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materiam, nec etiam per eorruptionem largius
aecipiendo nomen quam unquam aecipit ipse
Philosophus, quae seilicet eorruptio eadere potest
in omni ente quod habet aliam causam, quantum
de se est - nam omnis effectus, quamdiu durat,
tamdiu <conxservatur in esse per aliquam suarum
causarum, sicut apparet indueenti; quod autem per
aliud in esse eonservatur, deficere potest quantum
de se est - si utroque isto rum modorum intelligitur
ineorruptibile, tune vera est propositio maior
quae dicit: omne ineorruptibile habet virtutem, ut
semper existat; et sie non est incorruptibilis, nec
aliquod ens hab ens aliam eausam.

Et tu probas: "quod est ingenitum, est
incorruptibile". Verum est corruptione quae
opponitur generationi, quia sicut generatio
est ex materia, sie corruptio sibi opposita
est in materia-cm>, scilicet in eontrarium et
non in puram negationem. Si tamen aliquid
sit ingenitum, non oportet quod propter hoc
ipsum sit incorruptibile eorruptione largius
sumpta, quae seilicet est non in eontrarium, sed
in puram negationem, sicut potest eorrumpi
omne ens causatum circumscripta virtute
conservantis. Et hanc eonservationem vocabant
antiqui philosophi auream catenam, qua omne
ens in suo ordine a primo ente eonservatur,
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a to ani vtedy, keď pojem zániku chápeš širšie, čo
prijíma sám Filozof, že totiž zánik môže nastať
pri každom súene, ktoré má inú príčinu (lebo
každý účinok trvá potiaľ, pokiaľ je udržiavaný
v bytí nejakou svojou príčinou, ako je zrejmé
tomu, kto postupuje induktívne; čo však je za-
chovávané v bytí niečím iným, môže, v miere,
aká je mu vlastná, prestať byť). Ak teda pojem
"nezničiteľný" chápeš v týchto oboch spôsoboch,
potom je pravdivá vyššia premisa, ktorá hovorí:
všetko nezničiteľné má silu stále existovať; a ako
svet nie je nezničiteľný, tak nie je niečím, čo má
inú príčinu.

A dokazuješ: "Čo je nevzniknuté, je nezničí-
teľné.":" Je to pravda o zániku, ktorý je opakom
vzniku, pretože ako vznik vychádza z látky, tak
zánik, ktorý je mu opakom, vchádza do látky,
totiž do kontrárneho protikladu a nie do čistej
negácie.:" Ak je však niečo nevzniknuté, nie je
potrebné, aby na základe toho bolo nezničiteľné,
ak chápeme "zničenie" v širšom zmysle slova
nie ako zánik do kontrárneho protikladu, ale do
čistej negácie, ako môže zaniknúť každé zapríči-
nené súcno vtedy, keď sa obmedzí sila, ktorá ho
udržuje. A toto udržiavanie nazývali starí filozofi
"zlatá reťaz", ktorou je každé súcno udržiavané
prvým súcnom vo svojom poriadku. Avšak samo

o prvom, čo je základom každého súcna, t. j. o prvej
látke (materia prima).

48 Aristoteles: Fyzika l, 9, 192a28.
49 Zánik je podľa Aristotela stratou formy, nie bytia

vôbec. Preto ho možno označiť ako privatívny
protiklad.
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ipsum autem primum ens, sieut ante se non
habet causam, sie ante se non habet conservans.

Et, quia iam tactum est quod omne ens
citra primum conservatur in esse virtute primi
principii, ideo magis hoc declaretur.

Et primo per dieta auctorum: In Libro De
causis scribitur sie: "Omnis intelligentiae fixio
et essentia est per bonitatem puram quae est
prima causa:' Per eiu s essentiam intelligit eius
productionem in esse, et per eius fixionem
intelligit eius durationem. Et si intelligentia durat
per virtutem primi principii, tunc multo magis
omnia entia alia. Et huic con cord at illud quod
scribitur in lege: "ex ipso et per ipsum sunt omnia"

Item, PIato dicit loquens in persona primi
principii ipsis inteligentiis haec verba: "Plus valet
ad aeternitatis vestrae custodiam mea voluntas
quam vestra nátura"

Et idem ostenditur ratione: Ens causatum
non habet de se naturam ut existat, quia si
de se naturam haberet ut existeret, alterius
causatum non esset. Sed quod durat et in esse
conservatur virtute propria et non ex alia
virtute superiori, hoc de se habet naturam
ut existat. Ergo nullum ens causatum in esse
conservatur per se. Et ideo sieut omnia entia
quae sunt citra primum principium sunt ex
ipso, sie et per ipsum in esse conservantur, et
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prvé súcno ako pred sebou nemá príčinu, tak
nemá pred sebou udržiavajúce.

Pretože sme sa už dotkli toho, že mimo prvé-
ho princípu je každé súcno udržiavané v bytí
silou prvého princípu, treba to viac objasniť.

Po prvé pomocou slov autorít. V knihe O prí-
činách sa píše: "Upevnenie a esencia každej
inteligencie 50 je na základe čistej dobroty, ktorá
je prvou príčinou.'?" Jej esenciou sa myslí jej
vytvorenie v bytí a jej upevnením sa myslí jej
trvanie. Ak aj inteligencia trvá na základe sily
prvého princípu, potom o to viac všetky ostatné
súcna. A s tým sa zhoduje to, čo sa píše v zákone:
"z neho a skrze neho je všetko. "52

Podobne Platón, hovoriac v osobe prvého
princípu samotným inteligenciám, vraví tieto
slová: "Na zachovaní vašej večnosti má väčší po-
diel moja vôľa než vaša prirodzenosŕ/">

A to isté sa ukazuje na základe rozumovej
úvahy: Prirodzenosť byť nemá zapríčinené
súcno zo seba, lebo ak by zo seba malo priro-
dzenosť byť, nebolo by iným zapríčinené. No čo
trvá a v bytí je zachovávané vlastnou silou, nie
pomocou vyššej sily, to má prirodzenosť byť
zo seba. Teda nijaké zapríčinené súcno nie je
zo seba zachovávané v bytí. A preto ako všet-
ky súcna, ktoré sa nachádzajú mimo prvého
princípu, sú z neho, tak sú aj ním zachovávané

so Od látky oddelené podstaty - anjeli.
Sl Liber de causis VIII, 79; český preklad: Kniha

o pfíčinách. Prel. M. Pokorný. Praha: Rezek 1999, s. 75.
52 Rim 11,36.
53 Platón: Timaios 41b. ed. PIato Latinus IV, p. 35,15-17.
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si primum principium virtutem suam entibus
auferret, entia penitus non essent. Et hoc est
quod scribitur in Libro De causis: "Omnes
virtutes dependentes sunt ex una prima virtute
quae est virtus virtutum" Et Averroes super II.
Metaphysicae loquens de hoc primo principio
dicit: "quod ilia causa magis est digna et in esse
et in virtute quam omnia entia: omnia en im
entia non acquirunt esse et virtutem nisi ab ista
causa; est igitur ipsum ens per se et verum per
se, et omnia entia alia sunt entia et vera per esse
et per veritatem eius"

Itern, virtus quae facit durationem aeternam
est virtus infinita, quia si esset finita, tunc
posset accipi virtus maior. Ergo, cum non possit
esse duratio maior quam sit duratio aeterna,
sequeretur quod virtus maior non faceret
maiorem durationem quam virtus minor,
quod est impossibile. Sed in nullo ente causato
est virtus infinita, quia omne causatum est
pertransitum sive perfecte acceptum, et hoc
repugnat virtuti infinitae.

Hoc idem etiam probatur ex alio: Quia virtus
primi motor is maior est quam virtus alicuius
motoris posterioris, et infinito non potest
aliquid esse maius, ergo in nullo ente causato
est virtus infinita nec duratio aeterna per se, sed
per virtutem primi principii cuius virtus per se
est aeterna et infinita. Et declaratur ratio: Sicut
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v bytí, a ak by prvý princíp súcnam svoju silu
odobral, súcna by vôbec neboli. A to je to, čo
sa píše v knihe O príčinách: "Všetky sily, ktoré
závisia, pochádzajú z prvej sily, ktorá je silou
síl."54 Aj Averroes, keď komentuje 2. knihu Me-
tafyziky, vraví o prvom princípe, "že táto prí-
čina je v bytí a pravde dôstojnejšie než všetky
súcna: všetky súcna totiž získavajú bytie a prav-
du len od tejto príčiny; a teda tá je súcnom zo
seba a pravdivou zo seba a všetky iné súcna
sú súcnami a pravdivými na základe jej bytia
a pravdy". 55

Podobne sila, ktorá spôsobuje večné trvanie,
je nekonečnou silou, pretože keby bola konečná,
potom by sa mohla prijať vyššia sila. Teda: keď-
že nemôže byť väčšie trvanie než večné trvanie,
z toho by vyplýval záver, že väčšia sila by nespô-
sobovala väčšie trvanie než menšia sila, a to je
nemožné. No v nijakom zapríčinenom súcne nie
je nekonečná sila, pretože všetko zapríčinené je
prekročené, čiže zavŕšené, a to protirečí neko-
nečnej sile.

To isté sa dokazuje aj iným spôsobom: Pretože
sila prvého hýbateľa je väčšia než sila nejakého
neskoršieho hýbateľa a nemôže byť nič väčšie nad
nekonečné, teda v nijakom zapríčinenom súcne
nie je z jeho povahy nekonečná sila a ani večné
trvanie, ale len na základe sily prvého princípu,
ktorého sila je zo svojej povahy večná a neko-

54 Liber de causis Xv, 129; český preklad: Kniha
o príčinách. Prel. M. Pokorný. Praha: Rezek 1999, s. 93.

55 Averroes: In Aristote/is Met. II, c, 4, a c. l, 993b23sq.
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duratione quae semper est non potest accipi
maior duratio, sie oportet quod virtus quae facit
durationem, quae semper est sive aeterna, sit talis
quod ea non possit accipi virtus maior, et talis
solum est virtus infinita.

2. Ad secundam ratio nem. Cum dicis: "illud
est aeternum quod non habet ante se aliquam
durationem", dico quod falsum est. Licet enim
tempus non sit ante mundum, aeternitas tamen
est ante mundum: ipsa enim semper est. Tu
dicis: "illud numquam est quod habet ante se
durationem aeternam". Dico quod non oportet.
Illud enim novum quod hodie factum est,
habet ante se durationem aeternam, quia ipsam
aeternitatem quae semper est, et tamen non est
dicere quod ipsum numquam est.

3. Ad tertiam rationem dicendum quod, licet
ens, cuius productio est ex subiecto et materia
sive per generationern, dependet ex duplici
potentia, scilicet ex potentia activa sui agentis
et ex potentia suae materiae - nihil enim fit ex
materia, nisi illud ad quod ipsa habuit potentiam
passivam - tamen illa, quorum factio non est
generatio nec ex materia, illa solum dependent
ex sola potentia agentis principii, non materiae.
Quomodo enim potes dicere quod illud dependet
ex potentia materiae cuius productio non est
ex materia, sicut est mundus? Apparet enim
cuilibet quod factio mundi non potuit esse
generatio. Unde si non esset alius modus fiendi
nisi generatio, nihil universaliter esset factum.
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nečná. A argument sa objasňuje: Ako od trvania,
ktoré je stále, nemožno myslieť väčšie trvanie, tak
musí sila, ktorá spôsobuje trvanie, ktoré je stále,
čiže je večné, byť taká, že si nad ňu nemožno
myslieť väčšiu silu; takou je len nekonečná sila.

2. K druhému argumentu. Keď povieš "Večné
je to, čo nemá pred sebou nejaké trvanie", hovo-
rím, že je to mylné. Aj keď totiž čas nie je pred
svetom, no večnosť je pred svetom; ona sama
je totiž stále. Ty povieš: "Nie je nikdy to, čo má
pred sebou večné trvanie." Hovorím, že to tak
nemusí byť. Totiž to nové, ktoré sa dnes stalo, má
pred sebou večné trvanie, pretože je samotnou
večnosťou, ktorá je stále, a predsa nemožno po-
vedať, že nikdy nie je.

3. K tretiemu argumentu treba povedať, že
hoci súcno, ktorého vytvorenie pochádza z no-
siteľa a látky prostredníctvom plodenia/vzniku,
závisí od dvojakej mohúcnosti, totiž od aktívnej
mohúcnosti svojej účinnej príčiny a od mohúc-
nosti svojej látky. Nič totiž nevzniká z látky, iba
ak k tomu sama mala pasívnu mohúcnosť. Predsa
však tie veci, ktorých vytvorenie nie je výsledkom
plodenia/vzniku a ani z látky, len tie závisia od
samotnej mohúcnosti účinného princípu a nie od
látky. Ako totiž môžeš povedať, že od mohúcnosti
látky závisí to súcno, ktorého vytvorenie nepo-
chádza z látky, ako je to v prípade svetai'" Je totiž
každému zrejmé, že vytvorenie sveta nemohlo
byť plodením/vznikom. A preto ak by nebol iný
spôsob vytvorenia sveta, iba ak plodenie/vznik,

S6 To neznamená, že svet je nemateriálny.
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Dko igitur quod mundus factus est et de novo
factus est, quia non est coaeternus deo. Et cum
dicis: ergo potuit fieri, dko quod verum est:
potuit fieri sola potentia agenti s, non subiecti
et materiae. Et quia iam in solutione tactum est
quod aliquis effectus sufficienter dependet ex sola
potentia agentis, de quo aliquis dubitaret, ideo
hoc declaratur:

Omne illud cuius factio dependet ex materia,
si materia non sit, ipsum impossibile est. Totum
ens quod est citra primum principium factum
est, quia causam hab et, et illud voco ens fact um
quod hab et aliam suae productionis. Si ergo
omnis factio dependet a materia et nulla ex
sola potentia agenti s principii, et praeter totum
ens quod est citra primum principium non
erat materia aliqua, sequitur quod totum ens
quod est primum principium esset impossibile.
Factum est ergo aliquid quod est impossibile
esset fieri.

4. Ad quartam rationem dicendum.
Cum dicis: "omne novum factum est per
transmutationem", verum est solum de entibus
quorum factio est per generationern; nam solum
in generabilibus invenitur transmutatio. Unde
et corpora caelestia quae habent substantias
ingenitas, sieut transmutantur secundum situm,
sie et generantur secundum situm.
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nestalo by sa vôbec nič. Hovorím teda, že svet
bol vytvorený a že bol vytvorený nanovo, pretože
nie je s Bohom súvečný. A ak povieš: teda mohol
sa stať, hovorím, že je to pravdivé: mohol sa stať
len prostredníctvom samotnej mohúcnosti aktív-
neho činiteľa, ale nie z nositeľa a látky. A pretože
už v riešení sme sa dotkli toho, že nejaký účinok
dostatočne závisí od samotnej mohúcnosti aktív-
neho činiteľa, ale niekto by o tom mohol pochy-
bovať, objasňujem to:

Všetko to, čoho vytvorenie závisí od látky, ak
látka neexistuje, je samo nemožné. Celé súcno
na tejto strane prvého princípu bolo vytvorené,
pretože má príčinu. A vytvoreným nazývam to
súcno, ktoré má inú príčinu svojho vytvorenia.
Ak teda celé vytvorenie závisí od látky a nijaké
len od mohúcnosti účinného princípu a ak okrem
celého súcna na tejto strane prvého princípu ne-
bola nijaká látka, vyplýva z toho, že celé súcno,
ktoré je na tejto strane prvého princípu, by bolo
nemožné. Teda bolo by vytvorené niečo, čo je
nemožné, aby sa stalo.

4. K štvrtému argumentu treba povedať toto.
Keď povieš "Všetko nové vzniklo zmenou", je to
pravdivé len o súcnach, ktorých vytvorenie je
na základe plodenia/vzniku; lebo len všeobecne
v tom, čo je prostredníctvom plodenia/vzniku,
sa nachádza zmena. Preto aj nebeské telesá,
ktoré majú nevzniknuté podstaty, ako sa menia
podľa miesta, tak vznikajú na základe miesta. 57

57 Nebeské telesá nie sú vzniknuté/splodené podľa
látkovej príčiny, ale ich vznik sa vzťahuje na zaujatie
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5. Ad quintam rationem. Cum dicis: omne
novum est in tempore, quoniam novum in aliqua
duratione debet fieri in aliqua parte eius, quoniam
si esset simul cum qualibet parte durationis illius,
non esset novum in illa duratione, et sola duratio
quae partes hab et, tempus est, dieo ad hoc quod
aliquid potest did novum duobus modis: aut quia
est, cum prius non esset, sed habendo esse post
suum contradietorium, non quod sit in aliqua
parte durationis in qua est et in alia non; et sie
mundus est novus, et tale novum non oportet
esse in tempore. Alio modo potest aliquid did
novum, quia in aliqua parte durationis in qua est
habet esse, in alia parte non-esse; et omne quod
sie novum est, necessario est in tempore, quia
sola duratio quae partes habet, tempus est; et sie
mundus non est novus. Unde mundus in nulla
duratione potest esse novus: non in tempore, quia
mundus incepit cum tempore, ideo nulla pars
temporis antecedit mundum; nec in aeternitate,
quia aeternitas est indivisibilis, et quod est in
aeternitate, semper uno modo se habet.

6. Ad sextam rationem dieendum. Cum
dieis: "omnis generatio est ex corrupto', verum
est. Cum dicis secundo: "ornne corruptum prius
est generatum', dieo quod istam propositionem
concedit naturalis, quia ipse ex suis principiis
non potest ponere factionem rei generabilis
et corruptibilis nisi per generationem. Qui
tamen ponit factionem rei generabilis non
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5. K piatemu argumentu: Keď povieš: všetko
nové je v čase, pretože nové sa musí udiať v ne-
jakom trvaní v nejakej jeho časti, pretože keby
bolo zároveň s nejakou časťou tohto trvania,
nebolo by novým v trvaní. A len trvanie, ktoré
má časti, je časom. K tomu hovorím, že niečo
možno nazvať novým v dvoch spôsoboch; buď
pretože je, lebo skôr nebolo, no má bytie po
svoj om kontradiktoriekom protiklade, nie tak,
že v jednej časti trvania je a v inej nie; a tak
je svet nový a takéto nové nemusí byť v čase.
Iným spôsobom možno hovoriť o novom, pre-
tože v nejakej časti trvania, v ktorej je, má bytie
a v inej časti ne- bytie; a všetko, čo je týmto
spôsobom nové, je nevyhnutne v čase, pretože
jediné trvanie, ktoré má časti, je čas; a tak svet
nie je nový. Preto svet v nijakom trvaní nemôže
byť nový: nie v čase, pretože svet sa začal s ča-
som. Preto nijaká časť času nepredchádza svetu;
ani vo večnosti, pretože večnosť je nedeliteľná,
a čo je vo večnosti, sa správa stále tým istým
spôsobom.

6. K šiestemu argumentu treba povedať: Keď
povieš, "všetok vznik je zo zaniknutého", je to
pravdivé. Keď povieš druhé "všetko zaniknuté
je skôr než vzniknuté", poviem, že s touto vetou
súhlasí prírodovedec, pretože sám na základe
svojieh princípov môže prijať vytvorenie splodi-
teľných a zničiteľných vecí len prostredníctvom
plodenia/vzniku. Kto však prijíma, že vytvore-

vždy nového miesta v priestore. Aristoteles: Metafyzika
VIII,4, 1044b7.
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esse per generationem - sicut debet ponere
qui ponit primum horninern, homo enim est
res generabilis, et eius productio non potest
esse per generationern, si sit primus - ipse
debet negare illam propositionern: "omne
corruptum prius est generaturn", quia ipsa
contradicit suae positioni; primus enim homo
aliquando corruptus est, cum tamen numquam
fuerit generatus. Unde illa ratio sexta innititur
principiis naturalibus, et dictum est superius
quod qui ponit mundum esse factum novum,
dimittere debet causas naturales et quaerere
causam superiorem.

7. Ad septimam rationem dicendum. Cum
dicis quod effectus in duratione non potest sequi
suam causam sufficientem, dicendum quod hoc
verum est de causa agente per naturam, non
de agente voluntarie. Sicut en im deus aeterno
intellectu potest nova intelligere, licet illa
respectu sui non sint nova, síc aeterna voluntate
potest nova agere.

8. Ad octavam rationem dicendum quod
potens et volens de necessitate agit, hoc est
verum in hora ad quam voluntas est determinata.
Modo, licet aeterna sit potestas dei, qua potuit
mundum facere, et voluntas qua voluit, quia
tamen illa voluntas solum erat respectu horae in
qua mundus factus sit, ideo mundus est novus,
licet voluntas dei sit aeterna.

9. Ad aliam rationem dicendum: Cum dicis:
"omnis effectus novus aliquam requirit novitatem
in aliquo suorum principiorum", dico quod
illud non oportet in agente per voluntatem,
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nie sploditelnej veci sa nedeje prostredníctvom
plodenia - ako musí prijať ten, kto prijíma exis-
tenciu prvého človeka, lebo človek je sploditeIná
vec a jeho vytvorenie nemôže byť na základe
plodenia, ak je prvý -, ten sám musí poprieť túto
vetu, že "všetko zaniknuté je skôr než splodené,
prípadne vzniknuté", pretože táto odporuje jeho
stanovisku. Totiž prvý človek niekedy zanikol,
hoci predtým nebol nikdy splodený. Preto sa
tento šiesty argument opiera o prirodzené princí-
py a vyššie bolo povedané, že ten, kto prijíma, že
svet bol vytvorený nanovo, musí sa vzdať priro-
dzených príčin a hľadať vyššiu príčinu.

7. K siedmemu argumentu treba povedať. Ak
povieš, že účinok v trvaní nemôže nasledovať
svoju dostatočnú príčinu, treba povedať, že je to
pravdivé o činiteIovi, ktorý pôsobí prirodzene,
no nie o činiteIovi, ktorý pôsobí vôľovo. Ako
totiž Boh večným intelektom môže chápať nové
veci, hoci vzhľadom naň nie sú novými, tak
môže večnou vôľou spôsobiť nové veci.

8. K ôsmemu argumentu treba povedať, že
čo môže a čo chce, pôsobí nevyhnutne, to je
pravdivé vo chvíli, ku ktorej sa vôľa vzťahuje.
Takže keby moc božia, ktorou mohol vytvoriť
svet, a vôľa, ktorou chcel, boli večné, predsa by
sa táto vôľa týkala len chvíle, v ktorej bol svet
vytvorený. Preto je svet nový, aj keď božia vôľa
je večná.

9. K ďalšiemu argumentu treba povedať: Keď
povieš, "každý nový účinok vyžaduje nejakú
novosť v nejakom zo svojich princípov", hovo-
rím, že toto nemá byť v činiteľovi na základe
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quia secundum antiquam voluntatem possunt
fieri actiones novae praeter hoc quod facta sit
transmutatio in voluntate vel in volente. Ad
confirmationem rationis dicendum quod non
solum potest agens agere novum effectum, quia
ipsum habet novam substantiam, aut quia ipsum
habet aliquam novam virtutem vel situm, vel quia
prius subiacebat impedimento, aut quia in suo
passivo ex quo agit facta est nova dispositio, sed
etiam aliquod agens potest producere effectum
novum per hoc quod ipsum habet voluntatem
aeternam terminatam ad aliquam horam in qua
vult agere secundum illam voluntatem.

10. Ad sequentem ratio nem dicendum
quod non oportet quod omne quod movetur
post quietem reducatur ad motum aeternum,
sed oportet quod omne quod movetur post
quietem reducatur ad motum primum -
sicut ad aliquam suam causam - qui non
est post quietem; unde licet motus primus
sit novus, ipse tamen non est post quietem;
non enim quaelíbet immobilitas quies est,
sed immobilitas eius quod natum est moveri,
ut scribitur III. Physicorum. Et ante motum
primum non erat aliquod mobile innatum
moveri, et dico ante in duratione.

11. Ad aliam rationem dicendum. Cum dicis:
"voluntas quae postponit volitum, exspectat
aliquid in futuro", verum est solum de voluntate
cuius actio est in tempore, quia solum in tempore
est futuratio et exspectatio, sed de voluntate cuius
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vôle, pretože v zhode so starou vôľou sa môžu
stať nové úkony bez toho, aby vo vôli a v chce-
júcom nastala nejaká zmena. K potvrdeniu ar-
gumentu treba povedať, že nielen činiteľ môže
spôsobiť nový účinok, pretože sám má novú
podstatu, alebo že sám má nejakú novú silu
či miesto, alebo preto, lebo predtým jej stála
v ceste prekážka, alebo že v jeho trpnom člene,
z ktorého pôsobí, pochádza nová dispozícia, ale
činiteľ môže spôsobiť nový účinok tým, že
sám má usporiadanú večnú vôľu k nejakému
momentu, v ktorom chcel pôsobiť podľa
tejto vôle.

10. K nasledujúcemu argumentu treba povedať,
že nie je nevyhnutné, aby všetko, čo sa hýbe po
stave pokoja, bolo vztiahnuté na večný pohyb, ale
je nevyhnutné, aby všetko, čo sa hýbe po stave po-
koja, bolo vztiahnuté na prvý pohyb - ako na ne-
jakú svoju príčinu -, ktorý nie je po stave pokoja.
Preto aj keď prvý pohyb je nový, sám predsa nie je
po stave pokoja; totiž nie akákoľvek nepohyblivosť
je stavom pokoja, ale je to nepohyblivosť toho,
v čoho prirodzenosti je byť hýbaný, ako sa píše v
3. knihe Fyziky.58 A pred prvým pohybom nebolo
nijaké pohyblivé, v ktorého prirodzenosti by bolo
byťhýbaný. A o "pred" hovorím v zmysle trvania.

ll. K inému argumentu treba povedať. Keď
hovoríš, "vôľa, ktorá odkladá chcené, očakáva
niečo v budúcnosti", je to pravdivé len o vôli,
ktorej činnosť je v čase, pretože len v čase sa rea-
lizuje budúcnosť a takisto očakávanie. No o vôli,

58 Aristoteles: Fyzika III, 2, 202a3-S.
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actio est ante tempus, non est hoc verum. Et actio
voluntatis divinae est ante tempus, saltem ilia qua
mundum et tempus agebat.

12. Ad sequentem rationem dieendum quod
ilia duo quae sunt in eadem duratione simul
sunt, si nulla pars durationis illius cadit inter illa,
sieut duo temporalia simul sunt in tempore inter
quae nulla pars temporis cadit. Si tamen inter
aliqua duo nulla cadit duratio propter hoc quod
unum est in nunc aeternitatis et alterum est in
nunc temporis, et sie nulla inter ea cadit duratio,
non oportet quod talia sint simul. Sie se habet
voluntas dei quae, est in nunc aeternitatis, et
factio mundi, quae est in nunc temporis.

13. Ad aliam rationem dieendum, sicut
dieebatur.

Tu arguis in contrarium, quia ponere talem
formam voluntatis in deo, hoc est fingere.
Dieendum quod non est verum: non enim omnia
figmenta sunt quae demonstrari non possunt.

Ad iliud quod tu secundo arguis, dieo quod
ex quo fuerit talis forma voluntatis divinae ab
aeterno, talem oportuit esse modum procedendi
voliti ex voluntate, ut volitum perfecte sit sie
conforme voluntati.

Ad aliam rationem. Cum dicis: ab antiqua
voluntate, inter quam et suum effectum non cadit
transmutatio, non potest fieri novus effectus,
hoc solum verum est de voluntate aqua procedit
effectus per transmutationem; talis non est
voluntas divina.

Ad aliud dieo quod illud exemplum in aliquo
est conveniens, lieet non perfecte.
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ktorej činnosť je pred časom, to nie je pravdivé.
A činnosť božej vôle je pred časom, aspoň tá,
ktorou uskutočnila svet a čas.

12. K nasledujúcemu argumentu treba pove-
dať, že tie dve, ktoré sú tými istými v trvaní, sú
aj zároveň, lebo ak nejaká časť trvania nespadá
medzi ne, ako dve časové veci sú zároveň v čase
a medzi ne nespadá nijaká časť času. Ak však
medzi nejaké dve veci nespadá trvanie na zá-
klade toho, že jedno je "teraz" vo večnosti a iné
"teraz" v čase, takže medzi ne nespadá nijaký
čas, preto nemusia byť tieto dve veci zároveň. Tak
sa majú božia vôľa, ktorá je "teraz" vo večnosti,
a vytvorenie sveta, ktoré je "teraz" v čase.

13. K inému argumentu treba povedať to, čo
sa už povedalo.

Ty argumentuješ v prospech opačnej mien-
ky, že prijať takúto formu vôle v Bohu znamená
vymýšľať si. Treba povedať, že to nie je pravda:
totiž nie všetko, čo nemožno dokázať, je výmy-
sel.

K tomu, čo namietaš ako druhé, hovorím:
z čoho bola taká forma božej vôle od večnosti,
takým spôsobom muselo vzniknúť chcené z vôle,
aby chcené bolo úplne v zhode s vôľou.

K inému argumentu: Keď povieš: zo starej
vôle, medzi ktorú a jej účinok nespadá pre-
mena, nemôže vzniknúť nový účinok, je to
pravdivé len o vôli, z ktorej vychádza účinok
prostredníctvom premeny; takou však nie je
božia vôľa.

K inému hovorím, že tento príklad v niečom
sedí, aj keď nie dokonale.



116 DE MUNDI AETERNITATE

Rationes ad partem oppositam gratia
conclusionis concedantur, licet solvi possint, cum
sint sophisticae.

Ex his ergo apparet <quod> philosophum
dicere aliquid esse possibile vel impossibile, hoc
est iliud dicere esse possibile vel impossibile
per rationes investigabiles ab homine. Statim
enim quando aliquis dimittit rationes, cessat
esset philosophus, nec innititur philosophia
revelationibus et miraculis. Cum ergo tu ipse
dicis et dicere debes multa esse vera, quae
tamen, si non affirmes vera nisi quantum ratio
human a te inducere potest, ilia numquam
con cede re debes, sicut est ressurectio hominum
quam ponit fides - et bene; in talibus creditur
auctoritati divinae et non rationi humanae.
Quaeram enim a te, quae ratio hoc demonstrat?
Quaeram etiam, quae ratio demonstrat rem
generabilem post suam corruptionem ite rum
redire sine generatione et etiam eandem in
numero quae prius ante suam corruptionem
erat, sicut oportet fieri in resurrectione
hominum secundum sententiam nostrae fidei?
Philosophus tamen in fine II. De generatione
dicit rem corruptam posse redire eandem
in specie, sed non eandem in numero. Nec
propter hoc contradicit fidei, quia ipse dicit hoc
non esse possibile secundum causas naturales.
Ex talibus en im ratiocinatur naturalis. Fides
autem nostra dicit hoc esse possibile per
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S argumentmi v prospech opačnej mienky by
sa dalo súhlasiť vďaka záverom, aj keď ich možno
rozriešiť, pretože sú sofistické.

Z toho všetkého je teda zrejmé, že ak filozof
povie, že niečo je možné alebo nemožné, tak ho-
vorí, že je to možné alebo nemožné na základe
dôvodov, ku ktorým sa môže dopátrať človek. Ak
totiž raz niekto odmietne rozumové dôvody, v tej
chvíli prestáva byť filozofom, lebo ani filozofia sa
nezakladá na zjaveniach a zázrakoch. Keď teda
sám hovoríš a musíš hovoriť, že mnohé veci sú
pravdivé, predsa tie, s ktorými súhlasíš len v tej
miere, v akej ťa môže viesť ľudský rozum, no
s tamtými nikdy nie si povinný súhlasiť, ako
napríklad so zmŕtvychvstaním človeka, ktoré
prijíma viera, tak robíš dobre. V takých veciach
sa totiž verí božej autorite, nie ľudskému ro-
zumu. Spýtal by som sa ťa totiž, aký rozumový
argument to dokazuje. Spýtal by som sa takisto,
aký rozumový argument dokazuje, že sploditeľná
vec sa po svojom zániku bez splodenia navracia
a je aj numericky taká istá, aká bola pred svojím
zánikom, ako sa nevyhnutne deje pri zmŕtvych-
vstaní človeka podľa náuky našej viery. Filozof
totiž na konci 2. knihy O vzniku a zániku'" hovo-
rí, že zaniknutá vec sa môže navrátiť ako taká istá
v druhu, no nie taká istá numericky. No na zák-
lade toho neprotirečí viere, pretože sám hovorí,
že je to nemožné na základe prirodzených príčin.
Z takých totiž usudzuje prírodovedec. No naša
viera hovorí, že je to možné na základe vyššej

59 Aristoteles: O vzniku a zániku II,Il, 338bll-17.
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causam superiorem quae est principium et finis
nostrae fidei, deus gloriosus et benedictus.

Ideo non est contradictio inter fidem et
philosophum. Quare ergo murmuras contra
philosophum, cum idem secum concedis?
Nec credas quod philosophus qui vitam suam
posuit in studio sapientiae, contradixit veritati
fidei catholicae in aliquo, sed magis studeas,
quia modicum habes intellectum respectu
philosophorum qui fuerunt et sunt sapientes
mundi, ut possis intelligere sermones eorum.
Sermo enim magistri intelligendus est ad
melius, nec valet quod dicunt quidam maligni
ponentes studium suum ad hoc quod possint
invenire rationes repugnantes in aliquo veritati
christianae fidei, quod tam en procul dubio
est impossibile. Dicunt enim quod christianus
secundum quod huiusmodi non potest esse
philosophus, quia ex lege sua cogitur destruere
principia philosophiae. Illud enim falsum est,
quia christianus concedit conclusionem per
rationes philosophicas conclusam non posse
aliter se habere per illa per quae concluditur.
Et si concludatur per causas natural es, quod
mortuum non redibit vivum immediate idem
numero, hoc concedit non posse aliter se habere
per causas naturales per quas concluditur;
concedit tamen hoc posse se aliter habere
per causam superiorem quae est causa totius
naturae et totius entis causati. Ideo christianus
subtiliter intelligens non cogitur ex lege sua
destruere principia philosophiae, sed salvat
fidem et philosophiam neutram corripiendo.
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príčiny, ktorá je princípom a cieľom našej viery,
ktorým je oslávený a požehnaný Boh.

Teda niet protirečenia medzi vierou a filozo-
fom. Prečo teda mrmleš proti filozofovi, keď sú-
hlasíš s tým istým ako on? Never, že filozof, kto-
rý svoj život venoval štúdiu múdrosti, v niečom
protirečil pravde katolíckej viery, ale viac študuj,
pretože máš obmedzenú chápavosť v porovnaní
s filozofmi, ktorí boli a sú múdrymi sveta, aby
si mohol rozumieť ich rečiam. Reč učiteľa totiž
treba čo najlepšie pochopiť a neobstojí, čo hovo-
ria niektorí zlomyseľníci, ktorí sa dali na svoje
štúdium preto, aby mohli vymyslieť argumenty,
ktoré v niečom odporujú kresťanskej viere, čo
je však nepochybne nemožné. Lebo hovoria, že
kresťan ako taký nemôže byť filozofom, pretože
je svojím zákonom nútený búrať princípy filo-
zofie. To je však mylné, pretože kresťan súhlasí,
že závery odvodené na základe filozofických
dôvodov, z ktorých sa získavajú, sa nemôžu
správať inak. A keď sa na základe prirodzených
príčin robí záver, že mŕtvy sa nenavracia ako
živý bezprostredne v numerickej identite, s tým
[kresťan] súhlasí, že to nemôže byť inak, lebo sa
to deje na základe prirodzených príčin, z kto-
rých sa robí záver. Jednako súhlasí, že to môže
byť inak na základe vyššej príčiny, ktorá je príči-
nou celej prírody a celého zapríčineného súcna.
Preto kresťan, ktorý vie chápať presnejšie, nie je
nútený na základe svojho zákona búrať princípy
filozofie, ale zachraňuje vieru i filozofiu, neukra-
cujúc ani jednu, ani druhú. Ak však niekto, či už
je hodnostár alebo nie, nie je schopný pochopiť
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Si autem aliquis in dignitate constitutus sive
non, et tam ardua non possit intelligere, tunc
obediat sapienti et credat legi christianae, non
propter rationem sophisticam, quia ipsa fallit;
nec propter rationem dialecticam, quia ipsa
non facit ita firmum habitum sicut est fides,
quia conclusio rationis dialecticae accipitur
cum forrnidine alterius partis; nec per rationem
demonstrativam, tum quia non est possibilis
in omnibus quae ponit lex nostra, turn quia
ipsa facit scientiam - "est enim demonstratio
syllogismus faciens scíre', ut scribitur 1.
Posteriorum - et fides non est scientia. Huic
legi Christi quemlibet christianum adhaerere et
credere secundum quod oportet faciat auctor
eiusdem legis Christus gloriosus qui est deus
benedictus in saecula saeculorum. Amen.
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také náročné veci, potom nech poslúcha múd-
reho a verí v kresťanský zákon. A nech poslúcha
nie na základe sofistického argumentu, pretože
ten klame, ani na základe dialektického argu-
mentu, pretože ten nevytvára nijaký taký pevný
habitus ako viera, keďže záver dialektického
argumentu sa robí s obavou z inej strany; ani na
základe dokazujúceho argumentu, jednak preto,
lebo nie je možný vo všetkom, čo tvrdí náš zá-
kon, jednak preto, lebo práve ten vytvára vedu
- ako sa píše v 1. knihe Druhých Analytík: "dô-
kaz je totiž sylogizmus, ktorý spôsobuje vede-
nie"60 - a viera nie je veda. Nech autor tohto
zákona, oslávený Kristus, ktorý je Boh a je po-
žehnaný na veky vekov, spôsobí, aby sa ho každý
kresťan pridŕžal a v neho veril v miere, ako je to
potrebné." Amen.v-

60 Aristoteles: Druhé Analytiky l, 2, 71b 17.
61 Pripomienka úvodu: bolo by nefilozofické veriť tam,

kde sú rozumové dôvody.
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