
Látka _forma - akt bytí (K šesté a sedmé pfednášce)

Tomáš Akvinský, Teologická suma 1,50,2

SKlÁDÁ SE ANDEL Z LÁTKY A FORMY?

Zdá se, že se ~ndel ~kládá z látky ai~~~rodu, je složeno z rodu a diference,
1. Vše toti!-, co je obsaženo.v ~ jh Avšak rod se získává z látky a difere~c~

která pŕistupuje k.rodu a ustav;:~e ~~t~fysikY. Tudíž se vše, co je v rodu, sklada
z formy, jak je obpsneno v 8:. bstance Tudížje složen z látky a formy.
z látky a formy. Avšak andel je v r?du s~ t ostÚátky je i látka. Vlastností látky

2. Dále: Ve všem to~, v čem jSOUv as ~ thius'v knize o Trojici, že prostá
je však prijím at a být n~sltelem·SP~oto pr~~k~~~edáváme práve u andčlú. Tudíž
forma nemňže být subjektern. tím se v
jsou andelé složeni z látky a f?rmy., . f rma .e čirý akt. Avšak andel není

3. Dále: Forrnaje akt. Co)e tud,IŽjen~m t ,j nýbrž má formu v látce.
čirý akt, tím je jen Buh. TU~IŽ nem pou ou ilátkou Forma která není v látce,

4. Dále: Forma je ohramčena a ~ezen~ k ·č á nebol' každá stvorená
.e tudíž nekonečná. Avšak forma andela n?O! ne one n ,
véc je konečná. Tudíž je forma andela v latce. .v

. k O b ž' h iménech že totiz
Avšak proti tomu je, co pravíDiony~~US,ve 4. ap. o IC J '

první tvorové jsou netelesní a nematenalm.
•• -eÓ» délé složeni z látky a formy. A tohle

Odpovídám: Nékteŕí tvrdili, ze jSkO~anp en života Predpokládá totiž, že
ší háiit A . ebron v mze ram· .mínení se pokouší jl VlC . ,. dlišné i vecne Na netelesné substanct

vše, co rozum chápe jako ~dlIšne, j~í ~el~s~~ ~hoduje·. Z toho chce pak vyvodit,
poznává však rozum nčco, v ern se s . ni .akoby forma. A to, co
že to čím se liší netčlesné substance o~ t~l~s~é, je p~očni je její látka. A kvlili
j.e subjektem této odlišující formy ~ j: j.a o. y tSoPuž°euniv~rsální látku, takže je

dí ž d h ' a telesne VC'CImaji "tomuto tvr l, e uc ovO!, b t k vtištena do látky duchovnIch bytostí,
podle toho forma netelesne su stance a, l 'h

. kvanti vt·štena v látce vécí te esnyc . ,jako je forma vantIty I Ž d h vní a telesná jsoucna nemohou mít
Je však na pr;ní pohle~ ~atrno, e ucc~ovní a telesná forma pŕijata v jedn~

jednu látku. Nem totiž mozne, aby byla ~udna vec zároveň telesná a duchovn!.
části látky, protože to by v~~la,čl~elne jef ·iná duchovní. Látku lze však
Zbývá, že jiná část látky pnpma teleksno~ ormOudajtraní-li se kvantita, je látka

. ,.. kud je pod vantitou. s , h
dčlit na části, jen po , F ik A t k nezbývá než že je látka duchovnIC
nedčlitelná, jak se pravl v 1..kno ys~ y. av é Je tudíž nemožné, aby telesná a
substancí subjektem kvan~lty, což)e nemozn .
duchovní subst~nce mčly j,e~nu la~ku. mová substance mčla vôbec n~ja~ou

Dále však je nemo~ne .1 to; a y rozu h své substance. Chápání je vsak
látku. Každá vec je totiž .~m~a po~le pova '! .eifho predmetu, z néhož se
činnost veskrze nematenalm. To je patrne z j j
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každému aktu dostává to, jakého je druhu a jaké má pojmové určení. Chápe-li
rozum totiž nčco, chápe to jen natolik, nakolik je to abstrahované od látky.
Formy v látce jsou totiž individuální formy, které rozum jako takové nepoznává.
Takže nezbývá, než že je každá rozumová substance veskrze nemateriální.

Není pak nutné, aby ty veci, které jsou odlišné co do chápání, byly odlišné i
vecne, protože rozum nechápe veci zpňsobem, jímž veci jsou, nýbrž svým
zpňsobem. Proto materiální veci, které jsou pod úrovní našeho rozumu, jsou v
našem rozumu jednodušším zpňsobem, než jsou samy v sobč. Andélské sub-
stance jsou ovšern nad úrovní našeho rozumu, a prot o je náš rozum nemúže
postihnout, jak jsou samy v sobč, nýbrž je postihuje svým zpňsobem, jakým
postihuje veci složené. A tak také postihuje Boha, jak bylo výše ŕečeno.

Na první námitku je treba ŕíci, že druh je ustavován diferencí. Jsoucnem
nejakého druhu je však vše, co vytváŕí nejaký speciální stupeň mezi jsoucny.
Druhy vecí jsou totiž jako čísla,jež se liší pŕičtením nebo odečtením jednotky,jak
se praví v 8. kno Metafysilcy. V materiální veci je však nčco, co ji vymezuje, že je
jsoucnem určitého speciálního stupne, totiž forma, a je v ní i néco jiného, co je
formou vymezováno, a to je látka. Proto se získává z nččeho jiného rod a z jiného
zase diference. Ale ve vécech nemateriálních není nčco jiného vymezující a
vymezované, nýbrž každá taková vec zaujímá mezi jsoucny určitý stupeň sama
sebou. A tudíž rod a diference v nich nepocházejí z nččeho pokaždé jiného,
nýbrž z jednoho a téhož. To se však liší s ohledem na náš zpňsob uvažování.
Pokud náš rozum má na zreteli onu vec nevymezenč, činí si o ní rodový pojem,
pokud vymezenč, pojem diference.

Na druhou námitku odpovídám, že tento dúkaz pochází z knihy Pramen
života. ') A byl by to dúkaz vedoucí nutne k záveru, kdyby zpňsob, jímž pŕijímá
rozum a jímž pŕijímá látka, byl týž. Ale to zrejme není pravda. Látka totiž pŕijímá
formu, aby se díky ní stala substancí určitého druhu, buď vzduchem nebo ohnérn
apod. Takovým zpúsobem však rozum formu nepŕijímá. Kdyby pŕijímal, ukázalo
by se pravdivým mínéní Empedoklovo, který tvrdil, že zemi poznáváme zemí a
ohnčm. Avšak rozumem poznatelná forma je v rozumu jako pouhý pojem
formy. Takovéto pŕijetí není zpúsob, jímž pŕijímá látka, nýbrž je to zpňsob, jírnž
pŕijímá nemateriální substance.

Na tretí námitku odpovídám, že tŕebaže v andélu není složení z formy a
látky, je v nem nicméné akt a potence. To je možné ozŕejmit si úvahou o včcech
materiálních, v nichž je dvojí složení: První z formy a látky, které ustavuje
nejakou pŕirozenost, Takto složená pŕirozenost není však svým bytím, ale bytí je
jejím aktem. A tak se tedy pŕirozenost vztahuje ke svérnu bytí jako potence k
aktu. Odstraníme-li látku a pŕedpokládáme-li, že trvá o sobé bez látky samotná
forma, je tu ještč její vztah k samotnému bytí, což je opet vztah potence k aktu.
A takové složení je, jak je patrno, v andčlích. A to je to, co nékteŕí vyjadŕují tak,

') Srv. pozn. 23 na str. 104
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že ŕíkají, že je andel složený z onoho "čím je" a "co je" nebo z bytí a z toho, co
je, jak praví Boethius. Neboť ono "co je" je sama osobe trvající forma, ono
"bytf' je pak to, čím substance je, tak jako beh je to, čím béžící beží. Ale v Bohu
není néco jiného bytí a co je, jak bylo výše ukázáno. Tudíž je Buh čirý akt.

Na čtvrtou odpovídám, že každá stvoi'ená véc je naprosto konečná, protože
její bytí není osobe trvající absolutno, nýbrž je omezeno pi'irozeností, které
náležL Nic však nebráni tomu, aby nejaká pi'irozenost byla nekonečná po určité
stránce. Materiální veci jsou nekonečné vzhledem k lätce, ale konečné vzhledem
k forme, která je ohraničena látkou, v níž je pi'ijata:) Nemateriální substance
jsou konečné vzhledem ke svému bytí, ale nekonečné s ohledem na to, že jejich
formy nejsou pŕijaty v jiném. Je to, jako bychom ŕekli, že je oddelená existující
belo st nekonečná co do belosti, jež není vymezena na nejaký subjekt, že však je
její bytí konečné, protože je vymezené nejakou speciální prirozenostL A prot O
se ŕíká v knize O pi'íčinách, že duchová substance je konečná shora, nakolik totiž
pi'ijímá bytí od néčeho, co je vyšší než ona, ale nekonečná zdola, protože není

pi'ijata v nejaké látce.

Co je život (K sedmé pfednášce)

Tomáš Akvinský, Teologická suma 1,18,1
(Zkráceno)

ŽIJi VŠECHNY PRIROZENÉ VECI?")

Zdá se, že všechny pi'irozené veci žijí.
1. Filosof totiž praví v 8. kno Fysiky, že je pohyb jakýmsi život ern všech

pi'irozených vecí. Avšak na pohybu mají účast všechny pŕírozené veci.
2. Dále: O rostlinách se ŕíká, že žijí, pokud v sobé mají princip rústu a

zmenšovánL Ale místní pohyb je dokonalejší a pi'irozene dŕíve než pohyb rňstu
a zmenšování, jak bylo dokázáno v 8. kno Fysiky. Protože však mají všechna
pfirozená telesa nejaký princip místního pohybu, zdá se, že všechna pŕírozená

telesa žijí,

Ale proti tomu je, co praví Dionysios v 6. kap. O božích jménech, že rostliny
mají život v jeho posledním ohlasu. Z toho lze totiž soudit, že mají nejnižší
stupeň života0--le te~sa, která nemají duši, jsou pod r~tlinami. Tudíž n~

')K omezenostiformy (a obecne aktu) látkou (a obecne potencí), kteráji pfijímá,
STV. pozn. ad 83, str. 107
OO) Pfirozené veci (kámen, rostlina, zviie ap.) se /iší od vecí umelých, jako je tôžko,

loď, vUz ap.

62

. Odpovídám: Co žije a co nežii e s ňže .
jsoucen, u nicbž se život projevuje zj~ , e eZ'? me na.~~I~ rozeznávat podle
O rostlinách se totiž praví že u živoč':\'o .1e~e vš~ ŽIJIživočichové. V knize
živými a neživými bytostmi rozeznáv IC u Je život zjevný, Tudíž je tŕeba mezi
ž~vočichové. To je však to, čím se u ni ~t1{odle toho, p~dle čeho se ŕíká, že žijí
hm posledním. Nejprve se však o živ~čic~~t ľ~oJeV! n~}prve a čím setrvává jako
sebe hýbat. A i'íka se, že žije tak dlouho d k dt že žije, když se začne sám od

'Když se totiž již od sebe ni' ak nehvb '. o u u neho takový pohyb neustane.
tehdy se ŕíká, že je živoči~h mr y ;' al~.Je do p,ohybu uvá?en jen nččím jiným,
vlastním smyslu živá jen ta jsou~ k~r~iž ne~Jakýme.Z t~ho Je patrno, že jsou ve
sebe pohybujL Život se pri tom dtuže b S~tn J l ,ruhem pohybu sama od
rozumí jako aktu nedokonalého ti ra ~e vastnun smyslu, takže se mu
povšechn~, takže se mu rozumí lJ.~t~t~ ~~~~:Jotenci; aneb~ se môže b:át
rozum ove a smyslové poznání .ak ' ého, když se životem nazýva
v~~m tom, co usiluje vyví et ~i. se pravi v 3. kno .0 duši.') "Živý" se ŕekne o
pnrozenosti není úsilí o pdhyb n!~ ~?2b ~~bo čmnost. Ta telesa, v jejicbž
snad na základe nejaké podobnost~. n J ou mnost, nelze nazývat živými, leda

K první nám itce je treba ŕíci že on Filo prvním pohybu, totiž poh bu nebe omu I osofovu výroku lze rozum et buď
z~ôsobem lze ŕíci, že poh; je jako~ký~~~~:!, n~?o o p~hybu ~bec. A obojím
základč podobnosti a nikoli že b .. Y b l l p!lfozenych VeCI,ovšem jen na
veškerenstvu pŕirozených vicíjak~Jlmh b vdastn~:Neboť pohyb nebes se má k
živočicha. Podobne se má i p.' po, y hsr ce, JlIDŽse uchováva život k celku

bd b . nrozeny po yb k pŕirozený e . k'
o o a ŽiVOtní činnosti Kdyby tudíž b l šk nym v cem Ja o jakási
živočichem, takže by onen oh b I Y o ve er~n.stvo telesných vecí jedním
tvrdili, plynulo by z toho, že~e ~oh~~C~áz~ o.~ VOltr~o hybat.ele, jak nčkteŕí

•. K druhé námitce: Težká a lehká tel~~a pnrozenyc.~ t.eles životern.
pnrozené prostredí tj mimo sobč It' ~e pohybují, Jen pokud jsou mimo
pŕirozeném míste,j~'i~h oh b vas ol mlst? Jsou-li však na sobč vlastním,
pohybují životním p~hyb~m ypr~~~á;\N~~rOtl tomu se rostliny a jiné živé veci
ale nikoli, když se k nemu blíží nebo ~euz ~~~u ve své~ pŕirozeném prostredí,
lew.cá telesa se pohybují vlivem vnčišího hbo ~d~uJ1 ..Krome toho: Težká a
vznik a formu,nebo vlivem toho co odst aň ~ ate e, jímž Je buď to, co jim dalo
prohibens» jak se praví v 8 kn F iky i takse. co v pohybu brání «tzv. removens
telesa.' . . ysi ,a t se nepohybují sama,jako to činí živá

') Smys/: Slovem "život" /ze rozum et buď on "
rozumové poznánl, jež neni pohybem ale hnb samopohyb" anebo smyslové a, e po y em se ziskává.
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Tamtéž čl. 2 (pouze úryvek}

JE ŽIVOT NEJAKÁ ČINNOST?

, v Č no ie patrné že náš rozum, kterému
Odpovídám: Z t~ho, co ~ylo vy~e ~e~e; ~ost vecí ~chází ze smyshi, jejichž
pi'ísluší po~ávat Jak? svUJvl~:: ~~~nty. A z toho p~chází, že k poznání esenc~
vlastním predmetem JSo~vnčj lč' Cl veci navenek projevují. A protože VeCI
vecí dospíváme pomOCI toh?, ~ se áváme jak je patrno z pi'edchozího, vede
pojmenováváme p~dle toho, J~ J~~z:etšinou' podIe vnčjších vlastností. Taková
to k tomu, že esenci pOJmenovav, že označují samotné esence vecí, k
jména se pak n,e~dy ber?u ~~m ľname~dy se však berou ve smyslu vlastno~tí,
jejichž označovam byla puvo UIv, nd: se iich ovšem užívá v méné vlastmm
z nichž byla odvozena. V tom pnpa "tel~so" kterého se užívá k označení
smyslu. Je to patrné napr. na jménu ·'C· ozmé .aleužívásetohojména
nejakého rodu s.ubstancí po?Ie toho, ,ž~~r~JI ~~erii ~kud totiž bereme teleso
"teleso" nékdy l k označení samotnyc l ro ,
jako druh kvant~ty. ." . " Jméno "život" se totiž získává z nččeho,

A podobne je tomu ~s ~vote?I . oh buje. Pŕece se však toho
čím se vec navenek proje~jeh tot~bž~ te ~=~e~ s~bstance, které podie její
jména neužívá k označení to o, ny r b silovat jakýmkoli zpusobem o
pi'irozenosti náleží s~~"se pOhY:áo:~ t~~o~o~ prirozenost a "život" zna~en~
činnost. A podle toho žít z~,aI?e" v méné vlastním smyslu jako Žlvotm
totéž abstraktné. ~ek?y s~ ŽIV~~O~:~~ Tak praví Filosof v 9. kno Etiky, že žít
činnosti, z mchž Je jmeno žlvft ~ 'mání nebo užívání rozumu.
spočívá v první ŕadé ve smys ov m VOl

Co je metafysika (K desáté prednášce)

Pfedmluva Tomáše Akvinského k Aristotelové Metafysice

. . , écí vádáno kjednomu cíti, musí
Kdyžje - jak učí Filosof ve s~~~olit1ce - ~ce v, CluSb~r usmerňované a ŕízené. To
jedna z nich usmerňo~~t a ~ldi~,ostatní ~a~~ľ:ať ľuše pi'irozene poroučí a telo
je patrné na pŕíklad pn spoj~m. du!~t :!h; nostmi duše. Smyslová žádostivost
.p.oslouchá. podobny vztah j~ l m v. P ého oŕádku podrobena rozumu.
(pfímá i nepŕímá) má,~ýt totI~odle ľ!~OZ~jedn:mu, totiž k lidské blaženosti;
Veškeré vedy a Ume~l jSOU~'~il ~ : Yostatní Té se p~o právu dostáva
Proto je nutné, aby J,edna n a v ec ~ iž rfdit iiné
jména "moudrost". Ukole~ moutýdr::~ Je~~:tit pi'miéd~e-li se pečlive k tomu,

Jakáje.to pak veda av~e. o se . '~~ak r~ví Filosof v již zmínené kn~ze-
díky čemu Je nčkdo s to nd~. Tak t,a~~í ~odl~ pi'irozeného poŕádku jiné a jSOU
~i~~hvynikán·ajíckídre~~~~~~O~t~i'~:~jí ~[l~é telo, rozumu však mnoho nemají, jsou
jejic p y, '
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pŕirozenč ot roky, tak i ta veda má ŕídit jiné, která je nejvíc rozumová. ~kovou
je však ta, která se zabývá vécmi nejvíce odpovídajícími rozumu.

Tomu, že nčco "nejvíc odpovídá rozumu", lze však rozumét trojím zpúso-
0rem. Zaprvé podie poŕádku rozumového poznání. Více odpovídají rozumu,jak( '1 e zdá, ty veci, dl nimž nabývájistoty. Protože pak rozum čerpájistotu vedení

z príčin, zdá se ýt rozumu nejvfc odpovídající vecí znání ríČin. á se proto,
že jiné vedy ŕídí ta, která se zabývá prvními príčinami. - I l...D ;)

Zadruhé na základe srovnání rozumu se smysly. Rozum se totiž liší od
smyslového vnímání, jímž jsou poznávány jednotlivé veci, tím, že - jak se zdá -
postrehu·e veci všeo ~. Podie toho-tedy ta veda nejvíc odpovídá rozumu,

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

Zatŕetí na základe povahy samotného rozumového poznání. Cokoli má totiž
rozumovou schopnost, má ji díky tomu, že není s~no s látkgu. Rozumu musí
totiž odpovídat v nejvyšší míŕe ty veci kt ré js U ejrice oddelen od látky.
Rozumem poznateiné 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 odd eleny od smysly Qostižitelné látky veskr~ to nejen co do poznání,
jako je tomu u matematických predmetu, nýbrž co do bytí, jak je tomu u Boha

-"' ...•·••.•.•..Iigencí, Veda, která uvažuje o takovýchto včcech, je - zdá se - neivíc
rozumová a <je jaksi> královnou a paní jiných. I

Tento trojí zpňsob chápání poukazuje však nikoli k rňzným, nýbrž k jedné
vede. Neboť on 'še zmínčné oddelené substance jsou obecné a jsou prvními
pi'íčmami-bytL Táž veda musí však zkoumat i vlastní príčiny nejakého rodu i ten
rod sám - jako napi'. pŕírodovčdec zkoumá principy pŕirozeného telesa. Tudíž
musí být vecí téže vedy zkonmat separované substance a společné jsoucno, což

jeroa, jelio sou ony su stance společnými a všeobecnými príčinami.
Z toho je patrno, že ona výše zmínénä veda uvažuje o trojím "šak nechápe

každé z nich jako svňj subjekt, nýbrž toliko společné jsoucno, To je totiž
subjektem té které vedy, čeho hledáme príčiny a nutné prúvodní vlastnosti,
nejsou jím však príčiny, 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 ŕfci, že celá
smeruje k poznání tčch vecí, které jsou oddéleny od látky jak co do bytí, tak co
do poznaní. Co do bytí a poznání jsou 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 společné jsoucno. Tak by tomu však nebylo,
kdyby co do bytí závisely na látce.
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