
Substanee a akcident (K prvni piednášce]

Úryvky z komentáre Tomáše Akvinského k Anstotetové
Metafysice (kn. 7,1-2)

Za jednotlivými úseky Aristotelova textu v prekladu sledujícím znení latinské
predlohy následuje Tomášuv výklad.

Met.1028a
10 Jsoucno se vypovídá v mnoha významech, jak jsme vyložili již

dŕíve, kde byl uveden jejich počet. Neboť znamená, co vec je a
ne· aké toto, jiné kvalitu nebo kvantitu nebo nejakou jinou katego-
rii. Pončvadž se však o jsoucnu mluví v tolika významech, je zrejme
jeho prvním významem, co vecjs čímž se označuje substance.

Aristotelés nejprve pfedkládá, o čem zamýšlí jednat: "Jsoucno" se vypovídá
mnoha zpňsoby, jak bylo ŕečeno v páté knize, kde vyjmenoval, kolika zpúsoby se
takovéto jméno vypovídá. Nčkdy "jsoucno" znamená "co vec je a nejaké toto"
čili substanci. (Oním "co" se totiž chápe bytnost substance, oním "toto" indi-
viduální substance, na kteréžto dva zpňsoby bytí substancí se redukují všechny
ostatní, jak bylo vyloženo v páté knize.) Nekdy však znamená kvantitu nebo
kvalitu nebo nčco, co je v jiné kategorii. Ačkoliv se jsoucno vypovídá tolika
zpúsoby, je zjevné, že mezi všemi jsoucny je první to, co je, to jest jsoucno ve

smyslu substance.

15 Neboť chceme-li fíci, jaké je to a to, ŕíkáme, že je dobré nebo
špatné, ale nikoli, že je dlouhé tri lokte nebo že je to človek. Ale
chceme-li ŕfci, co je to, neŕíkáme, že je bílé nebo teplé nebo dlouhé
tri lokte, nýbrž že je to človek nebo búh. Ostatní se nazývá
jsoucnem proto, že je néčím na jsoucnu v takovém smyslu jako
kvantita, kvalita, trpnost nebo nčco jiného takového.

_Nyní to tvrzení dokazuje. Užívá takovéhoto dôkazo: Co je v néjakém rodu osobe
a naprosto, je tam dŕíve než to, co je tam skrze jiné a po nejaké stránce. Avšak:
Substance je jsoucnem naprosto a sama.sebou. Všechny ostatní od substance
odlišné kategorie jsou jsoucny po nejaké stránce a skrze substanci. Tudíž je
substance první mezi jinými jsoucny. Druhou premisu objasňuje dvojím. Zaprvé
zpňsobem, jímž mluvíme, čili vypovídáme. Praví, že to, že je substance první
mezi jsoucny, je zjevné z toho, že když ŕfkäme o néčem, jaké to je, ŕíkáme, že je
to dobré nebo špatné. Tím označujeme kvalitu, která se liší od substance a
kvantity. "Ti'íloketm'" však označuje kvantitu a "človek" substanci. A proto když
ŕíkáme, jaké je nčco, neŕíkáme, že je tŕíloketní, ani že je človek. Když však
ŕíkáme o néčem, co je, neŕíkáme, že je to bílé či teplé, kterážto určení označují
kvalitu, ani neŕíkáme, že je to tŕíloketní, což označuje kvantitu, nýbrž ŕíkárne, že

48

je ~~}~vek nebo bňh, k.t,erážto urč.ení ?zn~Č.~jí substan~i. Z toho je patrno, že
ty YJ'fE:'f-" Které ~ČUj.1 substancJ., ~adiu.J1 co neco e absolutne. Výrazy
kt,e~l s~ \'YI?0V1dakvahta, nevyjadŕují, co je to, o čem se vypovídajíäbšOlTItne'
~ybrž jake to je. A podobne tomu je pri kvantite a ostatních kategor;ích. Z toh~
je pa~r~~" že se su1;>stance_~~á jsgucn~m díky ~obe samé, protože výrazy,
oznacujrci substanci, oznaČ~jl absolutne. Jiné veci se nazývajíjsoucny ne proto,
že b~ m~ly, s~y o sobč nejakou cost a byly jsoucny s ohledem na sebe samy·
~eVY.J,~dru~1totiž. takto a~solu.tne nejaké "co". Ale nazývají se jsoucny, protož~
~sou nččím na jsoucnu , to Je protože mají nejaký vztah k substanci která je
J~~ucnem osobe. Neoznačují totiž cost, protože nčkteré jsou kvalitam'i jsoucna
čili substance, ne které kvantitami, jiné trpnostmi nebo néčím takovým .
označen o jinými kategoriemi. ' co Je

20 Prot~ snad n~kdo,mUže být v nesnázi, zda také jíti, uzdravovati a
~edetl, každe zv~ašť a všechno ostatní takové, znamená néco
Jsoucího. nebooneJs~ucího. Neboť nic z toho není ani pŕirozené o
~o~e, a~ nem uže ,být o~louč~no od substance, a i když náleží také
~e jS~Uclm:l, ~latl t? s~lše o jdoucím, sedícím a uzdravujícím. To
~eSplS~neč~ J,SOUCI~,Jakse zdá, pončvadž podrnčt, jemuž náléží,
Jev?ečlm určitým; to Je však substance a jednotlivina jež spolu s
pnslušnou výpovedí bývá vyjádŕena, nebol' dobré nebo sedící se
ne~?ví?á ~e~ príslušn~ jednotliviny. Je tedy zjevno, že každému
urcem n~l~zl jsoucnost Jenom proto, že je substance. A tak asi
substa~cI ~!2,co prvnč jest nikoli jako určení na jiném nýbrž
proste Jest. '

Za?r.t!h~,. tam, k~e h~á "prot~ snad", to dokazuje jakýmsi pŕíkladern. Protože
totiž jlna jsoucna JsouAs~uc~y, Jen pokud se vztahují k substanci, mňže vzniknout
po~hybnost o tčchto jiných jsoucnech v prípade, že jsou označena abstraktními
jmeny, be~ ~tahu k s~bstanc~, jsou-li jsoucny nebo nejsoucny, zda totiž chození,
uzdravo~am a sezem a další tak?vé abstraktne označené veci jsou jsoucnem
nebo nejsoucnem. A P?~?b~e Je tomu pri jiných takových včcech, jsou-li
o:načeny abstrak.t~e, .at. JIŽ JSou takto označeny činnosti jako v uvedených
príkla~ech, ?ebo nikoh, Jako Je tomu u bčlosti a černosti. Co se toho tedy týče
nezdají se být,abst:aktne označené akcidenty jsoucny, protože žádný z nich není
s to osobe ?ýt, nybrž bytí každého spočívá v bytí v jiném, a ne ní možné z nich
~eco od de lit od substance. A prot o označí-li se abstraktne jako by to byla
Jsou,cna o sobé a oddel~ná od .s,ubstance, zdá se, že to takto nej~ou jsoucna. S tím
ne:u ve sp'0r~, ~e. ~pusob, jímž slova označují, neodpovídá bezprostredne
zp~sob~, jimz .vecI jsou; ~dpovídá vécem prostŕednictvím zpňsobu chápání.
P~Jmľ JSou, totiž podobami vecí, slova pak pojmu, jak se praví v první knize O
vyjadŕování. '
.. ,Tieb~e ~pusob byt~ akcide~tu ~ení takový, že by byly o sobč, nýbrž jsou v
jmem, muže Je rozum presto chápati osobe, protože je mu vrozeno oddélovat
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ty veci, které jsou pŕirozené spoj eny. A proto abstraktní jména akcidentu
označují jsoucna, která sice v néčem jsou, ale neoznačují je na zpňsob vecí, které
jsou tím to zpňsobem. Veci označené abstraktními jmény by totiž bylynejsoucny,
kdyby po vecné stránce néčím byly. Abstraktne označené akcidenty jsou tedy,jak
se zdá, nejsoucny. Více se zdajíbýti jsoucny, jsou-li označeny jmény konkrétními.
Zdá se totiž, že náleží-li k jsoucímu, platí to spíše o jdoucím, sedícím a uzdra-
vujícím, protože zde se samotným významem jména poukazuje na nejaký
subjekt. Akcidenty jsem tu totiž označeny s ohledem na svou srostlost (konkrétnost)
se subjektem. Tím subjektem je substance. A proto každé takové jméno, které
označuje akcident v jeho konkrétnosti se substancí, zahrnuje, jak se zdá,
kategorii substance. Ne ovšem tak, že by substance byla částí významu takových
jmen ("bílé" ,jak je v kategoriích, označuje pouze kvalitu), nýbrž pokud takováto
jména označují akcidenty, které jsou v substanci. "Dobré" nebo "sedící' se totiž
nevypovídá bez "príslušné jednotliviny", tj. bez substance. Taková jména totiž
označují akcident srostlý (konkrétní) se substanctAprotože se nezdá, že by
akcidenty, jsou-li označeny samy osobe, byly jsoucnem, nýbrž jen pokud jsou
označeny v konkrétnosti se substancí, je zjevné, že veškerá jiná jsoucna jsou
jsoucny s ohledem na substanci. A z toho je dále zjevné, že je substance to, "co
prvnč je, nikoli jako určení na jiném", jako je tomu u akcidentň. Být bílý není
totiž naprosto být, nýbrž být v néjakém ohledu. To je patrno z toho, že když
nčkdo začíná být bílý, neŕíkáme, že začíná být naprosto, nýbrž že začín á být bílý.
Když totiž Sókratés začne být človčkern, ŕíká se, že začne být naprosto. Být však
bílý znamená být v néjakém ohledu.

31 Slovo "první" se vypovídá sice v mnoha významech, ale substance
je v každém smyslu nejprvnčjší pojmovč, poznatkovč i časové.
~boť žádnájiná kategorie není odlučitelná, nýbrž pouze ona. Ale
i pojmovč je toto jsoucno první. Neboť pojem substance musí být
obsažen také v pojmu každé veci. A máme za to, že nejlepší vedení
o každé veci máme tehdy, když jsme poznali, co je človek nebo
oheň, nikoli jaký je, jak veliký nebo kde je, ježto i to všechno víme,
když jsme poznali, co je kvantita a kvalita.

Když pak ŕíká "slovo první se vypovídá", ukazuje, jakým zpňsobem se o
substanci ŕíká, že je první. A praví, že se ono "první" vypovídá mnoha zpúsoby,
jak se o tom jednalo v páté knize, že však je substance první mezi všemi jsoucny
tŕemi zpúsoby: co do poznání, co do definice a co do času. A že je první mezi
ostatními co do času, se dokazuje z toho, že žádná 'iná kate orie není od
substance oddčlitelná, avšak substance je oddčlitelná od jiných. ádný akcident
se tot nevyskytuje bez substance, ale s~uje se nčkdy substance, kteránemá
akcident, A tak je patrné, že ne vždy, je-li substance, je akcident, ale naopak.
A proto je substance dŕívčjší co do času.

Aje také první co do definice, cožje patrné z toho, že v definici libovolného
akcidentu je treba kl~nici substance. Tak jako se totiž v definici plos ého
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klade n.os) t~ s~ v ~efmici libovoln~ho akcidentu klade jeho vlastní subjekt.
~ t~ Jako Je žiVOČIChco do definice diíve než človek, protože se defmice
živočícha klade v defmici človeka, stejnč je i substance co do defmice diíve než
defmice akcidentň.

Je zi'ejm~, že je diíve i co do poŕädku poznám. To je totiž první v poŕádku
pozn~,. ~?Je více známé a více ukazuje vec. Každá vec se pak více zná, po-
zná-li se jep substance, než když se pozná její kvantita nebo kvalita. Tehdy si totiž
my~líme, že o vécech nejvíce víme, když je nám známo, co je človek nebo oheň.
To Je "!~ne~.když jen po~áme, j~ je, nebo jak je velký, či kde je, nebo nčco,
co patn ?o )mé k~t~gone. Proto i o tčch včcech, které náleží do kategorie
akcidentň, vune nejvice tehdy, když o každém víme, co je. Tak napr. když známe
ono "jaké", máme vedení o jakosti čili kvalite, a kdyžvíme, co je ono "jak veliké"
máme v~dení o ~,~tite. ~ak jako jiné kategorie mají bytí pouze tím, že jsou ;
substanci, t,a~ ~aJll to, že jsou poznáváiiy, pouze nakolik participují na nččem,
co se poznava Jako substance tedy jako ono "co je".

Met.l028b
2 A již odedávna a také v prítomné dobe stále o akovaná a nikdy

~ostatečne nevyi'ešená otázka. co je jsoucno, neznamená nic
~mého než otázku, co je substanéél Neboť jedni tvrdí, že toto
jsoucno je jedno, druzí, že je jich více než jedno, jiní, že je jich
ne?mezený počet, a opet jiní, že počet nekonečný. Proto také my
nejvíce a predne a takŕka jenom k tomu musíme zamčŕit své
zkoumání, co je jsoucno v tomto smyslu.

P~ ŕíkä .'~ajiž". l!~a:uje totéž, tj. že je treba jednat pouze o substanci, ze
zpu~obu,JII?ž mlu~ J~ filosofové. Ríkä, že filosofové vždy hledali a pochybovali,
a to Jak v minulosti tak 1 V. prítomné dobe, co je jsoucno. A to není nic jiného než
hledat ,ayo~hybo~at, c? Je substance vecí. o tomto jsoucnu, totiž o substanci,
nlKten rekli, že Je to Jedno nepohyblivé, jako Parmenidés a Melissos nebo
pohyblivé,)~o sta:ší badat~l~ o ~Hrod~, kteŕí pr~dpokládali, že je jen' jeden
Iátkový pnncip včcí, Mysleli SI totiž, že Jen látka Je JSouCÍ substancí, A tak je
pa.trn.é, že když .I:red~k.ládali, že je jedno jsoucno, protože je jeden látkový
pnncip, rozumčli jedním jsoucnem Jednu substanci. Nčkteŕí však pŕedpoklädali
že je více látkových principň a tudíž ivíce substancí včcí, Nčkteŕí z nich jich kládli
~onečný počet, ,Empedoklés napr. čtyŕi živly. Jiní jich kladli nekonečný počet,
Jako Anaxa~ora~ nekonečný počet podobných částí a Démokritos nekonečný
po.čet n~delitelnych teles. A proto, když filosofové pojednávajíce o jsoucnech
pŕihlíželi pouze k substancím, i my musíme uvažovat "co je jsoucno v tomto
smysl~", tj. o subst<lD:ci,co totiž je. A musíme tak činit "nejvíce", neboť je to
hlavní cíl, který sledujeme, a "predne", protože se skrze ni poznávají jiné veci
a "taki~~jenom", nebo~ tím, že se "Yfl.lezí,co j: substance, se dosáhne poznánf
~ všeI? JI~ém. A tak po jedné ~tránce Jedná Anstotelés pouze o substanci a po
jiné nikoli pouze. To naznačuje, když užívá onoho "takŕka", jehož se obvykle
užívá v tvrzeních, která nejsou absolutne pravdivá.
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Potenee a akt (K prvni a druhé ptednášce)

Tomáš Akvinský, Suma proti pohanúm, kno 1, kap. 16

V BOHU NENÍ PASIVNÍ POTENCE

, . Vš t o má ve své substanciJe-li Buh vččný, je nutné, že nem v potenci. e o, c být Co totiž

:::s~;~ ~~~:~~';~Ž~~~I::~~akkO~~š~C~e:~:e :~;~epr~~ož~ je vččný.

V Bohu tudíž není poten.ce k kbJh. t . čkdy v aktu časové dŕíve v potenci
Dále. Tfebaje to.co je né ažyvPáoen~laaknt dŕíve než potence protože se

ž k Y e naprosto uv ov no Je ' ..
ne vatu, ?re~d' do aktu nýbrž musí být do nej pi'evedena néčím, co JU
potence neprev l sama . . kým" z ňsobem v otenci má vňči sobč néco
v aktu je. Vše tudíž, co Je néja P, v e v» ľ k . atrno z toho co bylo
dŕí čiší Buh však je prvoí jsoucno a prvru pnčma, Ja Je p ,
i';~:~o\'ýše. Tudíž v sobč nemá žád~ý pi'ím~sek ~otence; z ňsobem možné,

Dále: To co samo sebou nutne Je, nemuže být žádnym p Ož být' má
. .' b t é nemá pŕíčinu Vše však, co mu e ,

P~~čti~~e.~~ ~e I~a~~e ~eká~~n~~;uh však sám seb~u nu~ne je, t~díž není žádným

~Pň~~~ ~~:!~1~~!~,V;:~dťe::~u~~'ľ.~~:i:!d~~f~~~:mČ!~~:
celkem seb,e sam?, ný?r.žjen;e!~~o~~r~~i~~~l·;:tľ!~a~~~ečeho, nikoli sv~u
sama" nem ľčr~n!tmI~~nmltžeJ.leeBuhJ nemá tudíž žádný pŕímčsek potence, nýbrž Jeesenci, První lDI e , Jl ,

čirý g~ie: Takjako je vše s to.být činné, pokud)e v aktu, t~.~ellto ~~heJ~~P~~~~
. b ť h b Je akt toho co Je v potenci. e

je v potenci, ne o po y k natrno ~ toho co bylo i'ečeno. Není v nem tedyneschopný trpčt a ménit se,.Ja J~ 1'",' ,
. by bylo potencí, totiž paSlVOl. . d ak C

mc, co . , kyt ., veci které pŕecházejí z potence o tu. o
Däle: VldlD~e?že se vy~ UJl 'o b' činné. Tudíž musí být nčco jiné

však je v potenci, Je,šte .~em,. a tedy nem~že kr A opet jestliže i to pi'echází z
dŕívéjší, čím se vyvádčjí VeCIz P?ten~e o a , u. t nčco !iné čím se pŕevädí do

~~:~~~~ ~~a~~~~~ž~~~~r~~~~~~b:e:ľo~~~:~. Tudíž ~e ~íkuásídoj!t ~ n;~~~~,
. aktu a žádným zpňsobem v potenci, A o tom n me, e Je .co je pouze v
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Akcident (K druhé pfednášce)

Tomáš Akvinský, Suma proti pohanúm, kno 1, kap. 23
(Uryvek)

V BOHU NEM ŽÁDNÝ AKCIDENT

Dále: Všechno, co je v nččem akcídentäíne, má pi'íčinu, proč v nem je, protože
je čímsi mimo esenci toho, v čem je. Je-li tedy néco akcidentälnč v Bohu, musí
tomu tak být díky nejaké pŕfčiné, Buď je však pi'íčinou akcidentu sama boží
substance nebo nčco jiného. Je-li to néco jiného,je tŕeba, aby to vyvíjelo na boží
substanci nejakou činnost. Nic totiž neuvádí nejakou formou, ať substanciální at'
akcidentální, do nejakého pŕíjemce jinak, než že vôči nemu vyvíjí nejakým
~~u~be~ činnQst. Vyvíjet nejakou činnost totiž znamená púsobit, že je nčco v
aktu, k čemuž dochází skrze formu. Tudíž bude Buh trpét a bude uvädčn do
pohybu nejakým činitelem. To je však proti tomu, co jsme zjistili dŕíve, Je-li však
sama boží substance pŕíčinou akcidentu, který v ní je, je nemožné, aby byla jeho
pŕíčinou co do toho, čím jej pi'ijímá, protože pak by se totéž jako takové
pŕevädčlo samo do aktu. Tudíž je nutné, je-li v Bohu nejaký akcident, aby Buh
onen akcident néčím jiným pi'ijal a nččím jiným zpňsobil, tak jako telesné
substance pi'ijímají sobč vlastní akcidenty díky pnrozené povaze látky a zptisobují
je díky forme·~To by však Buh byl složený. Výše však byl dokäzän opak.

Dále: Každý subjekt akcidentu se k nemu vztahuje jako potence k aktu,
protože akcident je jakási forma, která púsobí, že je néco v aktu co do
akcidentáIního bytí. V Bohu však není žádná potenciálnost, jak bylo výše
ukázáno. Nemňže v nem tedy být žádný akcident.

Dále: Všechno, v čem je nčco akcidentálne, je co do své pi'irozenosti nejak
promčnlívs. Akcident má totiž takOVOUpovahu, že mňže v nččem být a nebýt.
Má-li tedy Buh ne co, co mu náleží akcidentálne, bude z toho plynout, že je
promčnlívy, Výše však byl ukázán opak.

A ještč: V čemkoli je nejaký akcident, nemá v sobč vše, čím je, protože
akcident nenáleží k esenci subjektu. Avšak: Buh je vše, co v sobč má. Tudíž není
v Bohu žádný akcident. Prosti'ední veta se dokáže takto; Všechno je vznešeneji
v pi'íčine než v účinku. Buh je však pŕíčinou všech včcí, Proto cokoli v nem je, je
v nem nejvznešenejším zpňsobem. Nejdokonaleji však náleží nččemu to, co
samo je. To je totiž dokonaleji jedno, než když se nčco sjednotí s jiným
substanciálne jako forma s látkou, kteréžto sjednocení je zase dokonalejší, než
když je néco v nččem akcidcnrälne. Zbývá tedy, že Buh je, cokoli má.

Dále: Substance nezávisí na akcidentu, tŕebaže akcident závisí na substanci.
Co však neuvisí na jiném, múže se bez neho nékdy vyskytnout. Tudíž muže být
nejaká substanee bez akcidentu. To pak se zdá pŕedevším näležet nejprostší

---.§ubstan~akou je substance boží. A tak tedy v boží substanci není žádný
akcident.
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