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Solutio: Primo hie diligenter considerandum
est quod nulla quaestio potest esse, quae
disputabilis est per rationes, quam philosophus
non debet disputare et determinare, quomodo
se habeat veritas in ilia, quantum per rationem
humanam comprehendi potest. Et huius
declaratio est, quia omnes rationes per quas
disputatur, ex rebus acceptae sunt: aliter enim
essent figmentum intellectus. Philosophus
autem omnium rerum naturas docet, sieut enim
philosophia docet ens, sie partes philosophiae
docent partes entis, ut scribitur lV.Metaphysicae,
et de se patet. Ergo philosophus omnem
quaestionem per rationem disputabilem habet
determinare; omnis enim quaestio disputabilis
per rationes cadit in aliqua parte entis,
philosophus autem omne ens speculatur, naturale,
mathematieum et divinum. Ergo omnem
quaestionem per rationes disputabilem habet
philosophus determinare. Et qui contrarium dieit,
sciat se proprium sermonem ignorare.

Secundo est notandum quod nec naturalis
nec mathematieus nec metaphysieus potest
ostendere per rationes motum primum et
mundum esse novum.

Quod autem naturalis non potest hoc
ostendere, declaratur accipiendo dua s
suppositiones per se notas, quarum prima
est: quod nullus artifex potest aliquid causare,

73 o VEČNOSTI SVETA

Riešenie: Po prvé tu treba dôkladne zvážiť,
že nemôže byť nijaká otázka, ktorá sa dá prebrať
rozumovými argumentmi a ktorú nemá filo-
zof za úlohu preberať a zvážiť, ako sa to v onej
otázke má s pravdou a do akej miery ju možno
uchopiť ľudským rozumom. A vysvetlením toho
je, že všetky argumenty, ktorými sa vedie dišpu-
ta, sú vzaté z vecí. Inak by totiž boli výmyslom
rozumu. Filozof však učí o prirodzenej povahe
všetkých vecí. Ako totiž filozofia učí o súcne, tak
časti filozofie učia o častiach súcna, ako sa píše
v 4. knihe Metafyziky29 a ako je zrejmé samo
zo seba. Teda filozof má posúdiť každú otázku,
ktorú možno rozumom prebrať. Lebo každá
otázka, ktorú možno prebrať pomocou argu-
mentov, spadá do nejakej časti súcna. Filozof
však uvažuje nad všetkým súcnom: prírodným,
matematickým a božským. Teda filozof má po-
súdiť všetky otázky, ktoré možno rozumom pre-
brať. A kto hovorí opak, nech vie, že nerozumie
svojej vlastnej reči.

Po druhé treba poznamenať, že ani prírodo-
vedec, ani matematik, ani metafyzik nemôžu
pomocou rozumových argumentov ukázať, že je
prvý pohyb a svet sú nové.

Že to prírodovedec nemôže ukázať, je zrejmé,
keď sa príjmu dva zo seba zrejmé predpoklady.
Z nich prvý je tento: Nijaký majster [v nejakom
umení] nemôže nič zdôvodniť, uznať či po-

29 Aristoteles: Metafyzika IV, 2, l004a2-9.
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concedere vel negare nisi ex principiis suae
scientiae. Secunda suppositio est: quod quamvis
natura non sit primum principium simpliciter,
est tamen primum principium in genere rerum
naturalium, et primum principium quod naturalis
considerare potest. Et ideo Aristoteles hoc
considerans in libro Physicorum, qui est primus
liber doctrinae naturalium, incepit non a primo
principio simpliciter, sed a primo principio rerum
naturalium, scilicet a materia prima, quam in
secundo eiusdem dicit esse naturam.

Ex his autem ad propositum:
Natura non potest causare aliquem motum

novum, nisi ipsum praecedat alius motus qui
sit causa eius. Sed primum motum non potest
alius motus praecedere, quia tunc non esset
primus motus. Ergo naturalis, cuius primum
principium est natura, non potest ponere
secundum sua principia primum motum esse
novum. Maior patet, quia natura materialis nihil
agit de novo nisi prius agatur ab alio, natura
enim materialis non potest esse primus motor.
Quomodo enim ens genitum erit primus motor?
Et omne agens materiale est ens genitum. Nec
est instantia de corpore caeli, quia si sit ens
materiale, tamen non habet materiam univoce
cum rebus generabilibus, transmutabilia enim
sunt ad invicem quae materiam unius naturae
communicant.
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pierať, iba ak z princípov svojej vedy." Druhý
predpoklad je: Hoci prirodzenosť nie je prvým
princípom vôbec, predsa je prvým princípom
v oblasti prírodných vecí a prvým princípom,
o ktorom môže prírodovedec uvažovať. A preto
Aristoteles, zvážiac to vo Fyzike, ktorá je prvou
knihou náuky o prírodných veciach, nezačal
s prvým princípom vôbec, ale s prvým princí-
pom prírodných vecí, totiž s prvou látkou, o kto-
rej v druhej knihe toho istého diela hovorí, že je
prirodzenosťou. 31

Z toho pristúpme k preberanej téme:
Prirodzenosť nemôže zapríčiniť nejaký nový

pohyb, pokiaľ jej nepredchádza iný pohyb, ktorý
je jeho príčinou. No prvému pohybu nemôže
predchádzať iný pohyb, pretože potom by nebol
prvým pohybom. Teda prírodovedec, ktorého
prvým princípom je prirodzenosť, nemôže podľa
svojich princípov tvrdiť, že prvý pohyb je nový.
Vyššia premisa je zrejmá, pretože materiálna
prirodzenosť spôsobuje niečo nové iba vtedy, ak
na ňu pôsobí niečo iné. Lebo materiálna priro-
dzenosť nemôže byť prvým hýbateľom. Ako však
bude prvé vzniknuté súcno prvým hýbateľom?
A každý materiálny činiteľ je vzniknutým súc-
nom. Ani odvolávanie sa na nebeské teleso nepo-
máha, pretože ak je materiálnym súcnom, predsa
nemá tú istú látku ako veci, ktoré môžu vznikať.
Čo však má spoločnú látku tej istej prirodzenos-
ti, môže sa navzájom v iné premieňať."

30 Mienia sa tým "slobodné umenia" na artistickej fakulte,
na ktorej Boethius z Dácie učil.

31 Aristoteles: Fyzika II, 1, 193a28.
32 Štyri sublunárne živly ako voda, vzduch, oheň
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Item, omnis effectus naturalis novus aliquam
requirit novitatem in suis immediatis principiis.
Novitas autem non potest esse in aliquo ente
sine transmutatione praecedente; qui enim tollit
transmutationem, ipse tollet novitatem. Ergo
natura nullum motum vel effectum novum
causare potest sine transmutatione praecedente.
Ideo secundum naturalem, cuius primum
principium est natura, motus primus, quem
nulla transmutatio praecedere potest, non potest
esse novus. Maior patet, quia si omnia principia
immediata alicuius effectus naturalis semper
fuissent in eadem dispositione, ex eis non posset
ille effectus nunc esse, cum prius non esset.
Quaeram enim, quare magis nunc quam pri us,
nec habes, unde respondebis. Dico autem in hac
ratione "principia immediata", quia licet effectus
naturalis sit novus, non propter hoc oportet quod
in suis principiis mediatis et prim is facta sit aliqua
transmutatio et novitas. Quamvis enim proxima
principia rerum generabilium transmutantur et
quandoque sunt, quandoque non sunt, primae
tamen causae earum semper sunt.

Ex his apparet manifeste quod naturalis non
potest ponere aliquem motum novum, nisi
ipsum praecedat aliquis motus qui sit causa eius.
Ergo, cum necesse sit in mundo ponere aliquem
motum primum - non enim contingit abire in
infinitum in motibus quorum unus sit causa
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Ďalej: Každý nový prirodzený účinok vyža-
duje nejakú novo sťvo svojich bezprostredných
princípoch. Novosť však nemôže byť v nejakom
súcne bez predchádzajúcej zmeny. Kto totiž
zruší zmenu, sám zruší každú novo sť. Teda
prirodzenosť nemôže zapríčiniť nijaký pohyb
alebo účinok bez predchádzajúcej zmeny. Preto
podľa prírodovedca, ktorého prvým princípom
je prirodzenosť, prvý pohyb, ktorému nemôže
predchádzať nijaká zmena, nemôže byť nový.
Vyššia premisa je zrejmá, pretože keby všetky
bezprostredné princípy nejakého prírodného
účinku boli vždy v tej istej schopnosti, nemohol
by z nich teraz pochádzať tento účinok, keď už
nebol skôr. Spýtam sa totiž, prečo viac teraz než
skôr. Nemáš na základe čoho odpovedať. V tom-
to dôkaze však hovorím "bezprostredné prin-
cípy", pretože aj keď je prirodzený účinok nový,
nemusí preto nastať v jeho sprostredkovaných
a v prvých princípoch nejaká zmena či novosť.
Hoci sa totiž blízke princípy vecí, ktoré môžu
vzniknúť, premieňajú, takže raz sú, raz nie sú,
predsa ich prvé príčiny sú stále.

Z toho je zreteľne vidno, že prírodovedec
nemôže prijať nejaký nový pohyb, pokiaľ mu
nepredchádza iný pohyb, ktorý je jeho príčinou.
Teda keďže je nevyhnutné pripustiť vo svete
nejaký prvý pohyb - nemožno totiž ísť do neko-
nečna v pohyboch, pri ktorých jeden je príčinou

a zem môžu prechádzať jeden do druhého, no látka,
z ktorej je nadlunárny svet - quinta essentia/éter - je
nepremenlivá.
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alterius - sequitur quod naturalis ex sua scientia
et suis principiis, quibus ipse utitur, non potest
ponere primum motum novum.

Ideo quod Aristoteles VIII. Physicorum
quaerens utrum motus aliquando factus sit,
cum prius non esset, et utens his principiis,
quae modo dicta sunt, et loquens ut natural is,
ponit motum primum aeternum ex utraque
parte. Ipse etiam in eodem VIII. Physicorum
quaerens, quare quaedam quandoque moventur,
quandoque quiescunt, respondet quod hoc est,
quia moventur a motore semper moto. Quia
enim motor, a quo moventur, est motor motus
- ideo diversimode se habet - propter hoc facit
sua mobil ia quandoque moveri et quandoque
quiescere. Illa autem quae semper moventur,
ut corpora caeli, moventur a motore immobili,
semper uno modo se habente in se et ad sua
mobilia.

Si ergo naturalis non potest secundum sua
principia ponere motum primum novum, ergo
nec mobile primum, quia mobile causaliter
praecedit motum, cum ipsum sit aliqua causa
eius. Ergo nec naturalis potest ponere mundum
novum, cum mobile primum non praecessit
mundum in duratione.
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iného -, vyplýva z toho, že podľa svojej vedy
a svojich princípov, ktoré sám používa, nemôže
pripustiť prvý nový pohyb.

Preto sa Aristoteles v 8. knihe Fyziky pýta."
či pohyb niekedy vznikol, keďže skôr nemohol
byť, a používajúc tieto princípy, ktoré boli uvede-
né, a hovoriac ako prírodovedec, pripustil prvý
pohyb, ktorý je večný z oboch strán.> Takisto sa
sám v spomenutej 8. knihe Fyziky pýta,35 prečo
sa niečo raz pohybuje a inokedy je v pokoji. Od-
povedá, že je hýbané hýbateľom, ktorý sa hýbe
stále. Pretože totiž hýbateľ, od ktorého sa hýbe, je
hybný hýbateľ - a preto sa správa rozličným spô-
sobom -, na základe toho spôsobuje, že ním hý-
bateľné veci sú raz v pohybe a inokedy sú v po-
koji. Avšak veci, ktoré sa hýbu stále, napríklad
nebeské telesá, sú hýbané nehybným hýbateľom,
ktorý sa v sebe a k svojim hýbateľným veciam
správa stále jedným a tým istým spôsobom.

Ak teda prírodovedec nemôže na základe svo-
jich princípov pripustiť nový prvý pohyb, teda
ani prvé pohyblivé, pretože pohyblivé predchá-
dza pohybu v poriadku príčinnosti, kedže je ono
samo nejakou jeho príčinou. Teda ani prírodove-
dec nemôže prijať nový svet, keďže prvé pohybli-
vé nepredchádzalo svetu v trvaní. 36

33 Aristoteles: Fyzika VIII, l, 250b ll.
34 Teda z hľadiska minulosti a budúcnosti. Prvý pohyb

vždy bol a vždy bude. Aristoteles: Fyzika VIII, l,
250b ll-252b6.

35 Aristoteles: Fyzika VIII, 6, 260all-19.
36 T. j. pohyb, hýbateľné a svet sú buď všetky súvečné,

alebo nové.
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Ex hoc etiam contingit manifeste quod si quis
diligenter inspexerit quae iam diximus, quod
naturalis creationem considerare non potest.
Natura enim omnem suum effectum facit ex
subiecto et materia. Factio autem ex subiecto
et materia gene ratio est et non creatio. Ideo
naturalis creationem considerare non potest.
Quomodo enim naturalis illud considerat ad
quod sua principia non se extendunt? Et cum
factio mundi sive productio eius in esse non
possit esse generatio, ut de se patet, sed est
creatio, ex hoc contingit quod in nulla parte
scientiae natural is factio mundi sive productio in
esse docetur, quia ista productio naturalis non est
et ideo ad naturalem non pertinet.

Ex his etiam quae dieta sunt contingit quod
naturalis ex sua scientia non potest ponere
primum horninern, et ratio est, quia natura de
qua intendit naturalis nihil potest facere nisi per
generationern, et primus homo non potest esse
generatus. Homo enim generat hominem et sol.
Modus en im fiendi primi hominis alius est quam
per generationem Nec debet esse mirabile alicui
quod naturalis non potest illa considerare ad
quae principia suae scientiae se non extendunt.
Qui enim diligenter considerabit, quae per
se potest naturalis considerare, illi apparebit
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Z toho jasne vyplýva aj to, že ak niekto dô-
kladne preskúma to, čo sme už povedali, príde
k záveru, že prírodovedec sa nemôže zaoberať
procesom stvorenia. Príroda totiž vytvára celý
svoj účinok zo substrátu a látky. Avšak vytvore-
nie zo substrátu a látky je vznik, a nie stvorenie.
Preto prírodovedec nemôže skúmať stvorenie."
Ako totiž prírodovedec skúma to, na čo sa jeho
princípy nevzťahujú? A keďže vytvorenie sveta,
čiže jeho zhotovenie v bytí nemôže byť vznikom,
ako je jasné zo seba, ale je stvorením, vyplýva
z toho, že v nijakej časti prírodnej vedy sa neučí
o vytvorení sveta či jeho zhotovení, pretože také-
to zhotovenie nie je prirodzené. Preto do skúma-
nia prírodovedea nepatrí.

Z povedaného takisto vyplýva, že prírodo-
vedec nemôže zo svojej vedy dokázať prvého
človeka. A dôvodom toho je to, že príroda, ktorej
sa venuje prírodovedec, nemôže nič vytvoriť,
iba ak plodením/vznikom, kým prvý človek ne-
mohol byť splodený. Lebo človek a Slnko plodia
človeka." Spôsob vzniku prvého človeka bol iný
než splodením.v A nik sa nemá čudovať, že prí-
rodovedec nemôže skúmať to, na čo sa princípy
jeho vedy nevzťahujú. Kto bude totiž dôkladnej-
šie skúmať to, čo prírodovedec ako taký môže

37 Stvoriť znamená vytvoriť niečo z ničoho, t. j.
z neexistujúceho substrátu. Filozof prírody študuje
pohyblivé súcno, a preto nemôže zohľadniť druh
tvorenia, ktoré nevyžaduje preexistujúci substrát.

38 Aristoteles: Fyzika II, 2, 194b13.
39 Boethius poukazuje na to, že prvý človek musel byť

stvorený.



82 DE MUNDI AETERNITATE

rationabile esse quod dictum est. Non enim
quilibet artifex considerare potest quamlibet
veritatem.

Si autem opponas, cum haec sit veritas
christianae fidei et etiam veritas simpliciter
quod mundus sit novus et non aeternus, et quod
creatio sit possibilis, et quod primus homo
erat, et quod homo mortuus redibit vivus sine
generatione et idem numero, et quod ilie idem
homo in numero, qui ante erat corruptibilis,
erit incorruptibilis, et sie in una specie atoma
erunt istae duae differentiae corruptibile et
incorruptibile - quamvis naturalis istas veritates
causare non possit nec scire, eo quod principia
suae scientiae ad tam ardua et tam occulta
opera sapientiae divinae non se extendunt,
tamen istas veritates negare non debet. Licet
enim unus artifex non possit causare vel scire
ex suis principiis veritates scientiarum aliorum
artificum, non tamen eas negare debet. Ergo
licet naturalis haec quae praedicta sunt ex suis
principiis scire non possit nec asserere, eo
quod principia suae scientiae ad talia se non
extendunt, non tamen debet ea negare, si alius
ea ponat, non tamen tamquam vera per rationes,
sed per revelationem fact am ab aliqua causa
superiori.

Dicendum est ad hoc quod veritates, quas
naturalis non potest causare ex suis principiis
nec scire, quae tamen non contrariantur suis
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skúmať, tomu sa ukáže ako rozumné to, čo sa
povedalo. Lebo nie hociktorý majster [v jednom
umení) môže skúmať hociktorú pravdu.

Ak však namietneš, keďže je to pravda kres-
ťanskej viery a dokonca pravda vôbec - to,
že svet je nový a nie večný, a že stvorenie je
možné, a že prvý človek bol, a že človek, ktorý
zomrie, sa vráti živý bez toho, aby bol splode-
ný, a že ožije ako počtom identický.w a že ten
počtom identický človek, ktorý bol predtým
zničitelný, bude nezničiteľný, a tak v jednom
nedeliteľnom druhu budú tieto dva rozdiely
"zničiteľné a nezničiteľné" -, prírodovedec však
nemá tieto pravdy popierať, hoci ich nemôže
ani zdôvodniť a ani poznať, pretože princí-
py jeho vedy nesiahajú až k takým vysokým
a skrytým dielam božej múdrosti. Aj keď jeden
majster nemôže zdôvodniť alebo poznať zo
svojich princípov pravdy vied iných majstrov,
nemá ich predsa popierať. Teda aj keď prírodo-
vedec nemôže to, čo bolo povedané, zo svojich
princípov ani poznať, ani s tým súhlasiť, predsa
nemá popierať to, na čo sa princípy jeho vedy
nevzťahujú, ak iný o nich tvrdí, že sú pravdivé
a ak to tvrdí nie na základe rozumových argu-
mentov, ale na základe zjavenia spôsobeného
nejakou vyššou príčinou.

K tomu treba povedať, že prírodovedec nemá
popierať pravdy, ktoré nemôže zdôvodniť a ani
poznať zo svojich princípov, ktoré však nepro-

40 Kresťanská viera učí o vzkriesení z mŕtvych. Je tu jasná
narážka na vzkriesenie mŕtveho Lazára.
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principiis nec destruunt suam scientiarn, negare
non debet. Ut quod, circa quemlibet punctum
signatum in superficie sunt quattuor recti
anguli possibiles habeat veritatem, naturalis ex
suis principiis causare non potest, nec tamen
debet eam negare, quia non contrariatur
suis principiis nec destruit suam scientiam.
Veritatem tamen illam quam ex suis principiis
causare non potest nec scire, quae tamen
contrariatur suis principiis et destruit suam
scientiam, negare debet, quia sieut consequens
ex principiis est concedendum, sie repugnans
est negandum. Ut hominem mortuum
immediate redire vivum et rem generabilem
fieri sine generatione - ut ponit christianus, qui
ponit resurrectionem mortuorum, ut debet,
et corruptum redire idem numero - ista debet
negare naturalis, quia naturalis nihil concedit,
nisi quod videt esse possibile per causas
naturales. Christianus autem concedit haec esse
possibilia per causam superiorem quae est causa
totius naturae. Ideo sibi non contradieunt in his,
sieut nec in aliis.

Si autem ulterius opponas, cum haec sit veritas
quod .homo mortuus immediate redit vivus et
idem numero, sieut ponit fides christiana quae
in suis artieulis verissima est, nonne naturalis
negans hoc dicit falsum?

Dicendum ad hoc quod sicut simul stant
motum prim um et mundum esse novum et
tamen non esse novum per causas naturales
et principia naturalia, sie simul stant, si quis
diligenter inspiciat, mundum et motum primum
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tirečia jeho princípom a neničia jeho vedu.
Napríklad že prírodovedec nemôže zo svojieh
princípov zdôvodniť, že veta "okolo akéhokoľ-
vek bodu naznačeného na povrchu sú možné
štyri pravé uhly" je pravdivá. No nemá ju ani
popierať, pretože neprotirečia jeho princípom
a ani nebúrajú jeho vedu. Avšak tú pravdu, kto-
rú zo svojich princípov nemôže ani zdôvodniť
a ani poznať, ktorá však protirečí jeho princí-
pom a búra jeho vedu, treba popierať, pretože
ako treba súhlasiť so záverom vyplývajúcim
z princípov, tak treba popierať protirečivé. Na-
príklad že mŕtvy človek sa bezprostredne vráti
živý a sploditeľná vec vznikne bez plodenia
- ako tvrdí kresťan, ktorý musí tvrdiť, že je
zmŕtvychvstanie a že to, čo zaniklo, sa navra-
cia počtom identické -, to musí prírodovedec
popierať, pretože pripúšťa len to, čo vidí, že je
možné prostredníctvom prirodzených príčin.
Kresťan však pripúšťa, že je to možné prostred-
níctvom vyššej príčiny, ktorá je príčinou celej
prirodzenosti. A preto si v tomto navzájom ne-
protirečia a neprotirečia si ani v ostatnom.

Ak hy si však okrem toho namietal: Keďžeje
pravdou, že "mŕtvy bezprostredne a ako počtom je-
den ožije",ako to tvrdí kresťanská viera, ktorá je vo
svojich článkoch úplne pravdivá, vari prírodovedec,
ktorý to popiera, nehovorí niečo nepravdivé?

K tomu treba povedať, že ako zároveň platí
"prvý pohyb a svet sú nové", a predsa nie nové na
základe prirodzených príčin a prirodzených prin-
cípov, tak zároveň platí, ak niekto dôkladnejšie
uvažuje, že [vety] "svet a prvý pohyb sú nové" a
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esse novum et naturalem negantem mundum et
motum primum esse novum dicere verum, quia
naturalis negat mundum et motum primum esse
novum sicut naturalis, et hoc est ipsum negare
ex principiis naturalibus esse novum. Quicquid
enim naturalis secundum quod naturalis negat
vel concedit, ex causis et principiis naturalibus
hoc negat vel concedit. Unde conclusio in qua
naturalis dicit mundum et primum motum
<non> esse novum accepta absolute falsa est,
sed si referatur in rationes et principia ex quibus
ipse eam concludit, ex illis sequitur. Scimus
enim quod qui dicit Socratem esse album, et qui
negat Socratem esse album secundum quaedam,
uterque dicit verum. Sie verum dicit christianus,
dicens mundum et motum primum esse novum,
et primum hominem fuisse, et hominem redire
vivum et eundem numero, et rem generabilem
fieri sine generatione, cum tamen hoc concedatur
possibile esse per causam cuius virtus est maior,
quam sit virtus causae naturalis. Verum etiam
dicit naturalis qui dicit hoc non esse possibile
ex causis et principiis naturalibus, nam naturalis
nihil concedit vel negat nisi ex principiis et causis
naturalibus, sieut etiam nihil negat vel concedit
grammaticus secundum quod huiusmodi nisi
ex principiis et causis grammaticalibus. Et quia
naturalis solum considerans virtutes causarum
naturalium dicit mundum et motum primum
non esse novum ex eis, fides autem christiana
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"keď prírodovedec popiera, že svet a prvý pohyb
sú nové, hovorí pravdu". Lebo prírodovedec ako
prírodovedec popiera, že svet a prvý pohyb sú
nové. Sám totiž na základe prirodzených prin-
cípov popiera, že sú nové. Čokoľvek totiž príro-
dovedec ako prírodovedec popiera alebo s tým
súhlasí, popiera to a súhlasí s tým na základe
prirodzených príčin a princípov. Preto záver chá-
paný v absolútnom zmysle, v ktorom prírodove-
dec hovorí, že svet a prvý pohyb nie sú nové, je
mylný. No ak je vztiahnutý na dôvody a princípy,
z ktorých dotyčný filozof uvažuje, potom z nich
vyplýva. Predsa vieme, že kto povie, že Sokrates
je biely, a ak niekto poprie, že Sokrates je biely
v nejakom aspekte, obaja hovoria pravdu." Tak
kresťan hovorí pravdu, keď vraví, že svet a prvý
pohyb sú nové, že prvý človek bol, že človek ožíva
ako počtom ten istý, že sploditeľné súcno môže
vzniknúť bez splodenia, aj keď sa namieta, že je to
možné prostredníctvom príčiny, ktorej sila je väč-
šia než sila prirodzenej príčiny. No pravdu hovorí
aj prírodovedec, ktorý vraví, že to nie je možné
na základe prirodzených príčin a princípov, lebo
prírodovedec niečo pripúšťa a niečo odmieta
jedine na základe princípov a prirodzených prí-
čin. Podobne ako gramatik niečo pripúšťa alebo
niečo odmieta jedine na základe gramatických
princípov a príčin. A pretože prírodovedec, skú-
majúc len sily prirodzených príčin, hovorí, že
svet a prvý pohyb nie sú na základe nich nové,

41 Napr. Sokrates je biely (farba pokožky) a Sokrates nie je
biely (farba vlasov).
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considerans causam superiorem quam sit natura
dicit mundum posse esse novum ex illa, ideo non
contradieunt in aliquo. Sie ergo patent duo: unum
est quod naturalis non contradicit christianae
fidei de aeternitate mundi, et aliud est quod per
rationes naturales non potest ostendi mundum et
motum primum esse novum.

Quod autem mathematicus hoc non possit
ostendere, sie declaratur manifeste: quia
mathematiearum una pars est astrologia, et ipsa
habet duas partes - unam scilicet quae docet
diversos motus stellarum et velocitates earum,
quae scilicet velocius et tardius complent cursum
suum, et distantias et coniunctiones et aspectus
earum et caetera talia; alia pars scientiae astrorum
est quae docet effectus quos agunt stellae in toto
corpore quod sub orbe est quia nec illa quae docet
pars prima nec quae docet pars secunda ostendunt
mundum et motum primum esse novum,
quia tales possunt esse tarditates et velocitates
quarundam stellarum in suis sphaeris respectu
aliarum et etiam tales coniunctiones earum ad
invicem, etiam si mundus et motus primus esset
aeternus. Et propter hoc idem quod modo dietum
est nec secunda pars scientiae astrorum ostende re
potest mundum et motum primum esse novum,
quia ex quo eosdem quos modo habent possent
habere motus stellae et coniunctiones et virtutes,
etiam si mundus et motus primus esset aeternus,
tunc etiam consimiles effectus facere possent in
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kým kresťanská viera, skúmajúc vyššiu príčinu
ako prirodzenosť, hovorí, že svet môže byť na jej
základe= nový, neprotirečia si v ničom. Z toho sú
jasné dve veci: jedna, že prírodovedec neprotirečí
kresťanskej viere v otázke večnosti sveta, a druhá,
že na základe prirodzených dôvodov nemožno
ukázať, že svet a pohyb sú nové.

Že to však nemôže preukázať matematik,
ukáže sa zreteľne. Jednou z častí matematiky
je astrológia.v Aj ona má dve časti. Jedna totiž
učí o rozličných pohyboch hviezd a ich rýchlos-
tiach, totiž o tom, ktoré absolvujú svoju dráhu
rýchlejšie a ktoré pomalšie, o ieh vzdialenos-
tiach, konjunkciách a fázach a ďalších iných [ve-
ciach]. Iná časť vedy o hviezdach je tá, ktorá učí
o účinkoch, ktoré vyvolávajú hviezdy v celom
telese pod nebeskou klenbou. Ani v tom, čo učí
jedna, ani v tom, čo učí druhá časť [astrológie],
sa neukazuje, že svet a prvý pohyb sú nové.
Lebo pomalosť a rýchlosť niektorých hviezd
v ich dráhach vzhľadom na iné, ako aj ich vzá-
jomné konjunkcie môžu byť také, aj keby svet
a prvý pohyb boli večné. A práve na základe
toho, čo bolo povedané, nemôže ani druhá časť
vedy o hviezdach ukázať, že svet a prvý pohyb
môžu byť nové, pretože hviezdy by mohli mať
ten istý pohyb, konjunkcie a sily, aké majú, aj
keby boli svet a prvý pohyb večné. Tak by mohli
vo svete pod sebou vyvolávať takisto celkom

42 Na základe vyššej príčiny.
43 Či astronómia.
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mundo inferiori eis quos modo faciunt, etiam si
mundus et motus primus esset aeternus. Ergo nec
secunda pars scientiae astrorum potest ostendere
motum primum et mundum esse novum.

Sicut nec pars prima, nec etíam pars
mathematicarum scientiarum quae geometria
es, potest hoc ostendere. Hoc enim non sequitur
ex principiis geometriae, quia oppositum
consequentis potest stare cum antecedente, scilicet
,primum motum et mundum esse aeternum'
potest stare cum principiis geometriae et omnibus
suis conclusionibus. Dato enim hoc falso quod
motus primus et mundus sit aeternus, numquid
propter hoc erunt principia geometriae falsa - ut
.a puncto ad punctum rectam lineam ducere' vel
etiam ,punctus est, cuius pars non est' et caetera
talia - vel etiam suae conclusiones? Constat quod
non. Numquid omnes passiones in magnitudine
eodem modo essent demonstrabiles de suis
subiectis et per easdem causas, etíam si mundus
esset aeternus, sicut et si mundus sit novus?
Constat quod sie,

Et hoc idem dico de tertia et quarta parte
scientiarum mathematicarum quae sunt
arithmetica et musica, et per eundem modum ut
declaratum est de geometria. Et hoc manifestum
est illi qui provectus est in his scientiis et qui scit
posse earum.

Quod autem nec metaphysieus possit ostendere
mundum esse novum, patet sie: mundus dependet
ex voluntate divina, sieut ex sua causa sufficiente.
Sed metaphysicus non potest demonstrare
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podobné účinky, ktoré vyvolávajú teraz, aj keby
svet a prvý pohyb boli večné. Teda ani druhá
časť vedy o hviezdach nemôže ukázať, že prvý
pohyb a svet sú večné.

Rovnako ako to nemôže prvá časť, nemôže
to ukázať ani tá časť matematických vied, kto-
rou je geometria. Lebo z princípov geometrie
nevyplýva, že protiklad konzekventu môže stáť
spolu s antecedentom, totiž že [veta] "prvý po-
hyb a svet sú večné" môže stáť spolu s princíp-
mi geometrie a so všetkými jej závermi. Lebo
predpokladajme, že je mylné, že prvý pohyb
a svet sú večné. Boli by preto princípy geomet-
rie ako napríklad "priamka spája dva body"
alebo "bod je to, čo nemá časti" a im podobné,
ako aj závery geometrie mylné? Zjavne nie.
Neboli by všetky vlastnosti nositeľov, ktoré sa
nachádzajú v oblasti velkosti, dokázatefné tým
istým spôsobom a na základe tých istých prí-
čin, aj keby bol svet večný, ako aj keby bol svet
nový? Zjavne áno.

To isté hovorím o tretej a štvrtej časti mate-
matických vied, ktorými sú aritmetika a hudba,
a to tým istým spôsobom, ako to bolo uvedené
v prípade geometrie. A je to zrejmé pre toho,
kto je pokročilý v týchto vedách a pozná ieh
možnosti.

Že ani metafyzik nemôže ukázať, že svet je
nový, je zrejmé z tohto: Svet závisí od božej vôle
ako od svojej dostačujúcej príčiny. No metafyzik
nemôže dokázať, že nejaký účinok môže nasle-
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aliquem effectum in duratione posse sequi suam
causam sufficientem, sive posse postponi suae
causae sufficienti. Ergo metaphysieus non potest
demonstrare quod mundus <non> sit coaeternus
voluntati divinae.

Item, qui non potest demonstrare hanc fuisse
formam voluntatis divinae, ut ab aeterno voluit
mundum producere in hora in qua factus est, ilie
non potest demonstrare mundum esse novum
nec coaeternum voluntati divinae, quia volitum
est a volente secundum formam voluntatis. Sed
metaphysieus non potest demonstrare talem
fuisse formam voluntatis divinae ab aeterno;
dieere enim quod metaphysieus possit hoc
demonstrare, non solum figmento, sed etiam,
credo, dementiae simile est; unde enim homini
ratio, per quam voluntatem divinam perfecte
investiget?

Et ex his quae dieta sunt componitur
syllogismus: Nulla est quaestio cuius conclusio
potest ostendi per rationem, quam philosophus
non debet disputare et determinare, quantum
per rationem est possibile, ut declaratum est.
Nullus autem philosophus per rationem potest
ostendere motum primum et mundum esse
novum, quia nec naturalis nec mathematicus nec
divinus, ut patet ex praedietis. Ergo per nullam
rationem human am potest ostendi motus primus
et mundus esse novus; nec etiam potest osten di
quod sit aeternus, quia qui hoc demonstraret,
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dovať svoju dostačujúcu príčinu v trvaní alebo že
môže nasledovať [v čase] po svojej príčine. Teda
metafyzik nemôže dokázať, že svet nie je súvečný
s božou vôľou.

Ďalej: Kto nemôže dokázať, že to bola forma
božej vôle - totiž, že od večnosti chcel vytvoriť
svet vo chvíli, v ktorej ho vytvoril -, ten takisto
nemôže dokázať, že svet je nový a že nie je sú-
večný s božou vôľou, pretože chcené pochádza
od chcejúceho podľa formy [jeho] vôle. A po-
vedať, že to metafyzik môže dokázať, verím, že
to nie je podobné len fikcii, ale aj hlúposti. Lebo
odkiaľ má človek argumentačnú schopnosť, kto-
rou by dokonale preskúmal božiu vôľu?

Z toho, čo bolo povedané, možno vytvoriť
sylogizmus: Ako sa ukázalo, niet otázky, ktorej
záver môže byť ukázaný rozumom, ktorú by
filozof nemal skúmať a usudzovať o nej, v tej
miere, v akej je to rozumom možné. Avšak ni-
jaký filozof rozumom nemôže ukázať, že prvý
pohyb a svet sú nové, pretože to nemôže ani
prírodovedec, ani matematik, ani teológ.v' ako
je zrejmé z povedaného. Teda prostredníctvom
nijakého ľudského rozumu nemožno ukázať,
že prvý pohyb a svet sú nové. Nemožno však
ani ukázať, že sú večné, lebo kto by to dokazo-

44 T. j. metafyzik.
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deberet demonstrare formam voluntatis divinae,
et quis eam investigabit? Ideo dicit Aristoteles in
libro Topicorum, quod "aliquid est problema de
quo neutro modo opinamur, ut utrum mundus
sit aeternus vel non". Sunt enim multa in fide quae
per rationem demonstrari non possunt, ut quod
mortuum redit vivum idem in numero, et quod
res generabilis redit sine generatione. Et qui his
non credit haeretieus est, qui autem quaerit scire
per rationem fatuus est.

Quia ergo effectus et opera sunt ex virtute,
et virtus ex substantia, quis audet di cere se
perfecte per rationem cognoscere <substantiam
divinam et omnes eius virtutem? Ille dieat
se perfecte cognoscere> omnes effectus
immediatos dei: quomodo ex ipso sunt, utrum
de novo vel ab aeterno, et quomodo per ipsum
in esse conservantur, et quo modo in ipso sunt.
Nam in ipso et ex ipso et per ipsum fiunt omnia
vel sunt. Et quis est qui hoc possit sufficienter
investigare? Et, quia multa sunt de talibus
quae fides ponit, quae per rationem humanam
investigari non possunt, ideo ubi deficit
ratio, ibi suppleat fides, quae confiteri debet
potentiam divinam esse super cognitionem
humanam. Nec propter hoc decredas artieulis
fidei, quia demonstrari non possunt aliqui
eorum, quia si sie procedas, in nulla lege stabis,
eo quod nulla est lex cuius omnes artieuli
possunt demonstrari.
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val, musel by dokázať formu božej vôle. A kto
ju preskúma? Preto Aristoteles v knihe Topík
hovorí," že "je istý druh problému, o ktorom
nemáme ani jednu, ani druhú mienku, ako na-
príklad či je svet večný alebo nie". Vo viere je
totiž mnohé, čo nemožno rozumom dokázať,
ako napríklad že mŕtve ožije ako počtom to isté
a že sploditeľná vec vznikne bez splodenia. Kto
v to neverí, je heretik, kým ten, kto sa pokúša
vedieť to rozumom, ten je pochabý.

Pretože teda účinky a diela pochádzajú zo
sily a sila z podstaty, kto by sa odvážil povedať,
že dokonale rozumom pozná <podstatu božiu
a celú jej silu? Nech len povie, že pozná doko-
nale> všetky bezprostredné účinky Boha: ako
od neho pochádzajú, či nanovo alebo od več-
nosti, ako sú ním udržiavané v bytí a ako v ňom
samom sú. Lebo v ňom samom a z neho a skrze
neho sa stávajú alebo sú všetky veci.v A kto je
ten, kto to môže dostatočne preskúmať? Lebo
spomedzi vecí, ktoré prijíma viera, sú mnohé
také, ktoré nemožno preskúmať ľudským rozu-
mom. Preto kde nestačí rozum, tam nech dopl-
ňuje viera, ktorá musí vyznávať, že božia moc je
nad ľudským poznaním. Avšak na základe toho
neprestaň veriť článkom viery preto, lebo nie-
ktoré z nieh nemožno dokázať. Lebo ak by si tak
postupoval, neostaneš pevný v nijakom zákone,
pretože niet nijakého zákona, ktorého všetky
články možno dokázať.

45 Aristoteles: Topiky l, ll, 104b8, 12-16.
46 Parafráza: Rim 11,36.
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Sie ergo apparet manifeste quod nulla
est contradictio inter fidem christianam
et philosophiam de aeternitate mundi, si
praedicta diligenter inspicientur, sieut etiam
manifestabimus deo auxiliante in ceteris
quaestionibus, in quibus fides christiana et
philosophia superficietenus et hominibus minus
diligenter considerantibus videbuntur discordare.

Dicimus ergo quod mundus non est aeternus,
sed de novo creatus, quamvis hoc per rationes
demonstrari non possit, ut superius visum est,
sicut quaedam alia etiam quae pertinent ad
fidem. Si enim demonstrari possent, non esset
fides, sed scientia. Unde pro fide non debet
adduci ratio sophistica, sicut per se patet; nec
ratio dialectiea, quia ipsa non facit firmum
habitum, sed solum opinionern, et firmior debet
esse fides quam opinio; nec ratio demonstrativa,
quia tunc fides non esset nisi de his quae
demonstrari possent.

Tunc ad rationes ad utramque partem
adductas respondendum est, et primo ad rationes
quae nituntur probare contrarium veritati,
scilieet mundum esse deo coaeternum.

1.Ad primam. "Omne incorruptibile habet
virtutem ut semper existať, si intelligas per hoc
nomen incorruptibile quod cum sit ens non potest
deficere neque per corruptionem, de qua loquitur
Philosophus in fine 1.Physicorum: "omne quod
corrumpitur, abibit in hoc ultimum", id est in
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Tak teda je jasne zrejmé, že nie je nijaké pro-
tirečenie medzi kresťanskou vierou a filozofiou
v otázke večnosti sveta, ak sa vyššie povedané
starostlivo zváži. Aj s pomocou Boha jasne uká-
žeme vo zvyšných otázkach, v ktorých, ako sa
zdá, si kresťanská viera a filozofia pri povrchnom
pohľade a v očiach ľudí, ktorí menej starostlivo
uvažujú, navzájom protirečia.

Hovoríme teda, že svet nie je večný, ale na-
novo stvorený, hoci, ako je vidno vyššie, nedá sa
to rozumovými dôvodmi dokázať, ako sa nedajú
dokázať niektoré iné veci, ktoré patria k viere.
Keby totiž mohli byť dokázané, nebola by to vie-
ra, ale veda. A pre vieru netreba udávať sofistieký
dôvod, ako je zrejmé samo zo seba; ani dialek-
tický dôvod, pretože ten nevytvára pevný habi-
tus, ale len mienku, a viera má byť silnejšia než
mienka. Netreba uvádzať ani dokazujúci dôvod,
pretože potom by sa viera týkala len toho, čo by
bolo možné dokázať.

Tu treba odpovedať na argumenty vedené jed-
ným i druhým smerom. Po prvé na argumenty,
ktoré sa pokúšajú dokázať opak pravdy, totiž že
svet je s Bohom súvečný.

l. K prvému argumentu: "Všetko nezničiteľné
má silu existovať stále." Ak chápeš pod termínom
"nezničiteľný" to, že keď súcno je, nemôže prestať
byť ani cestou zániku, o ktorom Filozof na konci
prvej knihy Fyziky hovorí: "Všetko, čo zaniká,
prechádza do tohto posledného'," t. j. do látky,

47 Aristoteles: Fyzika 1,9, 192a32. Reč je o látke ako


