
Tamtéž čl. 2 (pouze úryvek)

JE ŽIVOT NEJAKÁ ČINNOST?

'š v Č . patrné že náš rozum, kterému
Odpovídám: Z t~ho, co ~ylo vy ,e ~~d:~t ~~st vecí rychází ze smyshi, jejichž
pŕísluší poznávat Jak? SvU]vl~,t: ~ d ty A z toho p~chází že k poznání esence
vlastním predmetem ]SO~vnéj l , Cl enve~i navenek proje~jí. A protože veci
vecí dospíváme pomoci toh?, Č.lffi se á áme .ak' e patrno z predchozího, vede
pojmenováváme p~dle ~oho']~J~~z:et~inou'~oiIe vnéjších vlastností. Tak~vá
to k tomu, že esenci po]meno , u že označují samotné esence VeCI,k
~~.éna se pak n,e~dy ľer?u ~~~~~a:ekdy se však berou ve smyslu vlastno~tí,
]e]lchž označování by a puvo v, de se 'ich ovšem užívá v méné vlastntm
z nichž byla odvozena. Vvtom pnľa "tel~so" kterého se užívá k označení
smyslu. Je to patrné napr. na jm nu " v.' érv: ale užívá se toho jména
nejakého rodu s~bstancí po?Ie tohto, ,ž~~r~]~~~~~~~ ~kud totiž bereme teleso
"teleso" nékdy l k označení samo nyc ,

jako druh kvant~ty. . "ži t "Jméno "život" se totiž získává z nččeho,
A podobne ]e tomu ~s . IVOe?I . oh bu' e Pŕece se však toho

~ímése vecž~a~ekneokznPar~~~~h~o~ižY'b!~~e~=~e~ s~bs{a~ce, kt.eré podle její
]m na neu rva , '1' kýmkoli zpňsobem o

rirozenosti náleží sama se pohybovat nebo USl~vat ja "." znamená
p. A dl t ho "žít" znamená mít takovou pnrozenost a ŽlVO.t . ,
činnost. po eo". " b méné vlastním smyslu Jako životní
totéž abstraktne: ~ekdy s~ Ž1VOdt ere;. k praví Filosof v 9. kno Etiky, že žít
činnosti z nichž je jméno ŽiVOto vozeno. a , , ,
spočívá ~ první rade ve smyslovém vnímání nebo UŽlvam rozumu.

Co je metafysika (K desáté prednášce)

Piedmluva Tomáše Akvinského k Ansiotetove Metafysice

. . , écí v'dánokjednomucíli musí
Kdyžje_jakučíFilosofves~~~olihce-~cev, cl;b~~smerňované a i'íze~é. To

1~d;~:n:i~: ~~~~:~;~~:oj~~'d~::~~hl~~nľobsOtmť dl'ud~Š~ri~:ye~~Jáo~~~s~i~~~~
~~~ln há P d b y' vztah je l mezi se op .
~UC . o on,. v· 'ho oŕádku podrobena rozumu.
(pi'ímá i neprímá) má ~ýt tot~Jodle r:~Z~j:dn:mu totiž k lidské blaženosti.

~;~;;j: :e~~:, Ua~~j~~~: ;ídila Z:~c~:y ost~tn~~~<se pakPO Právu dostává
. " d t" Úk lem moudrého je totiž ŕídit jiné,
]mé~~~]'~~orpo~ ~eda ~ čeho se týká, lze zjistit, pr~édne-~.se pe~live,kkto.mu,

v,· Tk' k . k raví Filosof v již zmínéné mze-
díky če~u J~~ekdo s to ndldt. t a t],av,odl:p]Oadl~ prirozeného porádku jiné a jsou
lidé kající rozumovou z a nos In., .
j~jic~ánY, kdežto lidé, kteŕí mají silné telo, rozumu však mnoho nemaji, ]SOU

64

pŕirozené otroky, tak i ta veda má ŕídit jiné, která je nejvíc rozumová. Takovou
je však ta, která se zabývá včcmi nejvíce odpovídajícími rozumu. ~-

~ Tomu, že nčco "nejvíc odpovídá rozumu", lze však rozumét trojím zpňso-
0bem. Zaprvé podle poŕädku rozumového poznání. Více odpovídají rozumu, jak( '1 se zdá, ty veci, dl nimž nabývájistoty. Protože pak rozum čerpäjistotu vedeníJ z príčin, zdá se ýt rozumu nejvic odpovídající vecí znání i'íčin. á se proto,

že jiné vedy ŕídí ta, která se zabývá prvními pŕíčinami, - , <-.o ~
Zadruhé na základe srovnání rozumu se smysly. Rozum se totiž liší od

smyslového vnímání, jímž jsou poznávány jednotlivé veci, tím, že - jak se zdá -
posti'ehu'e veci všeo . Podie toho-tedy ta veda nejvíc odpovídá rozumu,

terá se zabývá neiobecnčišími rinci y Tčmi pak jsou jsoucno a co s ním
souvisí, jedno a mnohé, potence a akt. Tyto veci by nemély zústat úplne
nevymezené, protože bez nich nelze dosáhnout úplného poznání o tom, co je
vlastní nejakému rodu či druhu. Jednat o nich v nejaké speciální vede nebylo by
však vhodné. A tak je tedy tŕeba se jimi zabývat v jedné společné vede. Ta pak,
protože nejvíc odpovídá rozumu, ŕídí jiné. I

Zatŕetí na základe povahy samotného rozumového poznání. Cokoli má totiž
rozumovou schopnost, má ji díky tomu, že není sPSili:.nos lát1rnu. Rozumu musí
totiž odpovídat v nejvyšší míŕe ty veci. které jSQUne-Í-VÍceoddelen od látky.
Rozumem poznatelné veci musí být totiž pŕimčŕené rozumu a náležet do téhož
rodu, protože rozum a rozumem poznatelná vec jsou v aktu jedno. Od látky jsou
však nejvíc oddčleny ty veci, které se nejen abstrahují od signované látky, jako
jsou pŕirozené, obecne pojaté formy, o nichž jedná pŕírodní veda, nýbrž které
jsou oddéleny od smysly .Qostižitelné látky veskrze.A to nejen co do pozn.ání,
jako je tomu u matematických pŕedmétň, nýbrž co do bytí, jak je tomu u Boha

.:..a...inteligencí. Veda, která uvažuje o takovýchto včcech, je - zdá se - neivíc
rozumová a <je jaksi > královnou a paní jiných. I

Tento tiójí zpúsob chápání poukazuje však nik oli k rúzným, nýbrž k jedné
vede. Neboť on 'še zmínéné oddelené substance jsou obecné a jsou prvními
pi'íčmami bytí. Táž veda musí však zkoumat i vlastní pi'íčiny nejakého rodu i ten
rod sám - jako napi'. pŕfrodovčdec zkoumá principy pŕirozeného telesa. Tudíž
musí být vecí téže vedy zkonmat separované substance a společné jsoucno, což
]e rod, je o sou ony su stance společnými a všeobecnými príčinami.

Z toho je patrno, že ona výše zmínéná veda uvažuje o trojím však nechápe
každé z nich jako svúj subjekt, nýbrž toliko společné jsoucno To je totiž
subjektem té které vedy, čeho hledáme príčiny a nutné prúvodní vlastnosti,
nejsou jím však pŕíčiny, jejichž účinkem je nejaký zkoumaný rod. Poznání príčin
nejakého rodu je ovšem cílem, k nem už se zkoumání vedy povznáší. A tak,
tŕebaže je subjektem této vedy společné jsoucno, lze nicménč ŕíci, že celá
smčŕuje k poznání tčch vecí, které jsou oddčleny od látky jak co do bytí, tak co
do poznání, Co do bytí a poznáníjsou totiž od látky oddčleny nejen veci, které
v látce nikdy nemohou být, jako je Buh a intelektuální substance, ale i ty veci,
které mohou být bez látky, jako je ~ olečné jsoucno. Tak by tomu však nebylo,
kdyby co do bytí závisely na látce.
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PodIe tčchto tŕí < uvedených stránek > , z nichž je patrnáJ!,okonalost této
vedy, se jí dostává tŕí jmen. Nazývá se vedením o Bohu čili teologi', pokud se totiž
zabývá výše zmínčnými substancemi. < Dále> ~etafys· , okud ~zabývá
jsoucnem. a jeho nutný!!!i prúvodními vlastnostmi' jsoucnu a jeho nutných
prňvodních vIaštiiOsrech totiž cestou rezoIuce shledáváme, že jsou transfysické,
jakožto to, co je více společné po méné společném. Nazývá se < konečne první
filosofií.pokud zkoumá první príčiny vécí, A tak je tedy patrno, co je subje tem
této vedy a jak se má k jiným včdäm a jaké je její jméno.
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