teze argumentuje v komentovaném textu Heytes-
bury, který dokazuje, že je nemožné, aby někdo pochyboval o tom, 
že něco ví, přičemž řeč je o  aktuálním vědění, které je vázáno na 
zvažování.54

Tato rekonstrukce má dvě obecné charakteristiky. První z nich je nazna-
čena závěrem citace: význam operátoru „Kφ“ je specifikován tak, aby vyjadřo-
val „aktuální vědění“ (povšimněme si použití wyclifovského slovníku), které 
zároveň umožňuje vypustit z argumentace operátor „?φ“ (resp. chápat jej jako 

52 „Tertio arguitur sic: possibile est aliquem dubitare se dubitare sic esse vel sic, ergo per idem possibile 
est aliquem dubitare se scire. Probatur antecedens et facio hanc consequentiam: ‚hec est tibi dubia; ergo 
tu dubitas istam‘. Et scias quod per ly ‚hec‘ seu per ly ‚istam‘ demonstratur aliqua propositio, nescias 
tamen que. Tunc illa consequentia est bona, scita a te esse bona et antecedens est a te dubitandum, ut 
patet, ergo consequens non est a te negandum nec etiam concedendum, ut notum est, ergo dubitandum. 
Et illud consequens est quod tu dubitas illam, ergo tu dubitas te dubitare illam, ergo etc.“ [GTE], 1483, 
b3ra; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. lat. 2139, fol. 118vb.

53 „Quarto arguitur sic: propono tibi illam ‚tu scis centum propositiones‘. Et patet quod hec est 
dubitanda et non nisi quia eius significatum est tibi dubium. Sed illa significat te scire centum proposi-
tiones, ergo dubitas an scias centum propositiones.“ [GTE], 1483, b3rb; 1494, fol. 17ra; Vat. lat. 2139, 
fols. 118vb–119ra.

54 „Ad oppositum arguit Hentisber in literra probando quod est impossibile aliquem dubitare se scire 
sic vel sic, et hoc semper loquendo de scire actuali quod coniungitur considerationi.“ [GTE], 1483, b3rb; 
1494, fol. 17ra; Vat. lat. 2139, fol. 119ra.
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implicitně obsažený v „Kφ“). Druhou je odloučení problematiky od specifik 
žánru obligací a formulace problému jako obecně logického.

Kajetán rekonstruuje Heytesburyho na základě dvou principů, resp. 
dvou pomocných důkazů. Prvním z nich je princip pozitivní introspekce. 
Vzhledem k tomu, že „zvažování“ je již implicitně obsaženo v pojmu vědění, 
je samotná formulace principu moderní, nicméně operátor „?φ“ je součástí 
důkazu, stejně jako operátor „Pφ“. Odůvodnění principu pozitivní intro-
spekce má následující podobu:

První z nich je: „víš, že se věci mají tak a tak; tudíž víš, že víš, že věci 
se mají tak a tak“. A argument je následující: [1] víš, že věci se mají tak 
a tak, tudíž vnímáš, že věci se mají tak a tak, a zvažuješ, zda vnímáš, že 
věci se mají tak a tak. Platnost odvození je zřejmá. A dále postupujeme 
takto: [2] vnímáš, že věci se mají tak a tak, a zvažuješ, zda vnímáš, že 
věci se mají tak a tak, tudíž vnímáš, že vnímáš, že věci se mají tak a tak. 
Platnost odvození je zřejmá, protože na základě téže evidence vnímáš, 
že věci se mají tak a tak, i vnímáš, že vnímáš, že se mají tak a tak. 
[3] A z toho dále plyne, že víš, že víš, že věci se mají tak a tak. [4] Je 
tedy zřejmé, že pokud víš, že se věci mají tak a tak, pak víš, že víš, že 
se věci mají tak a tak.55

Principy, kterými argument operuje, jsou tedy:

[1]  Kφ ⊨ Pφ ∧ ?Pφ      [„zřejmé“]

[2]  Pφ ∧ ?Pφ ⊨ PPφ     [z pojmu evidence]

[3]  PPφ ⊨ KKφ       [?]

[4]  Kφ ⊨ KKφ       [[1]–[3] [tranz.]]

55 „Quarum prima est: ‚tu scis sic esse vel sic; ergo tu scis te scire sic esse vel sic‘. Et arguitur sic: 
tu scis sic esse vel sic, ergo tu percipis sic esse vel sic et consideras utrum percipias sic esse vel sic. Patet 
consequentia. Et tunc sic: tu percipis sic esse vel sic et consideras utrum percipias sic esse vel sic, ergo tu 
percipis te percipe sic esse vel sic. Patet consequentia, quia ex eisdem evidentiis quibus percipis sic esse vel 
sic percipis te percipere sic esse vel sic. Ex quo sequitur ulterius quod tu scis te scire sic esse vel sic. Patet 
ergo quod si tu scis sic esse vel sic, tu scis te scire sic esse vel sic.“ [GTE], 1483, b3rb; 1494, fol. 17ra; BAV, 
Vat. lat. 2139, fol. 119ra.
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Samotný pomocný důkaz lze zrekonstruovat takto:

(1)  Kφ        [hypotéza]
(2)  Pφ ∧ ?Pφ       [1, [1] [MP]]
(3)  PPφ        [2, [2] [MP]]
(4)  KKφ        [3, [3] [MP]]
(5)  Kφ ⇒ KKφ      [1–4 [CP]]

Povšimněme si, že krok (2) opravuje problém Heytesburyho původní argu-
mentace (ať uspokojivě, nebo neuspokojivě). Tento důkaz tedy odpovídá 
první části výše rekonstruované Heytesburyho argumentace, s tou výjimkou, 
že operátor „postihovat“ zcela mizí a celá pasáž je koncipována jako důkaz 
jednoznačné a „moderní“ formulace principu pozitivní introspekce (tzn. 
takové formulace, která operuje pouze operátorem „Kφ“).56

Druhý pomocný důkaz má následující podobu:

Druhé odvození, jejž dokazuje, je následující: „zvažuješ, zda víš, že věci 
se mají tak a tak, a nevnímáš, že víš, že věci se mají tak a tak, tudíž 
nevíš, že věci se mají tak a tak.“ Platnost tohoto odvození je zřejmá z již 
řečeného, protože z opaku konsekventu a premisy major vyplývá negace 
premisy minor.57

Uvedený princip „∼PKφ ∧ ?Kφ ⊨ ∼Kφ“ je odvozen z platnosti principu 
„Kφ ∧ ?Kφ ⊨ PKφ“ (tedy z určité formy pozitivní introspekce), jehož plat-
nost je předpokládána na základě předchozího pomocného důkazu.

Na základě obou pomocných důkazů pak Kajetán rekonstruuje i hlavní 
důkaz, totiž důkaz tvrzení „Dub Kφ ⊨ ⊥“; konkrétní podoba tohoto cíle je 
následující:

Za těchto předpokladů dokazuje, že tato věta je nemožná: „pochy-
buješ, zda víš, že se věci mají tak a tak“, a to tak, že z ní odvozuje 

56 Viz předchozí část studie, „Scholastická logika ‚vědění‘ I“.
57 „Secunda consequentia quem probat est ista: ‚tu consideras an scias sic esse vel sic et non percipis 

te scire sic esse vel sic, ergo tu non scis sic esse vel sic‘. Que consequentia patet ex dictis, quia ex opposito 
consequentis cum maiori infertur oppositum minoris.“ [GTE], 1483, b3vb; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. 
lat. 2139, fol. 119ra.
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dvě kontradiktorní věty, totiž „víš, že nevíš, že se věci mají tak a tak“, 
a „nevíš, že nevíš, že se věci mají tak a tak“.58

Důkaz se tedy rozděluje na dvě části, z nichž první je následující argument 
pro „Dub Kφ ⊨ K∼Kφ“:

Že platí první odvození, se dokazuje takto: [5] Následující odvození 
je platné: „pochybuješ o tom, zda víš, že věci se mají tak a tak, tudíž 
zvažuješ, zda víš, že věci se mají tak a tak, a nevnímáš, že víš, že věci se 
mají tak a tak“. Platnost odvození je zřejmá. Dále: [6] pokud zvažuješ, 
zda víš, že věci se mají tak a tak, a nevnímáš, že víš, že věci se mají tak 
a tak, pak nevíš, že věci se mají tak a tak. Důkaz odvození: z opaku kon-
sekventu spolu s jednou z premis vyplývá opak druhé premisy, protože 
platí toto odvození: „víš, že věci se mají tak a tak, a zvažuješ, zda víš, 
že věci se mají tak a tak, tudíž vnímáš, že víš, že věci se mají tak a tak“ 
(protože na základě téže evidence vnímáš, že věci se mají tak a tak, i že 
vnímáš, že se mají tak a tak). Dále, [7] následující odvození je platné 
a víš, že je platné: „zvažuješ, zda víš, že věci se mají tak a tak, a nevní-
máš atd.“, a jeho antecedent (tj. „zvažuješ atd.“) je ti znám ([8] protože 
na základě toho, že pochybuješ, zda víš, že věci se mají tak a tak, také 
víš, že zvažuješ, zda to víš, a že nevnímáš, že víš atd.), tudíž je ti znám 
konsekvent tohoto odvození (tj. „nevíš, že věci se mají tak a tak“). A tak 
je zřejmé, že takto vyplývá první část kontradikce.59

Použitými principy jsou tedy:

58 „His declaratis probat postea quod hec est impossibilis: ‚tu dubitas te scire sic esse vel sic‘ deducendo 
ex ea duo contradictoria invicem contradicentia, videlicet quod tu scis te non scire sic esse vel sic et quod 
tu non scis te non scire sic esse vel sic.“ [GTE], 1483, b3rb; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. lat. 2139, fol. 119ra.

59 „Quod primum sequatur probatur sic, nam sequitur: ‚tu dubitas te scire sic esse vel sic; ergo tu 
consideras an scias sic esse vel sic et non percipis te scire sic esse vel sic.‘ Patet consequentia. Et tunc si 
tu consideras an scias sic esse vel sic et non percipis te scire sic esse vel sic, ergo tu non scis sic esse vel sic. 
Probatur consequentia, quia ex opposito consequentis cum altera premissarum sequitur oppositum alterius 
praemisse, nam sequitur: ‚tu scis sic esse vel sic et consideras utrum scias sic esse vel sic, ergo tu percipis 
te scire sic esse vel sic‘, cum eisdem evidentiis quibus percipis sic esse vel sic etiam percipias te percipere sic 
esse vel sic. Tunc sic: Illa consequentia est bona scita a te esse bona, scilicet: ‚tu consideras an scias sic esse 
vel sic et non percipis etc.‘ Et antecedens eius est scitum a te, scilicet ‚tu consideras etc.‘, cum ipso quod 
tu dubitas te scire sic esse vel sic, scis te considerare an scias et quod tu non percipis te scire etc., ergo con-
sequens est scitum a te, scilicet: ‚tu non scis sic esse vel sic‘. Et apparet primum primum contradictorium 
sequi.“ [GTE], 1483, b3vb; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. lat. 2139, fol. 119rb.
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[5]  Dub Kφ ⊨ ?Kφ ∧ ∼PKφ

[6]  ?Kφ ∧ ∼PKφ ⊨ ∼Kφ

[7]  K(χ ⇒ ψ) ∧ Kχ ⊨ Kψ

[8]  Dub Kφ ⊨ K(?Kφ ∧ ∼PKφ)

Část postupu sumarizuje předchozí pomocné důkazy (včetně odůvodnění), 
dále je využit princip distribuce vědění přes implikaci, princip [8], který 
Kajetán používá bez dalšího objasnění. Samotný důkaz lze rekonstruovat 
takto:

(1)  Dub Kφ            [hypotéza]
(2)  ?Kφ ∧ ∼PKφ           [1, [5] [MP]]
(3)  ∼Kφ             [2, [6] [MP]]
(4)  (K((?Kφ ∧ ∼PKφ) ⇒ ∼Kφ) ∧ K(?Kφ ∧ ∼PKφ)) ⊨ K∼Kφ 
                 [[7] [subst.]]
(5)  K((?Kφ ∧ ∼PKφ) ⇒ ∼Kφ)       [?]
(6)  K(?Kφ ∧ ∼PKφ)          [1, [8] [MP]]
(7)  K((?Kφ ∧ ∼PKφ) ⇒ ∼Kφ) ∧ K(?Kφ ∧ ∼PKφ)  [5, 6 [adj.]]
(8)  K∼Kφ            [4, 7 [MP]]
(9)  Dub Kφ ⇒ K∼Kφ         [1–8 [CP]]

Krok (5) přitom vzbuzuje nejasnosti (podobné jako u jiných verzí tohoto 
důkazu): máme předpokládat, že aktér zná platnost daného odvození, pro-
tože mu právě byl předložen jeho důkaz, nebo protože je natolik triviální, že 
ignorovat ho by bylo v nesouladu s předpokladem nějaké bazální racionality, 
nebo je třeba hledat jiné vysvětlení?

Druhá část argumentu dokazuje „Dub Kφ ⇒ ∼K∼Kφ“, a to velmi stručně:

Že vyplývá i druhá část kontradikce, lze ukázat snadno, protože [9] 
platí následující odvození: „pochybuješ, zda víš, že věci se mají tak a tak, 
tudíž pochybuješ, zda nevíš, že věci se mají tak a tak“. Platnost odvo-
zení je zřejmá, protože [10] je-li předmětem pochybnosti určitá věta, 
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je předmětem pochybnosti i  její kontradikce. [11] A odtud se dále 
vyvozuje, že nevíš, že nevíš, že věci se mají tak a tak, což je druhá část 
kontradikce.60

Použitými principy jsou tedy:

[9]  Dub Kφ ⊨ Dub ∼Kφ    [[10] [subst.]]

[10]  Dub φ ⊨ Dub ∼φ

[11]  Dub ∼Kφ ⊨ ∼K∼Kφ

A samotný důkaz postupuje takto:

(1)  Dub Kφ        [hypotéza]
(2)  Dub ∼Kφ        [1, [9] [MP]]
(3)  ∼K∼Kφ        [2, [11] [MP]]
(4)  Dub Kφ ⇒ ∼K∼Kφ     [1–3 [CP]]

Kombinace obou dílčích postupů pak dokazuje nekonzistenci (resp. nemož-
nost) vstupní hypotézy: „Dub Kφ ⊨ K∼Kφ ∧ ∼K∼Kφ ⊨ ⊥ ⊨ ∼M(Dub Kφ)“.

Kajetán připouští, že Heytesburyho pozice má své oponenty, kteří princip 
pozitivní introspekce (v dané formulaci) odmítají, a dokonce tuto názorovou 
opozici označuje za plauzubilní (hec opinio sit probabilis), přičemž za nejsil-
nější argument považuje argument druhý, totiž argument Petra z Mantovy. 
Připomeňme rovněž, že mezi čtyřmi diskutovanými argumenty nebyl žádný 
formulován pomocí distinkce mezi kognitivními akty různých řádů a jejich 
nezávislosti. Přestože tedy u Kajetána přetrvává původně wyclifovská pozice 
a dokonce i argumenty, které lze nalézt u Pavla z Benátek (s jehož teorií 
byl podle všeho Kajetán seznámen), samotný Wyclifův vliv v tomto případě 
buďto zcela mizí nebo je přinejmenším skrýván.61 Kajetán tedy akcentuje 

60 „Quod etiam secundum sequitur faciliter ostenditur, quoniam sequitur ‚tu dubitas te scire sic esse 
vel sic, ergo tu dubitas te non scire sic esse vel sic‘. Patet consequentia, quia si unum contradictorium est 
dubium, reliquum est dubium. Ex quo ulterius infertur quod tu non scis te non scire sic esse vel sic, quod 
est secundum contradictorium. Patet ergo ex illa propositione: ‚tu dubitas te scire etc.‘ contradictoria 
formaliter sequi, ex quo apparet illam esse impossibilem, quod erat declarandum.“ [GTE], 1483, fol. 
B3rb; 1494, fol. 17ra; BAV, Vat. lat. 2139, fol. 119rb.
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epistemologickou kritiku principů introspekce, založenou na teorii evi-
dence, nikoli kritiku ontologickou, založenou na ontologii kognitivních 
aktů. Kajetánovo řešení daného argumentu je následující: předložená situace 
je nemožná, protože pokud není aktérovi zřejmé, že jeho evidence pro určitou 
tezi je dostatečná, nelze říci, že daná teze je předmětem jeho vědění. Vědomí 
o dostatečnosti evidence pro určitou tezi je podmínkou vědění.62 Problém by 
bylo možné formulovat i tak, že evidence, jež není sama zřejmá, není evidencí.

3. Pavel z Perguly: Recollecte de scire et dubitare (1449?)

Pavel z Perguly (cca 1400–1454) byl přímým žákem Pavla z Benátek63 
a mladším současníkem Kajetána z Thiene. Jeho logické texty získaly během 
patnáctého století značnou populáritu: jeho Logica, dochovaná v deseti zná-
mých rukopisech, se dočkala několika tištěných edic, a  jeho Dubia super 
consequentiis Strodi byla dokonce na konci patnáctého století jedním z povin-
ných studijních textů na univerzitě v Padově. Pavel sám působil po celý 
svůj akademický život (od roku 1421 až do své smrti) na benátské Scuola 
di Rialto.64 Textem zásadním pro problém principů introspekce jsou jeho 
krátké Recollecte de scire et dubitare, dochované v jediném známém exempláři 
v rukopise BAV, Vat. lat. 2139, fols. 80va–85rb. Tato verze je datována v inci-
pitu do roku 1449, což lze považovat za terminus ante quem vytvoření díla.65

61 Na druhou stranu jistou formou wyclifismu, ať již přímou či zprostředkovanou, zde může 
být terminologický důraz na „aktuální“ vědění.

62 „Ad secundum respondetur non admittendo casum, quia si habeo causas sufficientes ad sciendum 
aliquas propositiones, per quas scio illas, scio illas esse sufficientes. Et si nescio illas esse sufficientes, nescio 
illas nec habeo omnia requisita quod sciam illas.“ [GTE] 1483, B3va; 1494, 17rb; BAV, Vat. lat. 2139, 
fol. 119rb–va.

63 Podle všeho podobně jako Kajetán z Thiene „žákem“ v mimouniverzitním kontextu.
64 K základní biografii Pavla z Perguly srv. Stephen F. Brown, „Paul of Pergula“, in Encyclopedia 

of Medieval Philosophy, ed. Henrik Lagerlund (Springer: Dordrecht, 2011), 923–925. Nejobsáhlejší 
bibliografie jeho prací je obsažena v předmluvě k: Pavel z Perguly, Logica and Tractatus de sensu 
composito et diviso, ed. Mary Anthony Brown (Franciscan Institute, St. Bonaventure, 1961).

65 Pracovní přepis, který používá tato studie, není definitivní. Přestože umožňuje koherentní 
interpretaci dané pasáže, která je zároveň terminologicky konzistentní s širším korpusem textů, 
není vyloučeno, že v určitých detailech obsahuje chyby.
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Relevantní je především úvodní pasáž, která přímo začíná otázkou „utrum 
aliquis possit dubitare se scire“, kde vstupní odpověď přímo odpovídá záporně 
s odvoláním na princip „Dub Kφ ⊨ K∼Kφ ∧ ∼K∼Kφ“. Na toto vstupní tvr-
zení bezprostředně navazují čtyři rozvětvené argumenty, které lze vřadit do 
kontextu postheytesburyovského vývoje diskuse o možnosti pochybování 
o vlastním vědění.

První argument vychází z problému „zvažování“ (consideratio): pakliže 
aktér něco ví, ale nezvažuje, zda to ví, pak je možné, aby něco věděl, ale nevě-
děl, že to ví. Bezprostřední textově podloženou odpovědí pochopitelně je, že 
klauzule „aktér zvažuje, zda ví...“ je součástí Heytesburyho formulace prin-
cipu pozitivní introspekce, takže samotný Heytesbury by toto nepovažoval 
za zásadní námitku.66 Problém je však dále rozvinut: existují stupně „zvažo-
vání“? Pokud ano, nabízí se možnost, že nutnou podmínkou poznání (včetně 
poznání druhého řádu) je dosažení určitého stupně zvažování. Pavel nabízí 
dvě možné odpovědi. První je opět založena na interpretaci Heytesburyho 
textu: Heytesbury výslovně požaduje „dostatečné“ zvážení problému.67 Druhá 
předpokládá, že stačí jakýkoli, i minimální, stupeň zvažování.68

Druhý argument rozpracovává pojem zvažování tím, že jej spojuje s pojmy 
evidence a kognitivních aktů různého řádu, kde evidence (podobně jako ve 
starších textech) je počitatelnou entitou. Vstupní námitka má následující 
podobu: protože zvažování je založeno na určitých evidencích, předpoklá-
dejme, že zvažování vyžaduje tři takovéto evidence, ale aktér disponuje pouze 
dvěma evidencemi, které vyvolávají pouze určitou, ne však dostatečnou, 

66 „Sed contra. Possibile est quod quis sciat et non consideret an sciat, ergo non est necesse quod si 
aliquis sciat quod sciat se scire. Respondetur concedendo, nec vult oppositum Tisber, sed vult quod sciat 
quid et consideret an sciat, statim scit se scire.“ [PPR], BAV, Vat. lat. 2139, fol. 80va. Připomeňme, že 
tuto pozici explicitně zastává také Pavel z Benátek v [SA].

67 To mimochodem neodpovídá zde používané verzi textu. Buď tedy Pavel z Perguly čerpá 
z alternativní rukopisné tradice, nebo zaměňuje původní verzi za její rozpracovanou verzi.

68 „Sed contra. Si requiritur consideratio et non omnis consideratio sufficit, ponatur quod requiratur 
consideratio certum graduum et omnis antequam habeat istum gradum habebit minorem, ergo pro tunc 
sciet et considerabit an sciet et non sciet nec percipiet se scire. Respondetur dupliciter. Primo quod non 
dicit Tisber quod omnis consideratio sufficit, sed dicit ‚et considerat sufficienter‘. Aliter dicitur quod non 
est verum quod requiritur consideratio certi gradus tantum, sed omnis gradus quantumcumque remissus 
sufficit ad sciendum se scire.“ [PPR], BAV, Vat. lat. 2139, fol. 80va–vb.
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formu zvažování. V tom případě aktér může disponovat věděním (míněno: 
věděním prvního řádu), a zvažováním (určitého stupně), ne však věděním 
druhého řádu.69 Pavel odpovídá, že bez ohledu na to, jak masivní evidenci 
vyžaduje vědění, samotné zvažování není podmíněno nějakým stupněm evi-
dence, ale reflexí primárního (kognitivního) aktu, která vyžaduje pouze to, 
aby příslušná kognitivní schopnost vyvolala tento reflexivní akt, čehož je 
schopna „ad libitum“.70

Třetí argument reprodukuje argument Petra z Mantovy: pokud aktér dis-
ponuje požadovaným stupněm evidence, nicméně neví, že se jedná o požado-
vaný stupeň evidence, pak disponuje věděním prvního, ne však druhého 
řádu.71 Pavel odpovídá (podobně jako Kajetán z Thiene), že takováto situace 
není možná, protože je vyloučeno, aby aktér disponoval určitou evidencí, 
aniž by disponoval odpovídajícím poznáním, pokud daný problém zvažuje.72

Čtvrtý argument uvádí postup použitý Pavlem z Benátek a Kajetánem 
z Thiene: je možné, aby předmětem aktérova vědění bylo sto vět, aniž by 
o tom aktér věděl. Je tedy možné, aby aktér pochyboval o tom, zda něco ví, 
resp. aby pochyboval, zda je předmětem jeho vědění sto vět.73 Odpověď je 

69 „Si requiritur consideratio et omnis consideratio causatur ex evidentiis, sit ergo quod requirantur 
tres evidentie, non tamen promoveant. Ponatur quod due faciant aliquam considerationem, sed non 
sufficienter. Sequitur quod pro tunc Socrates sciet et considerabit, et tamen non sciet, ymmo hesitabit an 
sciet.“ [PPR], BAV, Vat. lat. 2139, fol. 80vb.

70 „Respondetur quod mille alie evidentie requiruntur quam iste quo ad scire, sed ad considerandum 
solum reflectio super actum primum. Et hec reflectio potest fieri ad libitum nec alie evidentie requiruntur 
ad gradum an scitat, sed iste potentie que promoverunt ad actum reflexam, cum sola reflectione suffi-
ciunt.“ [PPR], BAV Vat. lat. 2139, fol. 80va–vb. Argument je dále rozvíjen odkazem na Aristotelovu 
tezi o obtížnosti sebepoznání připisovanou první knize Druhých analytik (pravděpodobně se 
jedná o odkaz na pasáž APo I.9, 76a26–31), kterou Pavel interpretuje tak, že obtížná část poznání 
druhého řádu je dána obtížností poznání prvního řádu, zvláště pokud máme na mysli poznání 
v silném smyslu slova.

71 „Ponatur quod ad scire tres evidentie requirantur et quod tu habeas istas, nescias tamen quod 
requirantur ad scire. Tunc tu scis et tamen considerando nescis an scias.“ [PPR], BAV Vat. lat. 2139, 
fols. 80vb–81ra.

72 [PPR], BAV, Vat. lat. 2139, fol. 81ra.
73 „Pono quod tu scias centum propositiones et nescias quod sint. Et tunc propono quod scis centum 

propositiones. Certum est quod tu respondebis dubitando, ergo est possibile quod tu dubitas te scire vel 
an scias centum propositiones.“ [PPR], BAV, Vat. lat. 2139, fol. 81ra.
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pozoruhodná v tom, že připisuje Heytersburymu řešení tohoto problému, 
resp. principů, na jejichž základě je problém řešitelný, totiž kvalifikaci smyslu, 
v němž lze pochybovat o vlastním vědění. Konkrétně: lze pochybovat o vlast-
ním vědění „kategoricky“ (categorice) v tom smyslu, že předmětem pochyb-
ností je kategorický výrok „předmětem mého vědění je sto vět“, ne však 
konjunktivně (ypotetice copulative) v tom smyslu, že aktér zná sto vět a zároveň 
pochybuje, zda je zná.74 Odpověď (ať už ji lze připsat Heytesburymu či ne) 
ukazuje, v jakém smyslu slova lze uvažovat o mezích introspekce i v rámci 
přístupu, který je na přijetí principu introspekce založen.

Po těchto vstupních argumentech následuje rozbor Heytesburyho pro-
blému „král sedí“ (tj. situace Γ). Digitální kopie rukopisu je však na místě, 
kde by se měla nalézat centrální logická pasáž, nečitelná, takže rekonstrukce 
daného argumentu je v této fázi výzkumu vyloučena.

Zatímco třetí a čtvrtý ze zde zkoumaných argumentů nijak podstatně 
nevybočují z celé tradice, důraz na analýzu „zvažování“ v prvních dvou kro-
cích by mohl představovat určitou inovaci (bez ohledu na to, zda ji lze připsat 
bezprostředně Pavlovi z Perguly, nebo zda tento typ argumentů od někoho 
přebírá). Přestože i autoři, kteří považují principy introspekce za platné, zdů-
razňují podmínku zvažování, obvykle se tak děje bez další analýzy toho, jak 
chápat zvažování, a to i tehdy, kdy je tento operátor zajímavým způsobem 
charakterizován vyjasněním jeho inferenční role (jako v případě principů 
„Dub α ⊨ ?α“ či „?φ ⊨ ?∼φ“), otázky existence různých stupňů zvažování 
či vztahu mezi zvažováním a evidencí jsou doplňkem diskusí týkajících se 
vědění a vnímání na jiných místech.

4. domenico Bianchelli: de scire et dubitare (1520?)

Domenico Bianchelli, známý též pod latinskou formou svého jména jako 
Menghus Blanchellus (cca 1440–1520), byl lékařem a filozofem působícím 

74 „Respondetur quod Tisber non habet pro inconveniento quod aliquis dubitet se scire categorice, 
sed ypotetice copulative, idest non est possibile quod aliquis sciat centum propositiones et dubitet se scire 
centum, sed bene expresse contingit quod dubitat illam categoricam: ‚Ego scio centum‘…“ [PPR], BAV, 
Vat. lat. 2139, fol. 81ra.
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na přelomu patnáctého a šestnáctého století v Itálii a mimo jiné autorem 
rozsáhlého komentáře k dílu Logica parva Pavla z Benátek. Jeho biografie 
a chronologie jeho děl nejsou v současné dobře dobře probádány.75 O jeho 
životě není kromě místa narození (Faneza), vztahu k univerzitě ve Ferraře, 
kde koncem šedesátých let patnáctého století učil filozofii, a jistých vazeb na 
Florencii obvykle uváděno nic dalšího. Jeho spisek De scire et dubitare, který 
je hlavní textovou evidencí pro problém principů introspekce, byl vydán jako 
součást sebraných vydání jeho logických a matematických spisů v  letech 
1520 a 1542; dřívější z těchto dat opět platí za terminus ante quem (zároveň se 
ovšem jedná o jedno z přibližných dat jeho úmrtí, nejde tedy o příliš hod-
notnou informaci). Po krátké terminologické pasáži (zavádějící obvyklým 
způsobem různě silné pojmy vědění) obsahuje tento traktát soubor „dubií“, 
jejichž analýzou jsou řešeny různé problémy epistemické logiky a zavedena 
její základní terminologie. Páté z těchto dubií nese název „utrum aliquis possit 
dubitare se scire“. Pasáž je strukturovaná do dvou dvojic vstupních argumentů 
(pro a proti), řešení otázky, řešení argumentů a dodatečných argumentů.

První argument pro možnost pochybnosti o vlastním vědění usiluje 
o zablokování axiomů introspekce poukazem na to, že reflexivní kogni-
tivní akty (actus reflexus) jsou sekundární vůči přímým kognitivním aktům 
(actus directus),76 tj. jedná se o argument doložený u Wyclifa a Pavla z Benátek. 
Druhý argument je založen na situaci, kdy aktér, který úspěšně provedl 
důkaz, avšak nebyl schopen vyřešit protinámitky předložené kompetentněj-
ším a vzdělanějším aktérem, pochybuje o tom, zda danou věc skutečně ví.77 

75 Pro základní přehled srv. Cesare Vasoli, „Domenico Bianchelli“, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 10 (Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1968), 41–42 a Rolf Schönberger 
et al., Repertorium edierter Texte des Mittelalters aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender 
Gebiete (Berlin: Akademie Verlag, 2011), 2828.

76 „Et arguitur quod sic, quia scire est actus directus et scire se scire est actus reflexus. Sed actus 
directus est prius actu reflexo. Igitur stat aliquem scire et nescire se scire. Sed quiscumque scit et nescit 
se scire considerans an sciat dubitare potest se scire si videt aliquod dubium in his quae scit, ergo etc.“ 
[MBS], 1542, fol. 208va.

77 „Item si aliquis per causam per se propriam et indemonstrabilem faciat demonstrationem, ille 
scit. Et si aliquis doctior eo contra eum arguit probando quod non est causa per se propria quam accepit 
et nesciat solvere, tunc dubitat se scire. Quare idem similiter contingere potest in scire communiter dicto 
quod sciet et dubitabit se scire.“ [MBS], 1542, fol. 208va.
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Argument tedy odpovídá (až na nepodstatné formulační rozdíly) argumentu 
použitému Pavlem z Benátek.

Prvním argumentem pro nemožnost pochybovat o vlastním vědění je (jak 
lze v tomto kontextu očekávat) předložení teze, že poznání prvního i druhéhu 
řádu je založeno na stejné evidenci, což dále potvrzuje axiom introspekce. 
Tato teze, která je používaná počínaje Heytesburym obvykle bez dalšího 
dokazování, je zde dále odůvodňována: poznání prvního řádu vyžaduje fak-
tuálně správné pevné přesvědčení. Poznání druhého řádu nadto vyžaduje, aby 
aktér zvážil důvody pro alternativní pozici. Pokud však aktér něco skutečně 
ví, pak nelze zvážit důvody pro opak, protože žádné takové důvody nemohou 
existovat. Proto podmínky pro vědění druhého řádu jsou splněny již tím, že 
jsou splněny podmínky pro vědění prvního řádu.78

Druhý argument je označen jako „Heytesburyho argument“ (ratio Hentis
beri), fakticky se však jedná o modifikaci argumentu Kajetána z Thiene 
(jak je zřejmé z druhé části důkazu). Jedná se o důkaz nekonzistence před-
pokladu, že aktér pochybuje o tom, zda něco ví, rozložený do dvou kroků 
„Dub Kφ ⊨ K∼Kφ“ a „Dub Kφ ⊨ ∼K∼Kφ“. První část argumentu postupuje 
takto:

Nejprve dokazujeme první část teze. [1] Platí následující odvození: 
„pochybuješ, zda víš, že věci se mají tak a tak, tudíž zvažuješ, zda víš, že 
věci se mají tak a tak, a nevnímáš, že víš, že věci se mají tak a tak. [2] 
Z toho dále plyne: „tudíž nevíš, že věci se mají tak a tak“. Odvození je 
platné, protože z opaku konsekventu spolu s premisou major vyplývá 
negace premisy minor, protože [2a] platí toto odvození: „víš, že se věci 
mají tak a tak, a zvažuješ, zda víš, že se mají tak a tak, tudíž vnímáš, že 
víš, že se věci mají tak a tak‘. [3] Platnost daného odvození je tedy pro-
kázaná a antecedent je předmětem vědění, tudíž je předmětem vědění 
i konsekvent, který vyjadřuje, že nevíš, že věci se mají tak a tak. Tudíž 
víš, že nevíš, že věci se mají tak a tak.79

78 „In contrarium arguitur, quia tot evidentie requiruntur ad scire quod requiruntur ad scire se 
scire, et econtra, igitur quisqumque scit, scit se scire. Patet consequentia. Antecedens probatur, quia 
ad scire requiritur firmiter credere sic esse et ita esse et ad scire se scire ultra hoc non requiritur nisi ut 
consideret an aliquid sit in contrarium et quando non si aliquid in contrarium, tunc tu scis te scire, sed 
nihil potest esse in contrarium, quando tu habes ista duo, scilicet quod tu firmiter credas sic esse et ita 
sit, ergo quando tu scis, tu scis te scire.“ [MBS], 1542, fol. 208va.
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První dva (resp. tři) použité principy jsou relativně přímočaré:

[1]  Dub Kφ ⊨ ?Kφ ∧ ∼PKφ

[2]  ?Kφ ∧ ∼PKφ ⊨ ∼Kφ

[2a]  Kφ ∧ ?Kφ ⊨ PKφ

Princip [2] je přitom interpretován jako důsledek [2a], tedy specifické formy 
principu introspekce. Pasáž [3] přináší několik problémů. Prvním z nich je 
interpretace obratu „platnost odvození je prokázána“ (consequentia est probata). 
Má daná věta představovat pouhou parafrázi „K(?Kφ ∧ ∼PKφ ⇒ ∼Kφ)“, kde 
operátor „K“ je zaveden díky tomu, že platnost daného odvození byla aktérovi 
přímo demonstrována, a tudíž ji zná, nebo má být interpretována přímo-
čaře jako „ ⊨ (?Kφ ∧ ∼PKφ ⇒ ∼Kφ)“. V prvém případě by princip, použitý 
v kroku [3], byl jednoduše jinak formulovanou verzí principu distribuce 
vědění přes implikaci:

[3]  K(φ ⇒ ψ) ∧ Kφ ⊨ Kψ

Ve druhém případě by se jednalo o silnější princip, který by bylo možno 
formulovat buď pomocí následujícího metapravidla:

[3m]  Jestliže je prokázáno, že φ ⇒ ψ, a Kφ, pak Kψ

nebo jako princip deduktivního uzávěru pro vědění:

[3c]  (φ ⇒ ψ) ∧ Kφ ⊨ Kψ

Argument by platil v obou případech, nicméně odpovídající systémy logiky 
by byly různě silné.

79 „Probatur primo primum, quia sequitur: ‚tu dubitas te scire sic esse, igitur consideras an scias 
sic esse et non percipis te scire sic esse‘. Et ex his ulterius sequitur: ‚igitur tu non scis sic esse‘. Tenet con-
sequentia, quia ex opposito consequentis cum maioris sequitur oppositum minoris, quia sequitur: ‚tu 
scis sic esse et consideras an scias sic esse, igitur tu percipis te scire sic esse‘. Ergo consequentia illa probata 
est et antecedens scitum, ergo et consequens, quod significat te nescire sic esse. Igitur tu scis te nescire sic 
esse.“ [MBS], 1542, fol. 208va.
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Druhým problémem této pasáže je zavedení předpokladu, že antecedent je 
předmětem vědění. Jednak zde není zcela zřejmé, zda oním antecedentem 
má být „Dub Kφ“ nebo „?Kφ ∧ ∼PKφ“, ale to hraje pouze technickou roli 
(a můžeme předpokládat např. první možnost). Důležitější je problém odů-
vodnění teze, že tento antecedent je předmětem aktérova vědění. V sofisti-
kovanějších verzích argumentu je tento krok odůvodněn, zde nikoli.

Samotný argument může tedy mít např. následující podobu (nejasné části 
budou ponechány nevysvětlené):

(1)  Dub Kφ        [hypotéza]
(2)  ?Kφ∼PKφ       [1, [1] [MP]]
(3)  ∼Kφ         [2, [2] [MP]]
(4)  Dub Kφ ⇒ ∼Kφ      [1–3 [CP]]
(5)  KDub Kφ       [?]
(6)  K∼Kφ        [4, 5 [3]/[3m]]

Druhá část argumentu je prakticky totožná s Kajetánovou verzí důkazu 
(především co se odůvodnění kroku [4] týče):

Zadruhé se dokazuje druhá část kontradikce, totiž „nevíš, že nevíš, že se 
věci mají tak a tak“. [4] Platí totiž následující odvození: „pochybuješ, zda 
víš, že věci se mají tak a tak, tudíž pochybuješ, zda nevíš, že věci se mají 
tak a tak“. [4a] Platnost odvození je zřejmá, protože pochybujeme-li 
o jedné části kontradikce, pochybujeme i o druhé. [5] A dále platí toto 
odvození: „pochybuješ, zda nevíš, že věci se mají tak a tak, tudíž nevíš, 
že nevíš, že věci se mají tak a tak. Platnost odvození je zřejmá, protože 
se jedná o odvození obecnějšího z méně obecného.80

Důkaz je tedy založen na následujících principech:

[4]  Dub Kφ ⊨ Dub ∼Kφ

[4a]  Dub φ ⊨ Dub ∼φ

[5]  Dub ∼Kφ ⊨ ∼K∼Kφ
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přičemž [4] je interpretováno jako instance [4a] a [5] jako odvození obec-
nějšího z méně obecného (ab inferiori ad suum superius), tedy jako analogie 
k: „toto je člověk, tudíž toto je živočich“, což předpokládá, že pochybnost je 
formou absence vědění (resp. že absence vědění je nutnou, ne však postačující 
podmínkou pochybování).

Samotný důkaz lze pak formulovat takto:

(1)  Dub Kφ       [hypotéza]
(2)  Dub ∼Kφ       [1, [4] [MP]]
(3)  ∼K∼Kφ       [2, [5] [MP]]

Oba dílčí důkazy pak dokazují inkonzistenci hypotézy „Dub Kφ“.
Samotné vyhodnocení problému obsahuje konfrontaci dvou přístupů. 

První je připsán Petrovi z Mantovy a charakterizován jako „obecně uzná-
vaný“ (modus respondendi communis quem sequitur Mantuanus), druhý Heytes-
burymu (modus respondendi Hentisberi). Povšimněme si, že na tomto místě 
není zmiňován ani Wyclif (ať již z neznalosti či z „politických“ důvodů), ani 
Pavel z Benátek.81 To, že za obecně uznávaný přístup je považován přístup 
Petra z Mantovy, také naznačuje, že autoři rozebíraní v této studii jsou jen 
výsekem celé diskuse.

Na podporu Petrovy pozice jsou použity jednak vstupní argumenty, jed-
nak řešení argumentů na podporu pozice opačné. Zaprvé, a v tomto případě 
se jedná o velmi jemný rozdíl, poznání druhého řádu nevyžaduje stejné 
evidence, protože nad rámec evidencí vyžadovaných poznáním prvního 
řádu vyžaduje uvážení možné kontraevidence, a teprve její absence vede (při 
splnění ostatních podmínek) k poznání druhého řádu. Oproti vstupnímu 
argumentu, který tvrdí, že splnění prvních podmínek automaticky zaru-
čuje splnění druhých, tato odpověď zdůrazňuje, že se jedná o  jinou sadu 

80 „Secundo probatur aliud contradictorium, scilicet ‚tu nescis te nescire sic esse‘, quia sequitur: ‚tu 
dubitas te scire sic esse, igitur tu dubitas te nescire sic esse‘. Tenet consequentia, quia tunc dubitato uno 
contradictoriorum, dubitatur et reliquum. Tunc ultra sequitur: ‚tu dubitas te nescire, igitur tu nescis te 
nescire sic esse‘. Patet consequentia ab inferiori ad suum superius.“ [MBS], 1542, fol. 208va.

81 Menghus byl nicméně podle odkazů v jiných textech obeznámen s textem Logica magna 
(srv. Perreiah, Paul of Venice..., 78–79)
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podmínek (a otázku jejich vzájemné podmíněnosti nezmiňuje).82 Zadruhé, 
„Heytesburyho“ argumentace, konkrétně její první část, je odmítnuta v před-
vídatelném bodě, totiž v kroku od „?Kφ ∧ ∼PKφ“ k „∼Kφ“, a to na základě 
kritiky principu pozitivní introspekce, který je použit pro jeho odůvodnění. 
Ten je zamítnut opět na základě teze, že kognitivní akt druhého řádu má 
dodatečné podmínky oproti kognitivním aktům prvého řádu.83

Heytesburymu je oproti tomu připisována pozice splňující princip pozi-
tivní introspekce (omnis qui scit, scit se scire). Odpovídající řešení vstupních 
protiargumentů je založeno na dvou tezích. Zaprvé, priorita kognitivního 
aktu prvního (resp. nižšího) řádu vůči kognitivnímu aktu druhého (resp. 
vyššího) řádu je logická, ne však časová (takže oba akty vznikají současně).84 
Zadruhé, pokud aktér skutečně provádí důkaz, pak umí také zodpovědět 
námitky, popsaná situace je tedy nemožná.85

Po prezentaci těchto dvou pozic se Menghus věnuje ještě problematice 
poznání v silném smyslu slova (scire proprie), z logického hlediska však není 
daná pasáž nijak přínosná a lze ji tedy ponechat stranou.86

82 „Ad primum negatur quod tot evidentie requirantur ad scire quot requiruntur ad scire se scire, 
quia ultra illas duas requisitas ad scire, scilicet quod firmiter credat sic esse et ita sit, requiritur ulterius 
ut consideret, si aliquid sit in contrarium, et si non sit, tunc tu scis te scire et si aliquid sit in contrarium 
tunc tu dubitas te scire.“ [MBS], 1542, fol. 208va–vb.

83 „Ad secundum quod erat ratio Hentisberi negatur, quod ex illa: ‚tu dubitas te scire‘, sequatur illa 
duo contradictoria ‚tu scis te nescire‘ et ‚tu non scis te nescire‘. Et ad probationem conceditur illa prima 
consequentia, cum tu arguis: ‚tu dubitas te scire sic esse, ergo consideres an scias sic esse et non percipis te 
scire sic esse‘, sed negatur illa secunda consequentia cum tu arguis ulterius: ‚tu consideras an scias sic esse 
et non percipis te scire sic esse, ergo tu non scis sic esse‘. Et cum tu probas: ‚quia ex opposito consequentis 
cum maiori sequitur oppositum minoris‘, negatur, quia non valet ista consequentia: ‚tu scis sic esse et 
consideras an scias sic esse, ergo tu percipis te scire sic esse‘, quia si sic, omnis qui sciret et consideraret an 
sciat, sciret se scire, quod est falsum, quia plus requiritur.“ [MBS], 1542, fol. 208vb.

84 „Ad primam contra ipsum dicitur quod actus directus est prior actu reflexo solum natura et non 
tempore, quare in eodem instanti in quo quis scit scit se scire.“ [MBS], 1542, fol. 208vb.

85 „Et si cognoscit esse propriam indemonstrabilem, sciret solvere rationes in contrarium, etc.“ 
[MBS], 1542, fol. 208vb.

86 Zajímavým momentem je však společný bod se staršími texty, totiž citace Aristotelova názoru, 
že „difficile est nosce se scire“ ([MBS], 1542, fol. 208vb), zmiňovaného dalšími autory patnáctého století.
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5. Závěr

Diskuse o principech introspekce, která začala v okruhu Mertonské školy, 
se od konce čtrnáctého do první poloviny šestnáctého století dočkala výrazné 
recepce v italském prostředí (mj. v návaznosti na působení Petra z Mantovy 
a především Pavla z Benátek). Obraz dějin logiky, který takto vzniká (a který 
do určité míry přesahuje i do dalších oblastí filozofie), je následující: zatímco 
čtrnácté století je obdobím vzniku paradigmat, patnácté století a začátek sto-
letí šestnáctého jsou obdobím technické precizace. Tento obraz je dokonce 
do určité míry potvrzován zevnitř této tradice, když jsou v pozdějším období 
konkrétní pozice připisovány autorům pocházejícím ze čtrnáctého století, 
především Heytesburymu a Petrovi z Mantovy (zatímco Wyclifův vliv je 
buď zapomenut, nebo maskován).87 Zvlášť v debatě o principech introspekce 
se pak italská logika stává pokračováním britské logiky, jak fakticky, tak 
v sebeinterpretaci. Systematicky vzato nabízí diskuse z patnáctého století 
konfrontaci různých souborů principů, z nichž nejsilnější prezentuje Pavel 
z Benátek, když přijímá jak pozitivní, tak i negativní introspekci. Z hle-
diska filozofické interpretace těchto systémů dochází k přejímání argumentů 
a témat z diskuse ve čtrnáctém století (problém vztahu mezi kognitivními 
akty různých řádů a mezi evidencemi různého řádu), ale objevují se i roz-
pracování specifických témat, nemarkantněji rozpracování problému povahy 
„zvažování“ u Pavla z Perguly.

Zahrneme-li do hodnocení rovněž studium autorů pocházejících ze čtr-
náctého století, pak lze ve sledovaném výseku scholastické tradice motivova-
ném Heytesburyho příspěvkem v Regulae solvendi sophismata sledovat posun 
od původní formulace v kontextu teorie obligací, řešení sofismat a analýzy 
situace, kde tentýž aktér ví, že φ, a pochybuje, zda ví, že φ, k epistemické logice 
a otázce, zda věta „aktér pochybuje, zda ví, že φ“ sama o sobě (bez ohledu na 
epistemický status daného aktéra) implikuje kontradikci, nebo ne. Odlišná 
řešení této otázky, připsatelná Williamu Heytesburymu a Janovi z Holandska 
s Pavlem z Benátek na jedné a Johnu Wyclifovi nebo Petrovi z Mantovy na 
druhé straně, vedou k formulaci různých systémů epistemické logiky, a tedy 

87 I přes existenci a dostupnost rukopisů nemusel autor z patnáctého století být s Wyclifovou 
pozicí přímo obeznámen a ani Petr z Mantovy, ani Pavel z Benátek na Wyclifa jmenovitě neodkazují.
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k formálním modelům (přinejmenším) tří typů aktérů: totiž „neintrospek-
tivních“, pouze „pozitivně introspektivních“ a konečně „pozitivně i negativně 
introspektivních“. Zároveň je ale třeba upozornit právě na to, že zavádění, 
resp. kritika těchto principů sehrává svou roli v řešení otázky, zda aktér může 
pochybovat o tom, zda něco ví (a ta je zase v některých případech součástí 
řešení otázky, zda pro aktéra může totéž být předmětem vědění i pochyb-
nosti), nikoli naopak. Zcela jiným přístupem by bylo zavádět možnost pochyb-
nosti o vlastním vědění do diskuse, zda v epistemické logice platí axiomy 
introspekce či nikoli. Přestože obě diskuse mohou pro intuitivní prezentaci 
jednotlivých pozic využívat stejné základní situace, jaké se objevují ve scho-
lastických traktátech, je zřejmé, že každý z těchto přístupů sleduje jiné cíle.

Pokud budeme sledovat linii využívající principy introspekce v episte-
mické logice, je základním kontextem diskuse snaha dokázat buď nekonzis-
tenci předpokladu, že aktér pochybuje o tom, zda něco ví, nebo nekonzis-
tenci tohoto předpokladu s předpokladem, že aktér danou věc skutečně ví. 
Formálně se tedy jedná o důkaz, že „Dub Kφ ⊨ ⊥“, resp. „Dub Kφ ∧ Kφ ⊨ ⊥“. 
Otázkou je, jaký konkrétní spor tento předpoklad (resp. tyto předpoklady) 
implikuje (resp. implikují), a na základě jakých logických principů to lze 
dokázat. V  koncepcích Williama Heytesburyho na jedné straně a Jana 
z Holandska a Pavla z Benátek na straně druhé získáváme dvě různé odpo-
vědi. Heytesbury dokazuje, že touto kontradikcí je „K∼Kφ ∧ ∼K∼Kφ“, a to 
na základě principů pozitivní introspekce a distribuce vědění přes impli-
kaci. Oproti tomu Jan z Holandska a Pavel z Benátek sice také dokazují, 
že touto kontradikcí je „K∼Kφ ∧ ∼K∼Kφ“ (Jan z Holandska, pomineme-li 
detaily), resp. „Kφ ∧ ∼Kφ“ (Pavel z Benátek), avšak činí to (velmi přímočaře) 
na základě principů pozitivní a negativní introspekce a bez použití principu 
distribuce vědění přes implikaci. Oba tak vypracovávají (nebo přinejmenším 
načrtávají, zdůrazní-li se relativní nesystematičnost obou teorií) různé formy 
logiky introspektivních aktérů. Kritika těchto logických systémů vycházející 
z přístupu Johna Wyclifa a Petra z Mantovy je pak založena na různých teo-
riích evidence a kognitivních aktů, v případě Pavla z Perguly (ať již se jedná 
o pozici jím vymyšlenou v rámci pokusu zvážit možné námitky, nebo o pozici 
v tuto chvíli neznámého autora) na teorii zvažování (resp. pozornosti).
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Z témat, která tato (dvoj-)studie otevřela, stojí za zvýraznění především 
nejasná pozice Jana z Holandska. Ponecháme-li stranou technické detaily, 
Jan z Holandska a Pavel z Benátek předkládají velmi podobné argumenty 
a operují principy pozitivní i negativní introspekce. Vliv Jana z Holandska na 
Pavla z Benátek nicméně nepůsobí příliš pravděpodobně (rukopisy Janových 
Sofismat nejsou doložené do míst, odkud by na Pavla mohly mít vliv, naopak 
text zapadá spíše do středoevropského kontextu). Paradoxně celý „příběh“ 
(„od Heyteburyho po Bianchelliho“) působí mnohem srozumitelněji bez 
Jana z Holandska, zatímco jeho přítomnost vyvolává další otázky. Nabízí se 
především hypotéza, že na oba oxfordské studenty měl kromě Heytesburyho 
vliv další systém epistemické logiky, jejž však ani jeden na příslušném místě 
necituje (Pavel ostatně necituje téměř ze zásady). Pochopitelně zcela vylou-
čené není ani to, že oba autoři formulovali své koncepce nezávisle na sobě: 
jejich argumentace nejsou podobné do všech detailů, liší se např. konkrétní 
forma odvozených kontradikcí a velmi viditelně i celková výstavba argu-
mentů. Tato otázka zůstává k dořešení pro budoucí bádání.

aPEndix 1

antonio cittadini: 

in dialectica minora Pauli veneti commentarii (1476?)

Antonio Cittadini (zemřel cca 1518), renesanční tomista, oponent Pica 
della Mirandoly a jeden z možných autorů okřídleného dikta „bez Tomáše 
je Aristoteles němý“, působil jako profesor fyziky a medicíny na univerzitách 
v Bologni, Ferraře, Pise a Padově ve druhé polovině patnáctého a na počátku 
šestnáctého století.88 V rukopise Vatican, BAV, Urb. lat. 1381 se dochoval do 
roku 1476 datovaný rukopis In dialectica minora Pauli Veneti commentarii (kde 
„Dialectica minor“ je text nazývaný dnes standardně „Logica parva“). Text by 

88 Srv. Stéphane Toussaint, „Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494): The Synthetic 
Reconciliation of All Philosophies“, in Philosophers of the Renaissance, ed. Paul Richard Blum, 
překl. Brian McNeil (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2010), 
78–89 a Paul F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 2002).
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si zasluhoval podrobnější studium, nicméně i po zběžném pročtení je zřejmé, 
že autor je dobře informován o stavu britské logiky čtrnáctého století a pasáž 
věnovaná principům introspekce naznačuje rovněž obeznámenost s italskou 
tradicí, již analyzuje tato studie.89

Pasáž věnovaná axiomům introspekce je obsažena v komentáři ke čtvrté 
kapitole Malé logiky věnované problému probationes, tedy způsobu dokazování 
různých typů vět (moderně řečeno: vyjasnění jejich významu udáním jejich 
inferenční role), a bezprostředně po ní následuje rozbor Heytesburyho argu-
mentů o možnosti pochybování a vědění vztažených k témuž problému. Celá 
pasáž jde tedy nad rámec komentovaného Pavlova textu. Cittadini se věnuje 
především konceptuální stránce problému, aniž by představoval konkrétní 
logická pravidla či důkazy konzistence či nekonzistence pochybování o vlast-
ním vědění, přičemž možnost, že by aktér pochyboval o tom, zda něco ví, 
považuje Cittadini za vyloučenou. Důvodem, který uvádí, je, že aktér, který 
něco ví, nepochybuje o pravdivosti toho, o čem je přesvědčen. Pochybovat 
o vlastním vědění by tedy znamenalo buď pochybovat o  jistotě vlastního 
přesvědčení nebo o jeho faktuální správnosti.90 První možnost je vyloučena 
za předpokladu, že se aktér alespoň minimálně soustředí, druhá je vyloučena 
předpokladem, že aktér danou věc skutečně ví.91

Námitky proti tomuto argumentu jsou vedeny ze dvou pozic. První z nich 
je Aristotelovi připsaný názor, že lidská mysl nemůže postihovat více věcí 
zároveň (jinými slovy: má omezenou kapacitu pro aktuální vědění), druhou 

89 Namátkou, v traktátu o paradoxech jsou zmiňováni (vedle Alberta ze Saska) Bradwardine, 
Burley, Ockham, Strode a „Gulielmus quidam Sagranus“ (možná Walter Sexgrave?), v trak-
tátu o logickém vyplývání Heytesbury, Strode a Ferrybridge, a v kontextu „probací“ je vedle 
Heytesburyho zmiňován také Pavel z Perguly (srv. Antonio Cittadini, In dialectica minora Pauli 
Veneti commentarii, MS Vatican, BAV, Urb. lat. 1381, fols. 103v, 69r a 96r).

90 To mimochodem implikuje „obecné“ pojetí poznání (scire communiter) jako faktuálně 
správného přesvědčení, které je základním pojmem pro celou zde sledovanou debatu.

91 „Idem autem scire ac una dubitare an sciat animus non potest. Qui enim scit, nihil hesitat verum 
que est quod credit. Si igitur dubitat an sciat, dubitare videtur numquid certo credat aut fortassis numquid 
ita se se res habeat quemadmodum credit. Si vero nihil ambigens putat ac anima sibi ipsi presto adsit, 
dubitare non potest an credat. Cum vero sciat quod credit, dubitare non potest an ita sit quemadmodum 
putat, alioquin nesciret. Fieri igitur nequit ut animus aliquid sciat dubitetque an idem sciat.“ Cittadini, 
In dialectica minora commentarii, MS Vatican, BAV, Urb. lat. 1381, fol. 97v.
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teze, že „přímé mentální operace“ (recta mentis operatio) a „nepřímé“, resp. 
„reflexivní mentální operace“ (obliqua atque reflexa) nemohou v mysli ko-
existovat (analogicky k tomu, že tělesa se nepohybují zároveň po přímo-
čaré a zakřivené trajektorii). Oproti obvyklým argumentům tohoto typu 
Cittadini tedy nezvažuje jen možnost, že kognitivní operace různých řádů 
jsou nezávislé, a existence jedné tedy nevynucuje existenci druhé (formálně: 
Kφ ∧ ∼KKφ ⊭ ⊥), ale přímo variantu, kdy jejich koexistence je nemožná (for-
málně: Kφ ∧ KKφ ⊨ ⊥).92 Na námitku tohoto druhu pak odpovídá Cittadini 
odkazem na princip pozitivní introspekce a na již uvedený argument.93

Na druhý okruh argumentů uvedený v souvislosti s vícero autory uvádě-
nou aristotelskou tezí „difficile est scire se scire“94 Cittadini podobně jako jeho 
předchůdci odpovídá, že obtížnost poznání druhého řádu je dána výhradně 
obtížností odpovídajícího poznání prvního řádu (spočívajícího v posuzování 
správnosti formulace důkazu atp.), zatímco odpovídající poznání druhého 
řádu je za předpokladu dostatečné mentální pozornosti snadno dosažitelné.95

Souhrnně lze říci, že Cittadiniho argumentace se blíží pozici prezen-
tované Pavlem z Perguly (a pochopitelně existují i styčné body s dalšími 
autory), přičemž vliv Pavla z Perguly na Cittadiniho lze doložit i přímými 
odkazy z jiných kontextů.

92 Cittadini, In dialectica minora commentarii, MS Vatican, BAV, Urb. lat. 1381, fol. 97v.
93 „Respondet sic quispiam eorum quae saepe admiratus est: latentem causam invenerit non solum 

simpliciter scit, verum etiam si consideret an simpliciter sciat, necesse est sese simpliciter scire. Perpendat 
id autem eodem pene argumento probabitur quo supra monstratum est fieri non posse ut quis sciat dubi-
tetque an sciat.“ Cittadini, In dialectica minora commentarii, MS Vatican, BAV, Urb. lat. 1381, fol. 97v.

94 Cittadini, In dialectica minora commentarii, MS Vatican, BAV, Urb. lat. 1381, fol. 97v.
95 „Respondent quidam ideo contingere, quia si demonstret quispiam difficile tam est novisse an 

medium necessarium sit, sed plurimum aberrant et quod demonstratio sit ignorare videntur. Si quis 
enim demonstrationem habet, simpliciter scit. Si vero simpliciter scit rei causam cognivit et quoniam 
illius causa est et necessaria, alioquin enim nescit. Quomodo igitur fieri potest ut quispiam demonstrati-
onem habeat, ignoret tamen an medium syllogismi necessarium sit? (Causa enim et medium idem sunt.) 
Difficile igitur est scire an scias, quia difficile est simpliciter scire. (...) Scire vero an sciat postqueam sciveris 
facillimum est si animus principia quibus novit advertat.“ Cittadini, In dialectica minora commentarii, 
MS Vatican, BAV, Urb. lat. 1381, fol. 97v.
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aPEndix 2

Jan z Benátek: Recollecte super scire et dubitare

(před r. 1473)

Jan z Benátek (který zemřel roku 1499)96 představuje z hlediska analýzy 
principů introspekce zajímavý případ rozpracování korpusu britské logiky 
spojeného s jeho italskou recepcí. Janova Recollecta super scire et dubitare lze 
spolehlivě datovat do třetí čtvrtiny patnáctého století a jsou jedním z mála 
textů daného okruhu, který se dočkal moderní edice.97 Text se věnuje 
různým významům operátoru „vědět“, problému kontextů de re a de dicto 
a problému nositele modálních vlastností. Jan konfrontuje pozice Williama 
Heytesburyho (z Regulae), Kajetána z Thiene (z komentáře k De scire et 
dubitare) a Petra z Mantovy (Logica), zmiňováni jsou Ralph Strode a Pavel 
z Perguly (Dubia ke Strodeho Logice), a v daném kontextu jej lze považovat 
za solidně informovaného autora. Jeho Recollecta nicméné neobsahují ana-
lýzu axiomů introspekce, přestože se jedná o problém, který je analyzován 
v „centrální“ pasáži Regulae a na začátku Kajetánova komentáře. Přestože lze 
litovat, že takto dobře informovaný autor nevěnoval problému introspekce 
větší pozornost, samotná skutečnost, že to neudělal, vrhá určité světlo na 
celou diskusi. Jako v ostatních případech takové „opomenutí“ upozorňuje 
na rozdílné vnímání důležitosti problémů v rámci určité diskuse: axiomy 
introspekce jsou (alespoň v rámci určitého způsobu výstavby dané teorie) 
klíčovými principy axiomatizované epistemické modální logiky. Z hlediska 
logiky patnáctého století se může jednat jednoduše o problém mezi jinými 
problémy, který může snadno zapadnout.98

96 K jeho biografii srv. Stefano Caroti, Giovanni da Venezia un tardoscolastico nelle Università 
Toscane (Firenze: Edizioni Gonnelli, 1986), 7–77.

97 Tato edice (na základě rukopisu Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, cod. 
V.H.190, fols. 99ra–102vb, srv. Jan z Benátek, Recollecte super scire et dubitare, in Giovanni da Venezia 
un tardoscolastico nelle Università Toscane, Stefano Caroti (Firenze: Edizioni Gonnelli, 1986), 115–133, 
rukopis je popsán v: Stefano Caroti, Giovanni da Venezia…, 67–74.

98 Tato publikace vznikla v rámci projektu „Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých 
zemích a jejich širší evropský kontext“ číslo projektu 14-37038G (GAČR) řešeného ve Filosofickém 
ústavu Akademie věd České republiky. Rukopisné zdroje byly zkoumány díky digitalizačním 



Series Bohemoslovaca 3 (2018)  / 4 257

Miroslav Hanke
Scholastická logika vědění II: 15.–16. století

SEZnam ZkRatEk

 [RSS] William Heytesbury: Regulae solvendi sophismata
 [LC] John Wyclif: Logice continuatio
 [SA] Pavel z Benátek: Sophismata aurea
 [GTE] Kajetán z Thiene: Expositio tractatus Hentistebi de scire et dubitare
 [PPR] Pavel z Perguly: Recollecte de scire et dubitare
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SummaRium

doctrina Scholasticorum de scire

Pars ii: de introspectionis axiomatibus iteratisque modalitatibus 

in logica 15. et 16. saeculi

Investigatio logicae modalitatum iteratarum 14. saeculi (apud G. Hentisberium, 
J. Wyclif et Petrum de Mantua) naturaliter ad explorationem scholasticae Italicae 
saeculorum 15. et 16., praecipue illorum quae Paulus Venetus cum suis sectatoribus 
(inter quos Paulum de Pergula, Caietanum de Thienis, Menghum Blanchellum nu-
merari licet) contributi sunt. Quae exploratio confirmat, dari “logicam Britannicam 
in Italia”: quandoquidem maiores modi argumentandi, qui in dictorum auctorum 
libris exstant, a senioribus auctoribus Britannicis sane originem trahunt. Secundum 
artem logicam quaestio de modalitatibus iteratis (ut “scire” vel “dubitare”) disputata 
est ut quaestio de possibilitate seu cohaerentia dubitandi de propria scientia (sive 
haec scientia de facto dari assumatur, sive minus), qua in materia multum ex prin-
cipiis “introspectionis positivae” ac “introspectionis negativae” pendet. Philosophico 
vero ex rei aspectu disputatio de possibilitate dubitandi propriam scientiam doctri-
nis de evidentiae et demonstrationis scientificae naturis usum facit, necnon anima-
sticae seu philosophiae mentis dogmatibus (ut quae ad doctrinas de actibus rectis 

ac reflexis et de “actitudinibus propositionalibus”, ut aiunt, spectant).  



Studia Neoaristotelica 15 (2018) / 6262

Miroslav Hanke
Scholastická logika vědění II: 15.–16. století

aBStRact

Scholastic logic of „knowldge“

Part ii: the axioms of introspection and iterated modalities 

in Fourteenth-century Epistemic logic

Further development of the research on the fourteenth-century logic of iterated mo-
dalities (Heytesbury, Wyclif, and Peter of Mantua) leads to further exploration in 
fifteenth- and sixteenth-century Italian scholasticism, in particular, the contributions 
of Paul of Venice and his followers (including Paul of Pergula, Cajetan of Thiene, and 
Domenico Bianchelli). The research confirms the well-established notion of “British 
logic in Italy”, as the major logical strategies used in the analysed works can be traced 
back to earlier British authors. Logically speaking, the problem of iterated epistemic 
modalities (such as knowledge and doubt) was framed as debate on the consistency of 
the hypothesis that an agent doubts whether she knows φ and the hypothesis that an 
agent knows φ and doubts whether she knows φ, in which the principles of positive and 
negative introspection play a major part. Philosophically speaking, the debate on the 
possibility of doubting one’s own knowledge utilised theories of evidence and scientific 
proof and philosophy of the mind (including the problems of direct and reflexive mental 

acts and of propositional attitudes).

Keywords: scholastic logic; doxastic and epistemic logic; iterated modalities; 
axioms of introspection; distributive properties of knowledge

Klíčová slova: scholastická logika; doxastická a epistemická logika; 
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