
lfslice uvedené na okraji udávají lísla odstaocú (Paragrafu) podie líslování
v kritické edici.

Je máma, l,e studium Scotových textu neni vlcí snadnou, DOllfám
nicméné, že ltenáf, kterj se semdmi s úvodem do Scotovy filozofie obsaže-
ným v první lásti této knihy a užívající komentáfe, kter} jsem k pfelol,e-
ným textúm pfipojil, nenarari pfi svém studiu na obtíl,e, které by nemohl
pfekonat.

Základy
metafyziky

<1. Metafyzika jako veda o transcendentních pojrnech)!

Je nutné, aby byla nejaká všeobecná veda, která by se zabý-
vala transcendentními pojmy jako takovými, a tuto vedu nazý-
váme metafyzikou od "meta", což znamená "pres" či "za", a od
veda o "fysis" tj. o prírode. Je to tedy jakoby pŕesažná čili
rranscendentní veda, protože jedná o transcendentních pojmech.

<2. Coje transcendentní pojem a jeho delení)2

Tu však vzniká otázka, jaké jsou ony predikáty, které se vy- 113
povídají formálné" o Bohu, jako napr. "moudrý", "dobrý" atd.

Odpovídám: Dŕíve než3a na deset kategorií se jsoucno delí na
konečné a nekonečné, protože pouze o jednom z obou členú
tohoto rozdelení, totiž o konečném jsoucnu, platí, že je to pojem
společný deseti kategoriím. Tudíž cokoli náleží pojmu jsoucna,
pokud je bereme jako indiferentní vúči určením "konečné"
a "nekonečné"4, nebo co je vlastní pouze jsoucnu nekonečnému,
to vše náleží jsoucnu nikoli pokud je vymezeno tou kterou kate-
gorií, nýbrž jako néco dŕívčjší a tudíž jako néco tr anscendentní
a co je mimo jakoukoli kategorii. Veškerá poj mová určení, jež
jsou společná Bohu a stvoŕeným včcem, mají tu povahu, že ná-
ležejí jsoucnu, pokud je indiferentní vúči tomu být konečným
nebo nekonečným. Náležejí-li tato určení Bohu, jsou nekonečná,
náležejí-li stvorené veci, jsou konečná. Tato určení náležejí tedy
jsoucnu dŕíve, než se jsoucno delí na deset kategorií a jsou tedy
transcenden tní.

Ale tu vznikájiná otázka: Jak je možné klást pojem moudrosti
mezi transce ndentní určení, když moudrost není společná všem
jsoucnúm? O transcendentních pojmech se totiž zdá, že jsou
všem jsoucnúm společné.

Odpovídám: Tak jako k pojmu nejvyššího rodu nenáleží mít
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pod sebou vice druhu, nýbrž nemít nad sebou nejaký vyšší rod
(jako napr. kategorie "kdy"5, protože nemá vyšší rod, je nej-
vyšším rodern, tŕebaže má jen málo nebo spíše nemá vúbec žádné
druhy), tak i každý transcendentní pojem nemá žádný rod, do
nčhož by náležel. A tak tedy k pova ze transcendentního pojmu
náleží nemít žádný nadŕazený pojem s výjimkou pojmu jsoucna.

115 Že je však společný mnoh a podŕazeným entitám, to je nčco, co
mu pripadá jen nahodiJe.

To je patrné také z toho, že jsoucnonemá pouze vlastnosti, jež
s ním mají stejný rozsah, jako jsou jedno, pravdivé a dobré", ale
má i nékteré vlastnosti, jež jsou vzájernnč protikladné, jako napr.
"nutné nebo možné", "akt nebo potence" ap.

Tak jako jsou však vlastnosti, jež mají stejný rozsah jako
jsoucno, transcendentní, protože plynou ze jsoucna, pokud toto
není vymezeno nejakou kategorií, tak i disjunktní vlastnosti jsou
transcendentní. A oba členy oné disjunkce jsou transcendentní,
protože žádný nevymezuje vymezitelné tak, že by to náleželo do
určité kategorie. Pŕece však jeden člen oné disjunkce náleží for-
málne pouze jednomu jsoucnu, jako napr. "nutné" v oné di s-
junkci "nutné nebo možné" a "nekonečné" v disjunkci "konečné
nebo nekonečné" a podobne v jiných pŕípadech.

A tak tedy múže být moudrost transcendentním pojmem,jakož
i vše, co je společné Bohu a stvoŕeným vécem. Nékteré transcen-
dentní pojmy se ovšem vypovídají pouze o Bohu, jiné zas o Bohu
i o stvorených vécech. Není však nutné, aby se transcendent-
ní vypovídalo o všech jsoucnech, leda v tom pŕípadé, že má
stejný rozsah jako první z transcendentních určení, totiž. ""Jsoucno .

<3. O prvenstvíjsoucna mezi ostatní mi transcendentními
pojmy)6a

na otázku "co je to") všemu, co je osobe rozumem poznatelné.
Pŕesto však tvrdím, že prvním pŕedmčtem našeho rozumu je

jsoucno, a to proto, že se v nem spojuje dvojí prvenství, totiž
společnosti a virtuality. Vše totiž, co je osobe rozumem pozna-
telné, buď v sobé obsahuje "jsoucno" jako součást své esence",
nebo k tomu, co "jsoucno" takto obsahuje, virtuálne nebo esen-
ciálne pŕináleží.? Všechny rody, druhy a individua a všechny
esenciální části rodu 10 a dokonce i jsoucno nestvoŕené v sobé
totiž obsahuje jako součást své esence "jsoucno". Všechny po-
slední diference jsou zahrnuty v nékteré z výše uvedených entit
esenciálne a všechny konvertibilní vlastnosti jsoucna jsou v nem
a jemu podŕazených virtuálne. Tudíž vše, o čem se jsoucno
nevypovídá jednoznačne jako odpoveď na otázku "co je to", je
zahrnuto v tom, o čem se "jsoucno" takto jednoznačne vypovídá.

A tak je patrno, že jsoucnu náleží prvenství společnosti vzhle-
dem ke všemu, co je prvotné rozumem poznatelné, tj. vzhledem
k pojmúm rodu, druhu a individuí, vúči esenciálním částem
tech to vecí a vôči jsoucnu nestvoŕenému a že mu náleží i prven-
ství virtuality vzhledem ke všem rozumem poznatelným ui čením
obsaženým v ončch pŕedchozích, totiž vzhledem k pojmúm
posledních diferencí a konvertibilních vlastností.

Svúj predpoklad, že totiž jsoucno vypovídané jako odpoveď 138
na otázku "CO je to", je néčím společným všem výše uvedeným·
pojmúm, jsem dokázal dve ma dôkazy uvedenými v první otázce
tohoto oddílu!', kde jsem ukazoval, že se pojemjsoucna vypovídá
jako nčco, co je společné stvoŕenému i nestvoŕenému jsoucnu.
Objasním nyní ony dva dôkazy ponékud blíže.

První takto: O každém z onéch výše uvedených pojmu si je
rozum jist, že je jsoucnem, má však v tom smeru pochybnost
o difer encích, jež vymezují pojem jsoucna tak, že je nékterým
z ončch pojmú. A tak je tedy pojem jsoucna, jak je zahrnut
v onéch pojmech, odlišný od diferencí, s nimiž je tam pŕítomen,
neboť u nich je i ozum na pochybách. Je však odlišný tak, že je
obsažen v obojím podŕazeném pojmu, neboť ony vymezující
diference pŕedpokládají týž společný pojem jsoucna, jejž vyme-
zují,

Druhý dôkaz objasním takto: Dokazoval jsem, že človek be- 139

137 Protože nemôže být nic vice společného než jsoucno, jsoucno
se však nemôže vypovídat jednoznačne jako odpoveď na otázku
"co je to" o všem, co je osobe rozumem poznatelné", plyne
z toho, že není nic takového, co by bylo společné (jako odpoveď
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hem pozemského života múže poznat pŕirozené Boha jen tehdy,
vypovídá-li se jsoucno o stvoŕeném a nestvoŕenérn jednoznačne.
Podobne lze argumentovat i o substanci a akcidentu.P Protože
totiž substance nedává našemu rozumu popud k tomu, aby ji
bezprostredne poznával - takový popud vychází totiž jen ze
smysly postižitelného akcidentu - plyne z toho, že rozum múže
mít o substanci pojem (takový, jenž by odpovídal na otázku
"co") jen tehdy, lze-lijej získat abstrakcí z pojmu akcidentu. Ale
z pojmu akcidentu nelze získat abstrakcí žádný jiný takový po-
jem kromé pojmu jsoucna.

140 Co se týče onoho mého predpokladu o substanci, že totiž ne-
dává bezprostredne našemu rozumu popud k poznávacímu
úkonu, který by se jí týkal, ten dokáži takto: J estliže néco, když
je to pŕítomno, púsobí na rozum, pak nepúsobí-li to na nej,
múže rozum pŕirozené poznat, že to není pŕítomno. To je jasné
z toho, co se praví v druhé knize O duši!", že totiž zrak vnírná
temno: v takovérn prípade totiž svetlo není pŕítornno a na zrak
nic nepúsobí. Kdyby tedy substance podnecovala rozum bez-
prostredne k úkonu týkajícímu se jí samé, plynulo by z toho, že
když substance není pŕítornna, mohl by rozum poznat její ne-
prítomnost. V takovém prípade by však mohl pŕirozenč poznat,
že v konsekrované hostii není substance chleba, což však zrejme

145 není pravda.
Nemáme tudíž pŕirozené žádný pojem o substanci, jenž by byl

vyvolán bezprostredne jí samou, nýbrž jen takový, jenž je získán
abstrakcí z akcidentu - a to je práve pojem jsoucna.

Týmž zpúsobem lze tezi dokázat i úvahou o esenciálních
146 částech substance.P Jestliže totiž ani látka ani substanciální

forma nepúsobí na rozum tak, že by mu dávaly podnet k úkonu,
který by se jich týkal, jaký pak tedy - táži se - bude mít rozum
jednoduchý pojem o látce či forme? Ŕekneš-li, že bude mít nejaký
pojem relativní, napr. části, nebo nejaký akcidentální pojem,
napr. nejaké vlastnosti látky či formy, pak tedy kladu otázku,
jaký je pojem, jemuž onen akcidentální či relativní náleží?15
A jestliže tu žádný takový pojem není, čemu pak bude onen
akcidentální pojem náležet? Avšak pojem, jenž by byl odpovedí
na otázku "co" a jemuž by onen akcidentální nebo relativní

pojem náležel, múže být získán abstrakcí pouze z toho, co púsobí
na rozum, tj. z akcidentu.

Z téchto dúvodú však neplyne, že by se jsoucno vypovídalo 147
jako odpoveď na otázku "co" o posledních diferencích a kon-
vertibilních vlastnostech.

Že to neplyne z prvního dúkazu, je patrno z toho, že si je
rozum podIe onoho dúkazu o méčern takovém jist, že je to
jsoucno (i když múže mít pochybnost, je-li to to či ono jsoucno),
ale není si jist, zda se o tom "jsoucno" vypovídá jako odpoveď
na otázku "co", či zda se o tom vypovídá pouze jakoby akci den-
tálne.

Jinak a lépe: Každý takový pojem, tj. pojem poslední diference
a konvertibilní vlastnosti, je naprosto jednoduchý a tak je ne-
možné, aby byl a určitá část jeho obsahu známa a jiná neznáma,
jak je to patrno z Filozofova vyjádŕení (na konci 8. knihy Meta-
fyziky), že o naprosto jednoduchých pojmech se mýlit nemúžeme,
kdežto o složených pojmech se mýlit múžerne. Tomu je treba
rozum et ne tak, že by se rozum mohl prostým pochopením do-
pouštčt omylu pri chápání esence formálnč'" - vždyť prostým
pochopením nemúže vzniknout nčco, co je pravdivé či neprav-
divé - nýbrž že se rozum múže mýlit pri chápání složené esence
uirtuálnč.í" Je-li totiž pojem, který si pri tom utvorí, v sobé ne-
pravdivý, obsahuje v sobé virtuálne nepravdivý výrok. Jedná-li
se však o naprosto jednoduchý pojem, ten v sobé neobsahuje ne-
pravdivý výrok ani virtuálne ani formálne, a proto pri nem není
mýlky. Buďje totiž pozn án úplne nebo vúbec ne - a pakje zcela
nepoznán. O žádném naprosto jednoduchém pojmu nemúže být
jistota co do jedné části jeho obsahu a pochybnost co do jiné.

Z toho je také zrejmé, což se týká druhého výše uvedeného 148
dúkazu, že to, co je takto naprosto jednoduché, je naprosto ne-
poznané, není-li to poznané co do celku sebe sama.

Za tretí lze odpovčdčt na první dúkaz, že totiž onen pojem, 149
o némž je jistota, je jiný, než ony pojmy, o nichž je pochybnost.
A jestliže onen jistý zústává týž ve spojení s jedním nebo s dru-
hým z onéch pochybných, je vpravdč jednoznačný, bere-li se ve
spojení s jednírn nebo s druhým. Není však nutné, aby byl sou-
části toho, co tvoŕí podstatný obsah ončch <pochybných>
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<4. O vlastnostechjsoucna)20

predpokladu, že platí-li o nčjakém jsoucnu ten její člen, jenž je
méné vznešený, lze vyvodit, že o néjakém jsoucnu platí i onen
člen vznešenéjší. Tak napr. plyne: Je-li néjaké jsoucno konečné,
tedy je nejaké jsoucno nekonečné. A: Je-li nejaké jsoucno naho-
dilé, je i néjaké jsoucno nutné. V takových pŕípadech nemúže
mít totiž nejaké jsoucno vlastnost nedokonalejší, aniž by nejaké
jiné jsoucno nemélo onu vlastnost dokonalejší. Na tom dokona-
lejším pak ono ménč dokonalé závisí.

Je však patrno, že tímto zpúsobem nelze prokázat existenci
méné dokonalého členu disjunkce: jestliže totiž nejaké jsoucno
má onu dokonalejší vlastnost, není na základe toho nutné, aby
nejaké jiné jsoucno mélo tu méné dokonalou vlastnost - pokud
ovšem členy oné disjunkce nejsou korelativní, jako napr. príčina
a účinek. A tak tedy onu disjunkci "nutné nebo nahodilé" nelze
o jsoucnu dokázat pomocí néčeho prvotnéjšího, co by zprostŕed-
kovalo. Rovnéž nelze prokázat o néjakém jsoucnu, že o nem platí
onen kontingentní člen disjunkce, pŕedpokládá-li se, že o néčem
platí člen nutný. A proto je, jak se zdá, výi ok "nejaké jsoucno je
nahodilé" prvotní pravda, jež není a priori dokazatelná. Proto
také když Filozof argumentuje proti učení, že budoucí události
jsou nutné, nevyvozuje z neho néco nemožnčjšího, než je ono
samo, nýbrž nčco, čeho nemožnost je nám zŕejméjší, totiž že by
v takovém prípade nebylo treba rozvažovat, co v budoucnosti
delat.22 A proto ti, kdo popírají takové zrejmé veci, potŕebují -
pokud majf príslušné smyslové poznání a vedení - trest, protože,
jak praví Avicenna, "ty, kdo popírají první princip,je tŕeba ŕezat
nebo pálit ohném, až uznají, že není totéž být pálen a nebýt
pálen, dostat výprask a nedostat výprask. "23 Také ti, kdo popí-
rají, že nejaké jsoucno je nahodilé, by se méli dát na skŕipec,
dokud nepripustí, že je možné, aby nebyli napínáni.

pojmu. Jestliže k nemu nenáleží, pak je vúči nim jednoznačný,
jako je jednoznačné vymezitelné vúči vymezujícímu nebo to, od
čeho se pojmenovánf odvozuje, vúči tomu, co je odvezené po-
jmenováváno.

150 Krátce: J soucno je jednoznačné vúči všem, avšak: o pojmech,
jež nejsou naprosto jednoduché, se vypovídá jednoznačne jako
odpoveď na otázku "CO"l8, vu či naprosto jednoduchým pojmúm
je pak pojem jsoucna jednoznačný jako néco vymezitelného nebo
néco, z čeho se odvozuje pojmenování, ne však tak, že by se
o nich vypovídal jako odpoveď na otázku "co", protože to by
byl spor.l9

151 Z toho je patrno, že se v pojmu jsoucna spojuje dvojí prvenství,
jednak prvenství schopnosti stávati se společným všem pojmúm,
které nejsou naprosto jednoduché (společným jako to, na základe
čeho o nich lze klást otázku "co"), jednak prvenství virtuality,
kterou má jsoucno samo o sobé, nebo v sobč podŕazených
pojmech vu či všem naprosto jednoduchým pojmúm,

Co se týče prvního, ŕíkám, že disjunkce "nutný nebo možný"
jako bezpočet dalších takových je vlastností jsoucna ekvivalentní
s vlastnostmi konvertibilními. Konvertibilní vlastnosti jsoucna
se - jakožto nčco zcela společného - vypovídají o jsoucnu bez-
prostredne, protože "jsoucno" je naprosto jednoduchý pojem,
takže mezi ním a jeho konvertibilní vlastností nemúže být nic
zprostŕedkujícího. Ani jsoucno ani jeho konvertibilní vlastnosti
nemají totiž definici, jež by mezi nimi zprostŕedkovala.š!
A i kdyby byla nejaká taková vlastnost jsoucna, jež by byla
ne-první, bylo by obtížné nahlédnout, prostŕednictvím které
prvnéjší bychom ji mohli jsoucnu pŕisoudit, protože není snadné
nahlédnout poradí prvních vlastností jsoucna. Ale i kdyby nám
bylo to poradí známo, nezdály by se ty premisy, které bychom
na základe toho vytvorili, o mnoho zŕejméjší než závery. Pokud
však jde o disjunktivní vlastnosti, i když onu disjunkci nelze vy-
vodit ze jsoucna jako takového, pŕece všeobecne platí, že za

<5. Jsoucno jako subjekt a BUh jako cíI Inetafyziky)24

Na prv ním místé se musíme podívat, zda metafyzika, první
a nejvyššf pŕirozené nabytý habitus'" zdokonalující rozum člo-
veka na ~omto svété.imá za svúj první predmet Boha. < ..... )
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o té veci mají Avicenna a Averroes vzájomné si odporující
mínéní. Avicenna soudí, že Buh není subjektem metafyziky,
protože žádná veda nedokazuje existenci svého subjektu. Meta-
fyzika však ukazuje, že Buh je, tudíž atd. Averroes vyvrací Avi-
cennu na konci komentáre k l. knize Fyziky, a to tak, že pŕijímá
jeho první premisu a snaží se naopak ukázat, že Buh a substance
oddelené od látky subjektem metafyziky jsou, neboť to, že Buh je,
se v metafyzice nedokazuje: dúkaz substancí oddelených od látky
vychází totiž z pohybu, o némž jedná fyzika.

Mne se však zdá, že to, co tvrdil Avicenna, je lepší, než co
tvrdil Averroes. Argumentuji takto: Tvrzení, z néhož oba vy-
cházejí, že totiž žádná veda nedokazuje existenci svého subjektu,
je pravdivé, protože subjekt je dŕíve než veda, která o nem
soudí.š" Kdyby totiž subjekt byl pozdéji než veda, pak bysejeho
existence dokazovala v nejaké vede, v níž by se pojímaljako néco
pozdéjšího, a nik oli jako její adekvátní pŕedmčt.š? Avšak sub-
jekt vedy se vyznačuje tím, že mu náleží prvenství více vzhledem
k pozdčjší vede než vzhledem k vede dNvejší.28 Nemúže-li tedy
první veda dokázat existenci svého subjektu, múže to mnoh ern
méné učinit veda pozdéjší.

Totéž jinak: MMe-li fyzik dokázat, že Buh je, pak je tedy
tvrzení, že Buh je, závérem dosaženým v rámci fyziky. Jestliže
však metafyzika nemúže dokázat, že Buh je, plyne z toho, že to,
že Buh je, se v metafyzice pŕedpokládá jako princip. Tudíž záver
dosažený v rámci fyziky je principem metafyziky. Tudížje fyzika
di'ívejší než metafyzika. 29

Dále: J estliže se nejaká vlastnost múže vyskytovat jen vlivem
určité príčiny, pak múžerne z takové vlastnosti, když je patrno,
že se vyskytuje, usoudit na existenci príčiny. Avšak o takových
vlastnostech účinku, jež se mohou vyskytovat jen díky tomu, že
existuje Buh, se uvažuje nejen ve fyzice, nýbrž i v metafyzice.
Nejen totiž to, co je pohybováno, pŕedpokládá hybatele, ale také
pozdéjší jsoucno pŕedpokládá jsoucno dŕívéjší, Tudíž ze vztahu
následnosti lze usoudit na existenci prvního jsoucna, a to dokona-
leji, než se ve fyzice usuzuje z pohybu na existenci prvního
hybatele. A tak tedy z aktu a potence, z konečnosti a nekoneč-
nosti, z mnohosti a jednoty a mnohých takových metafyzických

vlastností lze v metafyzice vyvodit, že Búh je, čili že existuje první
jsoucno.

A tak tedy, co se týče tohoto článku, ŕíkám, že Buh není sub-
jektem metafyziky, protože - jak bylo dokázáno výše v první
kvestii - o Bohu jakožto prvním subjektu je jen jedna veda, ale
to není metafyzika. To se dokáže takto: O každém subjektu -
a to i v prípade, že se jedná o subjekt pcdŕazené vedy - se ihned
pomoci smyslú poznává, že má takovou povahu, že mu neodpo-
ruje být (jako je to zrejmé napr. o subjektu optiky, protože exis-
tence viditelné čáry se ihned poznává pomocí smyslú). Tak jako
ihned chápeme principy, pochopili-li jsme pomocí smyslového
poznání jejich termínyŕ'' (ovšem tak, že subjekt není poznán ani
pozdéji ani méné než princip), tak také bývá subjekt té které
vedy ihned postihnut pomocí smyslú. Avšak o Bohu si béhem
pozemského života nemúžeme utvoŕit ihned žádný jen jemu
vlastní pojem. Tudíž nemu že být žádná pŕirozenč získaná veda
o Bohu, v níž bychorn ho poznávali pomocí nejakého jen jemu
vlastního pojmu. Dôkaz druhé premisy: První pojem, který
o Bohu máme, je, že je prvním jsoucnem. Avšak tento pojem
nezískáváme ihned pomocí smyslú, nýbrž napŕed musíme zjistit,
zda si ty dva pojmy'" neodporují. Tudíž dŕíve, než múžeme po-
znat slučitelnost onéch pojmu, je treba dokázat, že nejaké jsoucno
je první. Tudíž atd.

A tak tedy pŕipouštím s Avicennou, že Buh není pŕedmčtem
metafyziky. Tomu není na prekážku to, co praví Filozof v první
knize Metafyziky'", že totiž v metafyzice jde o nejvyšší pŕíčiny,
protože to ŕíká ve stejném smyslu, jako praví v Prvních analyti-
kách=: Nejprveje treba ŕíci, oč pŕi zkoumáníjde a čeho se týká:
jde o dúkaz a týká se dokazovací vedy, tj. obecné vedy o du kazu
a syllogismu. A tudíž ono "oč jde" znamená okolnost účelové,
jakož imateriáiní pŕíčiny. A tak tedy jdc v metafyzice o nej vyšší
príčiny jako o účel: jejich poznáním dosahuje totiž metafyzika
svúj cíl.
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