
extremu ani jako část ex tre mu pŕedcházejícího), dále nepŕedchází-li mu
zápor (či nejaký výraz zápor v sobé zahrnující) nebo univerzální znak, pak
takový obecný termín suponuje určite. Napr. ve výroku "človek je živo-
čich" není pri dán žádný univerzální znak ani zápor ani výraz zápor či
univerzální znak zahrnující, tudíž zde oba termíny suponují určite. To-
též platí o výroku "nejaký človek beží", protože partikulární znak, ať se
pridá nebo ne, nemení personáiní supozici, tŕebaže púsobí často, že ter-
mín suponuje personálne. Podobne je tomu ve výroku .živočich je každý
človek". Zde se sice vyskytuje univerzální znak, ale ten nepŕedchází ono-
mu termínu .živočich" - tudíž ono .žívočich" suponuje určite. Podobne
je tomu ve výroku .živočich není človek". Zde se sice klade záp or, protože
však nepŕedchází onomu termínu "živočich", suponuje .živočich" určite.

Avšak ve výroku "každý človék je živočich" nesuponuje "človek" určite,
pretože je distribuován universálním znakem, a ani "živočich" nemá ur-
čitou supozici, protože se vyskytuje zprostŕedkované za univerzálním zna-
kem. Avšak ve výroku .vidoucí každého človeka je živočích" onen znak
"každého" nedistribuuje celý subjekt a proto zpúsobuje, že predikát supo-
nuje pouze určite. Tudíž správne vyplývá z výroku .vidoucí každého člo-
veka je živočích" výrok "tudíž vidoucí každého človeka je tento živočich
nebo vidoucí každého človeka je onen živočich nebo onen atd. " Avšak
ve výroku "každého človeka vidoucí je živočích" predikát nesuponuje ur-
čite, protože znak distribuuje celek onoho "človeka vidoucí", A podobne
je tomu ve výroku "kteréhokoli človeka osel beží" - zde totiž predikát
suponuje pouze konfuzné. Avšak ve výroku "osei kteréhokoli človeka
beží" suporiuje predikát určite. Podobne ve výroku "človek ncní živo-
čích", suponuje sice "človek" určite, avšak "živočich" určite nesuponuje,
protože pŕedchazí zápor, který vymezuje sloveso. Podobne ve výroku "So-
krates se liší od človeka" predikát suponuje neurčité, protože sloveso "se
liší" zahrnuje zápor.

Preklad: Stanislav Sousedik
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Dúsledky nominalismu pro pojetí vedy

o vede obecne a o vede o prírode zvlášť'

§ l

Minulost zrodila a vychovala mnohé filosofy pocténé titulem moudros-
ti, kteŕí jako záfící svetla osvécují jasern svého vedení ty, jejichž mysl je
zatcmnéna mlhou nevedomosti. Mezi jinými filosofy se pak jako nejob-
ratnéjší projevil Aris to te Iés, proslulý nikoli bezcenným a nikoli opovr-
žení hodným učením, jenž jako rysíma očima propátral záhady prírody
a odhalil potomkúrn taje pŕírodní filosofie.

A protože se pak mnozí pokoušeli jeho knihy vykládat, zdálo se mne
i mnoha jiným, kteŕí mne o to snažnč prosili, že bych mel k prospechu
studujících sepsat, co si myslím, že zamýšlel Aristotelés ŕfci, A nikdo -
pokud by to nebyl človek ŕevnivý - by mi to nernél zazlívat, pokud sdélím
bez nevraživosti to, co se mi zdá pravdepodobné. Mám totiž na mysli pou-
ze bádání, a ne svefepý zápas ani néčí újmu, a k výkladu o tom, čeho se
dosáhlo Aristotelovým úsilím, hodlám pŕistoupit bez opovážlivého osobo-
vání. A tak jako s veškerou mírností a beze zloby nékdy zamítnu mínčnf
jiných, jsem stejné trpélivé pripraven ustoupit, ŕeknu-li nčco, co není
v souladu s pravdou. Pŕesto ať dá ten, kdo opravuje, pozor, aby z neho
návyk vycházet ze špatných principú a pŕízeň či zášť neučinily nékdy pre-
krucovače, a ať pŕihlédne k tomu, že se nemohu pŕizpúsobit mínčním
jednotlivých autorú, která si vzäjemné odporu jí.

Tŕebaže onen muž pŕišel s boží pomocí na mnohé velké veci, byl pŕes-
to omezen svým človéčenstvím a pŕimísil k pravde nékteré omyly. Ať mi
proto nikdo nepfipisuje uvádéné názory; neboťnehodlám podávat výklad
o tom, co soudím podie katolické víry, nýbrž o tom, co tento Filosof hlá-
sal nebo co podie svých principú, jak se mi zdá, musel hlásat. Smýšlet
rúzné i protikladné o tom, co chtél ŕíci, je bez nebezpečí pro duši dovo-
leno, protože to nebyl sám púvodce Písma svatého. Omyl zde není spojen
s mravní špatností. Každérnuje dokonce pri takovém počínání ponechán
bez nebezpečí svobodný úsudek.

Když tedy hodlám vykládat Aristotelovu pŕírodní filosofii, začnu od
knihy Fyziky, která je první.

I Pŕeloženo z kritického vydání Guillelmi de Ockham Opera philosophica IV, Expositio in
libros Physicorum Aristotelis, ediderunt Vladirnirus Richter et Gerhardus Leibold, Sl. Bo-
nave nturae, N. Y. 1985.
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Ale dŕíve než pfistoupím k výkladu textu, hodlám pfede:lat jakési
úvodní slovo, jako jsem to udélal na začátku .Lo[5lky. A ťr~toze ~e snad
Výklad o logice nedostane do rukou nekterým h~e~, kte:l.vsak ~ahodou
uvidí tenhle, neuškodí tu zopakovat nékteré veci, ktere jsem rekl tam,

a néco k nim pridat. . . .". • • ,.' •
Za prvé je tedy potŕebí se podívat, co je "sClentla , tj. vedem CIve.da,

obecne, za druhé je treba stanovit nejaká rozlišení toho j~.én~ "s:i~ntla",
za tretí by z toho, co bude ŕečerio, mély být vyvozeny néjaké zavery, za
čtvrté je treba se na vedu o prírode podívat zvlášť.

§2

Ohledné druhého boduje tŕeba védét, že "vedení" se chápe mnoha
zpúsoby, Ajsou rúzná, a to ne podŕazenä, rozlišení ve vedení.

P rvn í je, že na jeden zpúsob je "vedení" určitá znalost néčeho prav-
divého; a takto se nékteré veci védí jenom díky víre. Tak napŕíklad ŕíká-
me, že víme, že llim je velké mesto, pŕestože jsme je nevideli; a podobne
ŕíkám, že vím, že tohle je múj otec a tohle je má matka, a tak je to is ji-
nými <vetami>, které nejsou zrejme známé. Protože však s nimi pŕece
beze všech pochyb souhlasíme - a ony jsou pravdivé - ŕíkámc, že je víme.

Jinak se "vedení" chápe jako zrejmá znalost, když se totiž nejen díky
svédectví vyprávéjících ŕíká, že se néco ví, nýbrž i kdyby nikdo nevyprá-
vel, že to je tak a tak, bezprostredne nebo zprostŕedkované bychom tomu
pŕitakali na základe nejaké nekomplexní znalosti nejakých termínu. Kdy-
by mi napríklad nikdo nevyprávél, že je stena bílá, vedel bych jen z toho,
že vidím bélost, jež je na zdi, že zeď je bílá. A tak je to i sjinými včcmi.
A vedení na tento zpúsob neníjen vedení o nutných, ale dokonce i o ne-
kterých nahodilých vécech, ať jsou to veci nahodilé vu či jedné ze dvou
možností nebo nejaké jiné.

N a tre tí z pu so b se "vedením" nazývá zrejmá znalost nččeho nutné-
ho. A tím zpúsobern máme vedení nikoli o vécech nahodilých, ale o prin-
cipech a o z nich plynoucích závérech.

Na čtvrtý z p ú so b se "vedením" nazývá zrejmá znalost pravdivého
a nutného, která má púvod a príčinu v zrejmé znalosti nutných prernis,
použitých v sylogistickém úsudku. A tak se vedení (scientia ) liší od chá-
pání (intellectus) ,jenžje habitem principú, a také od mouclrosti.jak učí
Fi l o s o Iv šesté knize Etiky. 3

J in é rozlišení vedení je, že se "vedení" nékdy chápe jako zrejmá zna-
lost záveru a nékdy jako celá znalost dúkazu.

Dal ší rozlišení vedení je, že se "vedení" nékdy chápe jako počtem je-
den habitus, který nezahrnuje více druhove odlišných habitú. Nékdy se
chápe jako soubor mnoha habitú, jež mají vymezený a určitý rád. A tím-
to druhým zpúsobern často chápe "vedení" Filosof. A vedení chápané
tímto zpúsobern tedy zahrnuje jako části jakoby integrální habity princi-
pu a záveru, znalosti termínu, vyvracení nepravdivých dúkazú a ornylú
ajejich rozbor. A tak se ŕfká, že metafyzikaje veda, a že pŕírodní filosofie
je veda atd.

Za prvé je treba ŕíci, že veda je buď nejaká kvalita e:cistujíC,í su~}~k-
tivné v duši nebo že je to sou bor nejakých takových kvalit, ktere dUSI 10-

forrnují". A mluvím pouze o vedení, ~lovek~.. , • . "
To se dokazuje: neboŕ véda. která je habltus,je.nemene t:~~vou kvali-

tou, jako akt vedy. Avšak akt vedy je takovou kvaht~u, a tudl~ je, takovou
kvalitou i veda, jež je habitem. První premisa (rnaior) se zd~ ~yt sdos.ta:
tek zjevná. Druhou premisu (minor) ?okáži~ ne~oť)e nemoz~e pravdivé
vypovídat o néčern postupne kontradlktorm ur,cen~,. ~o.~ud ~e~?e ~~na~
stane zmena totiž získání nejaké veci nebo ztrata, CIjejl vznik CIzrucern
nebo místní 'pohyb. Rozumová duše však díky tomu, že c~ce ch.~pat, co
dŕíve nechápala, môže pochopit néco, co dŕíve nepochopila, aOl~.by.do-
šlo k nejaké takové zmene v néčern od ní odlišném. Duše má tudl:.neoco,
co dŕíve nernéla. To však nernúže být nic jiného než akt rozumu CIvule,
tudíž je akt vúle či rozumu nejaká taková kvalita. AI~ z t~hož dôvodu,
z néhož je takovou kvalitou akt vôle, je takovou kvalitou I akt rozumu.
A v dôsledku toho je z téhož dôvodu takovou kvalitou nebo souhrnem
takových kvalit i habitus vedy. Krorné toho: Potence: kt~.:á m~\ ne~o,. co
dŕíve neméla, je pak zpúsobilejší pŕejít do aktu nez dnve; zjevne vsak
zakoušíme, že po mnohých úvahách je človek pro p~~obn~ úv~hy zp~:o-
bilejší aje k nim pohotovéjší, než byl dŕíve. Má tudíž nym.~osl,.co ~nv.e
nernél. To však môže být jen habitus, tudíž je habitus v duši subjektivné
Ale néco takového nemôže být subjektivne v duši, ledaže je to kvalita,
tudíž je habitus kvalita. A v dúsledku toho je tím spíše habitus, jenž je
vedením, kvalitou duše.

, "informují", tj. jsou v duši jako forma ve svérn subjektu

'\ Aristotelés, Ethica Nicomachi VI, e. 3 (113gb 16-17; versio Robert Crossatr-sta, ed. R. A.
Gauthier, Aristoteles Latinus, XXVI, 1-3, fase. 4, Leiden-Bruxelles 1973, 39(j).
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§3

Za tretí je z toho treba vyvodit nejaké závery.
P rvn í je, že metafyzika - podobne jako matematika a pŕírodní filoso-

Iic - není co do počtu jedna veda tím zpúsobern, jímž je početne jedna
tato bélost a tohle teplo a tenhle človek a tenhle osel, To dokazuji: Meta-
fyzika obsahuje mnoho záveru, a tentýž človek se rnúže v jednom z nich
mvlit a současné môže mít <pravdivé> vedení o jiném; stejné jako je ze
spolehlivé zkušenosti patrné, že se týž človek nej prve pŕiučí jednomu
záveru a potom dalšímu; a pŕesto se nékdy pŕedtím mýlil stran obou. Na
základe toho provádím dúkaz takto: Omyl stran A a vedení stran A jsou
formálne ve sporu, ale omyl stran A a vedení stran B nejsou formálne ve
sporu, protože mohou být zároveň. Vedení stran A a vedení stran B tedy
nejsou téže povahy, neboť když jsou nejaké veci téže povahy, pak cokoli
je formálne kontrární vúči jedné, je kontrární i vúči .druhé. Ale nej~ou-li
téže povahy a je-li zjevné, že ani jedna není látkou am formou dr~he, p~~
spolu netvorí nic, co by bylo o sobé početne jedno. A co obsahuje obojí,
ncní v dúsledku toho o so be početne jedno.

Krorné toho zahrnuje Metafyzika jak znalost principú, tak záveru a po-
dobne i pŕírodní filosofie. Ale hab~tus principu, a zävérú s; li~L Jed~ak
proto, že - podlé Filosofa v prvm knize Dru hych analytzk - je habitus
principú vznešenéjší než habitus závérú, ale totéž ~e~í vn~še~~~~í ve srov-
nání se sebou samým; jednak proto, že znalost prmClpu je pncmou zna-
losti záveru, totéž ovšem není príčinou sebe sama. Proto je treba ŕŕci, že
metafyzika není počtem jedna veda a podobne ani pŕírodnf filosofie,
nybrž <že> pŕírodni filo sofie je souborem mnoha habitú, jak bylo r~če-
no. A není jedna jinak, než j,ko se ŕíká o obci, že je jedna, nebo o lidu,
že je jeden, nebo o vojsku, že je jedno, i když zahrnuje lidi i kone a ostat-
ní nutné veci, nebo jako se ŕíká o království, že je jedno, o veškerenstvu,
že je jedno, a o svete, že je jeden.

Druh Ý následující záver je ten, že mluvíme-li o príčine ve vlastním slo-
va smyslu, má každé vedení jen dve príčiny, ponévadž každý akcident má
jen ajen dve príčiny, totiž účelovou a účinnou. Neboť podIe Fi l o s o-
fa v osmé knize Meta.fyzikj nemá akcident látku, z níž je, nýbrž v níž je.
Avšak látka, v níž (materia in qua), není príčinou toho, čeho je látkou,
v nížje, tak jako látka není príčinou formy, ale složeného. Akcident tudíž
nemá látku, pokud však nemá materiáiní príčinu, nemá ani formáiní pŕí-

1 Aristotelés, Analyticae Poste rio res l, co2, tt. 15·16 (72a 25-b4).
" 1\' istotelés, Metaphysica VIII, c. 4, t. 12 (1044b 8-9).
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činu. Každý akcident má tedy jen a jen dve bytnostné príčiny, totiž účelo-
vou a účinnou. Ale jak bylo ŕečeno.je každé vedení, které je počtem jed-
no, co do počtu jednou kvalitou. Proto má každé takové vedení jen a jen
dve príčiny. Když je však néco souhrnem z mnoha částí rúzné povahy,
z nichž žádná není látkou druhé, pak pokud žádná z nich nemá látku, tak
nemá látku ani onen souhrn. Proto veda, která je souborem mnoha ta-
kových habitú, nemá látku, a v dúsledku toho nemá ani forrnälní príčinu.
Užívame-li proto jazyka pŕesné.je treba ŕíci, že každé vedení májen ajen
dve bytnostné príčiny, totiž účinnou a účelovou.

Pokud však má být pravda to, co se ŕíkává, totiž že každé vedení má
materiáiní i formální príčinu, pak je to prenesené či metaforické vyjád-
ŕení. A pak se látkou nazývá to, o čem vedení je. To je však prenesený
zpúsob reči, Tak bych totiž mohl ŕíci, že barva je látkou mého videní a že
barvaje materiáiní príčinou postŕehu a vnímání. Podobne pŕenesené se
rozlišení částí vedy nazývá <její> formou. Tak bych totiž mohl ŕíci, že tri
čáry jsou formáiní príčinou trojúhelníku a že ruce a nohy i hlava a ostat-
ní lidské údy jsou formální príčinou človeka, což není ŕečeno ve vlastním
slova smyslu. Proto má veda ve vlastním slova smyslu jen ajen dve príči-
ny, ponévadž nemá forrnální ani materiáiní príčinu. Neboť materiáIní
príčina - ŕečeno ve vlastním slova smyslu - náleží k bytnosti toho, čeho
je príčinou. Subjekt vedy však nenáleží, jak je zcela zjevné, k by tnosti
vedy. Podobne - ve vlastním slova smyslu ŕečeno - pŕijímá materiáIní
príčina do sebe formu, subjekt ani objekt však do sebe nepŕijímä vedu ani
nékterou její část, nýbrž ji pi'ijímá jediný rozum. Objekt ani subjekt tedy
ve vlastním slova smyslu není materiáiní príčinou vedy, a v dúsledku toho
nemá veda formáiní príčinu.

Tre tí následující záver je, že taková veda, která je jedna jednotou
souboru, nemá jeden subjekt, nýbrž má rúzné subjekty, tak jak to odpo-
vídá jejím rúznym částem. Neboť subjektem vedy Ize nazvat jenom to,
o čem se néco ví. Ale ve vede, jež je jedna jednotou tohoto druhu, je
mnohé, o čem se védí rúzné veci. Takové vedení tedy nemá jeden sub-
jekt.

Proto je treba védét, že se "subjekt vedy" chápe dvojím zpúsobern.
Jedním z p ú so bem jako to, co vedu pŕijímä a máji subjektivné v sobč;
tak jako se ŕŕká, že teleso nebo povrch je subjektem bélosti a oheň že je
subjektem tepla. A chápe-li se to tímto zpúsobern.je subjektem vedy sám
rozum, protože každá taková veda je akcidentem samotného rozumu.

Jiným z p ú so b e rn se subjektem vedy nazývá to, o čem se nčco ví.
A tak chápe Filosof "subjekt" v knize Druhé analytiky. li A tak je subjekt
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záveru i vedy tentýž, ale nefíká se mu subjekt, leda proto, že to je subjekt
záveru. A když jsou tedy rúzné závery, jež majírúzné subjekty - chápe-
me-li to tím zpúsobem, jímž logik užívá toho slúvka "subjekt" - pak ona
veda, která je souhrnem všeho vedení o onéch závérech, nemá jakýsi je-
den subjekt, nýbrž rúzné jeho části mají rúzné subjekty. Když ovšem mají
všechny závery tentýž subjekt, pak má celý jejich souhrn jeden subjekt,
totiž to, co je subjektem všech téch záveru.

Podobne je treba védét, že je rozdí! mezi objektem a subjektem vedy.
Neboť objektern vedy je celý známy výrok; subjekt je část toho výroku,
totiž termín. jenž je v postavení subjektu. Tak je napŕíklad objektem ve-
dení, díky nčrnuž vím, že každý človek je schopen učení, celý výrok, ale
subjektem jl" onen termín "človek".

z toho je patrné, že obsahovat virtuálne celou znalost záveru či být tím
prvním, k čemu se vztahuje všechno jiné, a mnoho takovych vecí, které
se pŕisuzují pojmu subjektu, <to že> nenáleží k pojmu subjektu, neboť
subjekt obsa huje habitus virtuálne práve tak málo jako predikát. A to
všechno ne ní subjektu pŕičítáno vétším právern, než čemukoli jinému.
A pokud by k tomu nékdy došlo, je to náhoda.

Z toho je Laké patrné, že otázka, co je subjektem logiky nebo pfírodní
filosofie nebo metafyziky nebo morální filosofie je otázkou po ničern,
neboť takový dotaz pŕedpokládä, že nejaký jeden subjekt logiky a podob-
ne i pŕírodní filosofie, existuje. A to je zjevné nepravdivé, protože <tu>
subjektem celku není nic, co by bylo jedno, nýbrž rúzrié části mají rúzné
subjekty. Proto se otázka, co je subjektem pŕírodní filosofie, podobá do-
tazu, jímž hychom se tázali, kdo je králem sveta. Neboť jako není žádný
král sveta, ale je jeden král jednoho království a jiný král jiného král ov-
ství, tak je to i se subjekty rôzných částí takové vedy. A veda, která je ta-
kovym souborern, nemá jeden subjekt o nic více, než má svet jednoho
krále nebo než má jedno království <jen> jednoho hrabéte.

Pŕesto je treba kvúli vyjädŕenírn nékterych autorú, kteŕí - jak se zdá-
stanoví pro takové vedy jeden subjekt, védét, že tím nemyslí, že by néco
bylo ve vlastním slova smyslu prvním subjektem celku, ale mají v úmyslu
ŕíci, že mezi všemi subjekty rôzných částí je z nich jeden první díky jaké-
musi prvenství; a nékdy je jeden první díky jednomu prvenství a jiný díky
jinému prvenství. Tak je napríklad v metafyzice mezi všemi subjekty co
do prvenství v predikaci první jsoucno, ale co do prvenství v dokonalosti
je první Búh. Podobne je v pŕírodní filosofii prvním subjektem co do

prvenství v predikaci pŕirozeriá substance nebo nčco jiného a prvním
subjektem co do prvenství v dokonalosti je človek nebo nebeské teleso
nebo néco takového. A to <ti> autori myslí takovými slovy - a nic jiného.

§4

Z a č tv rté je treba se podívat na ved u o prírode více a zvlášť. A je tre-
ba se podívat, o čem uvažuje, jak se odlišuje od ostatních ved, do jaké
části filosofie je zahrnuta; a na knihu Fyziky zvlášť.

Ohledné té p rvn í veci je treba fíci, že pfírodní filosofie uvažuje v prv-
ní rade o substancích postižiteiných smysly a složených z látky a formy,
v druhé rade o nékterych separovaných substancích.

K pochopení téch vecí je treba védét, že se každé vedení vztahuje ke
komplexnímu poznatku nebo ke komplexním poznatkúrn. Ajako se
komplexní poznatky védí díky vede, tak i to, co je nekomplexní, a z čeho
se skladá to, co komplexní je, je to, o čem ta veda uvažuje. Je to tedy tak,
že se komplexní poznatky, jež se védí díky vede o pŕírodé, neskládají ani
z vecí postižiteiných smysly ani ze substancí, nýbrž z intencí čili pojmu
duše, jež jsou takovým včcern společné. A proto veda o pŕírodé nejedná
ve vlastním slova smyslu o vécech , jež mohou vznikat a zanikat, ani o pŕi-
rozených substancích ani o včcech, které se mohou pohybovat, neboť
takové veci .nejsou subjcktem ani predikátem v žádriérn záveru, o nčmž
víme díky včdč o prírode. Veda o prírode však ve vlastním slova smyslu
jedná o intencích duše, jež jsou takovým vécern společné, ajež suponují
presné za iakové veci v mnoha výrocích, i když v nékterych výrocích tako-
vé pojmy suponují za sebe samy.jak se ukáže v následujícím výkladu. A to
je to, co ŕíkä Filosof.? že veda není °jednotlivých vécech , ale o obecni-
nách , suponujících za ty jednotliviny. Pŕcsto se metaforicky a nikoli ve
vlastním smyslu slova ŕíká, že veda o pŕírodé jedná o tom, co môže zanik-
nout, a o tom, co se múže pohybovat, pretože jedná o tčch termínech,
jež za takové veci suponují.

A ukáži, že je to tak. Neboť mám tento výrok: "Každá smysly postižiteI-
ná su bstance se skladá z látky a formy"; subjektem je zde buď nejaká vec
mimo duši, nebo pouze intence v duši, nebo pronesené slovo. V pŕípadé,
že je to vec, není to společná vec, protože žádriá taková vec není,jak bude
clokázáno ajak to často bylo dokázáno jinde. Subjektem je tedy nejaká

li Aristotelés, Analytieae Posteriores l, cc. 4-5, tt. 28-34 (73a 20 - 74b 4).

7 Aristotelés, Analyticae Posteriores l, cc. 4-5 (73b 26 - 74a 13); a tentyž, Metaphysica VII,
c. Li. r. 53 (103gb 20 -1040a 10).
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jednotlivá vec; a ne spíše jedna vec než jiná. Subjektem je tedy buď každá
vec nebo žádná vec; a každá vec ne, protože je mnoho vecí, které ten, kdo
zná takový výrok, nepoznává svým rozumem, protože je mnoho vecí,
o nichž nikdy neuvažoval. Žádná taková vec <tu> tedy není subjektem.
Subjektem je tudíž buď intence, nebo pronesené slovo - a máme, co
jsme chtéli dokázat.

A pokud by nékdo tvrdil, že reálná veda jedná o vécech, a že je tedy
tŕeba, aby filosofie, protože je reálnou védou.jednala o včcech, a násled-
kem toho že nejedná o intencích duše <P>.

Podobne se logika odlišuje od jiných ved tím, že jedná o intencích
duše, ale jiné vedy nikoli.

K první <námitce> je tŕeba ŕíci, že reálná veda nejedná o vécech, ale
o intencích suponujících za veci, neboť termíny výroku, které jsou pred-
métern vedení, suponují za veci. Proto je ve výroku "každý oheň púsobí
teplo", jenž je pŕedmétern vedení, subjektem jedna intence společná
každému ohni a suponuje za každý oheň; a proto se ŕíká .reálná znalost
či veda".

Stejné i na druhou <námitku> ŕíkám, že se tím logika liší od reálných
ved, neboť reálné vedy jednají o intencích, protože jednají o obecninách
suponujících za veci: protože i když jsou termíny reálných ved intence-
mi, pŕesto suponují za veci. Logika však jedná o intencích, jež suponují
za intence. Tak jako je ve výroku "druh se vypovídá o mnohých lišících
se číslern" subjektem jedna intence a suponuje jenom za intence, a ne za
veci mimo mysl. Neboť žádná vec mimo mysl se nevypovídá o mnohém,
leda by se jednalo o slovo pronesené nebo napsané a užité podie libovúle
jeho tvúrcú.

Pŕesto je tŕeba védét, že nepopíráme, že logika je reálná veda, jako by
nebyla pravou vecí - neboť logika je práve tak pravá vec, jako veda o prí-
rode. Ale že je to reáln á veda popíráme proto, že nejedná o intencích,
jež suponují za veci. Tedy krátce ŕečeno, všechny autority, které praví, že
ta a ta veda jedná o takových a takových vécech, je tŕeba vykládat násle-
dovné: to znamená o termínech suponujících za takové veci. Jako se fíká,
že nejaká veda jedná o vécech, jež mohou vznikat a zanikat, ~. o termí-
nech, které ve známych výrocích suponují za takové veci, jež mohou vzni-
kat a zanikat.

Z toho, co bylo ŕečeno dŕíve, je patrné, jak múže jedna veda jednat
o vécech , které mohou vznikat a zanikat, neboť takové veci mají jeden
společný pojem, o nérnž se nutne vypovídají jeho výlučné vlastnosti. Tak
jako je tento společný pojem "teleso, které múže zaniknout" společný

všem včcern, jež mohou zaniknout, a o tomhle společném pojmu se
nutne mnohé vypovídá; tak múže být vedení i o nemožném. Neboť tento
společný pojem "nemožné" je společny všemu, co je nemožné, a o tom-
to společném pojmu suponujícím za to, co je nemožné, se néco pravdivé
vypovídá; pretože výrok .všechno nemožné je ve sporu s nutným "je prav-
divý. A tak se o tomto společnérn pojmu "nemožné" néco nutne vypoví-
dá a pravdivé ví. A tak je to is jinými <pojmy>. Neboť o tomto společném
pojmu .akcídentälnŕ jsoucno" se néco pravdivé a nutne vypovídá, a proto
o tomto společném pojmu múže být vedení. A pŕece o tom, o čem se
tento společný pojem vypovídá, nernúže být veda ve vlastním, ale jen
v pŕeneseném slova smyslu, tak jak jsem již ŕekl, že je veda o vécech, jež
mohou vznikat a zanikat.

Proto jsou bezcenná mnohá rozlišení, jimiž se rozlišuje, že o vécech,
jež se mohou pohybovat nebo ménit, lze uvažovat tak či tak, a že se jed-
ním zpúsobern mohou ménit a že jiným zpúsobern jsou nernénitelné a že
jedním zpúsobern jsou nahodilé, jiným zpúsobern nutné. Neboť bych
stejné snadno mohl ŕŕci, že pokud se uvažuje o človeku jedním zpúso-
bem, je to osel, pokud jinak, že je to vúl, pokud tretím zpúsobern, že je
to koza. Proto je treba pochopit, že mé nebo tvé úvahy nema jí vúbec vliv
na to, že se vec môže ménit nebo že je neménitelnä, nebo na to, že je
nutná nebo že nemúže zaniknout nebo že je nahodilá. Stejné jako nemá
vliv na to, že jsi bílý nebo černý a stejné jako nemá vliv na to, že jsi mimo
dúm nebo v dome. Ale rúzná supozice termínu zcela jisté púsobí na to,
že se o termínu nejaký predikát pravdivé vypovídá nebo že se pravdivé
popírá. Z toho dúvodu na to, že je výrok "vec, jež se múže rnénit je sub-
jektern nebo tím, o čem je veda" pravdivý, zcela jisté púsobí supozice
toho termínu "vec, jež se môže ménit", a ne úvaha o veci mimo mysl.
Neboťjestliže tenhle termín .véc.jež se rnúže ménit" suponuje proste za
sebe, pak je pravdivý tento výrok: "vec, jež se rnúže ménit" - ~. ten spo-
lečný pojem "vec, jež se múže ménit" - "je to, o čem se néco ví". JestIiže
však suponuje personálne, pak je výrok nepravdivý, protože jakýkoli sin-
gulární výrok je <tu> nepravdivý. A tak rúzná supozice téhož termínu
zcela jisté púsobí na to, že se o térnž termínu néco pravdivé popírá nebo
tvrdí. Neboť jestliže ve výroku "človek je druh" suponuje <termín> "člo-
vek" prosté.je tento výrok pravdivý; a pokud ve výroku "človek není druh"
tentýž termín suponuje personálne, je ten výrok rovnéž pravdivý. Ale že
ona vec, která je mimo mysl, má být díky jedné mé úvaze ménitelná
a díky jiné mé úvaze má být neménitelnä, to je proste nepravdivé a je to
oslovsky ŕečeno. Je to stejné, jako kdybych chtél ŕíci, že Sókratés je díky
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jedné mé úvaze bílý a že díky jiné je černý. Kdybych chtél pŕesto užít toho
termínu mnohoznačné, tedy pro jednoho človeka, který je černý, a pro
druhého človeka, který je bílý, pakje první výrok, .Sókratés je bílý", prav-
divý, pokud se to jméno .Sókratés" užívá o onom bílém človeku. A druhý
výrok, "sókratés je černý", je pravdivý, pokud se užíva o jiném človeku,
jenž je černý. Tak je to i ohledné výroku "každý pes je živočích". Ten je
pravdivý tehdy, jestliže termín "pes" znamená pouze živočicha, který
štéká. Pokud tenhle termín "pes" znamená jen souhvézdí na obloze, pak
je výrok nepravdivý.

A takové rozlišování výroku, to je umení prevzaté od Filosofa; nezna-
mená to ovšem, že Ize ŕikat, že táž vec je podie jedné úvahy osel a podie
jiné koza. Takový zpúsob vyjadŕovánf nelze také v žádném prípade u Fi-
losofa najít. A takový zpúsob vvjadŕovárrí je pro prosté a nezkušené hdi
pŕfležitostí k mnoha omylúm.

Ohledné druhéh o bod u je tŕeba védét, že se tahle veda odlišuje od
jiných buď co do subjektu, nebo co do predikátú, protože zde k roz!išení
ved postačí jak rozlišení subjektu, tak predikátú.jejichž pomocí se o sub-
jektech vypovídají závery. Jak je tomu treba rozurnét se však asi lépe
ukáže v kornentáŕi k Metafyzice. Je totiž treba védét, že táž pravda múže
náležet k odlišným védám, jak to bylo dokázáno jinde.

Ohledné tŕ e t í h o bodu je tŕeba védét, že tahle veda je z vétší části
spekulativní. Ta veda, která nejedná o našich výtvorech, je spekulativní;
tahle veda ovšem taková je - jak je zjevné patrrié; tudíž je tahle znalost
spekulativní. Je-Ii však nejaká část pŕírodní filosofie, která jedná o našich
výtvorech, o nichž je možné nabýt vedení, jak je ŕídit, bude ta část vedy
o prírode praktická, a ne spekulativní.

Ohledné č tvrté ho bod u: Tato kniha se nazývá Kniha fyzihy, což zna-
mená kniha o vécech prírody - ve smyslu pŕedchozího výkladu; nebo se
jí ŕiká kniha Piedruišek zfyzihy, neboť posluchači téhle knihy o ní možná
napsali pouhou zprávu. Ale s tím si nemusíme délat velké starosti.

Petr Bláha

Pozice Viléma Ockhama
V boji O chudobu

Prehlad: M. K.

V tomto pojednání bychom chtéli načrtnoutjednu z poloh myšlenko-
vé orientace Viléma Ockhama, prosazující se výrazne zejména v druhé
etape jeho života. Abychom ovšem celé atmosfére boje o chudobu, a tu-
díž i samotné argumentaci Ockhama, porozumeli, je nezbytné alespoň
v obrysech proniknout ke zdrojúm konfliktu a počátkúm zásady františ-
kánské chudoby.

Zde je treba zmínit vypracování rádové regule, potvrzené roku 1223
papežskou bulou a zvlášté pak Františkúv Testament z roku 1226, který
mel být doplňkem rehole l, stal se však zároveň zárodkem diskuse o na-
plnitelnosti svétcovych slov. Stanovuje totiž pŕísná pravidla dodržování
chudoby a slibem poslušnosti zavazuje k tomu, aby k odkazu nebylo nic
pŕidáváno, ani z neho ubíráno. Františkova smrt odhalila skutečné pome-
ry v rádu a rozpory mezi stranou, která se snažila obejít pŕísnä pravidla
a pŕijmout účast na církevních úŕadech, a stranou, která lpéním na zása-
dách usilovala o to, aby uchovala reholi ideální podobu, čímž ovšem púso-
bila proti tendencím vzrústající početnosti ŕádu",

Zásah kurie a papežskä bula Rehore IX. Quo elongati z roku 1230 ŕeší
pouze pochybnosti první skupiny zavedením právní fikce, která umne
nezbavuje rádové členy vernosti slibu zachovávat nemajetnost, skutečné
potŕebé finančních prostŕedkú však vychází vstŕíc ustanovením zprostŕed-
kovatele, jemuž je dovoleno pŕijmout almužnu a tu použít pro riutné
výdaje františkánú. Dúležitou je i distinkce mezi vlastnickým prävcrn
a užíváním, církev totiž, mající vlastnické právo, rnúže část svého majer-
ku bratrúm propújčít do užívání. 3

Právnická fikce rozširuje pole púsobnosti téch členú rádu, kterým ule-
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