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POČIATKY ZMYSLOVÝCH PODSTÁT
POSLEDNÁ PRíČINA VŠETKÉHO SÚCNA
NAJVYŠŠIA BYTOSŤ

L KAPITOLA

Podstata a jej druhy

Naše skúmanie sa týka podstaty, lebo hľadáme počiatky a príčiny podstát.
Ak je totiž vesmír istým druhom celku, je podstata jeho prvou čas-

ťou; aj podľa poradia je podstata čímsi prvým, potom je kvalita a potom
kvantita.

Kvalitu a kvantitu však zároveň nemôžeme proste označovať za
súcno, ale za kvaliry a pohyby, lebo by sme nebiele a nerovné tiež
museli označiť za súcno. Pravda, my aj o týchto veciach hovoríme, že
jestvujú, napríklad ·r.e jestvuje nebiele.

Ďalej, nič iné nemôže byť oddelene pre seba.
Dosvedčujú to aj starí filozofi svojím dielom; lebo hľadali počiatky,

prvky a príčiny podstát. Dnešní filozofi pokladajú za podstatu skôr
všeobecno; lebo rody sú čímsi všeobecným a predovšetkým tie označujú
za počiatky a podstaty, pretože postupujú pri skúmaní logicky. Starí
považovali za podstaty jednotlivé veci, napríklad oheň a zem, a nie
všeobecné, ale telo.

Podstata je však trojaká, jedna, ktorú uznávajú všetci, je zmyslová,
a tá je jednak pominuteľná, ako rastliny a zvieratá, jednak nepominuteľ-
ná, ktorej prvky tiež musíme hľadať, či už je jeden, alebo ich je viac. Po-
tom je nehybná podstata a niektorí filozofi tvrdia, že jestvuje oddelene.
Podaktorí rozlišujú dva druhy takých podstát; iní zahrňujú idey a mate-
matické veci do jednej prirodzenosti; druhí zasa považujú za takéto pod-
staty len matematické veci. Prvé dva druhy podstát patria do prírodove-

434

,..
I

dy (fyziky), pretože sú spojené s pohybom, naposledy menovaná však
patrí do inej vedy, lebo tie dve nemajú spoločný počiatok.

Zmyslová podstata je premenlivá. Ak však zmena vychádza z pro-
tikladných alebo zo stredných členov, no nie zo všetkých protiklad-
ných - lebo nebiele je vlastne tiež z opaku - musi byť podkladom
niečo, čo sa mení na inú protivu, lebo protiva sama sa nemení,

2. KAP l TOLA

Počiatky vzniku a zmeny

Ďalej, jestvuje niečo, čo pri zmene pretrváva; protiva však nepretrváva.
Teda okrem protív jestvuje aj čosi tretie: látka.

Ak sú štyri spôsoby zmeny, totiž zmeny z hľadiska podstaty, kva-
lity, kvantity a miesta, a ak je zmena podstaty prostý vznik a zánik,
zmena kvantity-pribúdanie a ubúdanie, preinačenie-kvalitatívna
zmena trpných vlastností a napokon zmena miesta-miestny pohyb, mu-
si každý druh zmeny smerovať k príslušnej protive. Látka. ktorá sa meni,
musí mať teda možnosť v oboch smeroch.

Kedže je však súcno dvojakého druhu, mení sa všetko, čo je v mož-
nosti, na súcno v skutočnosti, napriklad biele v možnosti na biele v sku-
točnosti. Podobne je to pri pribúdaní a ubúdaní, Preto nijaká vec nemôže
vzniknúť len z nesúcna, a to náhodne; skôr všetko vzniká zároveň zo
súcna; totiž z toho, čo je v možnosti, ale nie je v skutočnosti. A toto
možné je Anaxagorovo "jedno" - lebo je to lepší výraz než .,všetko
bolo spolu" - a Empedoklova a Anaximandrova zmes je vyjadrená
Demokritovým výrokom: "Všetko bolo spolu v možnosti, ale nie v sku-
točnosti. " Títo filozofi sa teda dotkli látky.

Všetky veci totiž, ktoré sa menia, majú látku, ale rozdielnu. Z več-
ných vecí majú látku tie, ktoré síce nemajú prirodzený vznik, ale sú
schopné pohybovať sa v priestore; nemajú však látku pre vznik, ale pre
pohyb odkiaľ a kam.

Mohli by sme nadhodiť otázku, z akého druhu nesúcna sa uskutoč-
ňuje vznik; lebo "nesúcno" je troj aké. Odpoveď je: Z nesúcna v mož-
nosti, ak je také; nie však v tom zmysle, že by v možnosti bolo čokoľvek,
skôr v tom, že rozdielne veci vznikajú vždy len z rozdielnych. Preto
nestačí povedať, že "všetko bolo spolu". Veci sa predsa museli líšiť Iät-
kou. Ved prečo by ich bolo nekonečné množstvo, a nie jedna? Rozum
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je len jeden, takže keby látka bola tiež len jedna, bolo by vzniklo iba
to, čím bola látka v možnosti.

Sú teda tri druhy príčin a tri počiatky; prvé dve sú protivou, jeden
jeho člen je pojmom a tvarom, druhý však zbavenosťou; treťou príčinou
a počiatkom je látka.

3, KAP l TOLA

o tvare a podstate

Ďalej treba povedať, že ani látka ani tvar nevznikajú, pričom myslím
poslednú látku a posledný tvar.

Totiž pri všetkých premenách sa mení niečo pôsobením niečoho
a do niečoho. To, pôsobením čoho sa niečo mení, je prvý hybný činiteľ, to,
čo sa mení, je látka, a do čoho sa mení, tvar. Išlo by to teda donekonečna,
keby vznikol nielen okrúhly kov, ale aj okrúhlosf aj kov. Niekde sa
.však musíme zastaviť.

Ďalej treba' poznamenať, že každá podstata vzniká z niečoho rovno-
menného. Lebo prírodné veci takisto ako iné sú podstatami. Totiž
veci vznikajú alebo umením, alebo od prírody, alebo náhodou, alebo sa-
my od seba. Umenie je počiatok vznikania, ktorý je v inej veci, príroda
je počiatok vznikania, ktorý je v tej istej veci - lebo človek plodí
človeka; ostatné príčiny sú zbavenosŕamí týchto dvoch počiatkov.

Podstaty sú však tri: po prvé, látka, ktorá sa zdá čímsi určitým -
všetko, čo súvísí len dotykom, a nie prirodzeným zjednotením, je látka
a podklad -; po druhé, prirodzenosť, určité toto, do ktorého sa niečo
dostáva, cieľ a zároveň stav; po tretie, jednotlivina skladajúca sa z oboch
predchádzajúcich podstát, napríklad Sokrates alebo Kallias. V niektorých
prípadoch toto určité čosi nejestvuje mimo zloženej podstaty, napríklad
tvar domu" ak sa nemyslí na umenie. Tu nie je vznik a zánik tvaru;
ale "dom bez látky" je a nie je iným spôsobom ako zdravie a každý
umelecký výtvor. Lenže ak jestvuje niekde niečo mimo zloženej podstaty,
môže jestvovať len v prírode. Preto nie neprávom tvrdil Platón, že je
toľko ideálnych tvarov (ideí), koľko je vecí v prírode, pokiaľ totiž sú
osobitné idey odlišné od zmyslových vecí, ako je oheň, mäso, hlava;
lebo to všetko je látka, totiž posledná látka podstaty v najvlastnejšom
zmysle.

Hybné príčiny sú pred vznikom niečoho, pojmové sú zároveň s ve-
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cami. Lebo ak je človek zdravý, jestvuje zároveň zdravie; a podoba ko-
vovej gule jestvuje zároveň s kovovou guľou samou. Ale či aj potom čosi
ešte trvá, musíme preskúmať. Totiž pri niektorých veciach tomu nič
nebráni. Napríklad, taká je hádam duša, pravda, nie celá, len rozum;
celá hádam nemôže dlhšie trvať.

Je teda jasné, že z týchto. dôvodov vôbec netreba uznávať existenciu
ideí. Lebo človek plodí človeka, j'ednotlivec jednotlivca. A podobne je
to aj pri umeniach; lebo lekárske umenie je pojmom zdravia.

4. KAP l TOLA

Rovnakosť alebo rozličnosi počiatkov

.::

t

Príčiny a počiatky sú z jedného hľadiska pre rozličné veci rozličné,
z druhého však, ked hovoríme o nich všeobecne a na základe analógie,
sú pre všetko tie isté.

Mohli by sme totiž pochybovať o tom, či sú počiatky a prvky pod-
stát a vzťahov rozličné alebo tie isté a práve tak aj pri ostatných kate-
góriách.

Bolo by zvláštne, keby boli pre všetko tie isté. Potom by vzťahy
a podstata pochádzali z tých istých počiatkov, Lenže ktoré by to mali'
byť? Lebo mimo podstaty a ostatných kategórií nejestvuje nič spoločné

. a prvok je predsa skôr než to, čoho je prvkom. Ale ani podstata nie je
prvkom vzťahova ani jeden z nich prvkom podstaty.

Ďalej, ako by mohlo mať všetko tie isté prvky? An1 jeden z prvkov
nemožno stotožňovať s tým, čo je z prvkov zložené, napríklad B alebo A
nemôže byť totožné s BA.; preto tiež nemôže byť prvkom niečo pomyselné,
napríklad súcno alebo jedno; lebo obe prislúchajú každe] veci, ktorá je
z nich zložená .

Podľa toho by teda nijaký prvok nemohol byť podstatou alebo
vzťahom. A predsa ním nejaký musí byť. Preto nie je pravda, že všetko
má tie isté prvky.

Predsa je to však tak, ako tvrdíme; z jedného hľadiska majú všetky
veci tie isté prvky, z druhého zasa nie. Napríklad pri zmyslových tele-
sách je hádam tvarovým prvkom teplo a v inom zmysle chlad ako zba-
venosť, látkou však to, čo osebe je v možnosti teplé a studené, podstatami
však sú tak tieto prvky, ako aj veci, ktoré sú z prvkov zložené a ktorých
počiatkami sú prvky, alebo čo azda ako jednota vzniká z tepla a chladu,

(
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5. K AP l TO LA

tvar, ak totiž môže jestvovať oddelene, ďalej, celok zložený z tvaru a látky,
a zbavenosť, napríklad tma a chorobnosť. Látka jestvuje v možnosti, lebo
má možnosť stať sa obojím. Inak sa však rozlišuje podľa skutočnosti
a možnosti to, čo nemá tú istú látku, teda čo nemá ani ten istý tvar, ale
iný. Tak príčinou človeka sú prvky, oheň a zem, ako látka, a jeho vlast-
ný tvar, ale aj čosi iné, vonkajšie, ako otec, okrem toho slnko a jeho šik-
má kruhov á dráha, ktoré nie sú ani látkou, ani tvarom, ani zbavenosťou,
ani ničím podobným, ale jeho hybnými prtčínami,

Ďalej si treba všimnúť, že niektoré počiatky treba pokladať za
všeobecné, niektoré nie. Prvými počiatkami všetkých vecí sú "toto tu",
ktoré je prvé v skutočnosti, a niečo iné, čo je prvé v možnosti. Oné
všeobecné počiatky teda nejestvujú, lebo počiatkom jednotlivín je vždy
jednotlivina. Človek je síce všeobecne počiatkom človeka, ale nejestvuje
všeobecný človek; skôr Peleus je počiatkom Achilla, tvoj otec počiatkom
teba, toto B počiatkom tohto BA, hoci všeobecne je proste B počiat-
kom BA.

Ďalej, príčinami podstát sú tvary. Ale ako sme povedali, rozdielne
veci, ktoré neprináležia tomu istému rodu, napríklad farby, tóny, pod-
staty, kvantita, majú rozdielne príčiny a prvky: len podľa analógie sú
tie isté. Rozdielne sú aj pre veci, ktoré patria tomu istému druhu, prav-
da, rozdielne nie podľa druhu, ale len preto, že každá jednotlivina má
inú príčinu; tvoja látka, tvoj tvar a tvoj hybný činiteľ sú iné ako moje;
podľa všeobecného pojmu sú však tie isté.

Ak sa pýtame, čo sú počiatky alebo prvky podstát, vzťahov a kva-
lity, či sú tie isté alebo odlišné, zdajú sa pre každú vec tými istými, ak
viacero významov označujeme jedným výrazom. Ak však rozlišujeme
rozličné významy, tak počiatky a prvky nie sú tie isté, ale rozdielne a len
v celkom určitom zmysle sú vo všetkých prípadoch tie isté. V istom
zmysle alebo analogicky sú tie isté, pretože sú látkou, tvarom, zb ave-
nosťou a hybnou silou, v inom zmysle sú príčiny podstát zároveň príči-
nami všetkého, pretože ich odstránením sa odstraňuje všetko ostatné.
Napokon to, čo je prvé, je v skutočnosti. Naproti tomu v inom zmysle je
toľko rozličných počiatkov, koľko je protív, o ktorých nehovoríme v zmys-
le rodov, ani vo viacerých významoch, a ďalej koľko je rozličných látok.

Tým sme vyložili, čo sú počiatky zmyslových vecí, koľko ich je
a nakoľko sú rovnaké alebo rozdielne.

napríklad mäso alebo kosti. Lebo to, čo vzniklo z oboch, musí byť
od nich odlišné. Tu sú teda prvky a počiatky tie isté, hoci jedno je
čosi iné než druhé; no predsa sa to nedá o všetkých veciach povedať
v rovnakom zmysle, ale len v zmysle analógie, takže by sme mohli po-
vedať, že sú tri počiatky, tvar, zbavenosť a látka. Ale každý z nich
je pri každom rode rozdielny. Pri farbách máme biele, čierne a plochu;
deň a noc sa skladajú zo svetla, tmy a vzduchu.

Keďže však príčinou nie je len to, čo je vo veciach obsiahnuté, ale sú
aj vonkajšie príčiny, ako napríklad hybný činiteľ, je jasné, že "počiatok"
a "prvok" sú odlišné. Oba sú však príčinami a na ne sa delí počiatok,
ibaže jedno ako činiteľ spôsobujúci pohyb alebo pokoj je počiatkom
a podstatou. Podľa analógie sú teda tri prvky, ale štyri, príčiny a počiat-
ky. No predsa sú prvky pre každý rod vecí iné a tiež prvá príčina spô-
sobujúca pohyb je pre každý rod vecí iná. Máme napríklad zdravie,
chorobu a telo, a ako hybnú príčinu lekárske umenie, alebo tvar, neuspo-
riadanosť, stavebný materiál a ako hybnú príčinu staviteľstvo. A počiatok
sa delí na tieto druhy príčin.

Keďže však hybným činiteľom prírodných vecí, napríklad človeka
je človek, vecí rozumu však tvar alebo jeho protiva, boli by v jednom
zmysle tri príčiny, v druhom štyri. Lebo lekárske umenie je v istom
zmysle zdravím, staviteľské umenie tvarom domu a človek plodí človeka.

Okrem toho však jestvuje ešte činiteľ, ktorý ako prvý zo všetkých
vecí pohybuje všetkými vecami.

Pokračovanie

Sú veci oddelené a neoddelené; podstatami sú veci oddelené. A podstaty
sú preto príčinami všetkých vecí, lebo bez podstát nemôžu jestvovať ani
kvality, ani pohyby.

Týmito prvými príčinami by azda mohli byť duša a telo, alebo tiež
rozum, žiadostivosť a telo.

Ale podľa analógie aj v inom zmysle sú počiatky tými istými veca-
mi, totiž ako skutočnosť a možnosť. Ale aj tie sú pri rozličných veciach
rozličné a vyskytujú sa rozlične. Pri niektorých veciach je totiž to isté hneď
v skutočnosti, hneď v možnosti, napríklad víno, mäso alebo človek. Ale
aj tieto prípady patria k uvedeným príčinám. Lebo v skutočnosti jestvuje
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6. KA P l TOLA

Nevyhnutnosť večnej a nehybnej podstaty ako príčiny a počiatku všetkého

r
pricmu. Nič sa nepohybuje náhodne, vždy musí byť meco, čo uvádza
do pohybu; tak sa niečo pohybuje takto teraz hned od prírody alebo
vonkajším donútením, rozumom alebo čímsi iným.

Ďalej je otázka, ktorý pohyb je prvý. Lebo v tom je vel ký rozdiel.
Ale ani Platón nemôže uviesť ako prvú hybnú príčinu to" čo pokladá
niekedy za počiatok: samo seba pohybujúce. Lebo svetová duša je ne-
skoršie, ako hovorí, a zároveň s nebom.

Teda domnienka, že možnosť je skôr ako skutočnosť, je v istom
zmysle pravdivá, v istom mylná. V ktorom, už sme vysvetlili. Že sku-
točnosť je prv, dosvedčuje Anaxagoras - lebo rozum je v skutočnosti -
a Empedokles, ked uznáva lásku a svár, a všetci filozofi" ako Leukippos,
ktorí učia, že pohyb je stále. Totiž preto tu nebol po celý čas chaos alebo
noc, ale stále tu bolo to isté" čo sa pohybovalo, a to alebo kruhovým
pohybom, alebo nejakým iným spôsobom, pretože skutočnosť je prv než
možnosť.

Ak sa to isté stále pohybuje v kruhovom pohybe, tak musí tu byť
niečo trvalé, čo je stále rovnomerne činné. Ak však má byť vznik a zánik,
musí tu byť aj čosi iné, raz tak, raz inak činné. Teda v istom zmysle
to musí byť činné podľa seba samého, v inom zmysle podľa niečoho
iného; čiže alebo podľa tretieho, alebo podľa druhého. Nevyhnutne je
však činné podľa prvého; lebo prvé by inak muselo byť príčinou dru-
hého a tretieho. Teda lepšie je povedať "podľa prvého". Prvé bolo prí-
činou stálej rovnomernosti, druhé striedania, a obe spolu zrejme príčina-
mi stáleho striedania. A tak je to aj s pohybmi, Prečo teda máme hľadať
iné počiatky?

Pretože sme našli tri podstaty, dve prírodné a jednu nehybnú, musíme
o tejto tretej čosi povedať a ukázať, že nevyhnutne jestvuje takáto ne-
hybná a večná podstata. Podstaty sú totiž prvými vecami; keby všetky
podstaty boli pominuteľné, boli by len pominuteľné veci. Je však ne-
možné, aby pohyb vznikal alebo zanikal, pretože vždy hol. To isté platí
o čase. Nemohli by sme rozlišovať "prv" alebo "neskoršie", keby ne-
jestvoval čas. Pohyb je teda v tom istom zmysle nepretržitý ako čas. Lebo
čas je alebo ten istý ako pohyb, alebo'je vlastnos.ou pohybu. Ale nijaký
pohyb okrem miestneho nie je nepretržítý: nepretržitý miestny pohyb je
však pohyb v kruhu.

Keby však jestvoval činiteľ schopný uvádzať do pohybu alebo pô-
sobiť, a'e by nebol skutočne činný, nebolo hy pohybu. Lebo to, čo má
možnosť, ešte nemusí niečo uskutočňovať. Teda nadarmo by sme uzná-
vali večné podstaty, ako to robia niektorí filozofi s ideami, keby nebol
v nich počiatok schopný meniť veci. Zaiste by však taký počiatok ne-
stačil, aj keby popri ídeäch bola nejaká iná podstata. Lebo keby nebolo
čosi, čo pôsobí, nebolo by pohybu. Dokonca by nestačil, aj keby bol
skutočne činný, keby jeho podstatou bola možnosť; nebolo by totiž več-
ného pohybu. Lebo súcno v možnosti môže aj nebyť. Musí byť teda
taký počiatok, ktorého podstatou je skutočná cinnosf.

Ďalej, takéto podstaty musia byť bez látky" lebo musia byť večné,
ak niečo iné má hyť večné. Musia byť teda skutočnosťou.

A predsa je tu tažkosŕ, Zdá sa totiž, že všetko, čo je skutočne činné,
môže byť činné, lenže nie všetko, čo môže byť činné, je aj skutočne činné,
takže by možnosť bola prv. Ale keby to tak bolo, nebolo by nič zo súcna.
Lebo je možné, že niečo síce môže byť" ale ešte nie je.

Pravda, táto nemožnosť vyplýva zo stanoviska starých teológov,
ktorí všetko nechávajú vznikať z noci, a zo stanoviska prírodných filozo-
fov (fyztkov) , podla ktorých "všetko bolo spolu". Lebo ako by sa
v. nich mohol uskutočniť pohyb, keby nebolo príčiny jestvujúcej v sku-
točnosti? Stavebný materiál sa nemôže sám uviesť do pohybu, ale pohyb
spôsobuje staviteľstvo, práve tak sa nemôžu samy od seba pohybovať
mesiačiky alebo zem, ale do pohybu ich musia uviesť semená a plodenie.

Preto niektorí filozofi uznávajú stálu skutočnosť, napríklad Leu-
kippos a Platón; tvrdia totiž, že pohyb je stále. Ale nehovoria, prečo
je to tak a čo je to za pohyb, neurčujú ho bližšie, ani neuvádzajú jeho

7. KAP l TOLA

·f
Boh a jeho podstata

·1
Pretože sa vec má takto, no keby sa tak nemala, všetko by muselo
vzniknúť z noci a zo "všetkého spolu" a z nesúcna, asi by tým bola
naša úloha rozriešená; teda skutočne jestvuje niečo, čo sa stále pohybuje,
pohyb čoho nikdy neprestáva a je kruhový. Vysvitá to nielen z rozumovej
úvahy, ale aj z pozorovanej skutočnosti. Podľa toho by prvé nebo bolo
večné.

Potom teda jestvuje aj čosi, čo pohybuje. Keďže však to, čo druhým
pohybuje a samo sa pohybuje, je stredom" tak jestvuje aj čosi, čo síce
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druhým pohybuje, ale samo sa nepohybuje, čo je večné a čo je podstatou
a skutočnou činnosťou zároveň.

Takto však pohybuje to, čo je žiadúce a myslené, a to bez toho, že
by samo bolo pohybované. Prvý predmet žiadostivosti a prvý predmet
myslenia sú však totožné. Lebo predmetom žiadostivosti je to, čo sa zdá
dobrým, prvým chceným však to, čo je dobré. Ale po dobrom túžime
skôr preto" že sa nám zdá dobrým, no nie preto sa nám zdá dobrým, že
po ňom túžime. Počiatkom však je myslenie.

Rozum je uvádzaný do pohybu predmetom myslenia. Predmetom
myslenia však je rad protikladných párov a v tomto rade prvá je pod-
stata, a prvá podstata je to, čo je jednoduché a skutočné. "Jedno" nie je
to isté ako "jednoduché"; lebo "jedno" znamená mieru, "jednoduché"
však správanie sa samej veci. Ale dobré a žiadúce osebe patria do toho
istého radu; lebo prvé je vždy alebo samo najlepšie, alebo najlepšiemu
podobné.

Že sa však účel nachádza vo veciach nepohybovaných, ukazuje toto
rozdelenie. Účel je totiž účelom niečoho a účelom pre niečo, z nich jedno
už je, druhé ešte nie je. Účel však pohybuje ako predmet lásky, a po-
hybované pohybuje zase ostatným.

Ak je teda niečo pohybované, môže sa tiež inak správať. Ak je
teda prvý pohyb, pohyb z miesta na miesto, jeho skutočnosťou, môže sa,
pokiaľ je pohybované, v tomto vzťahu aj inak správať; totiž podľa miesta,
aj ked nie podľa podstaty. Jestvuje však niečo, čo iným pohybuje, a samo
je nehybné, čo jestvuje v skutočnosti; toto sa vždy môže len tak správať,
ako ie. Lebo miestny pohyb je zo všetkých zmien prvý a z miestnych
pohybov prvý je pohyb kruhový; tento je však vyvolaný nehybným.
Nehybné je teda nevyhnutne čosi jestvujúce. Pokiaľ nevyhnutne jestvuje,
je tiež dobré, a v tomto zmysle je aj počiatkom. O nevyhnutnosti hovo-
ríme v niekoľkých významoch; po prvé, v zmysle vonkajšieho donútenia,
keď niečo smeruje proti popudu, po druhé, v zmysle podmienky, bez
ktorej nemôže jestvovať dobro, po tretie, v zmysle absolútnej nevyhnut-
nosti bez možnosti opaku.

Teda od takéhoto počiatku závisí nebo a príroda. Jeho život je taký
nádherný, akého sa nám dostáva len nakrátko. Je stále v tomto stave -
pre nás je to nemožné - pretože jeho činnosť je zároveň jeho blahom.
A preto bdenie, vnímanie a myslenie sú pre nás najpríjemnejšie veci
a prostredníctvom nich aj dúfanie a spomínanie. Myslenie osebe je však
zamerané na to, čo je osebe najlepšie, a najvyšší stupeň myslenia osebe
je zameraný na to, čo je v najvyššom stupni osebe najlepšie.

Sám seba myslí rozum tým, že je účastný na mysliteľnom, na tom,
čo je predmetom myslenia. Mysliteľným sa totiž stáva, keď uchopí mys-

lené a myslí, takže potom je rozum a mysliteľné to isté. Totiž práve
rozum prijíma do seba mysliteľné, a tým podstatu, a je skutočne činný,
pokiaľ má v sebe podstatu.

Preto je ono mysliteľné vo väčšej miere božským než to božské, čo
sa zdá, že má rozum v sebe, a pozorovanie toho, rozjímanie (teória)
je čímsi najsladším a najlepším. Ak je teda boh vždy taký blažený ako
my niekedy, je obdivuhodný; ak je však ešte blaženejší, je ešte obdivu-
hodnejší. A takým skutočne je.

V ňom je život, lebo skutočná činnosť rozumu je život a on je sku-
točnou činnosťou; jeho činnosť je teda sama osebe najlepším a večným
životom. Preto hovoríme, že boh je najlepšia večná bytosť, takže v ňom
je život a nepretržité a večné trvanie. Lebo práve to je boh.

Ale filozofi ako pytagorovci a Speusippos sa mýlia, ak sa domnie-
vajú, že najkrajšie a najlepšie nie je v počiatku, pretože vraj aj počiatky
rastlín a živočíchov sú príčinami, lenže krásne a dokonalé je vraj ob-
siahnuté v tom, čo z príčin pochádza. Lebo semeno pochádza z veci
odlišnej, prvšej a dokonalej, a nie semeno je prvé, ale táto dokonalá vec.
Mohli by sme napríklad povedať, že človek je prv než semeno, no nie
človek vznikajúci zo semena, ale človek od neho odlišný, z ktorého se-
meno pochádza.

Z toho, čo sme povedali, je jasné, že jestvuje večná, nehybná a od
zmyslových vecí oddelená podstata.

Ďalej sme ukázali, že táto podstata vôbec nemôže mať veľkosť, ale
musí byť nedeliteľná a bez častí. Lebo spôsobuje pohyb po nekonečný
čas, konečné však nemôže mať nekonečnú silu. Keďže každá veľkosť je
alebo nekonečná, alebo konečná, nemôže mať konečnú veľkost, ale ani
nekonečnú, pretože nekonečná veľkosť vôbec nejestvuje. Ďalej sa ukázalo,
že večná podstata nepodlieha nijakému pôsobeniu a je bez zmeny; lebo
všetky ostatné pohyby sú neskoršie než pohyb miestny.

Teda, prečo je to takto, je teraz jasné.

'1
;

8. KA PIT O L A

Ostatné nehmotné podstaty

442

Nemôžeme neobjasnit otázku, ci máme uznávať len jednu takúto pod-
statu alebo viaceré a koľko. Musíme tu tiež pripomenúť, pokiaľ ide
o názory iných filozofov, že o množstve týchto podstát nepovedali nič
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jasné. Lebo učenie o ideách neskúma osobitne tento bod. Filozofi, ktorí
hovoria o ideách, označujú síce idey za čísla, ale o číslach hovoria raz
tak, akoby ich bolo neobmedzené množstvo, a raz zasa tak, akoby sa
obmedzovali na desiatku. Nato však, prečo je čísel práve taký počet,
neuvádzajú nijaký vážny dôkaz. My však musíme vysvetliť túto otázku
podľa doteraz získaných podkladov a určení.

Počiatok totiž a to, čo je zo všetkých vecí prvé, je nehybné aj samo
osebe, aj vo svojich vzťahoch, ale spôsobuje prvý večný a jediný pohyb.
Pretože však všetko pohybované musí byť pohybované niečím a prvý
hybný činiteľ musí byť osebe nehybný, a večný pohyb musí byť spôsobe-
ný večným, jeden jedným, a pretože vidíme, že okrem jednoduchého
miestneho pohybu vesmíru, ktorý - ako tvrdíme - pochádza od prvej
nehybne] podstaty, sú aj iné večné pohyby v priestore, totiž pohyby
planét - lebo teleso, ktoré sa pohybuje v kruhu, je večné a nikdy sa
nezastaví - ako sme dokázali v našich spisoch o prírode - musí tiež
všetky pohyby planét spôsobovať osebe nehybná a večná podstata. Lebo
prirodzenosť hviezd je večná. pretože sú určitým druhom podstaty, a tak
aj hybný činiteľ je večný a je prv ako pohybované, a to, čo je prv ako
nejaká podstata, musí byť takisto podstatou. Z uvedených dôvodov je
teda jasné, že sa oné podstaty počtom musia rovnať pohybom hviezd,
svojou prirodzenosťou musia byť večné, osebe nehybné a bez velkosti.

Je teda očividné, že tieto podstaty jestvujú a z nich jedna je prvá
a iná druhá v tom istom poradí, ktoré zodpovedá obehu hviezd. Ale
počet týchto obehov musíme vyčítať z matematickej vedy filozofii naj-
bližšej, totiž z astronómie. Lebo astronómia sa zaoberá pozorovaním
zmyslových, a predsa večných podstát, zatiaľ čo ostatné matematické
náuky, napríklad aritmetika a geometria, sa vôbec nezaoberajú pod-
statou.

Že počet obehov prevyšuje počet obiehajúcich nebeských telies, je
jasné každému, kto sa len trochu zaoberal týmito vecami. Lebo každá
planéta má viac pohybov než jeden. Na otázku, koľko takých obehov je
v skutočnosti, chceme v záujme našich úvah uviesť predovšetkým názory
niektorých matematikov, aby sme získali určitú predstavu o ich počte.
Napokon musíme jednak .sami veci preskúmať, jednak sa dať poučiť
inými bádateľmi, a keď sa u bádateľov, ktorí sa týmito vecami zaoberali,
objaví čosi iné, ako sme doteraz hovorili, musíme oba názory nezaujato
zvážiť a pripojiť sa k tomu, ktorý je presnejší.

Eudoxos uznával, že obeh Slnka a Mesiaca sa vždy deje v troch
sférach; z nich prvá je tá istá ako sféra stálic, druhá ide stredom zvie-
ratníka a tretia prebieha šikmo šírkou zvieratníka; ale šikmosŕ dráhy,
v ktorej obieha Mesiac, má väčší uhol než šikmosť dráhy Slnka. Obeh

planét sa vždy deje v štyroch sférach, z nich prvá a druhá sú vraj tie
isté ako obe prvé sféry Slnka a Mesiaca, lebo sféra stálic vraj unáša
so sebou všetky ostatné sféry a druhá, ktorá leH pod ňou a otáča sa
v strede zvieratníka, je vraj všetkým spoločná - póly všetkých planét
tretej sféry sa vraj nachádzajú v čiare idúce] stredom zvieratníka a obeh
štvrtej prebieha vraj v smere čiary šikmo na stred tretej sféry. Póly
tretej' sféry ostatných planét sú vraj osobitné, len Venuša a Merkúr
majú údajne spoločné.

Kallíppos uznával tú istú polohu sfér ako Eudoxos, to jest to isté
poradie ich vzdialenosti; aj Jupiterovi a Saturnovi pripisoval ten istý
počet sfér ako Eudoxos, domnieval sa však, že Slnku a Mesiacu treba
pridať ešte dve sféry, ak chceme javy správne vyložiť, ostatným planétam
však po jednej. Lenže ak majú všetky sféry dohromady vysvetliť pozoro-
vané nebeské javy, musí každej planéte prináležaf o jednu menší počet
ďalších sfér, ktoré prvú sféru planéty hneď pod nimi obracajú a uvá-
dzajú vždy späť do tej istej (pôvodnej) polohy. Len pod touto podmien-
kou môžu všetky planéty vykonať obehy, ktoré pozorujeme.

Keďže teda najvyššie planéty majú 8 sfér, v ktorých obiehajú,
a dolné 25, a keďže vo sfére, v ktorej obieha najnižšia planéta, nie je
spätný pohyb potrebný, budú mať prvé dve planéty 6 späť otáčaných
sfér a nasledujúce štyri 16. Počet všetkých sfér spolu, pohybujúcich
a späť otáčavých, bude 55. Lenže ak Mesiacu a Slnku nepriznáme spo-
menuté pohyby, bude počet všetkých sfér dohromady 47.

Teda je to asi počet sfér, takže pravdepodobne budeme musieť prijať
aj ten istý počet nehybných i zmyslami vnímateľných podstát a počiat-
kov. Výklad o ich nevyhnutnosti prenechávame povolanejším.

Keďže nemôže jestvovať pohyb, ktorý by nesmeroval k obehu neja-
kej hviezdy ako cieľu, a kedže sa na každú prirodzenosť a podstatu, ktorá
je nemenná a osebe nanajvýš dokonalá, treba pozerať ako na konečný cieľ,
nemôže jestvovať okrem uvedeného počtu nijaká ďalšia prirodzenosť,
dokonca aj počet podstát musí byť taký istý. Lebo keby boli ešte ďalšie,
spôsobovali by - ako niečo, čo je konečným cieľom obehu - ďalšie
pohyby. Lenže je vôbec nemožné, aby okrem spomenutých obehov boli
aj iné. Tento výsledok je však pravdepodobný, ak vychádzame z pohybu-
[úcich sa telies. Ak je tu totiž všetko pohybujúce sa pre pohybované a ak
je každý pohyb pohybom niečoho pohybovaného, nijaký pohyb nemôže
byť sám pre seba alebo pre nejaký iný pohyb, ale len pre hviezdy. Lebo
ak by bol jeden pohyb pre iný, tento by musel byť zasa pre iný. A tak,
pretože to nemôže ísť donekonečna, bude cieľom každého pohybu nejaké
božské teleso pohybujúce sa na nebi.

Je zrejmé, že je len jedno nebo, Lebo keby ich bolo viac, ako je
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ľudí viac, malo by každé podľa druhu jeden počiatok, ale podľa počtu
mnoho. Veci, ktorých je na počet mnoho, majú látku; lebo jeden a ten
istý pojem, napríklad "človek", je pojmom pre mnohých, ale Sokrates
je jeden. Prvá bytnosť však nemá látku, lebo je skutočnosťou (entele-
cheiou). Prvý hýbateľ je teda čímsi nehybným, čo je tak pojmove, ako aj
počtom jedno. Preto je tiež to, čo je stále a nepretržite pohybované,
iba jedno. Je teda len jedno nebo (svet).

Starí a pradávni predkovia zanechali potomkom v mýtickom rúchu
učenie, že sú to bohovia a že božstvo objíma celú prírodu. Neskoršie
k tomu pridali ostatné v mýtickej podobe, aby to presvedčilo masy
a slúžilo zákonom a všeobecnému blahu. Učí sa tu totiž, že bohovia majú
ľudskú podobu, alebo sú podobní mnohým iným živým bytostiam, a ešte
aj iné veci, ktoré súvisia so spomenutými a sú také isté. Ak však z tohto
dodatku vylúčime to prvé a prijmeme jedine vieru, že bohovia sú prvými
podstatami, budeme musieť toto učenie pokladať za božské vnuknutie.
A pretože pravdepodobne každé umenie a každá filozofia boli viac ako
raz, pokiaľ to bolo možné, vynájdené a potom opäť zanikli, mohli by
byť tamtie názory zvyškami prastarej zaniknutej múdrosti, ktorá sa za-
chovala až do prítomnosti-o Len tak je nám úplne zrozumiteľné učenie
otcov a prvých filozofov.

nemení. Lebo zmena by tu bola zmenou k horšiemu a už by to bol akýsi
druh pohybu.

Teda predovšetkým, keby rozum nebol skutočným myslením, ale
iba schopnosťou, je pravdepodobné, že by mu nepretržité myslenie robilo
námahu. Potom by celkom zrejme čosi iné malo väčšiu hodnotu než
rozum, totiž predmet myslenia. Lebo schopnosť myslieť a rozumové
poznanie patria aj tomu, kto myslí najhoršie veci. Ak tu však musíme
vylúčiť takýto predpoklad - sú totiž veci, ktoré je lepšie nevidieť než
vidieť - tak myslenie nemôže byť čímsi najdokonalejším. Teda myslí
seba ako to najdokonalejšie a jeho myslenie je myslením myslenia.

Zrejme vedenie, vnímanie, domnienka a premýšľanie majú za pred-
met vždy čosi iné, no seba samy len mimochodom. Ďalej, ak je myslieť
čosi iné ako byť myslený, podľa ktorého z tých dvoch patrf rozumu
dobré? Lebo schopnosť myslieť a byť myslený nie je to isté.

Alebo je azda v niektorých prípadoch vedenie totožné s predmetom?
Predmetom poietických vied je - ak neprihliadame na látku - pod-
stata abytnosť, teoretických _.- pojem a myslenie. Keďže pri veciach,
ktoré nemajú látku, mysliaci rozum a myslené nie sú odlišné, budú
aj v našom prípade tým istým, a teda myslenie a myslené budú jedno.

Ďalej ostáva ešte ťažkosť, či je predmet myslenia zložený; lebo
potom by sa myslenie, prechádzajúc od jednej časti celku k druhej, me-
nilo. Lenže všetko, čo nemá látku, je predsa nedeliteľné, ako ľudský
rozum alebo to, čo sa skladá z častí, ale myslíme ho v určitom časovom
rozpätí. Ale ono nemá svoje dobro v tomto alebo onom časovom bode,
ale nachádza v celku najvyššie dobro, hoci je čímsi iným než on sám.
Takto sa teda správa po celú večnosť myslenie, ktoré je myslením seba
samého.

I
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9. KAP l TOL A

10. K A PIT O L A

Myslenie boha

Učenie o rozume má niektoré ťažkosti. Zdá sa, že rozum je zo všetkých
javov najbožskejš i, ako sa však musí správať, aby bol takýto, nemožno
celkom ľahko povedať. Lebo ak rozum nič nemyslí, kde je potom jeho
vznešenosť? Správal by sa ako spiaci. Ak však myslí, ale niečo iné
rozhoduje o tom, čo myslí, potom by to, čo tvorí jeho podstatu, nebolo
skutočným myslením, ale len schopnosťou rozumu; nebol by teda doko-
nalou podstatou. Lebo jeho hodnota pochádza práve z myslenia.

Ďalej, či už je jeho podstatou "schopnos ť rozumu" alebo "skutočné
myslenie", čo myslí? Zrejme alebo seba samého, alebo niečo iné. Ak
však niečo iné, tak vždy alebo to isté, alebo iné? Je v tom potom rozdiel
alebo nie je, či myslí krásne, alebo 10, na čo práve natrafí? Nebolo by to
dokonca zvláštne, keby niektoré veci urobil predmetom svojho myslenia?
Je teda jasné, ·že myslí to najbožskejšie a naj vznešenejšie a že sa pritom

Odlišné názory tt ich zamietnutie. Poriadok a jednota sveta

l
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Musíme však ešte skúmať, akým spôsobom obsahuje prirodzenosť celku
dobro, či ako niečo odlúčené a samo osebe jestvujúce, alebo ako poriadok
tohto celku, alebo ako oboje spolu. V poslednom prípade by sa mali
veci ako pri vojsku. Lebo tu je dobro v poriadku i vo veliteľovi, no vo
vyššej miere vo veliteľovi; lebo veliteľ nejestvuje prostredníctvom po-
riadku, ale poriadok prostredníctvom neho.
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Všetky veci sú nejako zoradené do spoločného poriadku, ale nie
všetky rovnakým spôsobom - napríklad ryby, vtáci a rastliny. Teda
veci sa nesprávajú tak, že by jedna k druhej nemala vzťah, naopak, je
tu nejaký vzťah. Všetky sú usporiadané pre jeden cieľ. Je to ako v do-
mácnosti, kde slobodní najmenej môžu ľubovoJne konať, kde celé ich
konanie, alebo skoro celé, má pevný poriadok, zatiaľ čo otroci a domáce
zvieratá len málo robia pre spoločné dobro, zväčša robia to, čo im príde
pod ruku. Pôvod takéhoto určenia je totiž v prirodzenosti jednotlivých
tvorov. Chcem totiž povedať, že všetky veci by sa mali dostať do takého
postavenia, ktoré ich rozlišuje, ale že môžu jestvovať aj veci, ktoré spo-
ločne slúžia celku.

Nesmieme však nespomenúť, aké nemožné a nezmyselné dôsledky
vyplývajú pre tých filozofov, ktorí majú iný názor, čo tvrdia tí so správ-
nejším názorom, a napokon, ktoré učenie vedie k najmenším ťažkostiam.

Všetci filozofi nechávajú všetky veci vznikať z protív. Ale nevy-
svetľujú správne, čo rozumejú pod "všetky veci" ani' čo pod "z protív":
títo fílozoíí nám nič nehovoria o tom, ako môžu vzniknúť veci z protív,
v ktorých sa skutočne vyskytujú. Lebo protivy nemôžu na seba navzájom
pôsobiť. My však riešime túto ŕažkost presvedčivo tvrdením o jestvovaní
tretieho, totiž látky. Niektorí filozofi kladú látku ako jednu z protív,
napríklad tí, čo nerovnaké robia látkou pre rovnaké alebo mnohosť
látkou pre jedno. Aj táto ťažkosť sa rieši rovnakým spôsobom; jestvuje
totiž len jedna látka, ktorá nemá nijakú protivu,

Ďalej by podľa onoho chápania všetky veci okrem jedného mali
účasť na tom, čo je zlé; lebo zlo samo je podľa nich jedným z oboch
prvkov. Iní filozofi však nepokladajú ani dobro ani zlo za počiatky;
no predsa je vo všetkých veciach predovšetkým dobro počiatkom. Pred-
tým spomenutí filozofi majú aspoň v tom pravdu, že pokladajú dobro
za počiatok; ale nehovoria, v akom zmysle je dobro počiatkom: či ako
účel, či ako hybný činiteľ alebo ako tvar, Aj Empedokles učí čosi ne-
zmyselné. Robí totiž dobrom lásku; láska je však počiatkom aj v zmysle
hýbateľa, lebo spája, aj v zmysle látky, lebo je časťou zmesi. Ale aj keď
môže byť jedno a to isté počiatkom ako látka aj ako hybný činiteľ,
predsa nie je oboje povahou to isté. V akom zmysle je teda láska po-
čiatkom? Nezmyselné je aj to, že svár má byť nepominuteľný; lebo svár
sám je prirodzenosťou zla. Anaxagoras však robí počiatkom dobro
v zmysle hybnej príčiny; lebo jeho "rozum" spôsobuje pohyb. Ale spô-
sobuje ho "pre niečo", teda pre čosi od neho odlišné, alebo to chápe
ako my: pre nás je lekárstvo v istom zmysle už zdravím. Nezmyselné
je aj to, že dobru a rozumu nedal nijakú protivu.

Ale ani jeden z filozofov, ktorí uznávajú protivy, nevedia ich
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správne využiť, pokiaľ sa ich my slienky riadne neusporiadajú. Nikto
z nich tiež nehovorí, prečo .sú jedny veci pominuteľné, druhé nepomi-
nuteľné, lebo všetky veci nechávajú vznikať z tých istých počiatkov.
Niektorí filozofi nechávajú veci vznikať dokonca z nesúcna, iní zase
všetko robia jedným, aby to nemuseli tvrdiť.

Ďalej, nikto nám nemôže povedať, prečo má byť stále vzníkanie
a čo je jeho príčinou. A filozofi, ktorí prijímajú dva počiatky, musia
uznávať ešte ďalší, nadradený počiatok. A preto zástancovia ideí musia
uznávať aj iný, nadradený počiatok; lebo čím mali, alebo majú veci účasť
na ideách? A všetci ostatní filozofi musia uznávať protivu múdrosti
a najvyššej vedy, my však nie. Nejestvuje totiž nijaká protiva toho, čo
je prvé. Lebo všetky protivy majú látku a látka je v možnosti touto
protivou. Nevedomosť ako protiva múdrosti by sa musela vzťahovať
na to~ čo je protivou prvého; lenže čo je prvé, nemá nijakú protivu.

Dalej, keby okrem zmyslových vecí nejestvovali nijaké iné, nebolo
by počiatku, poriadku, vzniku a nebeských telies, ale každý počiatok
by mal vždy ešte ďalší počiatok, ako to vidíme u všetkých teológov
a fyzikov.

Keby však okrem zmyslových vecí jestvovali aj idey alebo čísla,
~eboli by príčinou ničoho, alebo ak predsa, iste nie príčinou pohybu.
Dalej, ako by mohla veľkosť a nepretržitosŕ vzniknúť z toho, čo nemá
veľkosť? Číslo nemôže vytvoriť nijakú nepretržitosť ani ako hybný či-
niteľ, ani ako tvar.

Ale nemôže byť ani nijaká protíva, ktorá by bola činným a hybným
počiatkom; lebo by mohla aj nebyť. Alebo aspoň jej činnosť by mohla
byť neskoršia než schopnosť. Veci by potom neboli večné. Lenže sú večné
veci. Teda jedného z dvoch predpokladov sa musíme vzdať. V akom
zmysle sa to má diať, už sme vysvetlili.

Ďalej, nikto nehovorí nič o tom, čo robí z čísel alebo z duše a tela
a vôbec z tvaru a vecí jednotu; ani nie je schopný nikto povedať niečo
o tom, ak netvrdí - ako my - že to spôsobuje hybná príčina.

Tí filozofi, ktorí za prvé pokladajú matematické číslo a jednu pod-
statu pripájajú na druhú a pre každú uznávajú iný počiatok, robia pod-
statu vesmíru čímsi nesúvislým - lebo jestvovanie či nejestvovanie
jednej podstaty vôbec nemá vplyv na podstatu od nej odlišnú - a roz-
množujú počiatky. Veci však nechcú byť spravované zle'.

"Vladárstvo mnohých je nedobré; nech jeden je vládcom."
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