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Articulus 3

Ad tertium sie proceditur. Videtur quod mathematica consideratio non sit
sine materia de his quae habent esse in materia.

1. Cum enim veritas consistat in adaequatione rei ad intellectum, opor-
tet esse falsitatem quandocumque res consideratur aliter quam sit. Si ergo, ....
res, quae sunt in materia, sine materia considerat ~ath~ma~lca: ems consi-
deratio erit falsa, et sie non erit scientia, cum omms scienna sit verorum.

2. Praeterea secundum philosophum in l posteriorum cuiuslibet scien-
tiae est considerare subiectum et partes subiecti. Sed omnium materialium
secundum esse materia pars est. Ergo non potest esse quod aliqua scien-
tia consideret de his quae sunt in materia, absque hoc quod materiam
consideret.

3. Praeterea, omnes lineae rectae sunt eiusdem speciei. Sed mathe-
maticus considerat lineas rectas numerando eas, alias non consideraret
triangulum et quadratum. Ergo considerat lineas, secundum quod diffe-
runt numero et conveniunt specie. Sed principium differendi his, quae
secundum speciem conveniunt, est materia, ut ex supra dictis patet. Ergo
materia consideratur a mathematico.

4. Praeterea, nulla scientia, quae penitus abstrahit a materia, demon-
strat per causam materialem. Sed in mathematica fiunt. aliquae. demon-
strationes, quae non possunt reduci nisi ad causam matenalem, s~cut c~m
demonstratur aliquid de toto ex partibus. Partes enim sunt matena tonus,
ut dicitur in II physicorum. Unde et in II posteriorum reducitur ad causam
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Článek 3
U tŕetího článku se postupuje takto: Zdá se, že matematické myšlení týka-
jící se téch vecí, které jsou v materii, není bez materie.

Námitky:
1. Pravda spočívá v korespondenci veci a myšlení, a proto musí jít

o omyl, kdykoli se vec uvažuje jinak, než je. [estliže veci, které jsou v ma-
terii, matematika uvažuje bez materie, musí jít o myšlení mylné, a tudíž se
nemňže jednat o vedu. Každá veda se totiž týká pravd.

2. Kromé toho: Podle Filosofa v 1. knize Druhých analytik'? pŕísluší
jakékoli vede zkoumat subjekt a části subjektu. Avšak částí každého mate-
riálního jsoucna je materie. Proto se žádná veda nemúže zabývat materiál-
ními vécmi, aniž by vzala materu v úvahu.

3. Kromé toho: Všechny pŕímky jsou téhož druhu. Matematik však
pracuje s pŕímkami tak, že je počítá, a nezabývá se trojúhelníky nebo
čtverci. Pŕímky zkoumá, nakolik se liší počtem a shodují druhem. Ale
principem odlišnosti toho, co se shoduje druhem - jak bylo ŕečeno výše -,
je materie. To znamená, že matematik bere v úvahu i materii.

4. Kromé toho: Žádná veda, která zcela abstrahuje od materie, ne-
dokazuje pomocí materiální príčiny. Ale v matematice se nékteré dukazy
nemohou vyvozovat jinak než pomocí materiál ní príčiny, když se dokazuje
néco o celku pomocí jeho částí, Části jsou totiž materií celku, jak se ŕfká
ve 2. knize Fyziky.11 Z toho, steiné jako z 2. knihy Druhých analytik."

70 ARISTOTELÉS,Druhé analytiky l, 10 76bll-16; 1,28, 87a38-39.
71 ARISTOTELÉS, Fyzika 2, 3 19Sa20.
72 ARISTOTELÉS, Druhé analytiky 2, II 94a28-34. Postup tohoto Aristotelem jen stručne

zmínčného geometrického argumentu rozvádí Tomáš ve svém komentári následujícím
zpňsobem: ... když se v matematice dokazuje néco o celku pomocí části, jedná se o dokazování
prostiednicnnm materiáiní pfíčiny. Části se totiž vztahují k celku na zpilsob materiáiní pfíčiny, jak
se fíká ve druhé knize Fyziky. A pretože se o materii mluví presne iečeno u smyslove vnímateiných
vecí, dává A nstotelés pred názvem materiáiní pfíčina v tomto pfípade prednost výrazu pfíčina
nutnosti. Abychom rozumeli pfíkladu uvedenému v textu, musíme fíci, že každý úhel vepsaný do
pulkruhu je pravý úhel, jak se to dokazuje u Eukleida:

B

,~ M'j~ ","" ABC wkm>;," jeh» " ečka AC je rozdšlena M""""','
v bodeD, který je stiedem puvodního kruhu. Z tohoto bodu D veďme kolmici, která pretne kružnici
kruhu v bode B. Z tohoto bodu pak veďme úsečky do bodu A a C. Tvrdím, že úhel ABC vepsaný
do pulkruhu je pravý. Dúkaz: Trojúhelník BCD má tii úhly rovné doéma pravým (pozn.: neboť
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materialem demonstratio, qua demonstratur quod angulus qui est in se-
micirculo est rectus ex hoc quod utraque pars eius est semirectus. Ergo
mathematica non omnino abstrahit a materia.

5. Praeterea, motus non potest esse sine materia. Sed mathematicus
debet considerare motum, quia cum motus mensuretur secundum spatium,
eiusdem rationis et scientiae videtur esse considerare quantitatem spatii,
quod pertinet ad mathematicum, et quantitatem motus. Ergo mathematicus
non omnino dimittit considerationem materiae.

6. Praeterea, astrologia quaedam pars mathematicae est; et similiter
scientia de sphaera mota et scientia de ponderibus et musica, in quibus
omnibus fit consideratio de motu et rebus mobilibus. Ergo mathematica
non abstrahit totaliter a materia et motu.

7. Praeterea, naturalis consideratio tota est circa materiam et motum.
Sed quaedam conclusiones demonstrantur communiter a mathematico et
naturali, ut utrum terra sit rotunda, et utrum sit in medio caeli. Ergo non
potest esse quod mathematica omnino abstrahat a materia. Si dicatur quod
abstrahit tantum a materia sensibili, contra. Materia sensibilis videtur esse
materia particularis, quia sensus particularium est, aqua omnes scientiae
abstrahunt. Ergo mathematica consideratio non debet dici magis abstracta
quam aliqua aliarum scientiarum.

8. Praeterea, philosophus in II physicorum dicit tria esse negotia. Pri-
mum est de mobili et corruptibili, secundum de mobili et incorruptibili,
tertium de immobili et incorruptibili. Primum autem est naturale, tertium
divinum, secundum mathematicum, ut Ptolemaeus exponit in principio
Almagesti. Ergo mathematica est de mobilibus.

Sed contra est quod philosophus dicit in VI metaphysicae.
Praeterea, quaedam res sunt, quae quamvis sint in materia, tamen non

recipiunt in sui diffinitione materiam, ut curvum, et in hoc differt asimo.
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plyne, že dokazování pravého úhlu v trojúhelníku vepsaného do pňlkruhu
(protože obe jeho části jsou poloviny pravého úhlu) vychází z materiál ní
príčiny. Matematika tudíž zcela od materie neabstrahuje.

5. Krorné toho: Pohyb nemňže být bez materie. Ale matematik by
mel zkoumat pohyb. Pohyb se totiž mm s ohledem na prostor. Zkoumání
kvantity prostoru, což pŕísluší matematikovi, a kvantity pohybu je podle
všeho stejné povahy a jde o stejnou vedu. Matematik tudíž vňbec nemňže
opustit zkoumání materie.

6. Krornč toho: Astrologie je jistou částí matematiky, podobne jako
veda o pohybující se sfére a veda o závažích a hudební veda, v nichž ve
všech se počítá s pohybem a pohyblivými vécmi. Proto matematika zcela
neabstrahuje od materie a pohybu.

7. Krorné toho: Veškeré prírodovedné zkoumání se týká materie a po-
hybu. Nékteré závery však dokazují matematikové i pŕírodovčdci, napr.
to, že je Zeme kulatá nebo že leží uprostred vesmíru. Matematika proto
nemu že úplne abstrahovat od materie.

Kdyby nékdo ŕekl, že abstrahuje pouze od smyslové dostupné materie,
pak taková argumentace nedostačuje. Smyslovč dostupná materie se jeví
jako částečná materie (protože smysly se dotýkají pouze částí), od které
abstrahují všechny vedy. Proto se o matematickém zkoumání nemusí ŕíkat,
že je abstraktnéjší než nejaká jiná veda.

8. Kromé toho: Filosof v 6. knize Fyziky" ŕíká, že jsou tri oblasti
zkoumání: první se týká pohyblivého a pomíjivého, druhá pohyblivého
a nepomíjivého, tretí nepohyblivého a nepomíjivého. Podle Ptolemaiova
výkladu v úvodu Alrnagestu'" první je pŕfrodní veda, tretí božská veda
a druhá matematika. Proto se matematika týká pohyblivých vecí.
Na druhé strane:
Proti tomu je však to, co ŕíká Filosof v 6. knize Metafyziky"

Kromé toho: nékteré veci, pŕestože jsou v materii.jieobsahuií materii
~ definici, napr. krivka, která se v tomto ohledu liší od tupého nosu.

součet úhLUtrojúhelníkaje 18(0). Jeho úhel BDC je pravý, ptotože BD je kolmá k DG. Proto jeho
další dva úhly DBC a BCD jsou rovné jednomu pravému úhlu. lYto úhly jsou ale stejné, protože
úsečky BD a DC jsou stejné; obejsou totiž polomérem daného kruhu. Z tohoplyne, že úhel DBC
je roven poloumé pravého úhlu. Stejným zpusobem se pak dokáže, že úhel ABD je roven poloumé
pravého úhlu. Celý úhel ABC je ptoto pravý. (TOMÁŠ AKVINSKÝ, In post. anal. II, lect. 9).

73 ARlSTOTELÉS,Fyzika 2, 7198a28-31.
74 CLAUDIUS PTOLEMAEUS,Syntaxis Mathematica l, I (Opera Omnia l: 5.13-6.5).
75 ARlSTOTELÉS, Metafyzika 6, I !026a7-IO, 14.
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Sed philosophia debet de omnibus entibus considerare. Ergo oportet de
huiusmodi esse aliquam partem philosophiae, et haec est mathematica,
cum ad nullam aliam pertineat.

Praeterea, ea, quae sunt priora secundum intellectum, possunt sine
posterioribus considerari. Sed mathematica sunt priora natural ibu s, quae
sunt in materia et motu; habent en im se ex additione ad mathematica, ut
dicitur in III caeli et mundi. Ergo mathematica consideratio potest esse
sine materia et motu.

Responsio. Dicendum quod ad evidentiam huius quaestionis oportet vi-
dere, qualiter intellectus secundum suam operationem abstrahere possit.
Sciendum est igitur quod secundum philosophum in III de anima duplex
est operatio intellectus. Una, quae dicitur intelligent indivisibilium, qua
cognoscit de unoquoque, quid est. Alia vero, qua componit et dividit, sei-

lícet enuntiationem affiľmativam vel negativam formando. Et hae quidem
duae operationes duobus, quae sunt in reb us, respondent. Prima quidem
operatio resp ic it ipsam naturam rei, secundum quam res intellecta aliquem
gradum in entibus obtinet, sive sit res completa, ut totum aliquod, sive res
in comp leta, ut pars vel accidens. Secunda vera operatio respicit ipsum esse
rei, quod quidem resultat ex congregatione principiorum rei in compositis
vel ipsam simplicem naturam rei concomitatur, ut in substantiis simplici-
bus.

Et quia veritas intellectus est ex hoc quod conformatur rei, patet quod
secundum hanc secundam operationem intellectus non potest vere abstra-
here quod secundum rem coniunctum est, quia in abstrahendo significare-
tur esse separatio secundum ipsum esse rei, sicut si abstraho hominem ab
albedine dicendo: homo non est albus, significo esse separationem in re.
Unde si secundum rem homo et albedo non sint separata, erit intellectus
falsus. Hac ergo operatione intellectus vere abstrahere non pote st nisi ea
quae sunt secundum rem separata, ut cum dicitur: horn o non est asinus. Sed
secundum primam opera tio nem potest abstrahere ea quae secundum rem
separata non sunt, non tamen omnia, sed aliqua. Cum enim unaquaeque res
sit intelligibilis, secundum quod est in actu, ut dicitur in IX metaphysicae,
oportet quod ipsa natura sive quiditas rei intelligatur: vel secundum quod
est actus quidam, sicut accidit de ipsis forrnis et substantiis simplicibus,
vel secundum id quod est actus eiu s, sicut substantiae compositae per suas
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Filosofie však musí zkoumat vše. Proto se takovými jsoucny musí zabývat
nejaká část filosofie, která se nezabývá ničím jiným, což je matematika.

Kromé toho: Ta jsoucna, která jsou pŕednéjší z hlediska rozumu, mo-
hou být uvažována bez jsoucen, která jsou z tohoto hlediska následná.
Matematická jsoucna ale pŕedcházejí pŕírodní jsoucna, která jsou v materii
a pohybu. Pŕírodní jsoucna totiž spočívají v pŕidání néčeho ke isoucnňm
matematickým, jak se ŕíká ve 3. knize O nebesích a zemi.76 Proto mňže být
matematické zkoumání bez materie a bez pohybu.

Odpovéď:
Pro vyjasnení této otázky je tŕeba vidét, jakým zpňsobem mňže rozum ve
své činnosti abstrahovat. Podie Filosofa (3. kniha O duši)" je rozumová
činnost dvojího druhu. Jedna se nazývá chá ání nedelitelného - touto ro-
zumovou činností poznáváme o čem ko li co to 'e Druhá naproti tomu
skládá a rozkládá, pŕičemž vytváŕí afirmativní nebo negauvní ýroKy.1Yfo
dve činnosti odpovídají dvéma skutečnostem, které jsou ve včcech. První
činnost odpovídá samotné firozenosti veci, která dává rozum ern pojímané
veci jistý stupeň v ŕádu jsoucen - je to ud' celá vec, tj. nejaký celek, nebo Jv;
neúplná vec, tj. část nebo akcident. Druhá činnost odpovídá samému bytí ( .
~i, které v složených celcích vychází ze spojení principň veci, nebo - (
v prípade jednoduchých substancí - doprovází samotnou prostou pŕiroze-
nost veci.

A protože pravda pochází ze shody poznání s vecí, pak touto druhou
činností ~mužeJ:M!Lm ravdive abstrahovat to, co je vecne spojené, pro-
tože pŕi abstrahování by separace znamena a separaci na vecném základe
- abstrahuji-li človeka od bélosti a ŕeknu: človek není bílý, označuji tím
vecnou separaci. Z toho plyne, že jestliže človek a bélost nejsou vecne se-
parované, bude výsledek rozumové činnosti mylný. Touto činností rnúže aJ.ft
rozum abstrahovat pouze to, co 'e vecne separováno, jako když se napf I

ŕekne: človek není ose!. To, co vecne spojeno není, však lze abstrahovat ~
- ne ale ve všech pŕípadech, pouze v nékterých - první ze zmínéných ro- co ľ
zumových činností, Neboť jestliže je jakákoli vec pochopitelná, pokud je ;t-ťCl.A

v aktu, jak se ŕíká v 9. knize Metafyziky,78 musí být pochopitelná samotná ddt
pŕirozenost neboli "cost" veci: bud' na základe toho, že je nejakým aktem
(jako je tomu u forem a jednoduchých substancí), nebo na zákla v oho c ~I
je jdm aktem (jako složené substance prostŕednictvím svých forem nebo ~

Il..-

76 ARISTOTELÉS, De Caelo el Mundo 3, l 299a16.
77 ARISTOTELÉS, De Anima 3,6 430a26-28.
78 ARISTOTELÉS,Melajýzika 9, 91051a30-32.

--
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formas, vel secundum id quod est ei lo co actus, sicut materia prima per
habitudinem ad formam et vacuum per privationem locati. Et hoc est
illud, ex quo unaquaeque natura suam ratio nem sortitur. Quando ergo
secundum hoc, per quod constituitur ratio naturae et per quod ipsa natura
intelligitur, natura ipsa habet ordinem et dependentiam ad aliquid aliud,
tunc constat quod natura illa sine illo alio intelligi non potest, sive sint
coniuncta coniunctione illa, qua pars coniungitur toti, sicut pes non potest
intelligi sine intellectu animalis, quia illud, a quo pes habet rationem pedis,
dependet ab eo, a quo animal est animal, sive sint coniuncta per modum
quo forma coniungitur materiae, vel ut pars comparti vel accidens subiecto,
sicut simum non potest intelligi sine naso, sive etiam sint secundum rem
separata, sicut pater non potest intelligi sine intellectu filii, quamvis istae
relation es inveniantur in diversis rebus.

Si vera unum ab altero non dependeat secundum id quod constituit
ratio nem naturae, tunc unum potest ab altero abstrahi per intellectum ut
sine eo intelligatur, non solum si sint separata secundum rem, sicut homo
et lapis, sed etiam si secundum rem coniuncta sint, sive ea coniunctione,
qua pars et totum coniunguntur, sicut littera potest intelligi sine syllaba,
sed non econverso, et animal sine pede, sed non econverso, sive etiam
sint coniuncta per modum quo forma coniungitur materiae et accidens
subiecto, sicut albedo potest intelligi sine homine, et econverso.

Sie ergo intellectus distinguit unum ab altero aliter et aliter secundum
diversas operationes; quia secundum opera tio nem, qua componit et divi-
dit, distinguit un um ab alio per hoc quod intelligit unum alii non inesse.
In operatione vera qua intelligit, quid est unumquodque, distinguit unum
ab alio, dum intelligit, quid est hoc, nihil intelligendo de ali o, neque quod
sit cum eo, neque quod sit ab eo separatum. Unde ista distinctio non pro-
prie habet nomen separationis, sed prima tantum. Haec autem distinctio
recte di ci tur abstractio, sed tunc tantum quando ea, quorum unum sine
altero intelligitur, sunt simul secundum rem. Non en im dicitur animal a
lapide abstrahi, si animal absque intellectu lapidis intelligatur. Un de cum
abstractio non possit esse, proprie loquendo, nisi coniunctorum in esse,
secundum duos modos coniunctionis praedictos, scilicet qua pars et totum
un iun tur vel forma et materia, duplex est abstractio, una, qua forma abs-
trahitur a materia, alia, qua totum abstrahitur a partibus. Forma autem illa
potest a materia aliqua abstrahi, cuius ratio essentiae non dependet a tali
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na základe toho, co v poznávané veci zaujímá místo aktu (jako materia
prima vztahováním se k forme a vakuum nepŕítomností telesa v néiakém
místé), A to je to, co jakoukoli pŕirozenost definuje. Jestliž motná pri-
rozenost se vztahuje a závisí na néčemjiném, jehož prostŕednictvím je
definôväna a rozum ern chápána, pak tato pŕirozenost nemúže být pocho-
pena bez onoho jiného. Je s ním totiž spojena buď takovým spojením,

~ ~st spojuje s celkern (napr. noha nemôže být pochopena bez po-
znání toho, co je živočich, protože to, co delá nohu nohou, závisí na tom,
co delá živočicha živočichem), nebo takovým spojením, jakým se forma
spojuje s materií, část s části či akcident se subjektem (napr. nemňžeme
chápat, co je to krivý nos, aniž bychom vedeli, co je to nos), nebo jsou
vecne separované (napr. nemňžeme cháp at, co je otec, bez znalosti toho, co
je syn), ačkoli tyto vztahy nalézáme v rúzných vécech.

Jestliže jedno na druhém nezávisí prostŕednictvím toho, co definuje
pŕirozenost, pak lze jedno od druhého rozumem abstrahovat a jedno bez
druhého rozum ove uchopit,~n když jsou vecne separovány (jako človek
a kámen), ale také jsou-li vecne spojeny - buď spojením, jakým se spojuje
část s celkern (napr. písmeno lze pochopit i bez znalosti slabiky, ale né
naopak, a živočich mňže být pochopen bez znalosti toho, co je noha, ale
ne naopak), nebo takovým spojením, jakým se forma spojuje s materií
a akcident se subjektem (napr. bélost múže být pochopenab~ znalosti

- človeka a naopak). ve.7 é>~J ,'J-< ik<L "h~
Tak tedy rozum rozlišuje tím či oním zpúsobem Je no oa drrih~o. Na II

základe činnosti skládání a rozdélování rozlišuje jedno od druhého ia~ že 11'1,

chápe, že jedno není v druhém. Ale činností, kterou chápe, co jedna kaŽCt' Q~ p.F<
vec je, rozlišuje jedno od druhého tak, že chápe, co je jedno, bez jakékoli /'---.J--.

znalosti druhého, ať už je toto jedno společné s druhým, nebo jsou od sebe ~
separovány. Pro to se "separace" ŕíká ve vlastním smyslu pouze prvnímu, ••
a nikoli druhému rozlišení. Tomuto rozlišení se správne ŕíká abstrakce, ale
pouze tehdy, když jsou veci~ rozum ern uchopujeme jednu bez druhé,
vecne jednotné. Kd~ totiž rozum ove uchopujme živočicha bez pochopení 7l' 1E
kamene, nenazýváme to abstrakcí živočicha od kamene. Z toho plyne násle- J€1"A-~
dující: protože abstrakce je - presne ŕečeno - možná pouze u entit bytostne
spojených dvéma výše zmínénými zpňsoby spojení, tj. spojení části a celku
a spojení formy a materie, jsou i dva z us ob abstrakce: ~en, kterým~e
abstrahuie forma od materi~ a druhý, kterým se celek abstrahuje od části
Od materie mňže být abstrahována ta forma, která esenciálne nezávisí na

, I
MJrn4C!710 7OtjJ~79 Srov TOMÁŠ AKVINSKÝ, De Substantus Separatis 1.

I
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materia. Ab ilia autem materia non potest forma abstrahi per intellectum,
aqua secundum suae essentiae rationem dependet. Unde cum omnia accí-
den tia comparentur ad substantiam subiectam sicut forma ad materiam
et cuiuslibet accidentis ratio dependeat ad substantiam, impossibile est
aliquam talem formam a substantia separari. Sed accidentia superveniunt
substantiae quo dam ordine. Nam primo advenit ei quantitas, deinde qua-
litas, deinde passiones et motus. Unde quantitas potest intelligi in materia
subiecta, antequam intelligantur in ea qualitates sensibiles, a quibus di-
citur materia sensibilis. Et sie secundum ratio nem suae substantiae non
dependet quantitas a materia sensibili, sed solum a materia intelligibili.

Substantia enim remotis accidentibus non manet nisi intellectu com-
prehensibilis, eo quod sensitivae potentiae non pertingunt usque ad sub-
stantiae comprehensionem. Et de huiusmodi abstractis est mathematica,
quae considerat quantitates et ea quae quantitates consequuntur, ut figuras
et huiusmodi.

Totum etiam non a quibuslibet partibus abstrahi potest. Sunt enim qua-
edam partes, ex quibus ratio totius dependet, quando scilicet hoc est esse
tali toti quod ex talibus partibus comp oni, sicut se habet syllaba ad litteras
et mixturn ad elementa; et tales partes dicuntur partes speciei et formae,
sine quibus to turn intelligi non potest, cum ponantur in eius diffinitione.
Quaedam vera partes sunt quae accidunt toti, in quantum huiusmodi, sicut
semicirculus se habet ad circulum. Accidit enim circulo, quod sumantur
per divisionem duae eius partes aequales vel inaequales vel etiam plures;
non autem accidit triangulo, quod in eo designentur tres lineae, quia ex
hoc triangulus est triangulus. Similiter etiam per se competit homini quod
inveniatur in eo anima rational is et corpus compositurn ex quattuor ele-
mentis, un de sine his part ibu s homo intelligi non potest, sed haec oportet
poni in diffinitione eius; unde sunt partes speciei et formae. Sed di gi tu s,
pes et manus et aliae huiusmodi partes sunt post intellectum horninis, unde
ex eis ratio essentialis hominis non dependet; et homo sine his intelligi
potest. Sive enim habeat pedes sive non, dummodo ponatur coniunctum
ex anima rationali et corpore mixto ex elementis propria mixtione, quam
requirit talis forma, erit homo. Et hae partes dicuntur partes materiae, quae
non ponuntur in diffinitione totius, sed magis econverso. Et hoc modo se
habent ad hominem omnes partes signatae, sicut haec anima et hoc corpus
et hic unguis et hoc os et huiusmodi. Hae enim partes sunt quidem partes
essentiae sort is et Platonis, non autem horninis, in quantum homo; et ideo
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jistém typu materie. Formu nelze rozumove abstrahovat od takové mate-
rie, na níž tato forma esenciálne závisí. Pro to jestliže se všechny akcidenty
mají k substanci jako forma k materii a protože závislost na sub stan ci je
v povaze každého akcidentu, 'e nemožné d v it neillkou_tako.Y.oulormu
od substance. Ale akcidenty se váží na substanci v určitém poŕádku. Nej-

Prve pŕichází k substanci kvantita, poté kvalita, poté trpnosti a pohyb.
Proto mňže být kvantita materie (subjektu) uvažována dŕíve než smys-
love dostupné kvality, podie kterých se jí ŕiká smyslové dostupná materie. I
Kvantita tedy podie své povahy nepŕísluší smyslové dostupné materii, ale
pouze intelektem uchopitelné materii.š"

Substance bez akci den tu zústává poznatelnou pouze rozumové, protože
na pochopení substance smyslové schopnosti nestačí. A o te ch to abstrakt-
ních entitách je matematika, která se zabývá kvantita mi a tčmi vécmi, které

"z kvantit vycházejí, jako jsou napríklad tvary. ~.
--r-Celek však nejde abstrahovat od jakékoli části. Existují jisté části, na
kterých celek závisí - když bytí takového celku spočívá ve skladbe určitých
částí -, napr. slabika na písmenech a smés na složkách. Takové části se
nazývají části druhu nebo části formy - patrí do definice celku a celek bez
nich nemôže být pochopen. Nékteré části však akcidentálné pŕipadají celku
jako takovému; napr. púlkruhy kruhu. Pňlkruhy se totiž vztahují ke kruhu
tak, že vznikají jeho rozdelením na dva nebo více stejných či nestejných
dílň. Trojúhelníku však tri úsečky akci dentálne nepŕipadaií, protože tyto
tŕi úsečky dčlají trojúhelník trojúhelníkem. Podobne také per se pŕísluší
človeku mít rozumovou duši a telo složené ze čtyŕ prvku. Bez téchto částí
totiž človek nernňže být pochopen, tyto části musejí být součástí jeho
definice a jsou tedy částmi druhu nebo formy. Avšak prst, noha a další
podobné části nejsou součástí esenciální definice človeka, která na nich
tudíž nezávisí, což znamená, že človek mňže být rozumové uchopen i bez
nich. Ať nohy má nebo nemá, jestliže je složením rozumové duše a tela
složeného ze čtyŕ prvku takovým zpúsobem, jaký vyžaduje forma, je to

"

človek. Části jako zmínéný prst nebo noha se nazývají částmi materie -
nepatrí do definice celku, spíše naopak: celek patrí do jej ich definic. Tímto
zpúsobem se pak vztahují k človeku všechny určité části, napr. tato duše,
toto telo, tento neh et, tato ko st a podobne. Tyto části jsou samozrejme
částmi Sókrata nebo Platóna, ale ne človeka jako takového. Proto mňže být

80 Materie jakožto subjekt matematiky se nazývá inteligibilní neboli intelektem uchopiteIná
materie, protože není pŕedmétern vnéjších srnyslú (jako smyslové dostupná materie), ale
pouze predstavivosti, ve stredoveku nékdy označované slovem intel/ectus.Srov.In VII Meta.
lect. 10, nn. 1494-1496; In III De Anima lect, 10, n. 745.
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potest homo abstrahi per intellecturn ab istis partibus, et talis abstractio
est universalis a particulari.

Et ita sunt duae abstractiones intellectus. Una quae respondet unioni
formae et materiae vel accidentis et subiecti, et haec est abstractio formae
a materia sensibili. Alia quae resp on det unioni totius et part is, et hu ic
respondet abstractio universalis a particulari, quae est abstractio totius, in
quo consideratur absolute natura aliqua secundum suam rationem essen-
tialem, ab omnibus partibus, quae non sunt partes speciei, sed sunt partes
accidentales. Non autem inveniuntur abstractiones eis oppositae, quibus
pars abstrahatur a toto vel materia a forma; quia pars vel non potest abstrahi
a toto per intellecturn, si sit de partibus materiae, in quarum diffinitione
ponitur totum, vel potest etiam sine toto esse, si sit de partibus speciei,
sicut linea sine triangulo vellittera sine syllaba vel elementum sine mixto.
In his autem quae secundum esse possunt esse divisa, magis habet locum
separatio quam abstractio. Similiter autem cum dicimus formam abstrahi
a materia, non intelligitur de forma substantiali, quia forma substantialis
et materia sibi correspondens dependent ad invicem, ut unum sine alio
non po ssit intelligi, eo quod proprius actus in propria materia fit. Sed
intelligitur de forma accidentali, quae est quantitas et figura, aqua qui-
dem materia sensibilis per intellecturn abstrahi non potest, cum qualitates
sensibiles non possint intelligi non praeintellecta quantitate, sicut patet in
superficie et colore, nec etiam potest intelligi esse subiectum motus, quod
non intelligitur quantum.

Sub stan tia autern, quae est materia intelligibilis quantitatis, potest esse
sine quantitate; un de considerare sub stan ti am sine quantitate magis perti-
net ad gen us separationis quam abstractionis.

Sie ergo in operatione intellectus triplex distinctio invenitur. Una
secundum operationem intellectus componentis et dividentis, quae sepa-
ratio dicitur proprie; et haec competit scientiae divinae sive metaphysicae.
Alia secundum operationem, qua forman tur quiditates rerum, quae est abs-
tractio formae a materia sensibili; et haec competit mathematicae. Tertia
secundum eandem operationem quae est abstractio universalis a particu-
lari; et haec competit etiam physicae et est communis omnibus scientiis,
quia in scientia praetermittitur quod per accidens est et accipitur quod per
se est. Et quia quidam non intellexerunt differentia duarum ultimarum a
prima, inciderunt in errorem, ut ponerent mathematica et universalia a
sensibilibus separata, lit Pythagorici et Platonici.
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človek rozumové abstrahován od téchto částí a taková abstrakce je abstrakcí
obecného z jednotlivého. .;' ý'"

[sou tedy dve rozumové abstrakce. Jedna odpovídá spojení formy a ma-
terie nebo akcidentu a subjektu, což je abstrakce formy od smyslové do-
stupné materie. Druhá odpovídáSPojení celku a částí, a té odpovídá abs:
tra ce obččňého od jednotlivého, což jeabStrakce celku, -v níž se néjaká
pŕirozeňost uvažuje absolutním zpňsobem a podle své esenciální povahy,
nezávisle na všech částech, které nejsou částmi druhovými, ale jsou částmi
akcidentálními. Nenacházíme však žádné abstrakce protikladné, tedy ta-
kové, kterými je část abstrahována od celku nebo materie od formy, protože
část bud' nemúže být rozumové abstrahována od celku (je-li jednou z částí
materie, v nichž spočívá definice celku) nebo mňže bez celku i existovat
(patrí-li mezi části druhu), napr. úsečka bez trojúhelníku, písmeno bez
slabiky nebo složka bez smési. U te ch vecí, které mohou být bytostne roz-
delené, jde spíše o separaci než o abstrakci. Podobne když ŕíkárne, že je
forma abstrahována od materie, nemyslíme tímsubstanciální formu, pro-

-roze substanciální forma a jí odpovídající materie jsou na sobé závislé, takže
jedna není myslitelná bez druhé, jedná se o príslušný akt pŕíslušné mate-
rie. Máme na myslí akcidentální formy kvantity a tvaru, z nichž nemňže
být smyslové dostupná materie rozumové abstrahována, protože smyslové
dostupné kvality nemohou být rozumové uchopeny bez pŕedchozího pŕed-
pokladu kvantity, jak je to zrejmé z príkladu povrchu a barvy. Steiné tak
nemňže být bez kvantity rozum ove uchopen subjekt pohybu.

Substance, která je rozumové uchopitelnou materií kvantity, však mňže
existovat bez kvantity. Proto úvahy o substanci bez k~nl!!Y patŕí spíše do -
rodu separace než abstrakce. - -
- -V činnosti rozumu se tedy nalézají tŕi rozlišení: První s OClva v čin-
nosti rozumu skládání a rozkládání, které se pŕesnéii ŕíká separování. To
yfísluší božské vede neboli metafyzice. Druhá spočívá v činnosti, terou
jsou formovány "costi" vecí, což je abstrakce formy od smyslovč dostupné
materie. To pŕísluší matematlce.lretí spočívá v téže činnosti, tj. v _ab~-
trakci obecného od jednotlivého. To pŕísluší fyzice a je společné všem
védám, protože veda pomíjí to, co je per accidens, a zabývá se pouze tím, co
je per se. A protože nékteŕí lidé (napr. pythagorejci a platonici) nepochopili,
čímse liší poslední dve zmínéná rozlišení od prvního, upadli do omylu, •
když tvrdili, že matematika a obecniny existují separované od smyslové
dostupných vecí.
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1. Ad primum ergo dicendum quod mathematicus abstrahens non con-
siderat rem aliter quam sit. Non enim intelligit lineam esse sine materia
sensibili, sed considerat lineam et eius passiones sine consideratione ma-
teriae sensibilis, et sie non est dissonantia inter intellectum et rem, quia
etiam secundum rem id, quod est de natura lineae, non dependet ab eo,
quod facit materiam esse sensibilem, sed magis econverso. Et sic patet
quod abstrahentium non est mendacium, ut dicitur in II physicorum.

2. Ad secundum dicendum quod materiale di ci tur non solum id, cuius
pars est materia, sed etiam illud, quod in materia esse hab et, secundum
quem modum linea sensibilis materiale quoddam di ci potest. Unde per hoc
non prohibetur quin linea sine materia intelligi possit. Non enim materia
sensibilis comparatur ad lineam sicut pars, sed magis sicut subiectum,
in quo esse hab et, et similiter est de superficie et corpore. Non enim
mathematicus considerat corp us, quod est in genere substantiae, prout
eiu s pars est materia et forma, sed secundum quod est in genere quantitatis
tribus dimensionibus perfectum, et sie comparatur ad corp us quod est
in genere substantiae, cuius pars est materia physica, sicut accidens ad
subiectum.

3. Ad tertium dicendum quod materia non est principium diversitatis
secundum numerum nisi secundum quod in multas partes divisa in sin-
gulis partibus formam recipiens eiusdem rationis plura individua eiusdem
speciei constituit. Materia autem dividi non potest nisi ex praesupposita
quantitate, qua remota omnis sub stan tia indivisibilis remanet, et sie prima
ratio diversificandi ea, quae sunt unius speciei, est penes quantitatem.
Quod quidem quantitati competit, in quantum in sui ratione situm quasi
differentiam constitutivam habet, qui nihil est aliud quam ordo partium.
Unde etiam abstracta quantitate a materia sensibili per intellectum adhuc
contingit imaginari diversa secundum numerum unius speciei, sicut plures
triangulos aequilateros et plures lineas rectas aequales.

4. Ad quartum dicendum quod mathematica non abstrahuntur a qua-
libet materia, sed solum a materia sensibili. Partes autem quantitatis, a
quibus demonstratio sumpta quodammodo a causa materiali videtur sumi,
non sunt materia sensibilis, sed pertinent ad materiam intelligibilem, quae
etiam in mathematicis invenitur, ut patet in VII metaphysicae.

Článek 3 73

K námitkám:
1. K prvnímu je treba ŕíci, že když matematik abstrahuje, neuvažuje

vec jinak, než je. Nemyslí si, že úsečka existuje bez smyslové dostupné
materie, ale uvažuje úsečku a její vlastnosti, aniž b bral v úvahu srn slove
dostupnou materii. Není tedy žádný nesoulad mezi rozumem a realitou,
protože ani ve skutečnosti to, co pŕísluší pŕirozenosti úsečky, nezávisí na
tom, co delá materii smyslové dostupnou, ale spíše naopak. A tak je zjevné,
že pri abstrakci se nejedná o nepravdivou reč, jak je ŕečeno ve 2. knize
Fyziky."

2. K druhému je treba ŕíci, že "materiální" se neŕíká jen tomu, co má
materii jako jednu ze svých částí, ale také tomu, co má své bytí v materii.
Tímto zpňsobem mňžeme ŕíci o úsečce, že je to néco materiálního a smys-
love dostupného. To ovšem neznamená, že by úsečku nebylo možné myslet
bez materie. Smyslová materie se totiž nevztahuje k úsečce jako část, ale
jako subjekt, v nem ž má úsečka své bytí. Podobné je to u povrchu a te-
lesa. Matematik pŕece neuvažuje teleso z hlediska rodu sub stan ce, kde jde
o to, že jeho částmi jsou materie a forma, ale z hlediska rodu kvantity, kde
se jedná o tŕi rozmery. Takto uvažované teleso se vztahuje k télesu uva-
žovanému v rodu sub stan ce, jehož částí je fyzická materie, jako akcident
k subjektu.V

3. K tŕetímu je treba ŕíci, že materie je principem numerické rňznosti
pouze tehdy, když je rozdelen a do mnoha částí a pŕijímá v jednotlivých
částech tutéž formu, a tím ustavuje mnoho individuí stejného druhu. Ma-
terie však mňže být rozdélena pouze tehdy, pŕedpokládáme-li kvantitu.
Bez kvantity zňstává každá substance nedélitelná. První dúvod rozrňznéní
jsoucen steiného druhu se tedy nachází v kvantite, protože má ve svém
pojmu jako jakousi konstitutivní diferenci polohu, což není nic jiného než
rád částí. Proto i po rozumové abstrakci kvantity od smyslové dostupné
materie je možné pŕedstavit si numericky rúzná jsoucna stejného druhu,
napr. více rovnostranných trojúhelníkň a více stejných úseček.

4. Ke čtvrtému je treba ŕíci, že matematika neabstrahuie od 'akékoliv
materie, ale pouze od smyslové dostupné materie. Čá~antity, na kte-
rých je založeno dokazování, a které jsou~jak se zdá - nejak odvozeny
z materiáiní príčiny, nejsou smyslové dostupn ou materií, ale pŕísluší ro-
zumové uchopiteiné materii, o kterou jde v matematice, jak je zjevné ze
sedmé knihy Metafyziky.83

81 ARISTOTELÉS, Fyzika 2, 2 193b35.
82 Ke dvéma významúm slova teleso srov. De Enie et Essentia 2.
83 ARISTOTELÉS,Meta/yzika 7, ro 1036al1.
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5. Ad quintum dicendum quod motus secundum naturam suam non
pertinet ad genus quantitatis, sed participat aliquid de natura quantita
aliunde, secundum quod divisio motus sumitur vel ex divisione spatii vel
ex divisione mobilis; et ideo considerare motus non pertinet ad mathe-
mathicum sed tamen principia mathematica ad motum applicari possunt.
Et idea secundum hoc, quod principia quantitatis ad motum applicantur,
naturalis considerat de divisione et continuitate motus, ut patet in VI phy-
sicorum. Et in scientiis mediis inter mathematicam et naturalem tractatur
de mensuris motuum, sicut in scientia de sphaera mo ta et in astrologia.

6. Ad sextum dicendum quod in compositis simplicia salvantur et
proprietates eorum, licet per alium modum, sicut propriae qualitates ele-
mentorum et motus ipsorum proprii inveniuntur in mixto; quod autem est
compositorum proprium, non invenitur in simplicibus. Et inde est quod
quanto aliqua scientia est abstractior et simpliciora considerans tanto eius
principia sunt magis applicabilia aliis scientiis. Unde principia mathemati-
cae su nt applicabilia natural ibu s rebus, non autem econverso, propter quod
physica est ex suppositione mathematicae, sed non econverso, ut patet in
III caeli et mundi. Et inde est quod de rebus naturalibus et mathematicis
tres ordines scientiarum inveniuntur. Quaedam enim sunt pure natural es,
quae considerant proprietates rerum naturalium, in quantum huiusmodi,
sicut physica et agricultura et huiusmodi. Quaedam vera sunt pure mathe-
maticae, quae determinant de quantitatibus ab solute, sicut geometria de
magnitudine et arithmetica de numero. Quaedam vera su nt mediae, quae
principia mathematica ad res naturales applicant, ut musica, astrologia et
huiusmodi. Quae tam en magis sunt affines mathematicis, quia in earum
consideratione id quod est physicum est quasi materiale, quod autem est
mathematicum est quasi formale; sicut musica considerat sonos, non in
quantum sunt soni, sed in quantum sunt secundum numeros proportiona-
biles, et similiter est in aliis. Et propter hoc demonstrant conclusiones suas
circa res naturales, sed per media mathematica; et ideo nihil prohibet, si
in quantum cum naturali communicant, materiam sensibilem respiciunt.
In quantum enim cum mathematica communicant, abstractae sunt.

7. Ad septimum dicendum quod, quia scientiae mediae, de quibus
dictum est, communicant cum naturali secundum id quod in earum con-
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5. K pátému je treba ŕící, že pohyb svou pŕirozeností nenáleží do
rodu kvantity, ale pŕijímá néco z pŕirozenosti kvantity odjinud, - a podle
toho se pohyb delí buď podle rozdelení prostoru nebo podle rozdelení
toho, co se pohybuje. Zkoumání pohybu tedy nepŕísluší matematikovi,
ačkoli matematické principy mohou být použity i pro zkoumání pohybu.
S použitím principň kvantity na zkoumání pohybu pak tedy pŕírodovédec I
uvažuje o rozdelení a kvantite pohybu, jak plyne z 6. knihy Fyziky.84 A ve
vedách nacházejících se mezi matematikou a pŕírodní vedou se pojednává I
o méŕírku pohybú, napr. ve vede o pohybované sfére85 nebo v asrrologii.'"

6. K šestému je treba ŕíci, že ve složených jsoucnech se zachovávají
jednoduchá jsoucna i jej ich vlastnosti, ovšem takovým zpňsobem, jakým
se esenciální vlastnosti prvku a jej ich esenciální pohyby nacházejí ve smési.
Avšak to, co je esenciální vlastností složených jsoucen, se nenachází v jed-
noduchých jsoucnech. A proto čím je nejaká veda abstraktnéjší a jedno-
dušší, tím jsou její principy použitelnéjší pro jiné vedy. Z toho plyne, že
principy matematiky jsou použi tel né na pŕírodní veci, ale ne naopak, jak
je zjevné ze 3. knihy O nebi a zemi." A proto se u pŕírodních a mate-
matických vecí nacházejí tri druhy ved. Ty, které se zabývají vlastnostmi
pŕírodních vecí jako takových, napr. fyzika, zemédélství apod., jsou čiste
pŕírodní. Ty, které se zabývají absolutním zpňsobem kvantitami, napr. geo-
metrie velikostí nebo aritmetika počtem, jsou čiste matematické. Ty vedy,
které používají matematické principy na pŕírodní veci, napr. hudba, ast-
rologie apod., stojí mezi pŕirodní vedou a matematikou. Mají však blíže
matematice, protože v jejich zkoumání je to, co je fyzikální, jakoby mate-
riální, avšak to, co je matematické, je jakoby formální. Hudba napríklad
zkoumá zvuky, ne nakolik jsou to zvuky, ale nakolik jsou číselne srovna-
telné, a podobné je to i u jiných ved. Tyto vedy dčlají závery o pŕírodních
vécech prostŕednictvím matematiky. Je tedy v poŕádku, když berou ohled
na smyslové dostupnou materii - nakolik mají néco společného s pŕírodní
vedou - a zároveň jsou abstraktní - nakolik mají néco společného s mate-
matikou.

7. K sedmému je treba ŕici následující: Vedy mezi pŕírodní vedou
a matematikou, o kterých byla výše reč, mají néco společného s pŕírodní

84 ARISTOTELÉS, Fyzika 6, 4 234b21-23SbS.
85 Scientia de sphaera mota je veda o nebeských télesech, Ta se podie anticko-stŕedovéké astro-

nomie pohybují po sférických drahách okolo Zeme a jejich pohyb je pňsoben hybateli sfér,
tedy - v Tomášové pojetí - andely.

86 Astrologie a astronomie označuje totéž, tj. jedno ze sedmi svobodných umení.
87 ARISTOTELÉS,De Caelo et Mundo 3, I 299aJ3-17.
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sideratione est materiale, differunt autem secundum id quod in earum
consideratione est formale, idea nihil prohibet has scientias cum natu-
rali habere interdum easdem conclusiones. Non tamen per eadem demon-
strant nisi secundum quod scientiae sunt immixtae et una interdum utitur
eo quod est alterius, sicut rotunditatem terrae natural is probat ex motu
gravium, astrologus autem per considerationem lunarium eclipsium.

8. Ad octavum dicendum quod, sicut dicit Commentator ibidem, phi-
los op hus non intendit ibi distinguere scientias speculativas, quia de quo-
libet mobili, sive sit corruptibile sive incorruptibile, determinat naturalis.
Mathematicus autem, in quantum huiusmodi, non considerat aliquod mo-
bile. Intendit autem distinguere res, de quibus scientiae speculativae de-
terminant, de quibus seorsum et secundum ordinem agendum est, quam-
vis illa tria genera rerum tribus scientiis appropriari possint. Entia enim
incorruptibilia et immobilia praecise ad metaphysicum pertinent. Entia
vera mobilia et incorruptibilia propter sui uniformitatem et regularitatem
possunt determinari quantum ad suos motus per principia mathematica,
quod de mobilibus corruptibilibus dici non potest; et idea secundum genus
entium attribuitur mathematicae ratione astrologiae. Tertium vera remanet
proprium soli naturali. Et sie loquitur Ptolemaeus.

Articulus 4
Ad quartum sie proceditur. Videtur quod scientia divina non sit de rebus
a motu et materia separatis.

1. Scientia enim divina maxime videtur esse de deo. Sed ad dei co-
gnitionem pervenire non possumus nisi per effectus visibiles, qui sunt
in materia et motu constituti, Rom. l: invisibilia enim ipsius etc .. Ergo
scientia divina non abstrahit a materia et motu.

2. Praeterea, illud, cui aliquo modo motus convenit, non est omnino
a motu et materia separatum. Sed motus aliquo modo deo convenit; unde
di ci tur Sap. 7 de spiritu sapientiae quod est mobilis et mobilior omnibus
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vedou podie toho, co je v jej ich postupu materiáiního, liší se však v tom, co
je v jej ich postupu formáiního. Nic tedy nebrání tomu, aby tyto vedy mély
nékdy stejné závery jako pŕírodní veda. Své závery však nedokazují stejným
zpúsobem, s výjimkou smíšených ved, kde jedna nékdy používá to, co
pŕísluší druhé. Pŕíkladem je, když pŕírodní vedec dokazuje kulatost Zeme
z pohybu nebeských teles, za tím co astrolog úvahou o zatmení Mesíce.88

8. K osmému je treba ŕíci (jak praví Komentátor na tomtéž míste),89
že Filosof na citovaném místé nemá v úmyslu rozlišovat spekulativní vedy,
protože všechno pohyblivé, ať už to podléhá zániku či nikoli, zkoumá pŕí-
rodovédec, Matematik jako takový nezkoumá néco pohyblivého. Filosof
ale chce na citovaném místé rozlišit veci (o nichž pojednávají spekulativní
vedy), k nimž je treba pŕistupovat nezávisle a popoŕadé, jakkoli by tyto
tri rody vecí mohly být pŕidéleny tŕem védám. Nepomíjivá a nepohyb-
livá jsoucna patrí metafyzikovi. [soucna pohyblivá a nepomíjivá mohou
být vzhledem ke své uniformite a pravidelnosti zkoumána ve svých po-
hybech matematickými principy, což nemôže být ŕečeno o pohyblivých
a pomíjivých jsoucnech. A proto druhý rod jsoucen se pŕidčluje mate-
matice prostŕednictvím astrologie. Poslední pak zňstává oblast pŕíslušeiící
pouze pŕírodní vede. A to je i smysl Ptolemaiových slov.9o

Článek 4
U čtvrtého článku se postupuje takto: Zdá se, že božská veda se netýká vecí
separovaných od pohybu a materie.

Námitky:
1. Zdá se, že božská veda se nejvyšším zpúsobem týká Boha. Avšak

k poznání Boha nemňžeme dospčt jinak než prostŕednictvím jeho viditel-
ných účinku, které spočívají v materii a v pohybu. PodIe listu IUmanum
l, 20 jeho neviditelné skutky ... atd." Proto božská veda neabstrahuje od
materje a pohybu. -

2. Kromé toho: To, čemu nejakým zpňsobem pŕísluší pohyb, není
vňbec separováno od pohybu a materie. Avšak pohyb Bohu nejakým zpň-
sobem prísluší. Kniha Moudrosti 7, 22-24 totiž ŕíká, že Duch moudrosti je

88 Srov.ST l, l, l, ad 2. K dňkazäm kulatosti Zeme srov. In II De Caelo et Mundo lect. 27-28.
89 AVERROES,In II Phys. 2, t, c. 71, fol. 74D-E.
90 CLAUDIUS PTOLEMAEUS, Syntaxis Mathematica l, l (Opera Omnia l: 5.l3-{j.5).
91 Jeho téčnou moc a božství, kteréjsou netnduelné, /Ze totiž od stvorení sveta videt, když lidépfemýšlejí

o jeho dí/e, takže nemají výmluvu. (plný citát verše die Českého ekumenického prekladu)


