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Age igitur ingrediamur et unumquodque ut intellegi atque capi potest dispici-
amus; nam, sicut optime dictum uidetur, eruditi est hominis unumquodque ul

ipsum est ita de eofidem capere temptare. Nam cum tres sint speculatiuae par-
tes, naturalis, in motu inabstracta avun:E~a[pE:1"OC; (considerat enim cotpotum
formas cum materia, quae a corporibus actu separari non possunt, quae cotpota
in motu sunt ut cum terra deorsum ignis sursum fertur, habetque motum forma
materiae coniuncta), mathematica, sine motu inabstracta (haec enim formas
cotpotum speculatur sine materia ac per hoc sine motu, quae formae cum in_
materia sint, ab his separari non possunt), theologica, sine motu abstracta atque
separabilis (nam dei substantia et materia et motu caret), in naturalibus igitur
rationabiliter, in mathematicis disciplinaliter, in diuinis intellectualiter uersari
oportebu neque diduci ad imaginationes, sed potius ipsam inspicere formam
quae uere forma neque imago est et quae esse ipsum est et ex qua esse est.
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PROOEMIUM
Proposuit superius Boethius sententiam catholicae fidei de unitate trini-
tatis et rationem sententiae prosecutus est. Nunc intendit procedere ad
inquisitionem praedictorum. Et quia secundum sententiam philosophi in
II metaphysicae ante scientiam oportet inquirere modum scientiae, ideo
pars ista dividitur in duas. In prima Boethius ostendit modum proprium
huius inquisitionis, quae est de rebus divinis. In secunda vera parte secun-
dum modum assignatum procedit ad propositum inquirendum, ibi: quae
vere forma est etc ..

Prima pars dividitur in duas. In prima ponit necessitatem ostendendi
modum inquisitionis. In secunda modum congruum inquisitioni praesenti
ostendit, ibi: nam cum tres sint etc .. Dicit ergo: igitur, ex quo constat hanc
esse sententiam catholicae fidei de unitate trinitatis et indifferentiam esse
rationem unitatis, age, adverbium exhortandi, ingrediamur, id est interius
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Část III.

Ipostupme tedy a podívejme se na všechny zminéné body, jak mohou být na-r ~lédnuty a pochopeny, neboť jak se zdá, bylo velmi dobre iečeno, že vzdelaný
človek se má pokoušet získat jistotu o všem tak, jak je samo o sobi. Existují
th oblasti spekulativní vedy: pfírodní, která se zabývá tím, co je v pohybu,
a která není abstrahovaná, avun:E~a[pE:1"OC; (uvažuje formy teles s materií,
phčemž formy od teles nemohou být aktuálne oddčleny, a forma spojená s ma-
terií má pohyb, protože telesa jsou v pohybu, napr. zeme klesá, oheň stoupá),
matematická, která se zabývá tím, co není v pohybu, a která není abstraho-
vaná (uvažuje formy teles bez materie, a tedy ibez pohybu; tyto formy jsou
však v materii, takže je od teles nelze oddélu), a teologická, která se zabývá
tím, co není v pohybu, a která je abstrahovaná a separovatelná (neboť božská
substance je prosia materie ipohybu). Bude tedy trebapostupovat v pfírodních
vedách racionálne, v matematických systematicky a v božských intelektuálne
a nenechat se rOZptýlitk predstavivosti, nýbrž splše nahlížet samu formu,kierif
je vskutku formou a ne obrazem, a která je samým bytím a z které bytí pochází.

A. M. S. Boethius: De Trinitate 2

PREDMLUVA
Poté, co Boethius predložil nauku katolické víry o jednote Trojice, pro bral
i pojem samotné té to nauky. Nyní hodlá pŕistoupit ke zkoumání toho, co
bylo ŕečeno. A protože podIe učení Filosofa ve 2. knize Metafyziky' je
pred samotnou vedou treba zkoumat metodu vedy, delí se tato část na dve.
V první Boethius ukazuje príslušnou metodu tohoto zkoumání, týkajícího
se božských vecí. Ve druhé postupuje touto metodou pri zkoumání od slov:
která je vskutku formou atd.

První část se delí do dvou. V první tvrdí, že je nezbytné zabývat se
metodou zkoumání. Ve druhé, od slov jsou-li th atd., se zabývá vhodnou
metodou tohoto zkoumání. Ríká: "proto", z čehož je zrejmé, že jde o nauku
katolické víry o jednote Trojice a že neprítomnost rozdílu je dúvcdem jed-

l ARISTOTELÉS,Meta'&zika 2, 3 99Sall
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inquiramus ipsa intima rerum principia considerantes et veritatem quasi
velatam et absconditam perscrutantes, et hoc modo convenienti; un de sub-
dit: et unumquodque dicendorum discutiamus, ut potest intelligi atque
capi, id est per modum quo possit intelligi et capi. Et dicit haec duo, quia
modus, quo aliqua discutiuntur, debet congruere et rebus et nobis. Nisi
enim rebus congrueret, res intelligi non possent; nisi vero congrueret no-
bis, nos capere non possemus, utpote res divinae ex natura sua habent quod
non cognoscantur nisi intellectu. Un de si aliquis vellet sequi imaginatio-
nem in consideratione earum, non posset intelligere, quia ipsae res non sunt
sie intelligibiles. Si autem aliquis vellet res divinas per se ipsas videre ea
certitudine et comprehendere sicut comprehenduntur sensibilia et demon-

. strationes mathematicae, non posset hoc modo capere propter defectum
intellectus sui, quantumvis ipsae res sint secundum se hoc modo intelli-
gibiles. Et quod modus congruus sit in inquisitione qualibet observandus,
probat inducendo auctoritatem philosophi in principio ethicorum, et hoc
est quod subiungit: nam sicut optime dictum videtur, scilicet ab Aristo-
tele in principio ethicorum: eruditi hornin is est ut unumquodque ipsum
est, id est per modum congruum ipsi rei, ita de eo fidem capere temptare.
Non en im de omnibus rebus potest aequalis certitudo et evidentia dem on-
stration servari. Et sunt haec verba philosophi in l ethicorum: disciplinati
enim est in tantum certitudinem inquirere secundum unumquodque ge-
nus, in quantum natura rei recipit. Deinde cum dicit: nam cum tres etc.,
inquirit modum congruum huic inquisitioni per distinctionem a modis qui
observantur in aliis scientiis. Et quia modus debet esse congruus rei de qua
est perscrutatio, ideo dividitur haec pars in duas. In prima enim distinguit
scientias secundum res, de quibus determinant. In secunda ostendit modos
singulis earum congruos, ibi: in naturalibus igitur etc .. Circa primum tria
facit. Primo ostendit, de quibus consideret natural is philosophia. Secundo,
de quibus mathematica, ibi: mathematica etc .. Tertio, de quibus considerat
divina scientia, ibi: theologia est sine motu etc .. Dicit ergo: bene dictum
est quod ut unumquodque est, ita debet de eo fides capi. Nam cum tres
sint partes speculativae, scilicet philosophiae - hoc dicit ad differentiam
ethicae, quae est activa sive practica - in omnibus requiritur modus com-
petens materiae. Sunt autem tres partes praedictae: physica sive naturalis,
mathematica, divina sive theologia.

Piedmluua 29

noty; "postupme", což je povzbuzení, "a podíveime se", tj. pečlivé a ná-
ležitým zpúsobem zkoumejme samotné nejhlubší principy vecí a pravdu,
která je jakoby zahalená a skrytá. A dále ŕíká: "jedno každé, jak mu že být
nahlédnuto a pochopeno", tj. mluvme o tom zpňsobem, který umožní vec
intelektem nahlédnout a pochopit. Tato dve slova používá proto, že metoda
zkoumání musí být pŕiméŕená jak Zkounlllné veci, tak nám. Kdyby nebyla

"iifíniefená zkoumané veci, pak by vec nemohla být poznána. Pokud by
nebyla vhodná pro nás, pak bych om nemohli nic pochopit, protože patrí
k povaze božských vecí, že nemohou být poznány jinak než__nahlédnutím
intelektu. Proto kdyby o nich chtél nékdo uvažovat podIe pŕedstavivosti,
nemohl by je pochopit, protože tyto veci takto pochopitelné nejsou. Kdyby
však chtél nčkdo vidčt božské veci o sobé s jistotou a proniknout je tak,
jak je to možné u smyslové dostupných vecí a matematických dňkazň,
nebyl by toho schopen, protože jeho intelekt je na to nedostatečný, ač-
koli tyto veci jsou samy o sobč pochopitelné. A to, že by každé zkoumání
mélo mít pŕiméŕenou metodu, dokazuje odvoláním se na autoritu Filosofa,
když fíká: "jak bylo, zdá se, velmi dobre ŕečeno", myslí se na počátku
Aristotelovy Etiky Nikomachovy/ "vzdelaný človek se má pokoušet zís-
kat jistotu o jednom každém tak, jak samo je", tj. metodou pŕiméŕenou
veci samé se pokoušíme získat názor o této veci._U všech vecí totiž není
možné mít stejnou [istotu a dňkazem získanou evidenci. V první knize
Etiky Nikomachovy' čteme slova Filosofova: "Učený človek hledá v kaž-
dém oboru pouze tolik jistoty, kolik povaha veci pŕipouští." Když ŕíká:
"jsou-li tri. .. atd.", hledá vhodnou metodu tohoto zkoumání pomocí srov-
nání s metodarni používanými v jiných vedách. A protože metoda musí
být pŕiméŕená zkoumané veci, rozdéluje tuto část na dve. V první rozdé-
luje vedy podIe vecí, kterými se zabývaií. Ve druhé ukazuje jim pŕiméŕené
jednotlivé metody: "pfírodní. .. atd." V první ŕíká tŕi veci. Za prvé uka-
zuje, čím se zabývá pŕírodní filosofie. Za druhé, čím se zabývá matematika:
"matematická ... atd." Za tretí, čím se zabývá božská veda: "teologie, bez
pohybu ... atd." Tvrdí, že bylo dobŕe ŕečeno, že je tŕeba o všem získávat
názor podIe toho, jak to, co zkoumáme, jest. "Jsou-li tŕi oblasti spekulativní
vedy," neboli filosofie - to ŕíká, aby je odlišil od vedy činné neboli prak-
tické, tj. od etiky -, u všech se požaduje metoda odpovídající tomu, čím

2 Tento výrok v Aristotelové Etice Nikomachovi doslovne uveden není. Gilbertern z Poitiers,
který Aristotelovu Enku iešté neznal, byl pŕipisován Cicerovi. Srov. GILBERT OF POI-
TIERS, Exposuio in Boecii librum pnmum de Trini/a/e, PL 64: l265B.

3 ARISTOTELÉS,E/ika Nikomachova l, lI094b23-25.
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Cum, inquam, sint tres partes, naturalis, quae est una earum, est in
mo tu, inabstracta, id est versa tur eius consideratio circa res mobiles a ma-
teria non abstractas, quod probat per exempla, ut patet in littera. Quod
autem dicit: habetque motum forma materiae coniuncta, sic intelligen-
dum est: ipsum compositurn ex materia et forma, in quantum huiusmodi,
habet motum sibi debitum, vel ipsa forma in materia exsistens est princi-
pium motus; et ideo eadem est consideratio de rebus secundum quod sunt
materiales et secundum quod sunt mobiles.

Deinde exponit de quibus sit mathematica: mathematica est sine motu,
·id est sine motus et mobilium consideratione, in quo differt anaturali,
inabstracta, id est considerat forrnas quae secundum esse suum non sunt
a materia abstractae, in quo convenit cum naturali; quod quomodo sit
exponit. Haec enim, scilicet mathematica, speculatur forrnas sine materia ac
per hoc sine motu, quia ubicumque est motus, est materia, ut probatur in IX
metaphysicae, eo modo quo est ibi motus, et sie ipsa speculatio mathematici
est sine materia et motu. Quae formae, scilicet de quibus mathematicus
speculatur, cum sint in materia, non possunt ab his separari secundum
esse, et sie secundum speculationem sunt separabiles, non secundum esse.

Deinde ostendit de quibus sit tertia, scilicet divina: theologia, id est
tertia pars speculativae, quae dicitur divina vel metaphysica vel philosophia
prima, est sine motu, in quo convenit cum mathematica et differt a natu-
rali, abstracta, scilicet a materia, atque inseparabilis, per quae duo differt
a mathe matica. Res enim divinae sunt secundum esse abstractae a materia
et motu, sed mathematicae inabstractae, sunt autem consideratione sepa-
rabiles; sed res divinae inseparabiles, quia nihil est separabile nisi quod
est coniunctum. Unde res divinae non sunt secundum considerationem
separabiles a materia, sed secundum esse abstractae; res vero mathernati-
cae e contrario. Et hoc probat per dei substantiam, de qua scientia divina
considerat principaliter, unde et inde nominatur.

Deinde cum dicit: in natural ibu s igitur etc., ostendit, quis sit mo-
dus congruus praedictis partibus. Et circa hoc duo facit. Primo concludit
modos congruos singulis partium praedictarum, et huius partis expositio
relinquitur disputationi. Secundo exponit ultimum modum qui est pro-
prius praesenti inquisitioni. Et hoc dupliciter. Primo removendo id quod
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se zabývají. Tyto tri oblasti, o kterých je reč, jsou fyzika, neboli pŕírodní
veda, matematika a božská veda, neboli teologie.4

Jak jsem ŕekl, jsou tŕi oblasti vedy: jedna z nich je pŕírodní, "v pohybu
a neabstrahovaná", tj. zkoumá pohyblivé veci neabstrahované od mater ie,
což vysvčtluie ve svém spise pomocí príkladu. Když ŕíká: "uvažuje totiž
formy teles s materií ( ... ) v pohybu", myslí se tím to, že sama složenina
materie a formy jako taková, má vlastní pohyb, nebo že sama forma exis-
tuiící v materii je principem pohybu. Proto se uvažuje stejné o vec ech

_~ hlediska jejich materiálnosti a zhlediska jejich pohyblivosti.

Dále vysvétluje, o čem je matematika: je "bez pohybu", tj. na rozdíl od
pŕírodní vedy je to uvažování bez pohybu a pohyblivých vecí, "a neabstra-
hovaná", tj. steiné jako pŕírodní veda uvažuje formy, které co do svého bytí
nejsouabstrahované od materie. 1\ yysvčtluie, jak se to deje: "uvažuje totiž

-formy teles bez materie, a tedy i bez pohybu", nebol kdekoli je pohyb, tam
je i materie, jak se dokazuje z pohybu v 9. knize Metafyziky.' Proto je ma-
tematikova spekulace bez materie a pohybu. "Tyto formy" tj. ty, kterými se
matematik zabývá, "jsou však v materii, takže je od teles nelze separovat"
co do bytí. [sou tedy separovatelné zhlediska myšlení, ale .nezhlediskabyte"" ' ..- ""- ._"" ...- ."

""---bále ukazuje, o čem je teologie, tedy tretí oblast spekulativní vedy, které
se také ríká božská veda neboli metafyzika neboli první filosofie: je "bez
pohybu", čím ž je podobná matematice a odlišná od pŕírodní vedy, "abstra-
hovaná", myslí se od materie, "a neseparovatelnä," takže se v obou téchto
bodech liší od matematiky. Božské veci jsou totiž co do bytí abstrahované
od materie a pohybu. Matematické jsou naproti tomu neabstrahované co
do bytí, ale separovatelné v myšlení. Božské veci jsou ale neseparovatelné,
protože separovat lze jen to, co je "Spojené. Proto nejsou božské veci v myš-
lení separovatelné od materie, ale jsou abstraktní co do bytí. U predmetu
matematiky je tomu opačne. Dokladem toho je božská substance, jíž se
božská veda zabývá pŕedevším a od které je i pojmenována.

Když dále ŕiká: "v pŕírodních vedách ... atd.", ukazuje príslušnou me-
todu pro zmínéné oblasti vedy. o tom ŕíká dvojí. Za prvé pŕedkládá metody
pŕiméŕené jednotlivým zmínčným oblastern, což bude dále probíráno. Za
druhé vysvetluje metodu, která patrí poslednímu druhu zkoumání. To delá

4 Srov. ARISTOTELÉS, Metah'zika 6, J1026a18.
5 Tamtéž 9, 8 JOSOb20-22.
6 V Boethiové textu je separabi/is (separovatelná, oddélitelná), V Tornášové citaci Boethiova

textu je však inseparabi/is (neseparovateJná, neoddélitelná),
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est impeditivum dicens: neque oportet in divinis deduci ad imaginationes,
ut scilicet de eis iudicando sequamur imaginationis iudicium. Secundo
ostendendo id quod est proprium, ibi: sed potius ipsam inspicere formam
sine motu et materia, cuius condiciones consequenter exponit ingrediens
ad propositam inquisitionem.

I
I

I
t
[
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dvojím zpúsobem, Jednak odstraňuje prekážku, tím že ŕíká: "nenechat
se rozptýlit k predstavivosti", jak se tomu deje, když o božských vécech
soudíme na základe naší predstavivosti, jednak ukazuje vlastní metodu:
"nýbrž spíše nah1ížet (bez pohybu a materie) samu formu", jejíž vlastnosti
následne vykládá ve svém zkoumJ



QUAESTIO 5

Hic est duplex quaestio. Prima de divisione speculativae, quam in littera
ponit. Secunda de modis, quos partibus speculativae attribuit.

Circa primum quaeruntur quattuor.
Primo. Utrum sit conveniens divisio qua dividitur speculativa in has

tres partes: naturalem, mathematicam et divinam.
Secundo. Utrum natural is philosophia sit de his quae sunt in motu et

materia.
. Tertio. Utrum mathematica consideratio sit sine motu et materia de

his quae sunt in materia.
Quarto. Utrum divina scientia sit de his quae sunt sine materia et

motu.

Articulus 1
Ad primum sie proceditur. Videtur quod speculativa inconvenienter in has
partes dividatur.

1. Partes enim speculativae sunt illi habitus qui partem contempla-
tivam animae perficiunt. Sed philosophus in VI ethicorum ponit quod
scientificum animae, quod est pars eius contemplativa, perficitur tribus
habitibus, scilicet sapientia, scientia et intellectu, Ergo ista tria sunt partes
speculativae et non illa quae in littera ponuntur.

2. Praeterea, Augustinus dicit in VIII de civitate dei quod rational is
philosophia, quae est logica, sub contemplativa philosophia vel speculativa
continetur. Cum ergo de ea mentionem non faciat, videtur quod divisio sit
insufficiens.

3. Praeterea, communiter dividitur philosophia in septem artes libera-
les, inter quas neque naturalis neque divina continetur, sed sola rationalis
et mathematica. Ergo naturalis et divina non debuerunt poni partes specu-
lativae.

4. Praeterea, scientia medicinae maxime videtur esse operativa, et ta-
men in ea ponitur una pars speculativa et alia practica. Ergo eadem ratione
in omnibus aliis opera tivis scientiis aliqua pars est speculativa, et ita de-

OTÁZKA 5rTato tretí část komentáre obsahuje dve otázky. Jedna se týká rozdelení
spekulativní vedy, které se nachází v textu. Druhá pak zpúsobň zkoumání,
které pŕísluší jednotlivým částem spekulativní vedy.

V první otázce jsou čtyŕi body:
Za prvé. Je vhodné rozdélovat spekulativní vedu na tri části: pŕírodní,

matematiku a božskou?
Za druhé. Tyká se pŕírodní filosofie téch vecí, které jsou v pohybu

a v materii?
Za tretí. Zabývá se matematické uvažování, které je bez pohybu a ma-

terie, vécmi, které jsou v materii?
Za čtvrté, Tyká se božská veda téch vecí, které jsou bez materie a bez

pohybu?

Člänek 1

U prvního článku se postupuje takto: Zdá se, že delení spekulativní vedy
na tyto části je nevhodné.

Námitky:
1. Části spekulativní vedy jsou habity, které zdokonalují kontempla-

tivní část duše. Avšak Filosof v 6. knize Etiky7 tvrdí, že védní část duše
- tj. její kontemplativní část - je zdokonalována tŕerni habity, totiž moud-
rostí, vedou a intelektem. Proto jsou části spekulativní vedy tyto tri oblasti
a nikoli ony tri výše zmínéné v textu.

2. Kromé toho: Augustin ŕíkä v 8. knize O Boží obci,8 že racionální
filosofie, což je logika, spadá do kontemplativní nebo spekulativní filosofie.
A protože ve výše zmínéném rozdelení o ní není zmínka, zdá se, že je
nevhodné.

3. Kromé toho: Filosofie se obvykle delí na sedm svobodných umení,
mezi než nepatrí ani pŕírodní ani božská veda, ale pouze racionální a mate-
matická veda. Proto pŕírodní ani božská veda se nemo hou ŕadit mezi části
spekulativní vedy.

4. Kromé toho: Medicína se zdá být nejvyšším zpňsobem praktickou
vedou, a presto se u ní rozlišuje část spekulativní a část praktická. Ze

7 ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova 6, 3.6.7 1139b15-17, 1140b31-1141b8.
8 AURELIUS AUGUSTIN US, De Civitate Dei 8, 4 (CSEL 40.1: 359).



36 Otázka 5

buit in hac divisione mentio fieri de ethica sive morali, quamvis sit activa,
propter partem eius speculativam.

5. Praeterea, scientia medicinae quaedam pars physicae est, et similiter
quaedam aliae artes quae dicuntur mechanicae, ut scientia de agricultura,
alchimia et aliae huiusmodi. Cum ergo istae sint operativae, videtur quod
non debuerit naturalis absolute sub speculativa poni.

6. Praeterea, totum non debet dividi contra partem. Sed divina scientia
esse videtur ut totum respectu physicae et mathematicae, cum subiecta
illarum sint partes subiecti istius. Divinae enim scientiae, quae est prima
philosophia, subiectum est ens, cuius pars est substantia mobilis, quam
considerat naturalis, et similiter quantitas quam considerat mathematicus. ,
ut patet in III metaphysicae. Ergo scientia divina non debet dividi contra
naturalem et mathematicam.

7. Praeterea, scientiae dividuntur quemadmodum et res, ut dicitur in
III de anima. Sed philosophia est de ente; est enim cognitio entis, ut
dicit Dionysius in epistula ad Polycarpum. Cum ergo ens primo dividatur
per potentiam et actum, per unum et multa, per substantiam et accidens,
videtur quod per huiusmodi deberent partes philosophiae distingui.

8. Praeterea, multae aliae divisiones sunt entium, de quibus sunt scien-
tiae, magis essentiales quam istae quae sunt per mobile et immobile, per
abstractum et non abstractum, utpote per corporeum et incorporeum, ani-
matum et inanimatum et per alia huiusmodi. Ergo magis deberet divisio
partium philosophiae accipi per huiusmodi differentias quam per illas quae
hic tanguntur.

9. Praeterea, illa scientia, aqua aliae supponunt, debet esse prior eis.
Sed omnes aliae scientiae supponunt a scientia divina, quia eius est pro-
bare principia aliarum scientiarum. Ergo debuit scientiam divinam aliis
praeordinare.

JO. Praeterea, mathematica prius occurrit addiscenda quam naturalis,
eo quod mathematicam facile possunt addiscere pueri, non autem natu-
ralem nisi provecti, ut dicitur in VI ethicorum. Unde et apud antiquos
hic ordo in scientiis addiscendis fuisse dicitur observatus, ut primo 10-
gica, deinde mathematica, post quam natural is et post hanc moral is, et
tandem divinae scientiae homines studerent. Ergo mathematicam naturali
scientiae praeordinare debuit. Et sie videtur divisio haec insufficie.

r
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stejného dúvodu je ve všech praktických vedách nejaká spekulativní část.
Proto musejí být do tohoto rozdelení zahrnuty i etika neboli morální veda
- mají totiž svou spekulativní část, pŕestože jsou praktické.

5. Krornč toho: Medicína je jakási část fyziky a podobne jistá jiná
umení, kterým se ŕiká mechanická, tj. veda o zemédélství, alchymii a jiných
podobných vécech, Protože jsou to praktické vedy, zdá se, že pŕírodní vedu
nelze ŕadit absolutne mezi spekulativní vedy.

6. Kromé toho: Celek a jeho části nemohou být postaveny vedIe sebe
jako rovnocenné. Ale božská veda se jeví jako celek vzhledem k fyzice a ma-
tematice, jejichž subjekty jsou částmi jejího subjektu. Subjektem božské
vedy, která je první filosofií, je jsoucno, jehož částí je pohyblivá substance,
kterou se zabývá pŕírodní veda, a podobne i kvantita, kterou se zabývá
matematika, jak plyne ze 3. knihy Merafyziky" Proto nemôže být božská
veda rovnocennou částí jako pŕírodní veda a matematika.

7. Kromé toho: Vedy se rozdélují stejné jako veci, jak se ŕíká ve 3.
knize O duši. 10 Filosofie se týká jsoucna, je poznáváním jsoucna, jak ŕíká
Dionýsios v liste Polykarpovi.'! Když se tedy jsoucno delí v první fade
zhlediska potence a aktu, jednoho a mnohého nebo substance a akcidentu,
zdá se, že i části filosofie by se mély rozlišovat tímto zpúsobem.

8. Kromč toho: Jsoucna, o nichž vedy pojednávají, se rozdélují rúzným
zpúsobern, a to mnohdy esenciálnéjším, než je delení na pohyblivé a nepo-
hyblivé nebo abstraktní a neabstraktňí. [sou to napŕ. telesné a netélesné,
oduševnčlé a neoduševnélé, a podobne. Proto by rnélo rozdelení filosofie
vycházet spíše z téchto typu diferencí než z onéch výše zrnínéných.

9. Kromé toho: Vedy, které jsou pŕedpokladem jiných ved, musí být
pŕednéjší než vedy, které na nich závisí. Ale všechny ostatní vedy pŕed-
pokládají božskou vedu, protože ta dokazuje jej ich principy (východiska).
Proto božská veda musí být pŕedŕazena ostatním.

10. Kromé toho: matematika má být vyučována dŕíve než pŕírodní
veda, nebol i deti se mohou snadno naučit matematiku, avšak pŕírodní
vedu až pokročilejší, jak se ŕiká v 6. knize Etiky Nikomachovy.F Proto byl
i u dŕívéjších mysli telu zachováván tento ŕád studia ved: nejprve logika,
pak matematika, dále pŕírodní veda, potom morální veda anakonec stu-
dium božské vedy. Proto musí matematika pŕedcházet pŕírodní vedu. Zdá
se tedy, že výše uvedené rozdelení je nevhodné.

9 AR1STOTELÉS, Metafyzika 3,2 997a26-30, bl-3.
10 ARISTOTELÉS,De Anima 3, 8431b24.
II PSEUDODIONYSIOS AREOPAGITA,Epistola 7, 2 (PG 3: I080B).
12 ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova 6, 8 1142all-20.
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Sed e contra, quod haec divisio sit conveniens, probatur per philosophum
in VI metaphysicae, ubi dicit: quare tres erunt philosophicae et theoricae:
mathematica, physica, theologia.

Praeterea, in II physicorum ponuntur tres modi scientiarum, qui ad
has etiam tres pertinere videntur.

Praeterea, Ptolemaeus etiam in principio Almagesti hac divisione uti-
tur.

Responsio. Dicendum quod theoricus sive speculativus intellectus in hoc
proprie ab operativo sive practico distinguitur quod speculativus habet
pro fine veritatem quam considerat, practicus vera veritatem considerata
ordinat in opera tionem tamquam in finern. Et ideo dicit philosophus in
III de anima quod differunt ad invicem fine, et in II metaphysicae dicitur
quod finis speculativae est veritas, sed finis operativae scientiae est actio.
Cum ergo oporteat materiam fini esse proportionatam, oportet practicarum
scientiarum materiam esse res illas quae a nostra opere fieri possunt, ut
sie earum cognitio in operationem quasi in finem ordinari possit. Specu-
lativarum vera scientiarum materiam oportet esse res quae a nostra opere
non fiunt; unde earum consideratio in operationem ordinari non potest
sicut in finern. Et secundum harum rerum distinctionem oportet scientias
speculativas distingui. Sciendum tamen quod, quando habitus vel potentiae
penes obiecta distinguuntur, non distinguuntur penes quaslibet differen-
tias obiectorum, sed penes illas quae sunt per se obiectorum in quantum
sunt obiecta.

Esse enim animal vel plantam accidit sensibili in quantum est sensi-
bile, et ideo penes hoc non sumitur distinctio sensuum, sed magis penes
differentiam coloris et soni. Et ideo oportet scientias speculativas dividi
per differentias speculabilium, in quantum speculabilia sunt. Speculabili
autern, quod est obiectum speculativae potentiae, aliquid competit ex parte
intellectivae potentiae et aliquid ex parte habitus scientiae quo intellectus
perficitur. Ex parte siquidem intellectus competit ei quod sit immateriale,

r
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Na druhé strane:
Ale proti tomu dokazuje Filosofv 6.knize Metafyziky,13že ono rozdelení je
vhodné: jsou tri filosofické a teoretické vedy: matematika, fyzika a teologie.

Kromé toho: Ve 2. knize Fyziky" se tvrdí, že jsou tŕi metody vedy,
které podie všeho pfísluší témto tŕem typúm vedy.

Kromé toho: Toto rozdelení používá i Ptolemaios v úvodu svého
Almagestu."

Odp(1lJlď:
Je tŕeba ŕíci, že teoretický neboli spekulativní rozum se liší od činného
neboli praktického. Cílem spekulativního je totiž samotná pravda, kterou
se zabývá. Prakticky se naproti tomu zabývá pravdou kvňli činnosti, která
je jeho čílem. Proto Filosof ve ~._Jnize O duši 16 ŕíká, že se teoretický
a praktický rozum navzájem liší(éíleIl1)a ve 2. knize Metafyzikyl7 zase, že
cílem spekulativní vedy je pravda:-kôéžto cílem praktické vedy je činnost.
A protože materie musí odpovídat cíli, jsou materií praktických ved veci,
které mohou vznikat naší činností, aby poznání téchto vecí mohlo sméŕovat
k činnosti jako ke svému cíli.IS Materie spekulativních ved jsou veci, které
nevznikají naším pričinením a uvažování o nich nemá za svú] cíl činnost.
Spekulativn{v~dy je tŕeba rozlišovat nazákladé rozdílu mezi térnito vécmi,
Je však treba védét, že když se habity a potence rozlišují podie svých
objektu, nerozlišují se podie jakýchkoli diferencí mezi objekty, ale jen
podie diferencí, které perse_patf.Lobjektum, nakolik jsoutoobjekty,

Pŕi smyslovém vnímání objektu není z hlediska samotného smyslo-
vého poznání dúležité, jestli je tento objekt živočichem nebo rostlinou.
Proto se smysly nerozlišují na základe toho, zda poznávají živočicha nebo
rostlinu, ale spíše podie toho, zda poznávají barvy nebo zvuky.'" Steinč
tak spekulativní vedy se musí rozlišovat podie rozdílu mezi vécmi jakožto
objekty spekulace. Tomu, co je objektem spekulativní potence, odpovídá
nčco zhlediska rozumové schopnosti a néco zhlediska habitu vedy, kterým
je rozum zdokonalován. Z hlediska rozumu odpovídá objektu spekulativní

13 ARISTOTELÉS, MetaJYzika 6, 11026a18.
14 ARISTOTELÉS, Fysika 2, 7l98a29-31.
IS CLAUDIUS PTOLEMAEUS,Symaxis Mathematica l, l (Opera Omnia l: 5,7-10).
16 ARISTOTELÉS,De Anima 3, 10 433alS.
17 ARISTOTELÉS, MetaJYzika 2, l 993b20.
18 K rozdílu mezi teoretickým a praktickým vedením srov. ST l, 1,4 nebo 1,14,16; dále De

~ricate 2,8 nebo 3, 3; dále In I Eth. lect. 1.3.
19 [inými slovy: smysly rozlišujeme nikoli na schopnost pozn at živočicha, schopnost poznat

rostlinu atd., ale na schopnost pozn at zvuky (sluch), schopnost poznat barvy (zrak) apod.
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quia et ipse intellectus im material is est; ex parte vera scientiae competit
ei quod sit necessarium, quia scientia de necessariis est, ut probatur in I
posteriorum. Orn ne autem necessarium, in quantum huiusmodi, est im-
mobile; quia omne quod movetur, in quantum huiusmodi, est possibile
esse et non esse vel simpliciter vel secundum quid, ut dicitur in IX me-
taphysicae. Sie ergo speculabili, quod est obiectum scientiae speculativae,
per se comp et it separatio a materia et mo tu vel applicatio ad ea. Et ideo
secundum ordinem remotionis a materia et motu scientiae speculativae
distinguuntur.

Quaedam ergo speculabilium sunt, quae dependent a materia secun-
dum esse, quia non nisi in materia esse possunt. Et haec distinguuntur, quia
quaedam dependent a materia secundum esse et intellectum, sicut ilIa, in
quorum diffinitione ponitur materia sensibilis; unde sine materia sensibili
intelligi non possunt, ut in CITffinitioné"hominis oportet accipere carnem
et ossa. Et de his est physica sive scientia naturalis. Quaedam vera sunt,
quae quamvis dependeant a materia secundum esse, non tamen secundum
intellectum, quia in eorum diffinitionibus ,llon poni~.~.l?_~!eE!a se!1.~g~ilis?
sicut linea et numerus. Et de his est mathematica. Quaedam vera specula-
bilia sunt, quae non dependent a materia secundum esse, quia sine materia
esse possunt, sive numquam sint in materia, sicut deus et Angelus, sive in
quibusdam sint in materia et in quibusdam non, ut substantia, qualitas,
ens, potentia, actus, unum et multa et huiusmodi. De quibus omnibus est
theologia, id est scientia divina, quia praecipuum in ea cognitorum est
deus, quae alio nomine di ci tur metaphysica, id est trans physicam, quia
post physicam discenda occurrit nobis, quibus ex sensibilibus oportet in
insensibilia devenire. Dicitur etiam philosophia prima, in quantum aliae
omnes scientiae ab ea sua principia accipientes eam consequuntur. Non est
autem possibile quod sint aliquae res quae secundum intellectum depen-
deant a materia et non secundum esse, quia intellectus, quantum est de
se, immaterialis est. Et ideo non est quartum genus philosophiae praeter
praedicta.

l. Ad primum ergo dicendum quod philosophus in VI ethicorum deter-
minat de habitibus intellectualibus, in quantum sunt virtutes intellectua
dicuntur autem virtutes, in quantum perficiunt in sua operatione. Vir-
tus enim est quae bonum facit habentem et opus eius bonum reddit; et
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potence to, co je nemateriální, protože i rozum sám je nemateriální. Z hle-
diska vedy mu odpovídá to, co je nutné, protože veda se zabývá tím, co
je nutné, jak se dokazuje v 1. k~e Druhých analytik.ŕ" Y'šechno, co je
nutné, je však jako takové i nepohyblivé. Vše~~n~)_co ~e.I?ohybuje, nakolik
se pohybuje, totiž môže být inebýt, a to buď jednoduše nebo po určité
stránce, jak se ríká v 9. knize Metafyziky." Objektu spekulace, který je ob-
jektem spekulativní vedy, tedy per se pŕísluší buď separovanost od materie
a pohybu, nebo svázanost s nimi. A proto se spekulativní v~(iy delí podle
míryseparace od materie a pohybu. '

Jsou objekty spekulace, které závisí na materii co do bytí, protože
nemohou"exlstovat jinak než v materii. A ty se dále rozdélují: nékteré
objekty spekulace závisí na materii co do bytí i myšlení, napr. ty veci,

'jejiéhž definice zahrnuje smyslové dostupnou materii. Bez materie proto
nemohou být ani myšleňý;-napf:(fľIíňíce'člov~ätniíšl zahrnovat i masa
a kosti. Térnito vécmi se zabývá fyzika neboli pŕírodní veda. [iné objekty
spekulace sicezävisi na materii ~Q..c!()bytí, ale ne co do myšlení, neboŕ jejich
definice nezahrnují smľ~!oY~,99.S.l\l.P.1l9UlTI~I~.ii,napr. pŕímka nebo počet.
Térni se'zabývá matematika. A konečne jsou i objekty spekulace, které na
materii co do bytí nezávisí, protože mohou být bez materie: buď nikdy
v materii nebyly, napr. Búhnebo andelé, nebo v materii nékdy [sou, nékdy "
nejsou, napr. sub stan ce, kvalita, jsoucno, potence, akt, jedno a mnohé a tak
podobne. Zabývá se jimi teologie, tedy božská veda, která se tak nazývá
proto, že hlavním objektem tohoto poznání je Bňh. Vedle toho se také
nazývá metafyzika, tj. veda o tom, co je za-fyzik ou, protože její studium
má probíhat až po studiu fyziky, aby se smyslovč nedostupné studovalo až
po smyslové dostupném. Nazývá se také první filosofie, protože všechny
vedy od ní pŕijímají své principy a jsou tudíž vôči ní následné. Není však
možné, aby nejaké veci závis ely na materii co do myšlení, ale ne co do bytí.
Rozum je totiž svou povahou nemateriální. Proto neexistuje vedle téchto
tŕí žádný čtvrtý rod filosofie.

Knámitkám:
1. K prvnímu je treba ŕíci, že Filosof se v 6. knize Etiky Nikornachovy=

zabývá rozumovými habity, nakolik jsou rozumovými ctnostmi. Ctnosti se
jim tíká proto, že zdokonalují rozum v jeho činnosti. Ctnost činí dobrým

20 ARISTOTELÉS,Druhé analytiky 1,6 74b5-75a37.
21 ARISTOTELÉS, Metafyzika 9, 8 1050bll-IS. Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, In IX Met.lect.

9, n. 1869.
22 ARISTOTELÉS, Etika Nikomachoua 3 1139b14 a dále 2, 61106aI5-17.

l
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ideo secundum quod diversimode perficitur per huiusmodi habitus specu-
lativos, diversificat huiusmo9i..yirt\l,te~ .. EsLa,utem alius modus quo pars
animae speculativa _per!i~j!ll~per intellectum~ qui estha~itu~ prinC:!EÍ~·

....rum, quo aliqua ex se ipsis nora fiuni étquo cognoscuntur conclusiones ex
huiusmodi principiis demonstratae, sive demonstratio procedat ex causis
inferioribus, sicut est in scientia, sive ex causis altissi ut in sapientia. Cum
autem distinguuntur scientiae ut sunt habitus quidam, oportet quod penes
obiecta distinguantur, id est penes res, de quibus sunt scientiae. Et sie dis-
tinguuntur hic et in VI metaphysicae tres partes philosophiae speculativae.

2. Ad secundum dicendum quod scientiae speculativae, ut patet in
principio metaphysicae, sunt de illis quorum cognitio quaeritur propter se

, ipsa. Res autem, de quibus est logica, non quaeruntur ad cognoscendum
propter se ipsas, sed ut adminiculum quoddam ad alias scientias. Et ideo
logica non continetur sub speculativa philosophia quasi principalis pars,
sed sicut quiddam reductum ad philosophiam speculativam, prout minis-
trat speculationi sua instrumenta, scilicet syllogismos et diffinitiones et
aha huiusmodi, quibus in scientiis speculativis indigemus. Unde secun-
dum Boethium in commento super Porphyrium non tam est scientia quam
scientiae instrumentum.

3. Ad tertium dicendum quod septem liberales artes non sufficienter
dividunt philosophiam theoricam, sed ideo, ut dicit Hugo de sancto Victore
in III sui didascalicon, praetermissis quibusdam aliis septem connumeran-
tur, quia his primum erudiebantur, qui philosophiam discere volebant, et
idea distinguuntur in tri vium et quadrivium, eo quod his quasi quibusdam
viis vivax animus ad secreta philosophiae introeat. Et hoc etiam consonat
verbis philosophi qui dicit in II metaphysicae quod modus scientiae debet
quaeri ante scientias; et Commentator ibidem dicit quod logicam, quae
docet modum omnium scientiarum, debet quis addiscere ante omnes alias

"l J.
'/ •..

Článek 1 43

svého I]Q~i!~l~ijeh.o. dílo, Tyto ctnosti se rozdéluií podle rúzného zpň-
sobu, jakým spekulativní habity zdokonalují intelekt. Spekulativní část
duše se zdokonaluje jednak porozumením, což je habitus principú, kterým
se poznávají veci sa.!D.Ysebou zrejmé, a jímž se dochází k poznání záveru
dokázaných z tecllto princTpu;-pfrČemžtoto dokazování vychází bud' z niž-
ších príčin, jako je tomu u vedy, nebo z príčin nejvyšších, jako je tomu
u moudrosti. Avšak když še vedy rozlišují na základe toho, že jsou neja-
·k'yni·rnä5íiY~musejíse rozlišovat podle_~YÝGh()~j~~t~,tj. podle toho, o čem
Jyto vedy jsou. A tak se rozlišují zde i v 6. knize Metafyziky'' tri části
sp~kurätíÝní filosofie.

2. K druhému je treba ŕíci, že spekulativní vedy, jak plyne z úvodu
k Metafyzice,24 se týkají téch vecí, o kterých hledáme poznání kvôli nim
samým, Y~ci,J5terými se .zabývá logika, se nesnažíme popsat kvôli nim
š'a~ým, ale jen pro jakousi p~moc pro ostatní vedy. Proto logika nepatrí do

~~pilúiräÍiÝrd fiíosotlé-fakOjejí hlavní Část;-alejako nécó, co ke spekulativní
filosofiTvede,Tako nástro] sIOtiŽíi::íspé"KuTaci'"ŕiapŕfklad sylogismy, definice
atd., ktel'fjšoupotfebné ~~·.&P~kulatiYníCh_ved~l:l.Proto podle Boethiova

. komentáre k Porfyriovi15 ne_Il.Íl()gjk~QJ.h..alt;_.!llÍ~tr_~i.~mvedy.
3. K tŕetímu je treba ŕíci, že sedm svobodných uménínepŕedstavuie

dostačující rozdelení teoretické filosofie. Téchto sedm se uvádí (pŕičemž
se pomíjejí nékteré jiné) proto, že - jak ŕekl Hugo od sv. Viktora v Dida-
skaliu" - ti, kdo se chtéli učit filosofii, museli je zvládnout jako první. Na
trivium a quadriviunr" se rozdéluií proto, že jsou jakýmisi cestami, jimiž
je bystrý duch uvádén do tajemství fiíosofie" To je v souladu se slovy
Filosofa, který ve 2. knize Metafyziky'" ŕíká, že metodu vedy je treba hledat
pred samotnými védami. A Komentátor na témže místé'" ŕíká, že logiku,
která patrí ke tri viu a která se zabývá metodou všech ved, se človek musí

23 ARISTOTELÉS, Meta.fYzika 6, 11026a18.
24 Tamtéž l, 1 98Ib13-21; 1,2 982al4-17.
25 BOETHIUS, In Isagogen Porphyrii Gomm., ed. secunda, 1,3 (CSEL 48: 142).Tomáš mluví

o logice nčkdy jako o vede (scientia), protože dokazuje (srov. In l Perih. lect. l, n. 2; In l Post.
Anal. lect, l, n. 2; In IV Meta. lect. 4, n. 576.), jindy jako o umení (ars), protože konstruuje
sylogismya má praktický účel, totiž smérování rozumu na jeho ceste k pravde.

26 HUGO OD SV.VIKTORA, Didascalion 3, 3.
27 Delení tzv. sedmi svobodných umení na trivium (gramatika, rétorika a logika) a kvadrivium

(aritmetika, geometrie, astronomie a muzika) pocházejí už z dob antického Ríma (Cicero,
Quintilianus). Ve stredoveku byly základem jakéhokoli vyššího vzdélání,

28 HUGO OD SV.VIKTORA, cit. dilo.
29 ARISTOTELÉS,Meta./Yzika 2, 3 995aI2-14.
30 AVERROES, In II Meta. 3, !. C. IS, fol. 35FG.
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scientias, ad quam pertinet tri vium. Dicit etiam in VI ethicorum quod
mathematica potest sciri a pueris, non autem physica, quae experimentum
requirit. Et sie datur intelligi quod post logicam consequenter debet mathe-
matica addisci, ad quam pertinet quadrivium; et ita his quasi quibusdam
viis praeparatur animus ad alias philosophicas disciplinas. Vel ideo hae
inter ceteras scientias artes dicuntur, quia non solum habent cognitionem,
sed opus aliquod, quod est immediate ipsius rationis, ut constructionem
syllogismi vel orationem formare, numerare, men surare, melodias formare
et cursus siderum computare. Aliae vera scientiae vel non habent opus,
sed cognitionem tantum, sicut scientia divina et naturalis; unde nomen
artis habere non possunt, cum ars dicatur ratio factiva, ut dicitur in VI

.metaphysicae. Vel habent opus corporale, sicut medicina, alchimia et aliae
huiusmodi. Unde non possunt dici artes liberales, quia sunt hominis hu-
iusmodi actus ex parte illa, qua non est liber, scilicet ex parte corporis.
Scientia vero moral is, quamvis sit propter operationem, tamen illa ope-
ratio non est actus scientiae, sed magis virtutis, ut patet in libro ethicorum.
Unde non pote st dici ars, sed magis in illis operationibus se habet virtus
loco artis. Et ideo veteres diffinierunt virtutem esse artem bene recteque
vivendi, ut Augustinus dicit in IV de civitate dei.

4. Ad quartum dicendum quod, sicut dicit Avicenna in principio suae
medicinae, aliter distinguitur theoricum et practicum, cum philosophia di-
viditur in theoricam et practicam, aliter cum artes dividuntur in theoricas
et practicas, aliter cum medicina. Cum enim philosophia vel etiam artes
per theoricum et practicum distinguuntur, oportet accipere distinctionem
eorum ex fine, ut theoricum dicatur illud, quod ordinatur ad solam co-
gnitionem veritatis, practicum vero, quod ordinatur ad operationem. Hoc
tamen interest, cum in hoc dividitur philosophia totalis et artes, quod in
divisione philosophiae habetur respectus ad finem beatitudinis, ad quem
tota humana vita ordinatur. Ut enim dicit Augustinus XX de civitate dei ex
verbis Varronis, nulla est homini alia causa philosophandi nisi ut beatus sit.
Unde cum duplex felicitas a philosophis ponatur, una contemplativa et alia
activa, ut patet in X ethicorum, secundum hoc etiam duas partes philoso-

Článek 1 45

učit pŕede všemi ostatními védami. V 6. knize Etiky Nikomachovy'! se dále
ŕíká, že chlapci se mohou učit matematiku, ale už ne fyziku, která vyžaduje
experiment. A v rádu rozumu je dáno, že po logice musí následovat učení
matematiky, která patrí do quadrivia. Tyto jakési cesty tedy lidského ducha
pŕipravují na další filosofické disciplíny. Na rozdíl od jiných ved se jim
ŕíká umení, a to proto, že nezahrnují pouhé poznání, ale také nejaké ryze
rozumové dílo, napr. sestavování sylogismú, prípravu projevú, počítání,
méŕení, skládání melodií nebo výpočty hvézdných drah. [iné vedy buď
nezahrnují tvorení, ale pouze poznání (napr. božs,~á"n.ebo pŕírodní veda)
a nemohou se Je.~y ~azýv~t ·i.í~~ii~-Qrotože· umením se .nazývá tvorivý.

joiuiiiJ-~j~ psáno v K i{'iiíié- Mei;fyzlky,'Z nebótvorí néco telesného
(napr. lékaŕství, alchymie apod.) a nemohou se nazývat svobodná umení,
protože pŕísluší človeku jako jakýsi akt daný tím, čím není svobodný, tj.
telem.33 Morální veda zase sice smeruje k jednání, ale toto jednání není
úkonem vedy, ale spíše ctnosti, jak plyne z Etiky Nikomachovy." Proto
se jí nemôže ŕíkat umení; v jejích jednáních zaujímá místo umení spíše
ctnost. A proto starí myslitelé definovali ctnost jako umení dobre a správne
žít, jak ŕíká Augustin ve 4. knize O Boží obci.35

4. Ke čtvrtému je treba ŕíci, že teoretické a praktické se rozlišuje jinak,
když se jedná o rozlišení filosofie na teoretickou a praktickou, jinak v prí-
pade teoretických a praktických umení, jinak v prípade lékaŕství, jak praví
Avicenna v úvodu své Medicíny.'? Když se filosofie nebo umení delí na
teoretické a praktické, činí se tak na základe jejich cíle - teoretické je to,
co smeruje pouze k poznání pravdy, praktické to, co smeruje k činnosti. To
se týká rozdelení celku filosofie a jednotlivých umení, protože pri delení
filosofie se bere ohled na dl, kterým je blaženost, k níž celý lidský život
smeruje. Jak tíká Augustin ve 20. knize O Boží obci" slovy Varronovými:
Jediným dúvodern filosofování je blaženost. A protože filosofové rozlišují
dva druhy štéstí, a to kontemplativní a aktivní, jak plyne z 10. knihy Etiky
N;k()machovy,3g-rozlišujCpc;afetolľo-idve""části filosofie: morální nazý-

II ARISTOTELÉS, Etika Nihomachooa 6, 81142all-20.
l2 ARISTOTELÉS,Meta,&zika 6, 11025b22.
II Veda je habitus duše. Chce-li človek myslet, mňže kdykoli. Je svobodný. Chce-li délat

a1chymii, potrebuje materiál. Nernúže ji tedy del at kdykoli.
l4 ARISTOTELÉS, Etika Nikomachoua 6, 13 ll44b 17-30.
ss AURELIUS AUGUSTINUS, De Civitate Dei 4, 21 (CSEL 40.1: 188); 19, l (CS EL 40.2:

364).
l6 AVICENNA, Canon Medicinae l, fen. l, doctr. l, prologus.
l7 AURELIUS AUGUSTINUS, De Civitate Dei 19, l (CSEL 40.2: 366).
19 ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova 10,7-8 1177aI2-ll78b32.
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phiae distinxerunt, moralem dicentes practicam, naturalem et rationalem
dicentes theoricam. Cum vera dicuntur artium quaedam esse speculativae,
quaedam practicae, habetur respectus ad aliquos special es fines ilIarum ar-
tium, sicut si dicamus agriculturam esse artem practicam, dialecticam vera
theoricam. Cum autem medicina dividitur in theoricam et practicam, non
attenditur divisio secundum finern. Sie enim teta medicina sub practica
continetur, utpote ad operationem ordinata. Sed attenditur praedicta di-
visio secundum quod ea, quae in medicina tractantur, sunt propinqua vel
remota ab operatione. Illa enim pars medicinae dicitur practica, quae do-
cet modum operandi ad sanationem, sicut quod talibus apostematibus sunt
tália remedia adhibenda, theorica vera illa pars, quae docet principia, ex
quibus homo dirigitur in operatione, sed non proxime, sicut quod virtutes
sunt tres et quod genera febrium sunt tot. Unde non oportet, ut si alicuius
activae scientiae aliqua pars dicatur theorica, quod propter hoc illa pars
sub philosophia speculativa ponatur.

S. Ad quintum dicendum quod aliqua scientia continetur sub alia du-
pliciter, uno modo ut pars ipsius, quia scilicet subiectum eius est pars
aliqua subiecti illius, sicut planta est quaedam pars corporis naturalis;
un de et scientia de plantis continetur sub scientia naturali ut pars. Alio
modo continetur una scientia sub alia ut ei subalternata, quando scilicet
in superiori scientia assignatur propter quid eorum, de quibus scitur in
scientia inferiori solum quia, sicut musica ponitur sub arithmetica.

Medicina ergo non ponitur sub physica ut pars. Subiectum enim me-
dicinae non est pars subiecti scientiae natural is secundum illam rationem,
qua est subiectum medicinae. Quamvis enim corpus sanabile sit corpus
naturale, non tamen est subiectum medicinae, prout est sanabile a na-
tura, sed prout est sanabile ab arte. Sed quia in sanatione, quae fit etiam
per artern, ars est ministra naturae, quia ex aliqua naturali virtute sanitas
perficitur auxilio artis, inde est quod propter quid de operatione artis opor-
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vají praktickou, pŕírodní a rozumovou zase teoretickou. A když nazývají
nékterá umení spekulativními a jiná praktickými, délaií to s ohledem na
nékteré zvláštní cíle téchto umení, napr. zemédélství je praktické umení,
dialektika teoretické." Když se ale detí lékaŕství na teoretické a praktické,
nedélá se to s ohledem na cíl. Lékaŕství jako takové spadá do oblasti prak-
tické, protože smeruje k činnosti. Zmínéné delení lékaŕství na teoretické
a praktické bere ohled jen na to, je-li t~či Q!1Q, fQ ~paQ~ do lékaŕství, bližší
nebo v~gáleE.~jší fipJ!osti: Praktickou se nazývá ta část lékaŕství, která učí
o metodách léčení, jako napríklad že na ty a ty choroby jsou účinné ty a ty
léky. Teoretickou se nazývá ta část lékaŕství, která učío principech vedou-
cích k jednání, ale ne bezprostredne: napŕíklad že jsou tri síly,~Onebo kolik
je druhú horečky. Proto když nejakou část činné vedy nazveme teoretickou,
neznamená to, ž~.~y pro~Q.mus_ela ~ht. do spekulativní filosofie.

S. K pátému je treba ŕíci, že nejaká veda je"úhsažena·v· [iné dvojím
zpňsobem: Prvním zpňsobem je jedna veda obsažena v druhé jako její část,
když je subjekt jedné vedy částí subjektu vedy jiné. Jako jsou napr. rostliny
součástí pŕírodních teles, tak je i veda o rostlinách obsažena v pŕírodní vede
jako její část. Druhým zpúsobem je jedna veda obsažena v druhé jakožto
veda podŕazenä," kdy nadŕazená v~aa dokazuje (propter quid) to, co veda
podŕazená pouzékonstatuje (quUiJ; [ako fe napr: náuka o hudbe podŕazena
arltmetice:" ._" .. ""

- Lékáfštví však nespadá pod fyziku jako její část, Subjekt lékaŕství totiž
není částí subjektu pŕírodní vedy ve stejném smyslu, jako je subjektem
lékaŕství. N eboť ačkoli telo, které má být uzdraveno, je pŕírodní teleso,
subjektem lékaŕství není proto, že je od prírody vyléčitelné, ale proto,
že je vyléčitelné lidským umením. Jelikož však pri léčení, které spočívá
v umení, je umení služebníkem prírody (uzdravení se uskutečňuje neja-
kou pŕirozenou silou organismu, které lidské umení napomáhá), musí mít

39 Logika neboli dialektika není v pravém slova smyslu spekulativní veda, ale svobodné umení,
protože je zaméŕena k vedení a zahrnuje konstrukci sylogismú, definic apod. Spekulativní
vede však slouží a je jejím nástrojem. Proto múže být v jistém smyslu nazvána spekulativní
nebo teoretická.

40 Jedná se o životní, pŕirozenoi; i!."~uše~!!:.Srov. AVICENNA, Canan Medicinae l, fen. l,
doctr, 6 (Venice [1608], l: 70, b40--44).

41 Tomáš zastává subalternační teorii ved, tzn., že veda nižší si bere z vedy vyšší principy, které
sama nedokazuje. Bere je jako pravdivé bez možnosti je dokázat (to nechá vá na oné vede
vyšší). Lze to pŕirovnat k dnešní fyzice, která si bere matematický aparát z matematiky, ale
sama fyzika se pritom nezabývá dňkazem matematických vet, které používa. Srov, u Tomáše
In Boetium de Trinitate 2, 2, ad 5; In l Seni. ProL q. l, a. 3, quest, 3, soL 2; In l Post A nal. lect,
25.
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tet accipere ex proprietatibus rerum naturalium. Et propter hoc medicina
subalternatur physicae, et eadem ratione aJchimia et scientia de agricul-
tura et omnia huiusmodi. Et sie relinquitur quod physica secundum se
et secundum omnes partes suas est speculativa, quamvis aliquae scientiae
operativae subalternentur ei.

6. Ad sextum dicendum quod quamvis subiecta aliarum scienriarum
sint partes entis, quod est subiectum metaphysicae, non tamen oportet
quod aliae scienriae sint parte s ipsius. Accipit enim unaquaeque scientia-
rum unam partem entis secundum specialem modum considerandi alium
a modo, quo consideratur ens in metaphysica. Unde proprie loquendo su-
biectum illius non est pars subiecti metaphysicae; non enim est pars entis
secundum illam rationem, qua ens est subiectum metaphysicae, sed hac
ratione considerata ipsa est specialis scientia aliis condivisa. Sie autem
posset dici pars ipsius scientia, quae est de potenria vel quae est de actu
aut de uno vel de aliquo huiusmodi, quia ista habent eundem modum
considerandi cum ente, de quo tractatur in metaphysica.

7. Ad septimum dicendum quod illae partes entis exigunt eundem
modum tractandi cum ente communi, quia etiam ipsa non dependenr ad
materiam, et ideo scientia de ipsis non distinguitur a scientia quae est de
ente communi.

8. Ad octavum dicendum quod aliae diversitates rerum, quas obiectio
tangit, non sunt differentiae per se earum in quantuIJUll~!!'lls et idea
penes eas scientiae non distinguuntur.

9. Ad nonum dicendum quod quamvis scientia divina sit prima omnium
scientiarum naturaliter, tam en quoad nos aliae scientiae sunt priores. Ut
enim dicit Avicenna in principio suae metaphysicae, ordo huius scientiae
est, ut addiscatur post scientias natural es, in quibus sunt multa determi-
nata, quibus ista scientia utitur, ut generatio, corruptio, motus et alia hu-
iusmodi. Similiter etiam post mathematicas. lndiget enim haec scientia ad
cognitionem substantiarum separatarum cognoscere numerum et ordinem
orbium caelestium, quod non est possibile sine astrologia, ad quam tota
mathematica praeexigitur. Aliae vera scientiae sunt ad bene esse ipsius, ut
musica et morales vel aliae huiusmodi. Nec tamen oportet quod sit circulus,
quia ipsa supponit ea, quae in aliis probanrur, cum ipsa aliarum principia
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úkony lékaŕského umení své odňvodnéní ve vlastnostech pŕírodních vecí.
Pro to se lékaŕství podŕazuje fyzice, podobne jako aJchymie, zemédélská
veda a další. A proto je fyzika sama osobe i zhlediska všech svých částí
spekulativní veda, pŕestože jsou jí podŕazeny nékteré vedy praktické.

6. K šestému je treba ŕíci, že pŕestože jsou subjekty jiných ved částmi
jsoucna, které je subjektem metafyziky, nemusí být ostatní vedy částmi
metafyziky. [akákoli veda se totiž zabývá jednou částí jsoucna podie své
speciální metody, která se liší od metody, jíž zkoumá jsoucno metafyzika,
Subjekty téchto ved tedy nejsou ve vlastním slova smyslu částmi subjektu
metafyziky, protože nejsou subjekty príslušných ved steiným zpúsobern,
jakým je jsoucno subjektem metafyziky, která je z tohoto hlediska speci-
ální vedou odlišnou od jiných ved. veda o potenci, o aktu nebo o néčem
podobném naproti tomu múže být nazvána části metafyziky, protože po-
ten ce, akt apod. se zkoumají stejným zpňsobem jako jsoucno, kterým se
zabývá metafyzika.

7. K sedmému je treba ŕíci, že tyto části jsoucna vyžadují stejný postup
zkoumání jako jsoucno obecne vzaté, protože nezávisejí na materii, a proto
se veda o nich neliší od vedy o jsoucnu obecne vzatém.

8. K osmému je treba ŕíci, že ony rozdíly mezi vécmi, které námitka
zmiňuje, nejsou diferencemi mezi vécmi per se, nakolik jsou poznatelné.
Proto se na jejich základe vedy nedelí. --_._-_. __ o '. __ .--

9. K devátému je treba ŕíci, že ačkoli je božská veda svou povahou
první z ved, s ohledem na nás ji jiné vedy pfedcházejí. Jak ríká Avi-
cenna v úvodu své Metafyziky,42 metafyzika se učí až po pŕírodních ve-
dách, v nichž se vysvétluie mnoho vecí, kterými se metafyzika zabývá,
napr. vznik, zánik, pohyb apod. Podobne by se metafyzika méla učit až po
matematice. Pro poznání separovaných substancí totiž metafyzika potre-
buje znát počet a rád nebeských sfér, což není možné bez astrologie, jejímž
základem je matematika." Ostatní vé-dy,jako hudební véda, morální veda
nebo jiné podobné, jsou metafyzice také ku prospechu. Když metafyzika
pŕedpoklädé to, co dokazují jiné vedy, a pritom sama dokazuje principy
techto ved, nejedná se nutne o logický kruh." Principy, které nejaká veda,

42 AVICENNA, Meta.,6lzika 1,3.
43 Podie Aristotela jsou separované substance neboli Inteligence hybatelé nebeských sfér,

pŕičernž každý z tčchto hybatehi má jednu sféru (Meta.,6lzika 12, 8 1073a32nn). Tomáš tyto
hybatele ztotožňuje s andely, ale netrvá na tom, že je andélň pouze tolik, kolik je sfér. Srov.
ST 1, 50, 3; De Substantus Separatis 2.

44 Metafyzika používá nižší vedy, ale nezávisí na nich v tom smyslu, že by z nich čerpala své
principy. Srov.In l Mera. lect. 3, n. 58.
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probet, quia principia, quae accipit alia scientia, scilicet natural is, a prima
philosophia, non probant ea quae item philosophus primus accipit a natu-
rali, sed probantur per alia principia per se nora; et similiter philosophus
primus non probat principia, quae tradit naturali, per principia quae ab eo
accipit, sed per alia principia per se nota. Et sie non est aliquis circulus
in diffinitione. Praeterea, effectus sensibiles, ex quibus procedunt dem on-
strationes naturales, sunt notiores quoad nos in principio, sed cum per eos
pervenerimus ad cognitionem causa rum primarum, ex eis apparebit nobis
propter quid illorum effectuum, ex quibus probabantur demo ns trati one
quia. Et sic et scientia naturalis aliquid tradit scientiae divinae, et tamen
per eam sua principia notificantur. Et inde est quod Boethius ultimo ponit
scientiam div inam, quia est ultima quoad nos.

10. Ad decimum dicendum quod quamvis naturalis post mathemati-
cam addiscenda occurrat, ex eo quod universalia ipsius documenta indigent
experimento et tempo re, tamen res naturales, cum sint sensibiles, su nt na-
turaliter magis notae quam res mathematicae a sensibili materia abstractae.

Articulus 2
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod scientia natural is non sit de his
quae sunt in motu et materia.

1. Materia enim est individuationis principium. Sed nulla scientia est
de individuis, sed de solis universalibus, secundum sententiam Piato nis,
quae ponitur in Porphyrio. Ergo scientia naturalis non est de his quae sunt
in materia.

2. Praeterea, scientia ad intellectum pertinet. Sed intellectus cognoscit
abstrahendo a materia et a condicionibus materiae. Ergo de his, quae non
sunt a materia abstracta, nulla scientia es se potest.

Článek 2 Sl
napr. pŕírodní, bere z první filosofie, nedokazují ty, které metafyzik bere
od pŕírodního védce. [sou dokazovány na základe jiných principii, které
jsou per se evidentní. Podobne ani metafyzik nedokazuje principy, které (
poskytuje pŕírodnímu filosofovi, pomocí principú, které od nej pŕejímá, ale il
pomocí principii per se evidentních. Nejedná se tedy o žádný logický kruh 'i
v definici. Kromé toho, smyslové účinky, z nichž vycházejí prírodovedné.
du kazy, jsou pro nás od počátku zŕejméjší. Když ale jej ich prostŕednicrvím
pŕijdeme k poznání prvních príčin, zjeví se nám postupem propter quid
účinky te ch to príčin, z nichž jsme dokazovali dňkazem quia.4S A tak i pŕí-
rodní veda néco dává vede božské, pŕestože ta vysvčtluje principy pŕírodní
vedy. A práve z toho dúvodu, že z našeho hlediska je božská veda poslední,
ji Boethius" staví na poslední místo.

10. K desátému je treba ŕíci, že ačkoli by se pŕírodní veda méla učit po
matematice, protože obecné zákony pŕírodni vedy vyžadují zkušenost a čas,
pŕesto jsou pfírodní veci jakožto smyslové dostupné pŕirozené známejší než
matematická jsoucna abstrahovaná od smyslové dostupné mater~

Článek 2
U druhého článku se postupuje takto: Zdá se, že pŕírodní veda se nezabývá
vécmi, které existují v pohybu" a v materii.

Námitky:
1. Materie je totiž principem individuace. Podie Platónovy nauky, která

je vyložena u Porfyria," však žádná veda není o individuích, ale pouze
o obecninách. Proto se pŕírodní veda nezabývá tím, co je v materii.

2. Kromé toho, veda pŕísluší rozumu. Ale rozum poznává tak, že abs-
trahuje od materie a od materiálních podmínek. Proto o téch vécech, které
nejsou abstrahovány od materie, nemôže být žádná veda.

45 Dokazování quia znamená dôkaz príčiny z účinku. Je to méné dokonalé dokazování, pretože
nezachycuje esenci príčiny. To delá dokonalé dokazování účinku z poznané esence príčiny,
které se nazývá propter quido Srov.ST 1, 2, 2; SCG 1, 12; In l Post Ana/. lect. 23.

46 BOETHIUS, De Trinitate 2.
47 Pohyb (motus) neznamená pouze zmenu místa, ale zmenu obecne, tj. bud' zmenu substan-

ciální, tedy vznik a zánik tgenetatio et corruptio), nebo zmenu akcidentální, tj. zmenu místa
(locarnotio) nebo kvality (a/teratio) nebo kvantity (augmentum et decrementum). Srov. In III
Phys. lect. l-S.

48 PORFYRIOS, Isagogé (Commentaria inAnstotel. Graeca 4/1, p. 6, 12-16).


