
čfslice uvedené na okraji udávají čisla odstaocú (Paragrafu) podle číslování
v kritické edici.

. Je zndmo, le studium Scotoofch textu není vlci snadnou, Doufdm
nicméné, že čtenáf, kier] se semdmi s úvodem do Scotovy filozofie obsaže-
n}m v první části této knihy a uBvající komentáfe, kter} jsem k pfe/ole-
njm textúm pfipojil, nenarari pN svém studiu na obtiže, které by nemohl
piekonat.

Základy
metafyziky

<l. Metafyzika jako veda o transcendentních pojmechj-

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

<2. Coje transcendentní pojem a jeho dtHení)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 členň
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" '38
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 anscendentni
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 určeni náležejí tedy
jsoucnu dŕíve, než se jsoucno delí na deset kategorií a jsou tedy
transcendentní.

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 39
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<3.O prvenstvíjsoucna mezi ostatníDli rranscendenrnímf
pojDly)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 rodú'? 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, vu či esenciálním částem
téchto vecí a vúči jsoucnu nestvorenému a že mu náleží i prv en-
ství virtuality vzhledem ke všem rozumem poznatelnýrn mčením
obsaženým v onéch predchozich, totiž vzhledem k pojmúm
posledních diferencí a konvertibilnich vlastností.

Svúj predpoklad, že totiž jsoucno vypovídané jako odpoveď 138
na otázku "co je to", je néčím společným všem výše uvedeným
pojmúm, jsem dokázal dvéma dúkazy uvedenými v první otázce
tohoto oddílu!", kde jsem ukazoval, že se pojemjsoucna vypovídá
jako néco, co je společné stvoi'enému i nestvoŕeriému jsoucnu.
Objasním nyní ony dva dúkazy 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 diíerencích, jež vymezují pojem jsoucna tak, že je nékterým
z onéch pojmu. A tak je tedy pojem jsoucna, jak je zahrnut
v ončch 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 podfazeném pojmu, neboť ony vymezující
diference predpokládají týž společný pojem jsoucna, jejž vyme-
zují.

D1Uhý dúkaz objasním takto: Dokazoval jsem, že človek be- 139

pod sebou více druhu, nýbrž nemít nad sebou nejaký vyšší rod
(jako napi'. kategorie "kdy"5, protože nemá vyšší rod, je nej-
vyšším rodern, tŕebaže májen málo nebo spíše nemá vúbec žádné
druhy), tak i každý transcendentní pojem nemá žádný rod, do
néhož by náležel. A tak tedy k povaze transcendentního pojmu
náleží nemít žádný nadŕazený pojem s výjimkou pojmu jsoucna.

115 Že je však společný mnoha podŕazeným entitám, to je nčco, co
mu pripadá jen nahodile.

To je patrné také z toho, že jsoucno nemá pouze vlastnosti, jež
s ním mají stejný rozsah, jako jsou jedno, pravdivé a dobré", ale
má i nčkteré vlastnosti, jež jsou vzájemnč 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 dis-
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 vécern. Nékteré transcen-
dentní pojmy se ovšem vypovídají pouze o Bohu, jiné zas o Bohu
i o stvorených vécech, N ení 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 .

137 Protože nemúže být nic vice společného než jsoucno, jsoucno
se však nemúže 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 môže poznat pŕirozenč Boha jen tehdy,
vypovídá-li se jsoucno o stvoŕeném a nestvoŕeném 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 môže
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 nepôsobí-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 takovém pŕípadé totiž svetlo není pŕítomno a na zrak
nic nepôsobí. 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 pozn at její ne-
pŕítomnost. V takovém prípade by však mohl pŕirozené poznat,
že v konsekrované hostii není substance chleba, což však zrejme

145 není pravda.
Nemáme tudíž pŕirozenč 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 nepôsobí 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-Ii, 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, môže být získán abstrakcí pouze z toho, co pôsobí
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 dôkazu, je patrno z toho, že si je
rozum podIe onoho dôkazu onečem 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,
jakje to patrno z Filozofova vyjádŕení (na konci 8. knihy Meta-
fyziky), že o naprosto jednoduchých pojme ch se mýlit nemôžeme,
kdežto o složených pojmech se mýlit môžeme. Tomu je treba
rozumčt ne tak, že by se rozum mohl prostým pochopením do-
pouštčt omylu pri chápání esence formálnč-" - vždyť prostým
pochopením nemôže vzniknout nčco, co je pravdivé či neprav-
divé - nýbrž že se rozum môže mýlit pri chápání složené esence
virtuálne.!' Je-li totiž pojem, který si pri tom utvorí, v sobé ne-
pravdivý, obsahuje v sobč 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 poznán 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
dôkazu, že to, co je takto naprosto jednoduché, je naprosto ne-
poznané, není-li to poznané co do celku sebe sama.

Za tretí lze odpoved et 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 vpravdé jednoznačný, bere-li se ve
spojení s jedním nebo s druhým. Není však nutné, aby byl sou-
části toho, co tvoŕí podstatný obsah onéch <pochybných)
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pojmu. Jestliže k nemu nenáleží, pak je vúči nim jednoznačný,
jako je jednoznačné vymezitelné vúči vymezujícímu nebo to, od
čeho se pojmenování 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"18, vúči naprosto jednoduchým pojmúm
je pak pojem jsoucna jednoznačný jako nčco vymezitelného nebo
nčco, z čeho se odvozuje pojmenování, ne však tak, že by se
o nich vypovídal jako odpoveď na otázku "co", protože to by
byl spor."

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

<4. O vlastnostech jsoucnayw

predpokladu, že platí-li o nčjakém jsoucnu ten její člen, jenž je
méné vznešený, lze vyvodit, že o néjakérn jsoucnu platí i onen
člen vznešenéjší. Tak napr. plyne: Je-li nejaké jsoucno konečné,
tedy je nejaké jsoucno nekonečné. A: Je-li nejaké jsoucno naho-
dilé, je inejaké jsoucno nutné. V takových pŕípadech nemúže
mít totiž nejaké jsoucno vlastnost nedokonalejší,aniž by néjaké
jiné jsoucno nem elo onu vlastnost dokonalejší. Na tom dokona-
lejším pak ono méné 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 mčlo 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 néjakérn jsoucnu, že o nem platí
onen kontingentní člen disjunkce, pŕedpokládá-li se, že o néčem
platí člen nutný. A proto je, jak se zdá, výrok "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 nemožnéjšího, než je ono
samo, nýbrž néco, čeho nemožnost je nám zŕejméjší, totiž že by
v takovérn prípade nebylo treba rozvažovat, co v budoucnosti
délat, 22A proto ti, kdo popírají takové zrejmé veci, potŕebují -
pokud mají príslušné smyslové poznání a vedení - trest, protože,
jak praví Avicenna, "ty, kdo popírají první princip,je treba ŕezat
nebo pálit ohném, až uznají, že není totéž být pálen a nebýt
pál en, 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.
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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 néco 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 zprcstŕedkovala.v
A i kdyby byla nejaká taková vlastnost jsoucna, jež by byla
ne-první, byl o 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 bych om
na základe toho vytvorili, o mnoho zŕejmčjší 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 cíl lIletafyziky>24

Na prvnírn místé se musíme podívat, zda metafyzika, první
a nejvyšší pŕirozené nabytý habitus'" zdokonalující rozum člo-
veka na !omto svete, .má za svúj první predmet Boha. < ..... >



o té veci mají Avicenna a Averroes vzájomné si odporující
rnínéní. Avicenna soudí, že Búh není subjektem metafyziky,
protože žádná veda nedokazuje existenci svého subjektu. Meta-
fyzika však ukazuje, že Búh je, tudíž atd. Averroes vyvrací Avi-
cennu na konci komentáŕe k l. knize Fyziky, a to tak, že pŕijímá
jeho první premisu a snaží se naopak ukázat, že Búh a substance
oddelené od látky subjektem metafyziky jsou, neboť to, že Búh je,
se v metafyzice nedokazuje: dôkaz 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 nčhož oba vy-
cházejí, že totiž žádná veda nedokazuje existenci svého subjektu,
je pravdivé, protože subjekt je drive než veda, která o nem
soudí.!" Kdyby totiž subjekt byl pozdčji než veda, pak bysejeho
existence dokazovala v nejaké vede, v níž by se pojímaljako néco
pozdčjšího, a nik oli jako její adekvátní pŕedmét.š? Avšak sub-
jekt vedy se vyznačuje tím, že mu náleží prvenství více vzhledem
k pozdéjší vede než vzhledem k vede dfívejší.28 Nemôže-li tedy
první veda dokázat existenci svého subjektu, môže to mnohem
méné učinit veda pozdčjší.

Totéž jinak: Môže-li fyzik dokázat, že Búh je, pak je tedy
tvrzení, že Búh je, závérem dosaženým v rámci fyziky. Jestliže
však metafyzika nemôže dokázat, že Búh je, plyne z toho, že to,
že Búh je, se v metafyzice pŕedpokládá jako princip. Tudíž záver
dosažený v rámci fyziky je principem metafyziky. Tudíž je fyzika
dŕívéjší než metafyzika. 29

Dále: J estliže se nejaká vlastnost môže vyskytovat jen vlivem
určité príčiny, pak môžeme z takové vlastnosti, když je patrno,
že se vyskytuje, usoudit na existenci pŕíčiny. Avšak o takových
vlastnostech účinkú, jež se mohou vyskytovat jen díky tomu, že
existuje Búh, 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, ŕíkárn, že Búh 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 podŕazené 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 pomoci smyslú). Tak jako
ihned chápeme principy, pochopili-li jsme pomoci smyslového
poznání jejich termínys? (ovšem tak, že subjekt není poznán ani
pozdéji ani méné než princip), tak také bývá subjekt té které
vedy ihned postihnut pomoci smyslú, Avšak o Bohu si béhem
pozemského života nemôžeme utvoŕit ihned žádný jen jemu
vlastní pojem. Tudíž nemôže být žádná pŕirozené získaná veda
o Bohu, v níž byehom ho poznávali pomoci nejakého jen jemu
vlastního pojmu. Dúkaz druhé premisy: První pojem, který
o Bohu máme, je, že je prvním jsoucnem. Avšak tento pojem
nezískáváme ihned pomoci smyslú, nýbrž napŕed musíme zjistit,
zda si ty dva pojmy'" neodporují. Tudíž drive, než môžeme po-
znat slučitelnost onéch pojmu, je treba dokázat, že nejaké jsoucno
je první. Tudíž atd.

A tak tedy pŕipouštím s Avicennou, že Búh není pŕedmétem
metafyziky. Tomu není na prekážku to, co praví Filozofv první
knize Metafyziky'", že totiž v metafyzice jde o nejvyšší príčiny,
protože to ŕíká ve stejném smyslu, jako praví v Prvních analyti-
káchš": Nejprve je treba ríci, oč pri zkoumání jde a čeho se týká:
jde o dúkaz a týká se dokazovací vedy, tj. obecné vedy o dôkazu
a syllogismu. A tudíž ono "oč jde" znamená okolnost účelové,
jakož i materiální príčiny. A tak tedy jde v metafyzice onejvyšší
príčiny jako o účel: jejich poznáním dosahuje totiž metafyzika
svúj cíl.
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<O možnosti poznání nekonečného jsoucna)! <Korpus kvestie)

<Pro a proti)

<Predbežné poznámky)
V té to otázce není treba rozlišovat, že Boha lze poznávat buď 10

tak, že poznáváme, co on není, nebo tak, že poznáváme, co on je,"
Zápor se totiž poznává jen pomocí kladu.š" Je také jasné, že
negace o Bohu poznáváme pouze na základe kladných tvrze-
ní. J estliže totiž o Bohu nčco popíráme, činíme tak, abychom
odstranili néco neslučitelného s tím, co jsme o nem dŕíve tvr-
dili.

Negace nejsou také pŕedmétern naší nejvyšší lásky.
Podobne když néco popíráme, buď tu negaci múžerne chápat

samu o sobé, nebo jak se o nččem vypovídá. Jestliže máme na
mysli negaci samu o sobé (napr. nekámen), pakji lze aplikovat
stejné na nicotu jako na Boha, protože čistá negace se vypovídá
o jsoucnu i o nejsoucnu. Tudíž není to, co poznáváme pomocí
takové negace, o nic víc Buh, než nic nebo chiméra." Jestliže
však tu negaci chápeme jako výpoveď, pak je treba hledat onen
podkladový pojem, o némž je ta negace pravdivá. A to musí být
buď nejaký pojem kladný nebo záporný. Je-li kladný, nalezli
jsme, po čem pátráme. Je-li negativní, vrací se znovu táž otázka
jako pred tím. Buď se ta negace chápe sama o sobé, nebo jako
výpoveď. Platí-li to první, pak tu negaci lze aplikovat stejné na
nic jako na Boha. Chápe-li se jako výpoveď, pak argumentuji
jako pred tím. A ať se v negacích postupuje jakkoli daleko, buď to,
co víme, se nehodí víc na Boha než na nic, anebo se zastavíme
u nejakého pozitivního pojmu, jenž bude první.'?

Za druhé není treba zde rozlišovat mezi poznáním, co Buh je, 11
a poznáním, zda Buh je.H To, co tu hledám, je totiž jednoduchý
pojem, o nérnž pak rozum soudí, zda existuje, či nikoli. Nikdy
totiž nepoznávám o néčern, že to je, nemám-li nejaký pojem
toho, čemu existenci pŕisuzuji. A práve o tento pojem zde jde.

Za tretí není treba rozlišovat mezi otázkou po pravdivosti 12
výroku <zda Buh je) a otázkou po povaze božího bytU2 Dŕíve
totiž, než múže vzniknout otázka po pravdivosti výroku, v némž
se subjektu pŕisuzuje existence, je treba nej prve rozumét termí-
núm tohoto výroku. Avšak naše nynéjší otázka zní: Je možné

1 Co se týče tŕetího oddílu, kladu si pŕedevšírn otázku po pozna-
telnosti Boha. A nej prve se táži: Je človek béhem pozemského
života pŕirozené s to poznat Boha?

Uvádím du vody proti:

<1> Filozof ve tretí knize O duši praví: Predstavy (jantasmata) se
mají k rozumu tak,jako se mají smysly postižiteIné predmety ke smyslôm:?
Avšak smysl vnímá pouze, co je smysly postižitelné, tudíž i rozum
chápe jen to, čeho predstavu múže získat pomocí smyslú,
O Bohu však nelze mít žádnou predstavu. Tudíž atd.

2 <II) Rovnéž ve 2. knize Metafyziky praví: Takjako se má sooi oko
k slunečnímu svetlu, tak se má náš rozum k tem oécem, které jsou svou
prirozenostf nejzrejmejší.3 U sovy je však za uvedených okolností
poznání nemožné, tudíž i u človeka.

3 <III) Rovnéž v l. knize Fyziky praví: Nekonečné jako nekonečnéje
nepoznané.4 A v 2. knize Metafyziky: Je nemožné poznat nekonečný
počet vecí.5 Tudíž není možné poznat ani nekonečné jsoucno, pro-
tože se zdá být stejný nepomer konečného rozumu k nekoneč-
nému jsoucnu inekonečnému počtu vecí. Oboje presahuje lidský
rozum.

4 <IV) Rovnéž Rehor ve svém komentári k Ezechielovi praví: Ať
náš rozum dospeje v premýšlení o Bohu jakkoli daleko, nedosáhne nikdy
jeho samého, nýbržjen néco, coje níže než on.6

Avšak:

5 Podle 6. knihy Aristotelovy Metafyziky je metafyzika teologií
a jedná pŕedevšírn o Bohu a božských vécech, Tudíž atd. Krom
toho Aristoteles v 10. knize Etiky učí, že lidská blaženost spočívá
v aktuálním poznání od látky oddelených substancí.? < .... )
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<Mínční Jindiicha z Gentu)

Ne ovšem tak, že by se o nem vypovídal nejaký atribut, jenž by
byl obecný (a mohl se proto vypovídat i o jiném). V Bohu totiž
není nic obecného, protože jeho esence je sama sebou jednotlivá.
Poznáváme nicméné Boha obecne, ale tak, že nejaký jeho atribut
je jemu a stvoŕeným vécern společný pouze analogicky, my však
jej pojímáme pro blízkou podobnost pojmu jako jeden, i když se
ve skutečnosti jedná o pojmy rozličné.

Jako néco jednotlivého Boha ze stvorených vecí poznat nelze,
protože stvorená vec je jen jeho vnéjší podobou: je mu totiž po-
dobná jen co do téch atributú, které nejsou jeho jednotlivou pri-
rozeností. Protože však nic nevede k poznánf néčeho od sebe
odlišného jinak než na základe podobnosti, plyne z toho, že Boha
jako néco jednotlivého ze stvorených vecí poznat nelze.

Co se týče obecného poznánf, jsou tri zpúsoby, jimiž lze Boha 21
takto poznat: <a) Nejobecnéjší, <b) obecnej šf, <c) obecný.

Nejobecnéjši zpúsob má opet tri stupne: První spočívá v tom, že
poznáváme-li libovolné jsoucno jako "toto jsoucno", pak tím
již - byť velice nezŕetelné - poznáváme Boha, neboť chápeme
"jsoucno" jako část onoho pojmu "toto jsoucno". Druhj stupeň
spočívá v tom, že odstranfme ono "toto" a chápeme proste
"jsoucno". Neboť "jsoucno", pokud je samo pojmem, a nikoli
pouze částí pojmu, chápeme již jako analogicky společné Bohu
a stvoŕeným vécem. Naše poznání dosahuje tietiho stupne, když
odlišíme pojem jsoucna, jenž pŕíslušf Bohu, od pojmu jsoucna
analogicky pŕíslušejícího stvoŕeným vécem, napr. tím, že si utvo-
ŕíme pojem Bohajako jsoucna negativnč nevymezeného, tj. nevy-
mezitelného, čímž ho odlišíme od analogického pojmu jsoucna,
jímž se jsoucno chápe jako nevymezené privativné. V prvním
pŕípadé se "nevymezené" chápe jako forma oddelená od vší
látky, jako néco osobe jsoucího, co múže být jinými participo-
váno. V druhém pŕípadé je "nevymezené" obecné získané ab-
strakcí z jednotlivého, jímž je skutečné participováno.P

Obecnéjši zpUsob poznání Boha (jak onen doktor vykládá po
vysvétlení nejobecnéjšího zpúsobu s jeho tŕemi stupni) spočívá
v tom, že si utvoŕíme pojem nejakého atributu nikoli proste, jako
pri pŕedešlérn zpúsobu, nýbrž v nejvyššírn stupni dokonalosti.

Obecnjm zpusobem poznáváme Boha, chápeme-li na základe božj

nabýt pŕirozenou cestou pojem subjektu <onoho výroku "Buh
existuje") ?

13 Za čtvrté není treba rozlišovat pŕirozený a nadpŕirozený pojem,
neboť <nám) zde jde <pouze) o pŕirozený.P

14 Za páté, co se týče toho, co je pŕirozené, nemusíme zde rozlišo-
vat mezi <lidskou) pŕirozeností uvažovanou absolutne a pŕiroze-
ností v nynčjším stavu, neboť se naše otázka týká pouze poznání
v tomto našem nynčjším stavu.P

15 Za šesté není treba rozlišovat mezi poznánírn Boha v nem
samém a ve stvorených vécech.P Jestliže totiž svoje poznání
<o Bohu) získáváme ze stvorených vecí, takže naše usuzování
začíná u stvorených vecí, pak se táži, co víme na konci tohoto
myšlenkového postupu? Je-li to Buh sám o sobč.již mám, cojsem
hledal: hledal jsem totiž pojem Boha, jak je sám osobe. Není-li
to Buh sám osobe, nýbrž stvorená vec, pak bude východisko
a záver našeho usuzování totožné a tudíž nebudeme mít o Bohu
žádné poznání. < ..... )

19 Smysl kvestie tudíž je: Múže si človek béhem pozemského
života utvoŕit nejaký prostý pojem takový, že by jím chápal
Boha?

W N a otázku odpovídá jeden doktor-s takto: Úkony poznání lze
rozlišovat z hlediskajejich predmetu, a to na úkony,jimiž se nčco
poznávájím samým (per se), a na ty,jimiž se néco poznává po-
mocí néčeho jiného, co k nemu pripadá (per accidens); dále na
úkony, jimiž se néco poznává jako jednotlivé, a na ty, jimiž se
néco poznává co do svých obecných rysú.

Poznání per accidens o Bohu ve skutečnosti neexistuje, protože
cokoli o nem poznáváme, je on sám. Poznáme-li nejaký jeho
atribut, poznáváme jen jakoby per accidens, co <Buh) je. Jen
z toho dúvodu Jan z Damašku (ve 4. kap. první knihy) O atribu-
tech ŕíká : Nevyjadŕují boží pŕirozenost, nýbrž néco stran té pri-
rozenosti.!? ,

Boha též poznáváme obecne, tj. nejakým obecným atributem.
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jednoduchosti každý jeho atribut jako totožný s jeho prvním
atributem, totiž s bytím.

Nepoznáváme Boha pomocí nejakého jemu vlastního inten-
cionálního obrazul", protože Búh je zcela jednoduchý, nýbrž
pomocí cizích intencionálních obrazú pocházejících ze stvore-
ných vecí. Poznání Boha podobá se tedy co do svého zpňsobu
poznání estimativní schopnosti.š? < ..... )

<Mínení Dunse Scota)

24 Moje odpoveď na první otázku je odlišná. Budu odporovat
výše uvedené nauce v pčti bodech. Dôvody, které uvedu pro své
vlastní stanovisko, ukáží nesprávnost oné nauky.

25 <První bod) Predne tvrdím, že si môžeme pŕirozenou cestou
utvoŕit nej en pojmy, jimiž chápeme Boha jakoby per accidens
(napr. z hlediska nejakého atributu) , nýbrž i pojem, jímž ho
chápeme o sobč a kviditativné.š!

Dúkar: Podle neho <tj. Jindricha z Gentu), utvoŕíme-li si
pojem "moudrý", utvóŕili jsme si pojem vlastnosti nebo jakoby
vlastnosti, která zdokonaluje pŕirozenost jako <její) druhý akt.22

Abychom tudíž mohli mít pojem "moudrý", je nutné, abychom
pŕedem rnéli pojem nejakého "co", jež pojímáme jako to, v čem
moudrost na zpúsob vlastnosti je. A tak tedy pred pojmy veške-
rých vlastností a jakoby vlastností je treba hledat kviditativní
pojem, jemuž by ony vlastnosti náležely. Tento jiný pojem bude
pak kviditativním pojmem Boha, protože hledání <onoho quasi-
subjektu) neustane, dokud se takového pojmu nedosáhne.

26 <Druhý bod) Za druhé tvrdím, že Boha lze pojmové poznat
nejen pojmern, jenž je pojmu stvorené veci analogický (a tudíž
zcela jiný než on), nýbrž i pojmern, jenž je vôči Bohu a stvorené
veci jednoznačný.

A aby nevzniklo nedorozumení stran smyslu slova "jedno-
značný",poznamenávám, že budu nazývatjednoznačným každý
takový pojem, jenž je tak jeden, že jeho jednota stačí k tomu, aby
vznikl spor, když se ten pojem vypoví kladne a záporne o néja-
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kém subjektu, a stačí také k tomu, aby ten pojem bylstŕedním
t~rmínem v sylogismu, takže kdykoli jsou oba krajní termíny
sjednoceny takovýmto stŕedním termínern, môžeme právem uči-
nit záver, že jsou sjednoceny i vzájemné.ss Takto chápanou jed- 27
noznačnost dokáži tŕemi dôkazy.

<První dôkaz) Predne takto: Každý rozum, jenž má jistotu
stran jednoho pojmu, ale je na pochybách stran jiných, má po-
jem (totiž ten, o némž má jistotu) odlišný od jiných pojmú (totiž
tčch, u nichž je na pochybách). < .... ) Avšak náš rozum môže
mít béhem pozemského života jistotu, že Búh je jsoucno, ale
pŕece být na pochybách, zda je jsoucnem konečným nebo neko-
nečným, stvoŕeným či nestvoŕeným. Tudíž pojem jsoucna vypo-
vídaný o Bohu je odlišný od onéch dvou dalších pojmú a není
osobe žádným z nich. Je nicméné v obou zahrnut a tudíž je
jednoznačný.w

Dúkas; první premisy: Týž pojem nemôže být zároveň jistý 28
a pochybný. Tudíž buď se jedná o další pojem (což chceme do-
kázat), anebo se nejedná vôbec o pojem a v tom prípade nejde
o jistotu stran pojmu.

Dúka« druhé premisy: Všichni filozofové si byli jisti, že to, co 29
považují za první princip, je jsoucno. Jeden napr. si byl jist, že
ohe~ je js.oucno, jiný, že voda je jsoucno.243 Nebyli si však jisti,
zda Je to jsoucno stvorené nebo nestvoŕené, první nebo neprvní,
Nebyli sijisti, žeje první, protože by si bylijisti nepravdou a ne-
pravda není rozumem poznatelná. Ani si nebyli jisti, že je
ne-první, protože v tom prípade by nebyli hlásali opak.

Dukaz lze potvrdit i takovouto úvahou: Nékdo, kdo by videl,
že filozofové mají rúzná mínéní, by si nicméné mohlo tom co oni. ,
považují za první princip, být jist, že je to jsoucno, a pŕece by
pro rozličnost jejich mínéní mohl pochybovat, zda je první to či
ono jsoucno. Kdybychom nyní tomu, kdo je takto na pochybách,
pŕedvedli dúkaz pravdivosti nebo nepravdivosti nékterého z tčch
mínéní (napr. že oheň není první jsoucno, nýbrž že je to jsoucno
pozdéjší), netklo by se to jeho prvního jistého pojmu o prvním
principu, totiž že je to jsoucno, nýbrž by se ten pojem uchoval
i po tom, co jsme mu dokázali o ohni. A tím je dokázáno, co je
vyjádŕeno v záveru dôkazu, že totiž onen jistý pojem, který sám
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osobe není žádným z onéch pochybných, je v nich nicménč

uchován.
30 Možná neuznáš sílu tohoto argumentu zakládajícího se n~

rúznosti mínéní filozofú a namítneš, že každý má dva velmi
blízké pojmy, jež se pro svou analogičnost zdají být ~oj,men:jedi-
ným. Proti tomu však svedčí, že by tvá vyt~čka a~I up~ne zne-
možňovala dúkaz, že nejaký jednoznačný pojem vubec Je. Ŕek-
neš-li totiž, že "človek" je jeden pojem, jejž lze vypov~dat
o Sokratovi i o Platónovi, mohl by to nékdo popfít a ŕíci, že JSou
dva ale že se zdají být pro velkou podobnost pouze jedním.

31 Krom toho jsou ony dva pojmy'" naprosto jednoduc~é a. tudí~
jsou rozumem postižitelné pouze zŕetelné a ú~lne; t~~.íz nejsou-li
nyní chápány jako dva, nebude tomu tak am POZd~JI. . .

32 Dáte: Buď je chápeme jako úplne odlišné, a pak Je divné, Jak
se nám mohou zdát jedním. Anebo je chápeme jako srovnatelné
co do analogie anebo co do podobnosti či odlišnosti, a v tom
pŕípadé je buď zároveň nebo dŕíve chápeme jako odlišné -
a tudíž se nám nejeví jako jeden.

33 Dáte: Když predpokládáš dva pojmy, predpokládáš dva po-
znané forrnální predmety. 26 Ale jak moho u být takové predmety
poznány dva a pŕece ne jako odlišné? <..... )

35 <Druhý dúkaz) Múj druhý zásadní dúkaz zní: Béhern pozem-
ského života vznikají v lidském rozumu veškeré pojmy prirozenou
cestou pouze díky tomu, co kauzálné pňsobí na náš rozum. To
jsou však predstavy (fantasmata) čili predmety j.im~,z~~ítomňo-
vané a činný rozum.š? Tudíž v našem rozumu vzmkaJ~ pnroze~ou
cestou pouze takové prosté pojmy, které mohou vzmknout silou
téchto <činitelu). Avšak silou činného rozumu a predstavy ne-
múže vzniknout žádný takový pojem, který by nebyljednoznačný

'tt vúči predmetu zpfítomňovanému predstavou, nýbrž by byl
úplne jiný, s oním jednoznačným pouze analogický. Béhem po-
zemského života nemúže tedy v lidském rozumu žádný takový
analogický pojem pfirozenou cestou vúbec vzniknout. Je-li tomu
tak, pak bychom ovšem nemohli mít o Bohu pŕirozenou cestou
vúbec žádný pojem. To však ne ní pravda.

Dôka: predpokladu: Každý predmet, jenž je pŕedstavován ve
fantazii nebo je obsažen v rozumovém intencionálním obrazu,
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je s to ve spolupráci s ČInným a trpným rozumem zpúsobit jako
svúj adekvátní účinek nanejvýš: <a) pojem sebe sama a <b) po-
jem všeho, co je v nem esenciálne nebo virtuálne obsaženo.š" Ale
onen jiný pojem, o nčmž odpúrce pŕedpokládá, že je analogický,
není ani pojmem onoho predmetu, ani pojmem néčeho, co je
v nem esenciálne nebo virtuálne obsaženo. Tudíž takový pojem
púsobením onoho predmetu nemúže vzniknout.

A tento argument lze dotvrdit tím, že predmet <predstavovaný
ve fantazii) múže dát podnet pouze ke vzniku adekvátního
pojmu osobe samém a k pojmu toho, co je v nem esenciálne
nebo virtuálne obsaženo. Stane-li se ten predmet východiskem
usuzování, i to pŕedpokládá pojem toho, k čemu se má usuzová-
ním dospét.

Múžeme tudíž formulovat argument takto: Žádný predmet
nedává podnet ke vzniku jednoduchého a vlastního pojmu'"
sebe sama a vlastního pojmu nejakého jiného predmetu, pokud
onen jiný predmet esenciálne nebo virtuálne neobsahuje. Avšak
žádný stvorený predmet neobsahuje ani esenciálne ani virtuálne
ono "nestvorený" , alespoň ne tak, jak se ta dve určení <stvorený,
nestvoŕený) k sobé vztahují - že by se totiž esenciálne pozdéjší
<tj. stvorené) dalo vypovídat o esenciálne dŕívéjším <tj. nestvo-
ŕeném ). Odporuje si totiž, aby esenciálne pozdéjší virtuálne obsa-
hovalo to, co je ve vztahu k nemu dŕívéjší. Je také zrejmé, že
stvorený predmet neobsahuje jako část své esence predmet ne-
stvorený, uvažovaný z hlediska toho, co je nestvoŕenému vlastní,
a nikoli občma společné. Stvorený predmet nemúže tudíž dát
podnet ke vzniku jednoduchého a vlastního pojmu nestvoŕeného.

<Tretí dúkaz ) Tretí dúkaz zní: Vlastní pojem nejakého sub- 36
jektu je dostatečným dúvodern k tomu, abychom mohli učinit
záver, že onomu subjektu lze pŕisuzovat všechny možné pojmy,
které jsou v nem nutne obsaženy. O Bohu však nemáme žádný
takový pojem, jenž by nám umožňoval dostatečné poznat, že mu
to, co o nem poznáváme <vírou), nutne náleží. To je patrné napr.
z Trojice <osob) a jiných atributú, jež mu podle víry nutne ná-
ležejí.

Dúkaz první premisy: Bezprostrední výrok''? známe <co do 37
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jeho pravdivosti), chápeme-li jeho termíny. Tudíž je první pre:
misa jasná o každém pojmovém určení, které je bezprostredne
obsaženo v pojmu subjektu. Jestliže pojmové určení náleží sub-
jektu zprostredkovane, bude dúkaz znít stejné o stfední~ ter-
mínu ve vztahu k témuž subjektu, a ať v tom budeme pokracovat
jakkoli dlouho, nakonec dospejeme k bezprostfedním výr~kum.
Pomocí téchto bezprostredních výroku poznáme <pravdIVost)
zprostredkovaných.

38 <Čtvrtý dúkaz ) Lze uvést i čtvrtý dúkaz : Buď je čistá doko-
nalost pojem společný Bohu a stvorené veci - a to práve obh~-
juji - anebo nikoli, nýbržje to pojem vlastní jen stvorené véci ;
v tom prípade však tento pojem nelze[ormáln~prisoudi~ Bohu -
a to je nevhodné. Anebo je to pojem vlastní veskrze jen Bohu
a tu by zase bylo zbytečné Bohu néco pŕisuzovat z toho dúvodu ,
že je to čistá dokonalost. Pŕíjmout takový predpoklad by.zname-
nalo tvrdit, že tento pojem vyjadruje čistou dokonalost j.en t~k,
jak je ta dokonalost v Bohu - a proto se také Bohu pŕisuzuje.
·To by však znamenalo konec nauky, kterou vykládá Anselm ve
spisu Monologion, že totiž - necháme-li str:nou vzt.ah~ -
cokolije osobe uvažováno lepší než néco, co nem ono, to je treba
prisoudit Bohu, a cokoli není takové, to je treba o n~m .popír~.t.3~
Podle Anselma tedy nejprve o nččem poznáme, ze je to čista
dokonalost, a potom to teprve pŕisuzujerne Bohu. A tudíž to není
čistá dokonalost, tak jak je sama o sobé v Bohu.

A to lze dotvrdit tim, že by jinak ve stvorených včcech žádná
čistá dokonalost nebyla. Konsekvence'" je jasná, protože stvoŕe-
ným vécern by - podle predpo~lad~ - mohl ~ále~et j:n analo:
gický pojem takové dokonalosti. Avsak t~kovy pOj:m }e v so~~

~ nedokonalý, neboť je s čistou dokonalosti jen analogický. A t~dl:
nic33 není lepší díky tomu, že mu lze pŕisoudit onen ..analoglc~~
pojem, než by bylo, kdyby mu nenáležel, p:.otož~ jinak by jej
bylo treba co do jeho analogického obsahu pŕisoudit Bohu.. ,

39 Čtvrtý dúkaz lze dotvrdit i takto: Pri každém metafyzickém
zkoumání o Bohu se postupuje tak, že se vezme pojem néčeho,
pomine se nedokonalost spojená s tím pojmem ve

o
.svt;or~ný~~

vécech, tomu, co se z toho pojmu podrží, se prOpUjCl nejvyssi
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stupeň dokonalosti a pak se <takto upravený pojem) pŕisoudí
Bohu. Vezmeme si napr. pojem moudrosti nebo rozumu nebo
vúle, Takový pojem se vezme v úvahu o sobe jako takový. Pro-
tože tento pojem nezahrnuje formálne žádnou nedokonalost či
omezenost, jsou tím již odstranény nedokonalosti, spojené s ním
ve stvorených vécech. Vezmeme tento pojem moudrosti či vúle,
propújčíme mu nej vyšší stupeň dokonalosti a pŕisoudíme jej
Bohu. Z toho je patrno, že je každé zkoumání o Bohu založeno
na predpokladu, že rozum má týž jednoznačný pojem, jejž získal
ze stvorených vecí.

Jestliže snad namítneš, že pojem toho, co náleží Bohu, je jiný, 40
pak z toho plyne nepŕijatelná vec, že totiž z žádného vlastního
pojmu čehokoli stvoreného nelze nic dovodit o Bohu, neboť pojmy
stvorených vecí a pojmy, jež lzc pŕisoudit Bohu, jsou zcela
rozličné. Nernéli bychom spíše dúvod učinit na základe pojmu
moudrosti získaného ze stvorených vecí záver, že Búh je moudrý,
než že je Buh formálne kámen. Neboť je možné utvoŕit si jiný
pojem kamene, k némuž pojem stvoreného kamene má nejaký
vztah, napr. pojem kamenejako božf ideje.>" A tak bychom mohli
- užívajíce onoho analogického pojmu - ŕíci "Buh je kámen",
práve jako - užívajíce onoho pŕedchozího analogického pojmu
- ŕfkáme "Buh je moudrý". <..... )

<Tretí bod) Za tretí tvrdím, že Boha béhem pozemského ži- 56
vota nepoznáváme pŕirozené na zpúsob néčeho jednotlivého
a pojmern, jenž by byl jen jemu vlastní. Nepoznáváme ho tedy
po stránce jeho jednotlivé esence jako takové, tak jak je tato
esence o sobé práve" tato".

Dúvod uvedený pro to pri pŕedchozím mínéní <tj. mínéní
Jindricha z Gentu) není dostatečný. Když totiž <Jindrich z Gen-
tu) dokazuje, že jedna vec múže být poznávána pomocí druhé
díky tomu, že jsou si ty veci podobné, mel na mysli buď podob-
nost jednoznačnosti nebo napodobení. Myslel-li podobnost jed-
noznačnosti, pak by se nepoznávalo o Bohu vúbec nic, neboť
podle jeho mínéní mezi Bohem a stvoŕenými vécmi žádná po-
dobnost jednoznačnosti, na jejímž základe by mohl být pozná-
ván, není. Mel-li na mysli podobnost napodobení, pak by stvo-
rené veci nenapodobovaly Boží esenci pouze po stránce nejakého
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obecného atributu, nýbrž tuto esenci práve jako "tuto", jak
existuje - podle jeho vyjádŕení - nahá sama v sobé. Tímto
zpúsobern se totiž pojímá spíše jako idea či jako vzor než po
stránce nejakého obecného atributu. Na základe takovéto podob-
nosti by tudíž stvoŕená vec mohla být východisk ern k poznání
boží esence tak, jak je sama v sobé a jednotlivá.

57 Pro záver, že Buh chápaný sám v sobé jako" tato esence" není
námi pŕirozenč poznatelný, je však jiný dúvod. Tímto zpúsobem
múže být totiž Buh každým rozumem odlišným od svého vlast-
ního poznán jen jako dobrovolný, nikoli pŕirozený pŕedmét.š!
Proto ho pi ávé nemúže žádný stvorený rozum pŕirozené poznat
jako "tu to esenci". A není také žádné takové námi pŕirozenč
poznatelné esence, která by jeho esenci činila dostatečné zjevnou
jako "tuto", a to ani dík podobnosti jednoznačnosti ani nápo-
doby. jednoznačnost se totiž múže vyskytovat jen tam, kde jde
o obecné pojmy. Nápodoba tu také nestačí, protože je nedoko-
nalá. Stvorené veci napodobují Boha totiž jen nedokonale.

Má-li tato nemožnost ješté jiný dúvod, spočívající v povaze
prvního predmetu, jak to nékteŕí tvrdí, o tom promluvím až
v kvestii o P!vním predmetu rozumu.š"

jem jako napi'. "viditelná bélost", protože intenzita vyjadruje
vnitŕní stupeň samotné bélosti, A tak tedy je patrné, že onen
pojem "nekonečné jsoucno" je pojem prostý.

Dokonalost tohoto pojmu lze dokázat predne tím, že v sobé 59
virtuálne zahrnuje vk než jiné pojmy, které si o Bohu tvoríme.
Tak jako "jsoucno" v sobe virtuálne zahrnuje "pravdivé"
a "dobré", tak v sobé "nekonečné jsoucno" zahrnuje pojem ne-
konečne pravdivého a nekonečne dobrého a každou čistou doko-
nalost v nekonečném stupni. Dokonalost onoho pojmu lze dále
dokázat tím, že se dúkazem quia prokazuje práve existence ne-
konečného jsoucna, jak je to patrné z první kvestie druhého
oddílu. Dokonalejší je totiž to, co poznáváme dúkazem quia vy-
cházejícím ze stvorených vecí. Odlehlost toho, co je tím dúkazem
dokázáno, od stvorených vecí ovšem zpúsobuje, že je takové
poznání velmi obtížné.

Když namítneš, že "nejvyšší dobro" nebo "nejvyšší jsoucno" 60
také vyjadŕují vnitŕní modus jsoucna a zahrnují jiné pojmy, od-
povím, že chápe-li se "nejvyšší" komparativné, pak vyjadŕuje
vztah k néčemu vnčjšímu, "Nekonečné" však vyjadruje néco
absolutního. Chápe-li se však "nejvyšší" absolutne, jako to, co
ze své povahy nemúže být ničím pŕedčeno, pakje tato dokonalost
lépe vyjádŕena pojmem nekonečného jsoucna. Pojem nejvyššího
dobra totiž sám o sobč nevyjadruje, jedná-li se o dobro konečné
nebo nekonečné.

To, co jsme uvedli, vyvrací také zjevné tvrzení obsažené
v pŕedchozím mínéní <Jindricha z Centu), že totiž nejdokona-
lejší poznání, jež o Bohu máme, spočívá v poznání jeho atributú
a v jejich pochopení jako čehosi, co je pro boží jednoduchost
totožné s božím bytím. Poznání božího bytí jako nekonečného
je dokonalejší než jeho poznání jako jednoduchého, protože
jednoduchost Buh sdílí s nékterými stvoŕenými vécmi, kdežto
nekonečnost, tak jak jemu náleží, nikoli.

58 <Čtvrtý bod) Za čtvrté tvrdím, že si múžeme -utvoŕit mnoho
pojmu vlastních pouze Bohu, které nelze pravdivé vypovídat
o stvorených vécech. K nim náležejí pojmy všech čistých doko-
nalostí v nejvyšším stupni. Nejdokonalejší pojem ze všech, jímž
jako jakýmsi popis ern chápeme Boha nejdokonaleji,je ten, v nérnž
jsou shrnuty všechny čisté vlastnosti v nej vyšším stupni. Méné
dokonalý, avšak jednodušší pojem, jejž si múžerne utvoŕit, je
pojem nekonečného jsoucna. Tento pojem je jednodušší než
pojem dobrého jsoucna, pravdivého jsoucna a jiných podobných,
protože "nekonečné" není jakoby atributem či konvertibilní
vlastnostíjsoucna, resp. toho, o čem se vypovídá. Vyjadruje pouze
vnitŕní modus oné entity, takže ŕekneme-li "nekonečnéjsoucno",
nemáme pojem jakoby akcidentálné složený ze subjektu a nutné
vlastnosti, nýbrž pojem, jenž je esenciálne jeden, totiž pojem
subjektu s určitým stupnčm dokonalosti - totiž s nekonečností.š"
Podobne napi'. "intenzívní bčlost" není akcidentálnč složený po-

<Pátý bod) Za páté tvrdím, že to, co poznáváme o Bohu, po- 61
znáváme pomocí intencionálních obrazu, které pocházejí ze
stvorených vecí. A to je pravda, ať již obecnčjší či méné obecné
<vlastnosti) mají každá svúj vlastní intencionální obraz, nebo
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ať je obojí poznáváme jen jedním intencionálním obraz ern, totiž
tím, jenž je méné obecný. Když nčco múže do poznávací schop-
nosti vtisknout intencionální obraz méné obecného, múže to do
ní vtisknout i obraz obecnéjšího. A tak stvorené veci, které vtis-
kují do rozumu sobč vlastní intencionální obrazy, mohou do
neho vtisknout i obraz transcendentních vlastností, které spo-
lečné náležejíjim a Bohu.Je-li tomu tak, múže rozum svou vlastní
silou zároveň užít určitého počtu tech to obrazu k tomu, aby si
utvoril pojem, jenž by obsahoval vše to, co ony obrazy skýtají
<oddelene), zároveň. Múže napr. užít obrazu "dobro" a obrazu
"nejvyšší" a obrazu "akt" k tomu, aby si utvoril pojem nejakého
nejvyššího a nejaktuálnčjšího dobra. Že to opravdu jde, lze
ozŕejmit podIe logického pravidla "a minori" :37 Vždyť i obrazo-
tvornost múže užít rozličných smyslových obrazu k tomu, aby si
vytvorila predstavu nččeho z nich složeného, napr. zlaté hory!

62 Co je tu ŕečeno, vyvrací tvrzení obsažené v pŕedchozím mínéní
<Jindi'icha z Centu) o tom, jak rozum "doluje" v pojmech stvo-
rených vecí. "Dolováním" dosahujeme totiž toho, co leží pod
povrchern. V hlubinách pojmu stvorené veci se však neskrývá
nejaký pojem nebo intencionální obraz, který by reprezentoval
nčco, co je vlastní Bohu a mel zcela jinou povahu než to, co náleží
stvoŕeným vécem, To bylo již dokázáno druhým dúkazem
v druhém artikulu. Tudíž si oním "dolováním" nelze žádný ta-
kový pojem vytvorit.

Co se pak týče príkladu estimativní schopnosti, jehož se
<Jindi'ich z Centu) dovolává, ŕekl bych, že se tu dotvrzuje jedna
nepravda druhou. Kdyby totiž zústala ovečka co do pŕirozenosti
a pŕirozené náklonnosti k beránkovi stejná, zmenila by však
zázrakem své vzezŕení tak, že by se co do všech smysly postižitel-
ných akcidentú (barvy, tvaru, zvuku ap.) podobala vlku, pak by
beránek pred takto zmenenou ovečkou jisté prchal jako pred
vlkern. A pŕece by ve zmenené ovci nebyl pŕítomen obsah pojmu
"škodlivé", nýbrž "prospešné". Když tudíž estimativní schop-
nost dává beránkové smyslové žádostivosti presne stejné popudy,
jaké mu dávají smysly postižitelné akcidenty, je patrno, že be-
ránkova estimativní schopnost ze smysly postižitelných akcidentň
obsah pojmu prospešnosti ~'"nevydolovává".

Nic ti nepornúže, namítneš-li, že se obsah pojmu prospešného
v tomto prípadu nenabízí, protože zmenené akcidenty nejsou
s oním obsahem v souladu a že se obsah prospešného nenabízí
bez príslušných akcidentú, Jestliže totiž beránek prchá pred
vlkem jenom proto, že svou estimativní schopností postihuje nčco
nepŕátelského a jestliže se v našem pŕípadu obsah prospešného
smyslové nenabízí, protože smysly postŕehnutelné akcidenty jsou
akcidenty vlka, pak z toho plyne, že beránek "vydolovává" ne-
existující obsah škodlivosti. Jestliže však v tomto prípadu neprchá
na základe nejakého takového "dolování", <nečiní tak) tedy ani
v jiných pŕtpadech.

<Odpoved na argumenty uvedené na počátku)

Co se týče argumentu na počátku kvestie: 63
Na první odpovídám, že onomu Filozofovu'" pŕirovnání je

treba rozumét tak, že se týká prvního popudu, který rozum pri-
jímá od predmetu: v tom prípade totiž predstavy (fantasmata)
spolu s činným rozumem zastupují první predmety, od nichž
pochází popud k poznání. Nesmí se však onomu pŕirovnání
rozum et tak, jako by v nem šlo o každý poznávací úkon násle-
dující po onom prv ním popudu. Rozum múže totiž abstrahovat
predmety zahrnuté v prvním predmetu dávajícím popud. Takto
abstrahované predmety pak rozum múže chápat tak, že pri tom
odezírá od toho, od čeho byly abstrahovány. Když je pak chápe
takto, chápe cosi, co je společné tomu, co je smysly postižitelné,
s tím, co jimi postižitelné není, "Rozum pak múže spoj it takto
získaný abstraktní pojem .sjiným, takže vznikne pojem, jenž je
vlastní predmetu, jenž smysly postižitelný není. Smysly však
nejsou schopny abstrakce. Proto pri každém svém úkonu - a to
jak prvním tak druhém - vyžadují nejaký sobé vlastní predmet,
jenž jim dává popud. Vztah predstavy (fantasmatu) k rozumu
je však jiný.

Na druhý argument odpovídám, že Komentátor'" ono Filozo- 64

fovo pŕirovnání vvsvétluje tak, že obdoba spočívá v obtížnosti,
nikoli v nemožnosti. Jako dúvod pak uvádí, že by ony od látky
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oddelené, rozumem poznatelné substanceš? byly na svete na-
darmo, protože by nebylo žádného rozumu, jenž by je byl s to
poznávat. Tenhle jeho dôvod však nestačí, protože účelem tčchto
substancí jakožto rozumem poznatelných není, aby byly pozná-
vány práve naším rozumern. l kdyby je náš rozum nebyl s to
poznávat, nemusely by ješté kvôli tomu být rozumem poznatelné
nadarmo. Neplyne totiž: nejsou poznatelné naším rozumern,
tudíž žádným. Mohou být totiž poznatelné svým vlastním rozu-
mem a tudíž tu máme co činit se sofismatem zvaným fallacia
consequentis.v

Soudím proto, že Filozof - i když je možno si jeho slova vylo-
žit vícerým zpúsobem - mluví o nemožnosti v souvislosti se
dvéma vlastnostmi, jimiž se vyznačuje poznání sovího oka, totiž
že je intuitivní a pouze pŕirozené. Tak totiž, jako soví oko nemôže
intuitivne poznávat sluneční svetlo, tak náš rozum nemôže pri-
rozenč a intuitivne poznávat Boha.

65 Na treti argument odpovídám, že potenciální nekonečno je
néco neznámého, protože vše je poznatelné jen natolik, nakolik
je to v aktu.š" Potenciální nekonečno není však neznámé tak, že
by s ním bylo v rozporu být poznávánu nekonečným rozumern.
Nemôže být nicménč poznáno rozumern, který pri jeho poznání
postupuje zpúsobem odpovídajícím jeho potenciální nekoneč-
nosti. Zpúsob jeho potenciální nekonečnosti spočívá v tom, že se
pŕibírá jedno po druhém, a rozum, jenž by takto poznával jedno
po druhém, by poznával vždy néco konečného a nikdy by nedo-
sáhl nekonečného. Avšak nekonečný rozum by mohl poznat
onen celek zároveň, nikoli část po části. Co se pak týče onoho
dôkazu z 2. kno Metafyziky o nekonečném počtu a nekonečném
jako takovém, odpovídám, že mezi nimi není obdoby. Poznání
nekonečného počtu pŕedmétú by totiž vskutku pŕedpokládalo
nekonečnost poznávací schopnosti (jak to bylo objasnčno
v 1. kvestii druhého oddílu týkajícího se boží nekonečnosti) 43,

protože lze mít za to, že čím má rozum vice pŕedmétú, tím má
i vétší sílu. Avšak pri rozumovém poznání nččeho, co je neko-
nečné jako takové, nemusí být úkon, jímž se to poznání uskuteč-
ňuje, nekonečný, neboť není nutné, aby predmet a úkon mély
týž modus reality. Úkon, jenž je svou povahou konečný? se múže

vztahovat k predmetu, jenž je nekonečný (ovšem s výjimkou
úkonu komprehenzívního. tj. takového, jenž co do poznanosti
úplne vyčerpává svúj predmet; takový komprehenzívní úkon
týkající se nekonečného predmetu však nemáme a ani mít ne-
môžeme).

Co se týče čtvrtého argumentu, pocházejícího od Ŕehoŕe, odpo- 66
vídám, že se mu nesmi rozumét tak, že by se myšlení zastavovalo
u nejaké stvorené veci, ani ž by dosáhlo Boha. To by totiž zname-
nalo užívat jako cíle toho, co má sloužit jen jako prostŕedek, což
je, podle Augustina, nejvyšší zvrácenost.v' Avšak pojem boží
esence chápané jako jsoucno je méné dokonalý než pojem téže
chápané jako "tato esence". Protože je onen pojem méné doko-
nalý, má i nižší stupeň inteligibility. Avšak myšlení pri obvyklém
behu vecí nedosahuje dál než k takovému <nedokonalému)
společnému pojmu a tudíž se zastavuje u pojmu, který je méné
inteligibilní než Búh sám v sobč, uvažovaný jako" tato esence".
A tudíž je treba onomu (Rehorovu výroku, že "rozum dosáhne
nčco, co je) níže než on", treba rozumét tak, že si rozum utvorí
pojem, jenž stojí zhlediska inteligibility níže, než je Búh inteli-
gibilní sám v sobč jakožto "tato esence".

<Odpoved na arguDlenty ve prospech DlÍnenÍ
Jindricha z Gentu)

Na argumenty ve prospech prvního mínéní odpovídám, že 67

když argumentuje tím, že Boha nelze pro jeho jedinečnost po-
chopit nejakým pojmern, který by byl společný jemu i stvoŕ e-
ným vécem, jedná se oneplatnou konsekvenci. Vždyť Sokrates
jako Sokrates je pŕece také jedinečný a pŕece lze ze Sokrata
abstrahovat predikáty l= Jedinečnost nejakého jsoucna nebrání
totiž tomu, abychom si o nem abstrakcí mohli utvoŕit obecný
pojem. A tŕebaže je v Bohu vše samo o sobé jedinečné (takže
v nem nevymezuje jedno druhé k tomu, aby bylo jedinečné čili
singulárnŕ"}, pŕece lze totéž chá pat jednou j ako po vecné stránce
jedinečné, jednou zas jaksi nerozlišené, totiž jako cosi, co môže
být jedinečné nebo společné.
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68 To, co <Jindrich z Centu) učí o poznání pomocí néčeho, co
k nemu pripadá (per accidens), to není treba vyvracet. Je sice
pravda, že se atributem Buh poznává jakoby akcidentálné, do-
kázali jsme však, že to není jediný zpúsob, jímž rnúže být
poznáván.

<Oexistenci nekonečného jsoucna)

Pŕedevším kladu otázku: Existuje nejaké aktuálne nekonečné
jsoucno P! ( ..... )

(Odpoved)

39 Zpúsob, jímž budu postupovat pri ŕešení otázky, odúvodňuji
takto: Vetu "nekonečné jsoucno existuje" lze sice na základe
pŕirozené povahy termínu, z nichž se skládá, dokázat dúkazern
propter quid, ale takový dúkaz my lidé v nynéjším stavu nejsme
s to podat. Z našeho hlediska lze onen výrok dokázat pouze duka-
zem quia, pri nem ž se vychází ze stvorených vécí.!" Relativní
vlastnosti nekonečného jsoucnajsou však tomu, co vystupuje jako
strední termín v dúkazu quia, bližší než (jeho) vlastnosti abso-
lutní. Existenci onéch relativních vlastností lze proto dovodit
pomocí stŕedního termínu, jenž se vyskytuje v takovém dúkazu,
dŕíve než existenci vlastností absolutních. Z existence jednoho
členu relace plyne totiž existence členu korelativního.š A tak tedy
nej prve ukáži existenci relativních vlastností nekonečného
jsoucna a pak (teprve) existenci nekonečného jsoucna na základe
toho, že ony relativní vlastnosti náležejí práve pouze nekonečné-
mu jsoucnu. A tak tedy budou dva hlavní články.

(První článek: O relativních vlastnostech)

40 Co se týče prvního článku, poznamenávám : Relativní vlast-
nosti, jež nekonečné jsoucno má s ohledem na stvorené veci, jsou
buď vlastnosti související s pŕíčinností, nebo s vyniká ním (emi-
nencí). Vlastnosti související s pŕíčinností jsou dvojí, podIe toho,
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souvisí-Ii s účinnou nebo s účelovou pŕíčinností. To, co se pŕidává
o vzorové (exemplární) pŕíčinnosti, týká se vlastne pŕíčinnosti
účinné, jinak by bylo pet druhu príčin. A tak tedy je vzorová
príčina jakýmsi druhem príčiny účinné; je to príčina, jež jedná
na základe rozumového poznání (čímž se liší od príčiny jednající
(pouze) na základe pŕirozenosti)." O tom však na jiném místé,

V prvnírn hlavním článku dokáži pŕedevším tri veci: Za prvé 41

dokáži, že mezi existujícími jsoucny je takové, jež je naprosto
první z hlediska účinné pŕíčinnosti, dále takové, jež je naprosto
první z hlediska účelové pŕíčinnosti, a konečne takové, jež je
naprosto první co do vynikání. Za druhé ukáži, že totéž, co je
první co do jednoho prvenství, je první i co do ostatních prven-
ství. Za tretí ukáži, že ono trojí prvenství náleží jedné jediné
pŕirozenosti, a nikoli vétšímu počtu pŕirozeností, jež by se lišily
druhove (čili co do své costi-). A tak tedy budou v rámci prvního
hlavního článku tri články dílčí,

<Prvnídílčí článek: O trojím prvenství)

První dílčí článek obsahuje tri hlavní tvrzení týkající se onéch 42
tŕí prvenství. Každé z téch tvrzení má opet další tri, na nichž
závisí: První je, že néco je první. Druhé je, že to nemúže mit
príčinu. Tretí je, že to vskutku existuje. A tak tedy budeme mít
v prvním článku devét tvrzení, tri však budou hlavní.

<1. O prvenství v rámci účinné pžíčínnosti)

První torreni z ončch devíti zní, že mezi jsoucny, jež jsou s to 43
púsobit jako účinné pŕíčinyš, je jsoucno, jež je naprosto první
(tj. takové, které nemúže být ani účinkem nejaké príčiny ani ne-
múže být samo činné vlivem néčeho od sebe odlišného). Dôkaz:
Nejaké jsoucno múže být účinkem. Buď tedy múže být účinkem
sebe sama, nebo ničeho, nebo néčeho jiného. Ničeho účinkem
však být nemúže, protože nic nernúže být príčinou néčeho. Také
nemúže být účinkem sebe sama, protože - jak praví Augustin
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