
76 Otázka 5

sideratione est materiale, differunt autem secundum id quod in earum
consideratione est formale, ideo nihil prohibet has scientias cum natu-
rali habere interdum easdem conclusiones. Non tam en per eadem demon-
strant nisi secundum quod scientiae sunt immixtae et una interdum utitur
eo quod est alterius, sicut rotunditatem terrae natural is pro bat ex motu
gravium, astrologus autem per considerationem lunarium eclipsium.

8. Ad octavum dicendum quod, sicut dicit Commentator ibidem, phi-
losophus non intendit ibi distinguere scientias speculativas, quia de quo-
libet mobili, sive sit corruptibile sive incorruptibile, determinat naturalis.
Mathematicus autern, in quantum huiusmodi, non considerat aliquod mo-
bile. Intendit autem distinguere res, de quibus scientiae speculativae de-
terminant, de quibus seorsum et secundum ordinem agendum est, quam-
vis illa tria genera rerum tribus scientiis appropriari possint. Entia enim
incorruptibilia et immobilia praecise ad metaphysicum pertinent. Entia
vera mobilia et incorruptibilia propter sui uniformitatem et regularitatem
possunt determinari quantum ad suos motus per principia mathematica,
quod de mobilibus corruptibilibus dici non potest; et ideo secundum genus
entium attribuitur mathematicae ratione astrologiae. Tertium vera remanet
proprium soli naturali. Et sie loquitur Ptolemaeus.

Articulus 4
Ad quartum sie proceditur. Videtur quod scientia divina non sit de reb us
a motu et materia separatis.

1. Scientia en im divina maxime videtur esse de deo. Sed ad dei co-
gnitionem pervenire non possumus nisi per effect us visibiles, qui sunt
in materia et motu constituti, Rom. l: invisibilia enim ipsius etc .. Ergo
scientia divina non abstrahit a materia et motu.

2. Praeterea, illud, cui aliquo modo motus convenit, non est om nino
a motu et materia separatum. Sed motus aliquo modo deo convenit; unde
dicitur Sap. 7 de spiritu sapientiae quod est mobilis et mobilior omnibus
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vedou podIe toho, co je v jej ich postupu materiáiního, liší se však v tom, co
je v jej ich postupu formáiního. Nic tedy nebrání tomu, aby tyto vedy mély
nčkdy stejné závery jako pŕírodní veda. Své závery však nedokazují stejným
zpúsobem, s výjimkou smíšených ved, kde jedna nékdy používá to, co
pŕísluší druhé. Pfíkladem je, když pfírodní vedec dokazuje kulatost Zeme
z pohybu nebeských teles, zatímco astrolog úvahou o zatmení MesÍce.88

8. K osmému je tŕeba ŕíci (jak praví Komentátor na tomtéž míste),89
že Filosof na citovaném místé nemá v úmyslu rozlišovat spekulativní vedy,
protože všechno pohyblivé, ať už to podléhá zániku či nikoli, zkoumá pŕí-
rodovédec, Matematik jako takový nezkoumá néco pohyblivého. Filosof
ale chce na citovaném místé rozlišit veci (o nichž pojednávají spekulativní
vedy), k nimž je tŕeba pŕistupovat nezávisle a popoŕadč, jakkoli by tyto
tŕi rody vecí mohly být pŕidčleny tŕem védám, Nepomíjivá a nepohyb-
livá jsoucna patŕí metafyzikovi. [soucna pohyblivá a nepomíjivá mohou
být vzhledem ke své uniformite a pravidelnosti zkoumána ve svých po-
hybech matematickými principy, což nemôže být ŕečeno o pohyblivých
a pomíjivých jsoucnech. A proto druhý rod jsoucen se pŕidéluje mate-
matice prostŕednictvím astrologie. Poslední pak zústávä oblast pŕíslušeiící
pouze pŕírodní vede. A to je i smysl Ptolemaiových slov.9o

Článek 4
U čtvrtého článku se postupuje takto: Zdá se, že božská veda se netýká vecí
separovaných od pohybu a materie.

Námitky:
1. Zdá se, že božská veda se nejvyšším zpúsobem týká Boha. Avšak

k poznání Boha nemúžeme dospčt jinak než prostfednictvím jeho viditel-
ných účinku, které spočívají v materii a v pohybu. PodIe listu Ŕímanňm
1,20 jeho neviditelné skutky ... atd." Proto božská veda neabstrahuje od
E1aJ:_e.r:iea pohybu. - ."..._-,.- -- .. - ..

2. Krorné toho: To, čemu nejakým zpňsobem pŕísluší pohyb, není
vúbec separováno od pohybu a materie. Avšak pohyb Bohu nejakým zpň-
sobem pfísluší. Kniha Moudrosti 7, 22-24 totiž ŕíká, že Duch moudrosti je

88 Srov. ST l, l, l, ad 2. K dňkazňm kulatosti Zeme srov. In II De Caelo et Mundo lect. 27-28.
89 AVERROES,In II Phys. 2, r. c. 71, fol. 74D-E.
90 CLAUDIUS PTOLEMAEUS, Syntaxis Mathematica l, l (Opera Omnia l: 5.13-6.5).
91 Jeho večnou moc a božství, kteréjsou neinduelné, lze totiž od stvorení sveta videt, když lidé premýš/ejí

ojeho dí/e, takže nemají výmluvu. (plný citát verše dIe Českého ekumenického prekladu)
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mobilibus. Et Augustinus dicit VIII super Genesim quod deus movet se
sine tempore et loco, et PIato posuit primum movens movere se ipsum.
Ergo scientia divina, quae de dea determinat, non est omnino a motu
separata.

3. Praeterea, scientia divina non solum habet considerare de deo, sed
etiam de Angelis. Sed Angeli moventur et secundum electionem, quia de
bonis facti sunt mali, et secundum locum, ut patet in illis qui mittuntur.
Ergo illa, de quibus scientia divina considerat, non sunt om nino a mo tu
separata.

4. Praeterea, ut vi de tur Commentator dicere in principio physicorum,
omne, quod est, vel est materia pura vel forma pura vel compositurn ex
materia et forma. Sed Angelus non est forma pura, quia sie esset actus
purus, quod solius dei est, nec iterum est materia pura. Ergo est compositus
ex materia et forma. Et sie scientia divina non abstrahit a materia.

S. Praeterea, scientia divina, quae ponitur tertia pars speculativae phi-
losophiae, est idem quod metaphysica, cuius subiectum est ens, et prin-
cipaliter ens quod est substantia, ut patet in IV metaphysicae. Sed ens
et sub stan tia non abstrahit a materia, alias nullum ens inveniretur quod
haberet materiam. Ergo scientia divina non est a materia abstrahens.

6. Praeterea, secundum philosophum in l posteriorum ad scientiam
pertinet considerare non solum subiectum, sed partes et passiones su-
biecti. Sed ens est subiectum scientiae divinae, ut dictum est. Ergo ad
ipsam pertinet considerare de omnibus entibus. Sed materia et motus sunt
quaedam entia. Ergo pertinent ad considerationem metaphysicae, et sie
scientia divina ab eis non abstrahit.

7. Praeterea, sicut dicit Commentator in l physicorum, scientia divina
demo ns trat per tres causas, scilicet efficientem, formalem et finalern. Sed
causa efficiens non potest considerari sine consideratione motus, similiter
nec finis, ut dicitur in III metaphysicae. Un de in mathematicis propter
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pohyblivý a pohyblivejší než všechny pohyblivé véci." Augustin ŕíká v 8.
knize O Genesí." že se Buh hýbe bez času a místa a Platón tvrdil, že první
hybatel hýbe sám sebou." Proto božská veda, která pojednáva o Bohu není

ob 'vu ec separovaná od pohybu.
3. Božská veda se musí zabývat nejen Bohern, ale také andely. Avšak

andelé se pohybují jak co do vol by, protože z nékterých andélň se stali
zlí, tak co do místa, jak je zjevné v prípade andélú, kteŕí jsou vysláni jako
poslové. Proto ty skutečnosti, jimiž se zabývá božská veda, nejsou vňbec
separovány od pohybu.

4. Kromč toho se zdá, že Komentátor na počátku Fyziky" ŕíkä, že to
co je, je buď čistá materie, nebo čistá forma, nebo kompozitum materi~
a formy. Ale andel není čistá forma, protože by byl čirým aktern, kterým
je jedine Buh, ani není čistou materií. Je proto složen z materie a formy.
Božská veda tedy neabstrahuje od materie.

S. Kromč toho: božská veda, která je tretí částí spekulativní filosofie, je
totéž co metafyzika, jejímž subjektem je jsoucno, a to pŕedevším substance
jak plyne ze 4. knihy Metafyziky.96 Avšak jsoucno a substanee neabstrahují
od materie, protože jinak by nemohla být materiáiní jsoucna. Proto božská
veda není abstrahovaná od materie.

6. PodIe Filosofa (Druhé analytiky)'? pŕísluší vede zabývat se nejen
subjektern, ale částmi i vlastnostmi subjektu. Avšak subjektem božské vedy
je jsoucno, jak bylo ŕečeno. Božské vede tedy náleží zabývat se všemi
jsoucny. Avšak materie a pohyb jsou (jakožto část, resp. vlastnost nejakého
subjektu) jakási jsoucna. Proto patrí k metafyzickým úvahám a božská veda
od nich neabstrahuje.

7. Krorné toho: Komentátor ŕíká v 1. knize Fyziky," že božská veda
dokazuje pomocí tfí príčin, tj. účinné, formáiní a finální. Avšak o účinné
príčine nemňže být pojednáno, aniž by se pojednalo i o pohybu. Podobne
to platí i o finální príčine, jak se ŕíká ve 3. knize Metafyziky'? A protože
se v matematice pojednává o nepohyblivých jsoucnech, plyne z toho, že

91 Pohyblivý znamená v tomto smyslu spíše aktivní.
93 AURE~IUS AUGUSTINUS, De Genesi ad Litteram 8, n. 20 (CSEL 28: 259).
94 PLATON: Faidros 245c, Timaios 30a, 34b. Srov. ARISTOTELÉS, MetaJyzika 2,6 1072a!.
95 AVERROES, In l Phys. l, t. C. l, fol. 6E.
96 ARISTOTELÉS,MetaJyzika 4, 11003a21; 4, 2l003b17.
97 ARISTOTELÉS,DllIhé analytiky 1,7 75a39-b2; l, !o 76bll-16.
'IS AVERROES,In l Phys. l, t. C. l, fol. 6BC.
99 ARISTOTELÉS, MetaJyzika 3, 2 996a22-27.
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hoc quod sunt immobilia nulla demonstratio per huiusmodi causas datur.
Ergo scientia divina non abstrahit a motu.

8. Praeterea, in theologia determinatur de creatione caeli et terrae et
actibus hominum et multi s huiusmodi, quae in se materiam et motum
continent. Ergo non videtur theologia a materia et mo tu abstrahere.

Sed contra est quod philosophus dicit in VI metaphysicae quod prima
philosophia est circa separabilia, scilicet a materia, et immobilia. Prima
autem philosophia est scientia divina, ut ibidem dicitur. Ergo scientia
divina est abstracta a materia et motu.

Praeterea, nobilissima scientia est de nobilissimis entibus. Sed scientia
divina est nobilissima. Cum ergo entia immaterialia et immobilia sint
nobilissima, de eis erit scientia divina.

Praeterea, philosophus dicit in principio metaphysicae quod scientia
divina est de primis principiis et causis. Huiusmodi autem sunt immateri-
alia et immobilia. Ergo de talibus est scientia divina.

Responsio. Dicendum quod ad evidentiam huius quaestionis scire opor-
tet quae scientia divina scientia dici debeat. Sciendum siquidem est quod
quaecumque scientia considerat aliquod genus subiectum, oportet quod
consideret principia illius generis, cum scientia non perficiatur nisi per
cognitionem principiorum, ut patet per philosophum in principio physi-
corum. Sed principiorum duo sunt genera. Quaedam en im sunt quae et
sunt in se ipsis quaedam naturae completae et sunt nihilominus principia
aliorum, sicut corpora caelestia sunt quaedam principia inferiorum cor-
porum et corpora simplicia corporum mixtorum. Et ideo ista non solum
considerantur in scientiis ut principia sunt, sed etiam ut sunt in se ipsis
res quaedam; et propter hoc de eis non solum tractatur in scientia quae
considerat ipsa principiata, sed etiam habent per se scientiam separatam,
sicut de corpor1bUšCäelestíous est quaedam pars scientiae naturalis prae-
ter illam, in qua determinatur de corporibus inferioribus, et de elementis
praeter illam, in qua tractatur de corpor ibu s mixtis. Quaedam autem sunt
principia, quae non sunt naturae completae in se ipsis, sed solum sunt
principia naturarum, sicut unitas numeri et punctus lineae et forma et
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pomocí zmínčných príčin v ní není možné žádné dokazování. Proto se ani
v božské vede neabstrahuje od pohybu.

8. Kromč toho: V teologii se pojednává o stvorení nebe a Zeme, očinech
lidí a o mnoha jiných podobných včcech, které v sobé zahrnují materii
a pohyb. Proto se zdá, že teologie od materie a pohybu neabstrahuje.

Na druhé strane:
Proti tomu je však to, co ŕíká Filosof v 6. knize Metafyziky, 100že totiž první
filosofie se týká jsoucen, která mohou být separována od materie, a jsoucen
nepohyblivých. První filosofie je však božská veda, jak se ŕfká na tomtéž
místé. Božská veda tedy od materie a pohybu abstrahuje.

Kromč toho: neivznešenéiší veda se zabývá neivznešenéjšími jsoucny.
Avšak božská veda je neivznešenéiší, A protože nemateriální a nepohyblivá
jsoucna jsou neivznešenéiší, bude se božská veda zabývat jimi.

Kromé toho: Na začátku Metafyziky'?' ŕíká Filosof, že se božská veda
týká prvních principii a príčin. Ty jsou však nemateriální a nepohyblivé.
Proto se božská veda zabývá takovými (tj. nemateriálními a nepohybli-
vými) jsoucny.

Odpoveď:
K objasnení té to otázky si je treba uvčdomit, že božská veda by méla
být nazývána vedou. Když se totiž nejaká veda zabývá určitým rodem jako
subjektem, musí se zabývat principy tohoto rodu, protože veda se dokonává
pouze poznáním principii, jak ŕíká Filosof na počátku Fyziky.102jsou však
dva rody nrinEi.2i.f3 prvé is~ tQ..princ!py, které existují samy v sobé a jsou

~_~prné}riroze~o~t~~. které nicméné [sou pnncipy ji!.1ýchTšouc~n-. Napr
nebma telesa jsou principy nižších teles a jednoduchá telesa zase principy
složených teles. A proto jsou ve vedách zkoumány nejen jako principy,
ale také jako jakési veci existující samy v sobé. Pro to o nich pojednává
nejen veda, která zkoumá jejich principiáty (tj. jsoucna, ojejichž principy
~ná), aletaké maií per se svou vlastní vedu, napr. o nebeských télesech
pojednává nejaká část pŕírodní vedy, která je odlišná od části pojednávající
o nižších télesech, nebo část vedy o prvcích je odlišná od části pojednávající
o smčsích. Za druhé isou to principy, které nejsou úplné pŕirozenosti samy
v sobé, ale jsou pouz~ grt.ncipy .l2firozeností, napr. k~.wl!~e principem
počtu, bodprincipem pŕimky nebo forma a matene principy fyzického~~... ,;' .~."""

100 Tamtéž 6, l I026aIS.
101 Tamtéž l, l 981b28.
102 ARISTOTELÉS, Fyzika l, l 184aI2-14.
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materia corporis physici, unde huiusmodi principia non tractantur nisi in
scientia, in qua de principiatis agitur.

Sicut autem uniuscuiusque determinati generis sunt quaedam commu-
nia principia quae se extendunt ad omnia principia illius generis, ita etiam
et omnia entia, secundum quod in ente communicant, habent quaedam
principia quae sunt principia omnium entium. Quae quidem principia
possunt dici communia dupliciter secundum Avicennam in sua sufficien-
tia: uno modo per praedicationem, sicut hoc quod dico: forma est commune
ad omnes formas, quia de qualibet praedicatur; alio modo per causalitatem,
sicut dicimus solem unum numero esse principium ad omnia generabilia.
Omnium autem entium sunt principia communia non solum secundum
primum modum, quod appellat philosophus in Xl metaphysicae omnia
entia habere eadem principia secundum analogiam, sed etiam secundum
modum secundum, ut sint quaedam res eadem numero exsistentes omnium
rerum principia, prout scilicet principia accidentium reducuntur in prin-
cipia substantiae et principia substantiarum corruptibilium reducuntur in
substantias incorruptibiles, et sie quodam gradu et ordine in quaedam
principia omnia entia reducuntur. Et quia id, quod est principium essendi
omnibus, oportet esse maxime ens, ut dicitur in II metaphysicae, ideo hu-
iusmodi principia oportet esse completissima, et propter hoc oportet ea
esse maxime actu, ut nihil vel minimum habeant de potentia, quia actus
est prior et potior potentia, ut dicitur in IX metaphysicae. Et propter hoc
oportet ea esse absque materia, quae est in potentia, et absque motu, qui
est actus exsistentis in potentia. Et huiusmodi sunt res divinae; quia si
divinum alicubi exsistit, in tali natura, immateriali scilicet et immobili,
maxime exsistit, ut dicitur in VI metaphysicae.

Huiusmodi ergo res divinae, quia sunt principia omnium entium et
sunt nihilominus in se naturae completae, dupliciter tractari possunt: uno
modo, prout sunt principia communia omnium entium; alio modo, prout
sunt in se res quaedam. Quia autem huiusmodi prima principia quamvis
sint in se maxime nota, tamen intellectus noster se habet ad ea ut oculus
noctuae ad lucem solis, ut dicitur in II metaphysicae, per lumen naturalis
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telesa. Takovými principy se pak samozrejme zabývá pouze veda o jejich
principiátech.

Tak jako jsou pro každý určitý rod nejaké společné principy, které se
vztahují na všechny principy tohoto rodu, tak má i každé jsoucno, na-
kolik společné sdílí bytí, nejaké principy, které pŕisluší všem jsoucnňm.
Podie Avicennyl03 mohou být tyto principy riazývány-;,společne sdílené"
dvéma zpňsoby: jednak na základé predikace.-jako když ŕíkám: "forma"
je společná všem formám, pretože" s~ Jako pojem vypovídá o všech jed-
notlivých formách; jednak na základe•••kauzalit))jako když ŕíkáme, že
numericky jediné slunce je principem všech vznikajících vecí. Principy
společné všem jsoucnúm však nejsou jen ty první, jak ŕíká Filosof ve 12.
knize Metafyzikyl04 (že všechna jsoucna mají analogicky vzato stejné prin-
cipy), ale i ty druhé, tzn. že existují určité veci, které jsou numericky jediné
a které jsou principy všech vecí. Tímto zpňsobem se principy akcidentň
pŕevádéjí na principy substan ce a 'principy porušitelných substancí na ne-
porušitelné substan ce.. A tak se všechnajsoucna v jistém odstupňovánía fádu pŕevádéií na jisté principy. A protože to, co je principem bytí všech
'jsoucen, musí být nejvyšším zpňsobem jsoucnem, jak se fíká ve 2. knize •
Metafyziky, lO~i.E,Ýl1Y!.9JE~llEiP-.Y._1!~t!!p'lni~í..itP~2tq..i n<:il!~tl!.~~n§ší.
Nemají nic (nebo jen velmi málo) potenciáiního, protože akt je pfednejŠí
a mocnejší než potence, jak se ŕíká v 9. knize Metafyziky.106A proto musí
být tyto principy bez materie, která je v potenci, a bez pohybu, který je ,
aktem toho, co existuje v potenci.!" A takové jsou božské veci, protože,
jak se ŕíká v 6. knize Metafyziky,108jestliže božské existuje všude, existuje
nejvyšším zpňsobem v nemateriální a nepohyblivé pŕirozenosti,

Protože božské veci jsou principy všech jsoucen a pritom jsou samy
v sobé úplnými pŕirozenostmi, mohou být zkoumány dvojím zpňsobem:
jednak @.kpsp.oleč!!(principy_všechj§2ucen) jednak jako jakési skutečnosti
samy;'Sób'e. Ačkoli jsou první princípy sa~yosob~-n~éTvyŠším zpňsobern

Zťe)iné, pfeSÍo se k nim náš rozum vztahuje jako oko sovy ke slunci, jak

103 AVICENNA, Sufficienlia 1.2, fol. 14.
104 ARISTOTELÉS, Metafyzika 12,4 I070a31-33; 12,5, I071a30--3S.
lOS ARISTOTELÉS, Metafyzika 2, I 993b24--31. Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ: ST l, 2, 3.
106 ARISTOTELÉS, Metafyzika 9,8 I049bS; 9, 9 IOSla4.
107 Pohyb je zvláštním pŕípadern jsoucna. Je to jsoucno sukcesivní, postupné, jehož části nejsou

"zároveň", ale jedna po druhé. Pohyb je jakýmsi ak tem, ale zároveň zústává v potenci vu či
svému cíli. J akmile v potenci být prestane, znamená to, že cíle bylo dosaženo a pohyb tudíž
ustává. To je dňvodem na první pohled ponékud paradoxní definice pohybu.

108 ARISTOTELÉS, Metafyzika 6, I I026a20. Božským Tomáš myslí nejen Boha, ale i nernate-
riální substance, tedy andely.
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rationis pervenire non possumus in ea nisi secundum quod per effectus
in ea ducimur; et hoc modo philosophi in ea pervenerunt, quod patet
Rom. l: invisibilia dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur.
Unde et huiusmodi res divinae non tractantur a philosophis, nisi prout
sunt rerum omnium principia. Et ideo pertractantur in illa doctrina, in qua
ponuntur ea quae sunt communia omnibus entibus, quae habet subiectum
ens in quantum est ens; et haec scientia apud eos scientia divina dicitur.
Est autem alius modus cognoscendi huiusmodi res, non secundum quod
per effectus manifestantur, sed secundum quod ipsae se ipsas manifestant.
Et hunc modum ponit apostolus l Cor. 2: quae sunt dei, nemo novit
nisi spiritus dei. Nos autem non spiritum huius mundi accepimus, sed
spiritum qui a deo est, ut sciamus. Et ibidem: nobis autem revelavit deus
per spiritum suum. Et per hunc modum tractantur res divinae, secundum
quod in se ipsis subsistunt et non solum prout sunt rerum principia.

Sie ergo theologia sive scientia divina est duplex. Una, in qua con-
siderantur res divinae non tamquam subiectum scientiae, sed tamquam
principia subiecti, et talis est theologia, quam philosophi prosequuntur,
quae alio nomine metaphysica dicitur. Alia vero, quae ipsas res divinas
considerat propter se ipsas ut subiectum scientiae et haec est theologia,
quae in sacra Scriptura traditur. Utraque autem est de his quae sunt sepa-
rata a materia et motu secundum esse, sed diversimode, secundum quod
dupliciter potest esse aliquid a materia et motu separatum secundum esse.
Uno modo sie, quod de ratione ipsius rei, quae separata dicitur, sit quod
nullo modo in materia et motu esse possit, sicut deus et Angeli dicuntur a
materia et motu separati. Alio modo sie, quod non sit de ratione eius quod
sit in materia et motu, sed possit esse sine materia et mo tu, quamvis quan-
doque inveniatur in materia et motu. Et sie ens et substantia et potentia
et actus sunt separata a materia et motu, quia secundum esse a materia
et motu non dependent, sicut mathematica dependebant, quae numquam
nisi in materia esse possunt, quamvis sine materia sensibili possint intel-
ligi. Theologia ergo philosophica determinat de separatis secundo modo
sicut de subiectis, de separatis autem primo modo sicut de principiis su-
biecti. Theologia vera sacrae Scripturae tractat de separatis primo modo
sicut de subiectis, quamvis in ea tractentur aliqua quae sunt in materia et
motu, secundum quod requirit rerum divinarum manifestatio.

Článek 4 85

se ŕíká ve 2. knize Metafyziky.109 Svétlem pŕirozeného rozumu tyto první
principy mňžeme zachytit pouze v jej ich účincích, které nás k témto prin-
cipúm dovádéií, Tímto zpňsobem k nim pak filosofové docházejí, jak plyne
z Rím l, 20: Neviditelné Boží vecijsou rozumem nahlédnuty prostiednictoim vecí
stvorených. Filosofové tedy zkoumají takové božské veci pouze do té míry,
nakolik jsou to principy všech vecí. Zabývají se tedy vedou, která zkoumá
to, co je všem isoucnňm společné, tj. ve vede, jejímž subjektem je jsoucno
jakožto jsoucn~. Tuto vedu filosofové n-ä~~'äJÚoŽská Y"lda. Ex{sťuje i [iný
zpusob poznání takových vecí - ne na základe jejich účinku, ale na základe
toho, jak se samy jeví. A o tomto zpňsobu mluví Apoštol v l Kor 2, ll-12:
VeciBoží zná jen Duch Boží. My jsme neprijali ducha tohoto sveta, ale Ducha,
který je od Boha, abychom poznali. A na tomtéž místé: Nám to Buh zjevil
skrze svého Ducha. Tímto zpúsobem se o Božích vécech pojednává z hle-
diska toho, jak subsistují samy v sobé, a ne pouze z toho hlediska, že jsou
principy vecí.

le tedy dvojí teologie neboli božská veda. Jedna zkoumá Boží veci ne
jako subjekt vedy, ale j~0J?-~~t;lJ.ifu~feto teologie, kterou pro-
vozují filosofové a které se jiným slovem ŕíká metafyzika. Druhá má jako

_svľlj subjekt božské veci pro ne samé. To je teologie predávaná Písmem
svatým.!'? Obe tyto teologie se zabývají tím, co je v bytí separované od
materie a pohybu, avšak rňzným zpňsobem, Néco totiž mňže být v bytí
separované od materie a pohybu dvojím zpňsobem. Jeden zpňsob se týká
toho, že samotná separovaná vec nemúže existovat žádným zpúsobem v !TIa-
terii a pohyOii.(v·tomto smyslu se jako o separovaných od materie a pohybu
irifuvCó-Bôhti a andélech), Druhý zpúsob se týká toho, co by mohlo být,
bez materie a pohybu, ačkôií~ nčkdy v materii a pohybu ll'~chá~í. Tak
;soucno,suDstänce, poteňče a äki jsou separovány od materie ä pohybu,
protože v bytí na materii a pohybu nezávisejí. Naproti tomu matematická
jsoucna na nich závisejí, protože mohou existovat jen v materii, ačkoli mo-
hou být rozumové uchopena bez smyslové dostupné materie. Filosofická
teologie tedy zkoumá jsoucna separovaná druhým zpúsobem jako subjekty,
kdežto jsoucna separovaná prvním zpúsobem jako principy subjektu. Teo-
logie svatých Písem se zabývá jsoucny separovanými prvním zpňsobem
jako subjekty, ačkoli se v ní pojednává o vécech, které jsou v materii a po-
hybu, nakolik je to potrebné k vyjasnení božských vecí.

109 ARISTOTELÉS, Meta,&zika 2, l 993b9-l1.
110 Srov.In l Seni. prologus, l;In Lib. Boethii de Tnnuate 2,1-4; SCG 1,3-4; ST l, 1.
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1. Ad primum ergo dicendum quod illa, quae non assumuntur in scien-
tia nisi ad alterius manifestationem, non pertinent per se ad scientiam,
sed quasi per accidens. Sie enim in natural ibu s quaedam mathematica
assumuntur, et per hunc modum nihil prohibet in scientia divina es se
quaedam quae sunt in materia et motu.

2. Ad secundum dicendum quod moveri non attribuitur deo proprie,
sed quasi metaphorice, et hoc dupliciter. Uno modo, secundum quod im-
proprie opera tio intellectus vel voluntatis motus dicitur, et secundum hoc
dicitur aliquis movere se ipsum, quando intelligit vel diligit se. Et per
hunc modum potest verificari dictum PIato nis qui dixit quod primus mo-
tor movet se ipsum, quia scilicet intelligit et diligit se, ut Commentator
dicit in VIII physicorum. Alio modo, secundum quod ipse effluxus causa-
torum a suis causis nominari potest processio sive motus quidam causae in
causaturn, in quantum in ipso effectu relinquitur similitudo causae, et sie
causa, quae prius erat in se ipsa, postmodum fit in effectu per suam simi-
litudinem. Et hoc modo deus, qui similitudinem suam omnibus creaturis
impartitus est, quantum ad aliquid dicitur per omnia moveri vel ad omnia
procedere, quo modo loquendi utitur frequenter Dionysius. Et secundum
hunc etiam modum videtur intelligi quod dicitur Sap. 7 quod omnium
mobilium mobilior est sapientia et quod attingit a fine usque ad finem
fortiter. Hoc autem non est proprie mo veri, et ideo ratio non sequitur.

3. Ad tertium dicendum quod scientia divina, quae est per inspiratio-
nem divinam accepta, non est de Angelis sicut de subiecto, sed solum sicut
de his, quae assumuntur ad manifestationem subiecti. Sie enim in sacra
Scriptura agitur de Angelis sicut et de ceteris creaturis. Sed in scientia di-
vina, quam philosophi tradunt, consideratur de Angelis, quos intelligentias
vocant, eadem ratione qua et de prima causa, quae deus est, in quantum
ipsi etiam sunt rerum principia secunda, saltem per motum orbium, qui-
bus quidem nullus motus physicus accidere potest. Motus autern, qui est
secundum electionem, reducitur ad illum modum, quo actus intellectus
vel voluntatis motus di ci tur, quod est improprie dictum motu pro opera ti-
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Knámitkám:
1. K prvnímu je treba ŕíci, že ty veci, které veda používá pouze k vy-

jasnení néčeho jiného, nepŕísluší vede per se, ale pouze jakoby per accidens.
Tímto zpúsobem se v pŕírodních vedách používá matematika. V tomto
smyslu nic nebrání tomu, aby byly veci, které jsou v materii a pohybu,
používány v božské vede.

2. K druhému je treba ŕíci, že pohyb se nepŕisuzuie Bohu vlastním
zpňsobem, ale jakoby metaforicky, a to dvéma zpúsoby: Za prvé tak, jako
se činnosti rozumu avôle nepŕesné nazývají pohyby; ŕíká se, že néco
hýbe samo sebe, když samo sebe poznává nebo miluje. V tomto smyslu je
možné dát za pravdu Platónovi, podle néjž hýbe první hybatel sám sebou,
protože se poznává a miluje, jak ŕfká Komentátor v 8. knize Fyziky,"!
Za druhé proto, že samotné vycházení zapŕíčinéného ze svých príčin muže
být nazváno postup neboli pohyb príčiny v zapŕíčinénérn, nakolik v samot-
ném účinku pŕetrvává podobnost s príčinou. Príčina, která byla pred tím
v sobé samé, tak začíná být prítomná v účinku prostŕednictvím podobnosti.
A tímto zpúsobem se o Bohu, který je svou podobností nedílné pŕítomen
ve všech stvoŕeních, ŕíká, že se pohybuje, nebo že všechno pŕedchází. Tento
zpňsob vyjadŕování často používá Dionýsios.l'? A tak se dá rozumét i tomu,
co ŕíká Mdr 7,24 a 8, l, že moudrost je pohyblivejší nad každý pohyb, a že
se mocne šfŕí z jednoho konce sveta na druhý. Toto však není pohyb ve
vlastním slova smyslu, a námitka tudíž neobstojí.

3. K tŕetímu je treba ŕíci, že božská veda, která se pŕijímá prostred-
nictvím božské in sp ira ce, se nezabývá andely jako svým subjektern, ale
pouze jako tím, co subjekt této vedy ozŕejrnuje. V Písmu svatém se totiž
o andélích pojednává stejným zpúsobem jako o jiných tvorech. V božské
vede, kterou se zabývají filosofové, se však o andčlích, kterým se v božské
vede ŕíká Inteligence, pojednává stejným zpúsobem jako o první príčine,
kterou je Buh. [sou totiž druhotnými príčinami vecí, pŕinejmenším proto,
že hýbají sférami,ll3 ačkoli andélúm nemôže pŕíslušet fyzický pohyb. Po-
hyb spočívající ve volbé je srovnatelný se zpňsobem, kterým ŕíkáme pohyb
činnosti rozumu nebo ville, což je pohyb v nevlastním smyslu, označující

III AVERROES,In VIII Phys. 4, t. C.40, fol. 380D-F. Srov. PLATÓN, Faidros 245d, Zákony
10, 895b.

112 PSEUDODIONYSIOS AREOPAGITA, De Divinis Nominibus 5, n. 9 (PG 3:825A), n. 10
(825B); 9, n. l (909B), n. 3 (9l2A), n. 9 (9l6C).

III Podie Tomáše jsou andelé príčinou pohybu nebeských teles (hybateli) a pohyb nebeských
teles je príčinou zmeny teles pozemských. Srov. SCG 2, 70; 3, 23; 3, 24; De Spiritualibus
Crealuris 6; ST l, 70, 3.
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one sumpto, Motus etiam, quo dicuntur secundum locum moveri, non est
secundum circumscriptionem localem, sed secundum operationem, quam
exercent in hoc vel in ilIo loco, aut secundum aliquam aliam habitudinem,
quam habent ad locum, omnino aequivocam ab ilIa habitudine, quam habet
corpus locaturn ad locum. Et ideo patet quod eis non convenit motus,
secundum quod naturalia in motu esse dicuntur.

4. Ad quartum dicendum quod actus et potentia sunt communiora
quam materia et forma; et ideo in Angelis, etsi non inveniatur compositio
formae et materiae, potest tamen inveniri in eis potentia et actus. Materia
enim et forma sunt partes compositi ex materia et forma, et ideo in illis
tantum invenitur compositio materiae et formae, quorum una pars se habet
ad aliam ut potentia ad actum. Quod autem potest esse, potest et non esse;
et ideo possibile est unam partem inveniri cum alia et sine alia, et idea corn-
positio materiae et formae non invenitur secundum Commentatorem in l
caeli et mundi et in VIII metaphysicae nisi in his quae sunt per naturam
corruptibilia. Nec obstat quod aliquod accidens in aliquo subiecto perpetuo
conservetur, sicut figura in caelo, cum tamen corpus caeleste impossibile
sit esse sine tali figura et omnia accidentia consequuntur substantiam sicut
causam, et ideo subiectum se habet ad accidentia non solum ut potentia
passiva, sed etiam quodammodo ut potentia activa, et ideo aliqua acciden-
tia naturaliter perpetuantur in suis subiectis. Materia autem non est hoc
modo causa formae, et ideo omnis materia, quae subest alicui formae, po-
test etiam non subesse, nisi fortassis a causa extrinseca contineatur; sicut
virtute divina ponimus aliqua corpora etiam ex contrariis composita esse
incorruptibilia, ut corpora resurgentium. Essentia autem Angeli secundum
naturam suam incorruptibilis est, et ideo non est in ea compositio formae
et materiae. Sed quia non habet esse a se ipso Angelus, ideo se habet in
potentia ad esse quod accipit a deo, et sie esse a deo acceptum comparatur
ad essentiam eius simplicem ut actus ad potentiam. Et hoc est quod dici-
tur quod sunt compositi ex quod est et quo est, ut ipsum esse intelligatur
quo est, ipsa vera natura Angeli intelligatur quod est. Tamen si ex materia
et forma Angeli compositi essent, non tamen ex materia sensibili, aqua
oportet et mathematica abstracta esse et metaphysica separata.
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činnost. Když se dále ŕíkä, že se andelé pohybují místním pohybern, ne-
jedná se o pohyb vymezený místem, ale činností, kterou andel na tom či
onom rnísté vykonává, nebo vztahem k mís tu, který je však naprosto od-
lišný od vztahu, který má k místu nejaké místné se vyskytující teleso. Proto
je zjevné, že andélňm nepŕísluší pohyb tím zpúsobem, jakým se pohybují
pŕírodní télesa.!"

4. Ke čtvrtému je tŕeba ŕíci, že akt a potence jsou néco širšího než ma-
terie a forma. Proto mňžeme v andélech najít potenci i akt, pŕestože v nich
nenajdeme složení formy a materie. Materie a forma jsou části toho, co se
skládá z materie a formy, a proto se složení z materie a formy nachází pouze
u téch jsoucen, u nichž se jedna část vztahuje k druhé jako potence k aktu.
Co však mňže být, mňže inebýt. Je tedy možné najít jednu část s druhou
částí, nebo bez ní. Proto se podle Komentátora ve výkladu 'k 1. knize O
nebesích a k 8. knize Metafyziky!" nachází složení materie a formy pouze
ve jsoucnech, která jsou svou pŕirozeností porušitelná. Také námitka, že
nejaký akcident se v néjakém subjektu trvale zachovává (napr. tvar v ne-
beských sférách), neobstojí. Nebeské teleso totiž nemúže být bez takového
tvaru, protože všechny akcidenty následují substanci jako svoji príčinu.
Subjekt se totiž vztahuje k akcidentúm ne pouze jako pasivní potence, ale
nejakým zpňsobem i jako potenee aktivní. A proto nékteré akcidenty pŕi-
rozené setrvávají ve svých subjektech. Materie však tímto zpúsobem není
príčinou formy, a proto každá materie, která je subjektem nejaké formy,
rnňže také tímto subjektem nebýt, s výjimkou prípadu, kdy jsou jsoucna
uchovávána púsobením vnéjší príčiny; máme napríklad za to, že nčkterá
tela, která se také skládají z opačných principň, jsou božskou mocí neporu-
šitelná, totiž tela vzkŕíšených, Esence andela je však neporušitelná ze své
vlastní pŕirozenosti, a proto v ní není složení z formy a materie. Ale protože
andel nemá bytí od sebe samého, je v potenci k bytí, které pŕijímá od Boha.
Toto bytí od Boha pŕijaté se pak vztahuje k jeho jednoduché esenci jako
akt k potenci. A pro to se ŕíká, že andel je složen z toho, cojest, a toho, čím
jest. Bytí se pak chápe jako to, čím jest, a samotná pŕirozenost andela jako
to, cojest. l 16 Avšak i kdyby byli andelé složení z materie a formy, nebyla by
to materie smyslové dostupná, od níž jsou veci matematiky abstrahované
a veci metafyziky separované.

114 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, ST l, 53,1-3.
lIS AVERROES, In l de Caelo, t. c. 20, fol. l5C; In VIII Meta. 2, t. C. 4, fol. 2llF; 6, t. c. 12, fol.

220F.
116 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, De Ente et Essentia 4; SCG 2, 52; De Spiritualibus Creaturis l;
ST l, 50, 2; De Substantiis Separatis 8.
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5. Ad quintum dicendum quod ens et substantia dicuntur separata a
materia et motu non per hoc quod de ratione ipsorum sit esse sine materia
et motu, sicut de ratione asini est sine ratione esse, sed per hoc quod de
ratione eorum non est esse in materia et motu, quamvis quandoque sint in
materia et mo tu, sicut animal abstrahit a ratio ne, quamvis aliquod animal
sit rationale.

6. Ad sextum dicendum quod metaphysicus considerat etiam de sin-
gularibus entibus non secundum proprias rationes, per quas sunt tale vel
tale ens, sed secundum quod participant communem ratio nem entis, et sie
etiam pertinet ad eius considerationem materia et motus.

7. Ad septimum dicendum quod agere et pati non convenit entibus
secundum quod sunt in consideratione, sed secundum quod sunt in esse.
Mathematicus autem considerat res abstractas secundum considerationem
tantum, et ideo illae res, prout cadunt in consideratione mathematici, non
convenit esse principium et finis motus, et ideo mathematicus non demon-
strat per causas efficientem et finalem. Res autem, quas considerat divinus,
sunt separatae exsistentes in rerum natura, tales quae possunt esse prin-
cipium et finis motus; unde nihil prohibet quin per causas efficientem et
finalem demonstret.

8. Ad octavum dicendum quod sicut fides, quae est quasi habitus prin-
cipiorum theologiae, habet pro obiecto ipsam veritatem primam et tam en
quaedam alia ad creaturas pertinentia in articulis fidei continentur, in
quantum contingunt aliquo modo veritatem primam, per eundem modum
theologia est principaliter de deo sicut de subiecto, de creaturis autem
multa assumit ut effectus eius vel quomodolibet habentia habitudinem ad
ipsum.
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5. K pátému je treba ŕíci, že o jsoucnu a substanci se ŕíká, že isou
separovány od materie a pohybu, ne proto, že by bytí bez materie a pohybu
bylo v jejich povaze, jako je v povaze osla být bez rozumu, ale proto, že bytí
v materii a pohybu není v jej ich povaze, ačkoli nékdy v materii a pohybu
jsou, jako se živočich abstrahuje od rozumu, ačkoli nékteŕí živočichové
jsou rozumoví.

6. K šestém u je treba ŕíci, že metafyzik se zabývá také jednotlivými
jsoucny ne kvňli vlastním dňvodúm, která délají jsoucno takovým a tako-
vým, ale proto, že mají účast na společné povaze jsoucna. Pro to je vhodné,
aby se metafyzik zabýval i materií a pohybem.

7. K sedmému je treba ŕici, že činit a trpét nepŕísluší jsoucnňm podle
toho, jak jsou v uvažování, ale podle toho, jak jsou v bytí. Matematik se
zabývá vécmi abstrahovanými pouze v uvažování, a proto ony veci, nakolik
spadají do matematikových úvah, nemohou být principem a cílem pohybu;
matematik tudíž nedokazuje pomocí účinné a finální príčiny. Avšak veci,
kterými se zabývá metafyzik, existují jako separované podle pŕirozenosti,
a proto mohou být principem a cílem pohybu. Metafyzikovi tedy nic ne-
brání, aby dokazoval pomocí účinné a finální príčiny.

8. K osmému je treba ŕíci, že tak jako víra, která je jakoby habitem
principii teologie, má za svúj objekt samotnou první pravdu, a pritom se ve
článcích víry objevují veci pŕíslušeiící stvorení, nakolik se nejakým zpú-
sobem vztahují k první pravde, tak se steiným zpňsobem teologie zabývá
pŕedevším Bohem jako svým subjektem, avšak zahrnuje také mnohé veci
o stvorení jako o Božích účincích neboli o tom, co má k Bohu nejaký vztah.


