
ETIKA

l

o BOHU

DEFINÍCIE

1. Pod príčinou seba samej rozumiem to, čoho bytie zahrnuje v sebe
existenciu, čiže to, čoho prirodzenosť sa nedá chápať ináč ako existu-
júca.

2. Vec svojho druhu konečná sa volá taká vec, ktorá môže byť
vymedzená inou vecou tej istej prirodzenosti. Napr. teleso sa nazýva
konečné preto, lebo si môžeme myslieť iné, ešte väčšie teleso. Tak môže
byť myšlienka vymedzená inou myšlienkou. Ale už nijaké teleso sa
nedá vymedziť myšlienkou, ani nijaká myšlienka telesom.

3. Pod substanciou rozumiem to, oo je samo v sebe a oo sa dá
pochopiť pomocou seba samého, t. j. to, čoho pojem nepotrebuje pojem
inej veci, aby bol pomocou neho utvorený.

4. Pod atribútom rozumiem to, čo rozum zaznamenáva o substancii
ako niečo, čo patrí k jej podstate.

5. Pod modom rozumiem stavy substancie, čiže to, čo je v niečom
inom a čo sa pomocou toho iného aj poníma.

6. Pod Bohom rozumiem absolútne nekonečné bytie, 1. j. substan-
eiu, skladajúcu sa z nekonečne mnohých atribútov, z ktorých každý vy-
jadruje večné a nekonečné bytie.

Vysvetlenie: Hovorím "absolútne nekonečné", nie však "svojho druhu
nekonečné"; lebo čo je iba svojho druhu nekonečné, tomu možno neko-
nečné atribúty upierať; čo je však absolútne neklonečné,k bytiu toho patrí
všetko, čo vyjadruje bytie a riezahmuje v sebe nijakú negáciu.

7. Slobodná sa nazýva tá vec, ktorá jestvuje iba z nevyhnutnosti
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svojej prirodzenosti a vo svojom konan' b' žd b
sebou samou. l yva vz y o medzovaná iba

nam.ieN:~~:;,utná ale~ :kôr ,:útená sa volá zasa vec, ktorej bytie a ko-
8 P ym.a urcenym sp~sobom určované niečím iným.

k . hnodvecnosťou rozumiem s'amotnú existenciu pokiaľ
a o nevy utne vyplýva] -'. d f' ' 'K sa chápe. ._ Juca z cIreJ e Inície večnej veci.

Vysvetleme. Totiž takúto existenciu a rovnako aj byť '
mame ako večnú pravd t. Ie veci porn-
ani časom hoci sa t u, f, pre o JU :nemožno vysvetľovať ani trvanírn,

, u mys l na trvania "bez konca a bez začiatku".

AXIOMY

1 V~ tk ~ . .
. se o, co Je, Je alebo v sebe samom alebo v . ~ .

2 Čo nemo ~ h ,mecom Inom.
toho istého, zno poc opiť pomocou inej veci, treba chápať pomocou

3. Z určitej danej príčiny nev h t l"~'
kde niet určitej príčiny nemôž l yd nUťn~•.vyp yva účinok a naopak;, oze nas e ova účinok

4. Poznanie účinku závisí od poznania . , •.
v sebe. pncmy a zahrnuje ju

5. Veci, ktoré nemajú -- .~
na pomocou druhe: ,. navzájom ~IC spoločné, ani nemôžu byť jed-

J navzaJom poznane alebo· . iedne: .
hrnuje v sebe pojem veci druhej. ' . pojem J ej veci neza-

6. Pravdivá idea sa 'h d
7 Čd' . mUSI z o ovaŕ so svojím objektom.

. o sa a mys lieŕ ako neexistujú t h b .
existenciu. uce, o o YÍIe nezahrnuje v sebe

PROPOZíCIE

1. PROPOZÍCIA

Substancia je čo do suoje] prirodzenost; k• s ôr ako jej stavy.

Dôkaz. Vyplýva z axiomy 3 a 5.

2. PRO P O Z Í C l A

Dve substancie majúce d' l b
l roz ~e ne atri úty nemaiú navzáj'om ničspo očné. •
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Dôkaz. Vyplýva tiež z axiomy 3. Totiž každá substancia musí
byť sama v sebe a musí byť ponímaná pomocou seba samej, alebo: pojem
jednej substancie nezahrnuje v sebe pojem substancie druhej.

3. PRO P O Z Í C l A

Veci, ktoré nemajú navzájom nič spoločné, nemôžu byť príčinou
jedna druhej.

Dôkaz. Ak veci nemajú navzájom nič spoločné, ani (podľa axiomy
5) nemožno navzájom jednu z druhej pochopiť, teda (podľa axiómy
4) jedna nemôže byť príčinou druhej. A práve to sme mali dokázať.

4. PRO P O Z ÍC l A

Dve alebo viaceré rozdielne veci líšia sa od seba alebo rôznostou
atribútov substancií, alebo rôznos(ou ich stavov.

Dôkaz. Všetko, čo je, je bud samo v sebe, bud v niečom inom
(podľa axiómy 1), to znamená (podľa definície 3 a 5) okrem poznania
nejestvuje nič iné iba substancie a ich stavy. Teda okrem poznania nie
je nič iné, čím 'by sa mohli viaceré veci medzi sebou líšiť, iba sub-
stancia alebo, čo je (podľa definície 4) to isté, ich atribúty, ako aj ich
stavy. A práve to sme mali dokázať.

5. PRO P O Z Í C l A

V prírode nemôžu byť dve alebo viaceré substancie s tou istou
prtrodzenostou alebo s tým istým atribútom.

Dôkaz, Keby sa vyskytovalo viac rozdielnych substancií, museli
by sa medzi sebou líšiť, a to bud rozličnosťou atribútov, bud rozličnos-
ťou stavov (podľa predchádzajúcej 4. propozície). Keby sa teda líšili len
rozličnosťou atribútov, tým by sa pripúšťala, že jestvuje iba jediná sub-
stancia s tým istým atribútom. A zasa, keby sa líšili rozličnosťou stavov:
keďže podľa 1. propozície substancia je čo do svojej prirodzenosti prvšia
ako jej stavy, museli by sme teda od týchto stavov odhliadnuť a uvažo-
vať o nej samej, t. j. (podľa definície 3 a axiómy 6) správne uvažovať,
nebolo by ju možné ponímať ako odlišnú od inej, 1. j. (podľa predchá-
dzajúcej propozície) nemôže byť substancií viac, ale len jedna. A práve
to sme mali dokázať.
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6. PRO P O Z t c r A

Jedna substancia nemôže b ť
Y vytvorená inou substanciou.

Dôkaz. V prírode nemôžu b ť db'
(podľa predchádzajúcej proPOZíci~) ;e. su sta~,cIe s týu: ~stým ,atribútom
by mali navzájom niečo spoloč , A . J. ,(podľa, Propozlcle 2) také, ktoré
môže byť príči,nou druhe' v.:n~·d preto ~ťodla propozície 3) jedna ne-

Korolárium. Z to~' cize Je ~a nemoze .byť vytvorená druhou.
niečím iným veď ak t vypl?~a. Substan!Cla nemôže 'byť vytvorená

d ,,' o o vysvitá z axiómy l a d fi ,. 3
ro e sa okrem subS!1a;nc" . h e 11llCIe a 5, v prí-

II a IC stavov nevyskym] 'v., AI
predchádzajúcej Propozície) n .v uje mc me. e (podľa

d d emoze sa vytvárať an' '. bte a je na substanci.a vôbec • v '., l Z meJ su stancie,
dokázať. nemoze vytvarať mu. A práve to sme mali

. Iný dôkaz. Toto možno ešte ľahši d k'
rnietky. Predsa keby mohla b ť be. o azať z absurdne] protínä-

. y sU' stancia vytvoren' . v, "
pozname by muselo závisieť od oznam '. 'v. a rnecím mym, jej
no potom (podľa axiómy 4) b P v bola pncmy (podľa axiómy 4);

y uz ne Ia SuDstanciou.

7. PRO P O Z r c r A

K . d .
prim zenosti substancie patrí existencia.

Dôkaz. Substancia nemôže (odľ '
zície) byť vytvorená n' v, . F ~ zaveru predchádzajúcej propo-

( iecim l'ilym' Je pret 'v.
t. j. podľa definície l) .. b ti 'hn o pncmou seba samej,
V·V k . . Jej y le nevy utne zahrnut b .
Clze Jej prirodzenosti patr' . tenci rnuje v se e existencju

l exis encia. A práve to sme mali dokáza/

8. PRO P O Z Í C l A

Každá substancia je nevyhnutne nekonečná.

Dôkaz. SwbstaJncia s 'edinečn' " '.
(podľa propoz~cie 5) .a il< J·e· . ym atn~utom, eXIstuJe iba ako jediná

pozície 7). Bude teda čo J J pn.r~z~osh patrí existencia (podľa pro-
nečná, buď ako !l1ekoneč ,0 ~loJe~nrodze~osti existovať buď ako ko-
potom (podľa definr 2)nab· e o konecná existovať nemôže. Veď

=,lCle y musela b ť ed ' .
stanciou tej istej prirodzenosf l' b Y vym zena nejakou inou sub-
tov~1Í .(p~ľa propozície 7): I~ \a~ : mus~la tak~iež nevyhnutne exis-
s tym istým atribútom čo' (podľ Y bo~l. v pnrode dve substancie
tuje ako nekonečná A p'rá Jet po a prlopozlcle 5) absurdné. Teda exis-

. 've o sme ma i dokázať.
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Schôlium 1. Keďže byť konečný znamená skutočne čiastočnú negáciu
a zasa "byť nekonečný" absolútnu 'afirmáciu existencie nejakej priro-
dzenosti, teda už zo samotnej 7. propozície vysvitá, že každá substancia
musí byť nekonečná.

Schólium 2. Nepochybujem, že pre všetkých, čo súdia o veciach zrna-
tene a nie sú zvyknutí poznávať veci podľa ich prvotných príčin, je
ťažké pochopiť dôkaz 7. propozície. Nečudo, keď nerozoznávajú modi-
fikácie substancií a samotné substancie a nevedia, ako sa veci vytvárajú.
Preto potom pripisujú substanciárn začiatok, aký pozorujú pri prirodze-
ných veciach. Totiž, kto nepozná pravé príčiny vecí, pletie si všetko,
bez rozmyslu si navymýšľa stromy, ktoré rozprávajú ako ľudia, v jeho
predstavách i ľudia vznikajú priam tak z kameňov ako zo semena, i kto-
rékoľvek fonny sa menia na hocijaké mé.

A tak je to a] s ľuďmi, čo si zamieňajú božskú prirodzenosť s ľud-
skou, tí tiež ľahko pripisujú Bohu ľudské afekty, najmä keď ešte nevedia,
ako tieto afekty v duši vznikajú. Keby 'sa však bedlivejšie vhlbili do
prirodzenosti substancie, vonkoncom Iby nepochybovali o pravdivosti 7.
propozície. Ba táto propozícia by mala pre všetkých platnosť axiórny
a zaradovali by ju medzi všeobecné pojmy. Potom by pod substanciou
rozumeli to, čo je samo v sebe a poníma sa pomooou seba samého, t. j. to,
čoho poznanie si nevyžaduje poznanie inej veci, pod modifikácíami však
to, čo je v niečom inom a ktorých pojem sa tvori podľa pojmu veci, na
ktorej vystupujú. A preto môžeme mať správne idey aj modifikácií ne-
existujúcich, lebo i keď v skutočností mimo rozumu neexistujú, predsa
len je ich bytie v niečom inom tak obsiahnuté, že sa dajú pochopiť práve
pomocou tohto iného. Naproti tomu pravdivosť substancií mimo rozumu
je iba v nich samých, lebo ich chápeme pomocou nich samých.

Teda keby chcel niekto povedať, že má o nejakej substancii jasnú
a zreteľnú, t. [. pravdivú ideu, no jednako by pochyboval, či taká sub-
stancia existuje, ,bolo by to práve tak, akoby povedal, že má pravdivú
ideu, ale jednako pochybuje, či nie je falošná (ako je to každému po-
zorujúcernu jasné); alebo ak niekto tvrdí, že substancia bola stvorená,
tak zároveň tvrdí, že klamná idea sa stala pravdivou; no niečo nezmy-
selnejšie si už sotva možno vymyslieŕ, Teda treba nevyhnutne priznať,
že existencia substancie práve tak ako jej bytie je večná pravda.

Z tohto môžeme aj iným spôsobom uzatváraŕ, že môže byť iba jedna
jediná substancia s tou istou prirodzenosťou - a mne stojí za námahu
v nasledujúcom to ukázať. Aby sme postupovali po poriadku, musíme
poznamenať:

Po prvé, správna definícia každej jednej veci nezahrnuje v sebe
ani nevyjadruje nič viac ako prirodzenosť určitej veci.
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Z toho, po druhé, vyplýv,a: Nijaká deíínící hrnu:
nevyjadruje urči ty' počet I',nclI'V'd ' v la neza rnuje v sebe alebo"L l Ul, pretoze nevy] ad' .v . ,
rodzenasť určitej ved Napr d f' , . . h j ruje mc me ako pri-
k . '. emICIa troju olll1íka rievy] adruí . v . ,

a o jednaduohú prirodzenosť troi h l 'ka 1 . . j Uje mc me. h JU OInI a e riie ne akv v.,troju olníkov. 'j y urclty poče

Po tretie, treba poznamenať že každá . . , ,
príčinu, pre ktorú existuje.' eXlstujuca vec ma nevyhnutne

Po štvrté, napokon si treba všimnúť že táto 'v.
ktorej nejaká vec existuj'e' 1 bo bsí ~ pricma, v dôsledku. , . ' je a e o siahnurä .. d .
a definíci] existujúcej veci _ t rv k . . v samej pnro zenostl
nosti - .alebo sa musí vyskyto~a~z ,a. eXIste~cIa ~atrI k jej prírodze-

Z týchto viet vypI' . K d' ~Ima svoJeJ pruadzenosti.
, yva. e eXIstUje v pr' d v,, v

víduí, nevyhnutne tu musí b ť 'v. v Ha eurCIty pocet índi-
viduá, a nie viac alebo mY. prKlclbna,bPreco existujú práve tieto indí-
I' d eneJ. e y 010 napr 'u í (a týchto chcem pre ..vV', . vo vesmirs dvadsať

vacsiu zretelnosť pri tiŕ v . " 'va pred nimi v prírode . 1'" npus l , ze exrstu] u sucasne
neexistovs l nijakj iní ľud') k

vo:Iu, prečo je tu dvadsať ľudí nebud v. , la, ta: na uvedenie dô-
zat na príčinu ľudske' . dze . e stačíŕ len vo vseobecnosti pouká-

j pnro zenosti ale bdt b k
vysvetliť, prečo ich neexisrui .' . u. e re a o rem toho podrobne
( Cl' Je am VIac ani mene' v d d ťpo la našej tretej poznámky) k vd éh . J nez va sa , pretože
byť daná príčina prečo . t . prLe ~z e, o JednotlIvého človeka musí

, eXlS uje. enZe táto p 'v. AV
motnej prirodzenosti človek v ricina nemoze byť v sa-

a, pretoze pravá d Ii ' .počet dvadsať. Teda ( dl' v . ,e mICIa nezahrnuje v sebe, , po a stvrts] poznarnky) 'v. v.,
prave títo dvadsiati ľudia, a teda a' v , pr:cI~~, preco existujú
nevyhnutne musí byť mim k vcl,i/rec~ ~rave kazdy Jednotlivý z nich
uzatvárať, ž,e všetko z d Oh a: he o J~vneho. Pret-o treba nevyhnutne

v ,ru u co o moze exist ť . . di ,
vyza.duje pre svoje bytie vonkajšiu ríčinu l o~~ VI~C "" IVI~uí, si
k pnrodzenasti substancie (,ak p k" N~ kedze eXIstencIa uz patrí
.. d . , . o sme to u azalr v teit "k ) ,Jej eľinícía nevyhnutne z,ahrnovať b . .J o poznam e , mUSI
.. d f' , v se e existenciu a teda v v,jej e mície treba uzatvárať '. '. ' uz z círej

Av na Jej existenciu Preds v k .. d f' ,
nemoze vyplývať (ako sme UV k' l" a vsa z Jej e Imcie. z u aza l v druhe' tt' ,exrsrencía viacerých substan ". t d J a re ej paznamke)

. . cn ; e a nevyhnutne z neí l' v
eXIstUje iba jedna jediná substancia te' iste" ~.j vyp yva, ze
to tvrdili v propozícii. J J pnrodzenostI, tak ako sme

9. PRO P O Z Í C l A

Čím viac reality alebo bytia má každá
prináleží. vec, tým viac atribútov jej

Dôkaz. Vysvitá zo 4. definície.
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10. PRO P O Z Í C l A

Každý atribút jednej substancie musí byť pochopiteľný pomoco l'

seba samého.

Dôkaz. Atribút je totiž to, čo rozum postrehuje na substancii ako
súčasť jej bytia (podľa definície 4); a teda (padľa definície 3) musí sa
dať pochopiť pomocou seba samého. A práve to sme mali dokázať.

Scholium, Z toho je zrejmé, že i keď dva atribúty ponímame ako
skutočne odlišné, t. j. jeden bez pomoci druhého, jednako z toho ne-
smierne uzatvárať, že tvoria dve bytia alebo dve rozličné substancie.
Totiž patrí už k prirodzenosti substancie, že každý jeden jej atribút sa
chápe pomocou seba samého, lebo všetky atribúty, ktoré má, boli v nej
odvždy súčasne, nemohol sa teda jeden atribút vytvoriť z druhého; každý
jeden vyjadruje realitu čiže bytie substancie. Teda nie je vonkoncom
proti zmyselné pripisovať jednej substancii viac atribútov, naopak, v prí-
rode nie je nič jasnejšie, ako že každé bytie sa musí chápať pod nejakým
atribútom a čím má viac reality alebo bytia, tým musí mať viac aj atribútov,
ktoré vyjadrujú tak nevyhnutnosť alebo večnosť, ako aj nekonečnost.
Preto tiež nie je nič jasnejšie, ako že absolútne nekonečné bytie musí
byť nevyhnutne definované (ako sme ukázali v definícii 6) ako bytie
skladajúce sa z nekonečne mnohých atribútov, z ktorých každý vyjadruje
isté večné a nekonečné bytie. Ak sa teda niekto spýta, padľa ktorých
znakov môžeme potom poznať rozdielnosť substancií, nech si prečíta
nasleduj úce propozície, kde sa ukazuje, že v prírode neexistuje nič iné,
iba jedna jediná substancia, a to absolútne nekonečná: a preto by takéto
znaky darmo hľadal.

ll. PRO P O Z Í C l A

Boh čiže substancia pozostávajúca z nekonečne mnohých atribútov,
z ktorých každý vyjadruje večné a nekonečné bytie, existuje ne-
vyhnutne.

Dôkaz. Kto túto propozíciu popiera, nech si pomyslí, pravda, ak je
io možné, že Boh neexistuje. Potom teda (podľa axiómy 7) jeho bytie
nezahrnuje v sebe existenciu. Ale to je (podľa propozície 7) absurdné.
Teda Boh existuje nevyhnutne. A práve to sme mali dokázať.

Iný dôkaz. Pri každej veci musí byť uvedená príčina alebo dôvod,
práve tak prečo existuje, ako aj prečo neexistuje. Ak napr. existuje
trojuholník, musí tu byť príčina alebo dôvod pre jeho existenciu. Ale
a:k neexistuje, musí tu byť takisto dôvod alebo príčina prekážajúca jeho
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existencii alebo ju rušiaca. Takýto dôvod alebo takáto príčina musí byť
obsiahnutá buď v prirodzenosti veci, buď mimo nej. Napr. dôvod, prečo
neexistuje štvorhranný ·kruh, naznačuje už samotná jeho povaha: zahrnuje
totiž v sebe protirečenie. Prečo naproti tomu existuje substancia, vyplýva
práve tak už z jej prirodzenosti, lebo tá totiž existenciu v sebe zahrnuje
(pozri propozíciu 7). Lenže dôvod existencie alebo neexistencie kruhu
a či trojuholníka nevyplýva z ich prirodzenosti, ale z poriadku celého
hmotného sveta; lebo z neho musí vyplývať, že buď už trojuholník existuje,
alebo že je nemožné, aby ešte existoval. Ale to je predsa samozrejmé.
Z toho vyplýva: nevyhnutne existuje to, pre čo niet ani dôvodu ani
príčiny, ktorá by zabraňovala, aby) to existovalo. Ak teda nemôže byť
nijaký dôvod ani príčina, ktorá by zabraňovala, alhy Boh existoval, alebo
jeho existenciu rušila, treba bezpodmienečne usúdiť, že existuje ne-
vyhnutne. Ale povedzme, že by sa aj taký dôvod oa či príčina vyskyto-
vala, tak by musela byť daná alebo v samotnej božej prirodzenosti,
alebo mimo nej, t. j. v nejakej inej substancíí a inej prirodzenosti. Lebo
keby mala tú istú prirodzenosť, talk by sa tým už pripúšťalo, že Boh je.
Substancia však, ktorá by mala inú prirodzenosť, nemohla by mať
(podľa 2. propozície) s Bohom nič spoločné, a preto by nemohla jeho
existenciu ani stanoviť ani rušiť.

Teda ak dôvod alebo príčina rušiace božiu existenciu nemôže byť
mimo božej prirodzenosti, potom by musela byť nevyhnutne daná -
hoci naozaj neexistuje - v samotnej jeho prirodzenosti, a tá by potom
zasa v sebe zahrnovala kontradikciu. No tvrdiť toto o Bytosti absolútne
nekonečnej a nanajvýš dokonalej - je 'absurdné. Teda ani v Bohu, ani
mimo Boha niet nijakej príčiny či dôvodu, ktoré by jeho existenciu ru-
šili, a preto Boh nevyhnutne existuje. A práve to sme mali dokázať. -

Iný dôkaz. Nemôcŕ existovať znamená nemohúcnosť, naproti tomu
môcť exístovaŕ je mohúcnosť (čo je samozrejmé). Ak teda to, čo už
nevyhnutne existuje, 'sú len bytosti konečné, tak sú bytosti konečné
mocnejšie ako absolútne nekonečná Bytosť. No toto je, samozrejme, ab-
surdum. Teda alebo neexistuje vôbec nič, alebo existuje nevyhnutne
aj bytosť absolútne nekonečná. Ale my existujeme alebo v nás samých,
alebo v niečom inom, nevyhnutne existujúoom (pozri axiómu l a pro-
pozíciu 7) - teda Bytosť absolútne nekonečná, t. j. (podľa definície 6)
Boh, nevyhnutne existuje. A práve toto bolo treba dokázať.

Schólium. V tomto poslednom dôkaze som chcel ozrejmiť existenciu
Boha a posteriori, a to pre ľahšie pochopenie, a nie hádam preto, že
by existencia Boha rievyplývala z toho istého základu a priori. Lebo keď
je možnosť existencie mohúcnosť a keď z toho nasleduje, že čím viac
reality patrí prirodzenosti nejakej veci, tým má v sebe viac síl existo-
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l' e 'nekonečná čiže Boh musí mat
vať: tak predovšetký~ By taksť a~so, u:oc existovať, a preto absolútne

, od seba absolutne ne onecnu
sam h 'ť ident-
existuje. , b dŕ môcť tak ľahko pustre nu ev ,

A predsa možno mnohl ne u u, orovať iba také veci, ktore
nosť tohto dôkazu, lebo .~ú ~V~~~:l p~~m aj skusujú, ako veci,.ktoré

ramenia z vonkajších prícln. . e., . ľahko zanikajú, tak si tiez ~-
P, hlo vznikaj·ú t. j. ľahko eXIStUjU, ~j ôžu tak ľahko existovať he
ryc ' ik .' t j nemoz ·1·Ii • {ažšie vzru aju, . . d b sa zbavi l
opak rnys la, ze . h ed táv zložitejšie. Prav a, a y l
veci ktoré sú podľa IC pr. s a 'lohou dokazovať tu, v akom zmys ~

, .l,l··e [e mOJOU U . ," k ani Čl
ty'chto predsu~ov, m , hl niká ry'chlo zamka , a o ' •.

, 'k Čo ryc o vz , • it ľ ' a Cl. pravdivy vyro : " ak ľahko uskutocm e neje , 'od . všetko rovn ° . hk'vzhľadom na celu prrr u. je. . , • .a tu nehovorím o veciacn, tore
ie Stačí si však všimnút Iba jedme, ze tj , h suhstanciách, ktoré (podlanl. h ,.. le o samonyc , •.ik iú z vonkajšíc pncm, a .·k ., ce z vonkajších pncm,

vzni aj • b { tv ené VeCI vzni aju .. k'
propozície 6) r:em?,zu' y s ,~r al~bo z mála častí, nech majú hoclJ~. ~
nech už pozos'tavaju z mnohy. h všetko majú od vhodnej vonkajse~

.. dokonalosti alebo reahty, to k l-~ľkokorvek dokonalostI
mieru d k l f Naopa, ~'U •

íčiny a nie z vlastnej o ona os.:.. ,.. a preto i jej existencIapnc , ,. d onkajšej pncmy, , .•
má substancia, nema JU o.. ~ rirodzenosti, ktorá teda nezmamena m~
musí vyplývať zo samotnej j~~ Pť existenciu veci neruší, ale naop~, st~.
. 'ako j·ej·bytie. Teda dokona os ., ôžeme mať o eXlstencn
me l f Iu však rusi. Preto nem • 'ho
novuje ju; nedokona os j ... Byti.a absolútne nekonecne

••. . t t ako o eXlstencll l •. šetku.. akej veci VäcSlU IS o U . h b ti ty'm že vy ucuje vs
mj . B h Lebo je o y le, ,. tk
čiže dokonalého, t. l- o a., d konalosť odsa-aňuje prave vse Y
nedokonalosť a z,ahrnuje 'a~s.olut~u~. dáv~ o nej najvyššiu istotu,

bro svoJeJ eXlstencll a ,
príčiny pochy no.s l , kt bude iba trochu pozorny.
• dŕ fam bude jasne tomu, oco, u ,

12. PRO P O zle l A

b ť ' ne ponímaný, ak
d t ·bu't substancie nemôže y sprav

A . .e en a n l· l' 'nL ] l ' l .e substancia je de 1te na.by z toho vyp yva o, z
b . de-

.• 'b sa takto ponímaná su stan.~l,a
Dôkaz Časti totiz, na ktore y h iú alebo neuchov,aju. Ak

1·1 . prl·ro·dzenosí substancie alebo uc ova
l
j b' ť. l (podľa propozíciel a, Sl ~ 'd by muse a y. . .

by sme sa vyslovili za to prve, vte ľ pozície 6) príčinou seba samej
8) každá časť nekonečná, 2. (pod a pr~ostáv,a{ z rozdielnych atribúto;.
a 3. (podľa propozície 5) ~uselba by ~ vytvoriť viaceré, oo je (p~ľ.a

hl· .ednej su stalIlCle ( dľ ropoZlcle
Tak by sa mo l z j •. ď lei Tieto časti po ap,
Propozície 6) absurdné. Uvaz~j~e a ej:, celkom a celok zasa (podľa

mali nič spolocne so SVOjlID
2) by potom ne 265



definície 4 a propozície la) brnohol .. v , •

v~jadrený, čo je bezpochyby ~dľa kaž~:~ svo~lch ca,sh a] byť, aj byť
vsak vyslovili za druhé že totiž.č ti . . o a surdné. Ak by sme sa
vávajú tak by cela' su'b t l °kasblSl pnrodzenosŕ substancie neucho-

, stancia, e y bol dl'
stratila prirodzenosť substancí a roz e ena na rovnaké častianCle a prestala b . ť. '
propozície 7) absurdné. . y existovat, co je (podľa

13. PRO P O Z Í C l A

Substancia absolútne nekonečná je nedeliteľná.

. Dôkaz. Totiž keby bola deliteIná •. ,
Sl prirodzenosť absolútne nek v .' C~Sh, na <ktore by sa delila, by
neuchovali. Pri prvom pred o~ae=e] su stan~ie a:ebo uchovali, alebo
istú prirodzenosť čo ie ( odPr b! .teda viacere substancie mali tú

, ,] p a propozicie 5) abs d ' Ak b
~znavali druhý predpoklad, tak b mohl ur ne.. y sme zasa
lutne nekonečná substancia pre tr. a (a~o sme uz povedali) ab so-
tiež nezmysel. s a existovaŕ, co ]e (podľa propozície ll)

Korolárium Z t~h •. o, co sme povedali vy ľ . ..k'
a teda ani ni]'aka' hm'ot' b . ,p yva, ze m]a a substanciana su stancía k ľ . b 'deliteľná. ' po la je su stanciou, nemôže byť

Schólium: Že substancia' d l' Iná v

len z toho, že prirodzenosť s] betne ~ Ite na, .mozno ľahšie pochopiť už

k
u stancie nemozno poní ť" • l

nekonečnú a že pod časťo b '. ima mac, en ako

b
U su stancie Sl nemožn ľ ť '."

su stanciu konečnú oo ( odľ , . o mys le ruc me ako
• v ,p a propOZlCle 8) obsah . b .,protirečenie, Uje v se e zrejme

14. PRO P O Z Í C l A

Mimo Boha nemôže
staneia.

nemôže byť myslená nijaká sub-byť ani

Dôkaz. Kedže Boh je absolútne k I • - b .
uprieť nijaký atribút vyjadru' , . b ~e substar ytíe, ktorému nemožno
on tiež nevyhnutne existuje ]t~dľ:tle su ~tancie (podľa definície 6),
Boha nejaká iná substancia mP l :roPozlCle ll); ak by bola mimo
kéhoatribútu Boha a tak b us: a y. byť vysvetľovaná pomocou neja-

b
'. ' y existovali dve substancie toh . éh
utu, co je (podľa pro ,. 5) bsurdné o iste o atri-pozicie a surdné: to rní

byť nijaká substancia a ted . AV' a pre o mimo Boha nemôže

b
' ,a aru nemoze byť my l ' L b

yt myslená musela b b ť h s ena. e o keby mohla, y y nevy nutne l' k .
to je (podľa prvej časti tohto d A k )m bYs en~ a o existujúca: avšako azu a surdne. Teda mimo Boha sa
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nemôže nijaká substancia ani vyskytovať, ani byť myslená. A práve to

sme mali doká1Jať.Korolárium 1. Z tohto veľmi jasne vyplýva: 1. Boh je jediný,
t. j. (podľa definície 6) v prírode sa vyskytuje iba jediná substalIlcia,
a to a'bsolútne nekonečná, ako sme to už naznačili v schóliu propO-

zície la.Korolárium II. Z toho, čo sme povedali, tiež vyplýva: 2. Vec roz>
priestranená a vec mysli,aca sú alebo atribúty Boha, alebo (podľa axió-

my l) stavy atribútov Boha.

15. PRO P O Z Í C l A
Všetko, čo je, je v Bohu a bez Boha nič nemôže byť ani nič

nemôže byť myslené.

Dôkaz. Mimo Boha nie je daná, ani nemoze byť myslená nijaká
substancia (podľa propozície 14), t. j. (podľa definície 3) nij.aká vec,
ktorá je ponímaná sama osebe a pomocou seba samej.

Naproti tomu medy (podľa definície 5) nemôžu bez substancie ani
existovať, ani byť myslené. Môžu teda existovať iba v božskej prirodze-
nosti a len prostredníctvom nej môžu byť PQlnímané. Ale okrem substancií
a okrem medov niet ničoho (podľa axiómy l). Teda bez Boha nič ne-
môže byť, ani byť myslené. A práve to sme mali dokázať.

Schólium. Sú ľudia, čo si predstavujú Boha ako človeka s telom
i dušou, ako laj podliehajúceho vášňam. Ale ako ďaleko sú títo od pra-
vého poznania Boha, je dostatočne ZlTejméz toho, čo sme tu už dokázali.
No nebudem sa nimi 1Jaoberať; veď všetci, čo nejakým spôsobom rozji-
mali o božej prirodzenosti, popierajú, že by Boh bol telesný. Dokazujú
to tiež veľmi dobre tým, že pod telesom rozumieme hmotu určitej dížky,
šírky, výšky a určitého tvaru a že nič nemôže byť absurdnejšie ako tvrdiť
toto o Bohu, bytosti absolútne nekonečnej. - No popri iných svojich
zdôvodneniach, ktorými sa usilujú toto dokázať, prr .ísa len zTeteľne uka-
zujú, že od božej prirodzenosti vôbec oddeľujú samotnú telesnú čiže
rozpriestr.anenú substanciu usudzujúc, že je Bah-om stvorená. Ale z akej
božskej moci by mohla byť stvorená, už von'koncom nevedia; to jasne
dokazuje, že sami nerozumejú tomu, čo hovoria. podľa mojej mienky,
som, myslím, dosť jasne dokázal (pozri korol., propozíciu 6 a schól. 2,
propozíciu 8), že nijaká substancia nemôže vzniknúť alebo byť stvorená
z inej. Ďalej som v propozícii 14 ukázal, že mimo Boha nemôže existo-
vať ani byť myslená nijaká substancia a na základe toho som tiež uošiel
k záveru, že rozpriestr.anená substancia je jedným z nekonečných atri-
bútov Boha. Pre dôkladnejšie objasnenie veci chcem vyvrátiť .argumenty
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P.rotivní~O:,. sústreďujúce sa na na.sledu·úce. p '. ,
Cl~~ ~hal je substanciOu, .skladá sa rxxil, '. o p~ve., H.motna substan-
raju, ze by mohla byť nekoneč , ~ nich z casti, dm teda popie-
V tľ , ecna a v dosledku + ·h ".ysve UjU to na mnohých príkladoch . ro o .pn:naJ.ezať Bohu.
vedzme, že je hmotná substa . L' j,ed,en-dva z nich uvediem. Po-
len" d • nela neK.onecna a m l' "a na ve casti: potom každ' • ť b ' ys Ime Sl, ze je rozde-
nečná. Ak Ibude konečná b dacads ude alebo koneoná, alebo rieko-
koneč 'h •. ,u e sa te a nekonečno s],Q]cl ť d

cn~c , co je nezmyselné. Ak bude ' . ' ,a a z voch dielov
nekonecno, ktoré je dva razy v ..·vo ko ;eh~J:ecna, vyskytuje sa teda
absurdné. acsie a ruhe nekonečno, čo je takisto

Ďalej: Keby sa nekanečná v ličí
~lh~111,musela by sa sklada ť z tak ,:~clTla meT~a meradlom jednu stopu
cash; tak by to bolo aj' pr' ~ to nekonecne mnohých stopu dlhy' ch
b • k L _ l meran] meradlom dl!h' .

y. vsa LXJIlojedno nekonečné čísl d 'ť' ym jeden palec. Potom
nečné číslo. o vanas raz väčšie ako druhé neko-

Napokon- My l' . d. s Ime Sl ve priamky AB a AC ( b
or. 1), vychádzajúce

B

A

Obr. 1 c
z jedného bodu 'ak' •. , nej ej nekonecnej kvantír •.
na 1St~ a určitú vzcJi,alenosť. Ak ich vš ly, spocla.tku vzdialene od seba
sa, .prlrodzene, vzdialenosť medzi B aak don~~~necna predlžuj~111e, bude
vzdIalenosti konečnej stane zdi l C zvacsovať, až sa IIlapokon zo
kladu nekonečnej kvanti1y ; ;~ e~~sť nekonečná. Teda ak z predpo-
zmysly, usudzujú že telesná YPbyvtaju. (ako sa nazdávajú) takéto ne-

, su s ancia mu ' b ťa preto nepatrí k bytiu Boha. Sl y nevyhnutne konečná,
Druhý dôkaz čerpajú ta'kisto z . "".

Boh, tvrdia ,ako nana' '. d k najvyssej ddlconalosti Boha Totiž
, ajvys o onadé'b tie ,. . l' lZ

telesná substan.cia, 'keďže je d lit 1'. ,y ':r;-emoze mať trpné stavy: avšak
l' e l e na trpné stavv rnas

vyp yva, že telesná substancia ne trí k av! moze mať; z toho teda
Toto sú dôkazy ako ich n hP~dl samotnemu bytiu Boha.

1 " d ' ac a 2Jam u s . l'UjU okázať, že telesná ,substa . '. ptsovaŕa OV, ktorými sa usí-
l10Cla me je hodna božske: . od .

j prin zenosn
268
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a že jej memôže náležaŕ. Pravda, každý pozorne mysliaci človek zbadá,
že na to som už dal odpoveď, lebo všetky tieto dôkazy spočívajú iba
na predpoklade, akoby telesná substancia pozostávala z častí, čo, ako
som už ukázal (vpropozícii 12 a korol. z propozície 13), je nezmy-
sel. - Kto ďalej správne pouvažuje o veci, zbadá, že všetky oné
nezmysly (predpokladajúc, že sú to skutočne všetko samé nezmysly,
o čom sa teraz nechcem prieť), z ktorých chcú uzatvárať, že rozprie-
stranená substancia je konečná, nevyplývajú ani tak z číreho predpokladu
nekonečnej kvantity, ale skôr z predpokladu, že nekonečná kvantita je
merateľná a skladá sa z konečných častí; a preto z nezmyselností,ktoré
z toho vyplývajú, ani nemôžu usudzovať na nič iné, ako že nekonečná
kvantita je nernerateľná a nemôže sa skladať z konečných častíc. To
isté som však už (propozícia 12 atď.) dokázal. Teda šíp, ktorý oní
protivníci namierili na mňa, zasahuje v skutočnosti ich samých.

Ale ak už teda sami z týchto svojich nezmyslov predsa len chcú
uzatvárať, že rozpriestranená substancia musí byť konečná, tak si počí-
najú, ako keď si niekto vymyslí, že kruh má vlastnosti štvorca, a potom
z toho vyvodzuje, že kruh nemá stred a polornery, ktoré by boli rovnaké.
Totiž oni si predstavujú telesnú substanciu, ktorá sa predsa nedá
chápať ináč, len ako nekonečná, jednotná a nedeliteľná (pozri propo-
zíciu 8, 5 a 12), ako zloženú z konečných častí, mnohonásobne zloženú
a delítelnú, aby potom z toho mohli uzatvárať, že je konečná. Tak si
vedia aj iní, ktorí si predstavujú, že priamka sa skladá z bodov, nájsť
množstvo argumentov, že priamkunemožno deliť donekonečna. A sku-
točne je nemenej nezmyselné tvrdiť, že telesná substancia sa skladá z te-
lies alebo častíc, ako tvrdiť, že teleso sa skladá z plôch, plochy z čiar
a čiary z bodov.

To musia predsa priznaj aj všetci tí, čo vedia, že jasný rozum
ncklame, ale najmä tí, čo tvrdia, že nejestvuje prázdny priestor. Veď
keby sa dala telesná substancia tak rozdeliŕ, aby jej časti boli skutočne
rozlíšené, prečo by potom nemohla byť jedna éasť zničená, zatiaľ čo
ostatné časti by boli navzájom spojené tak ako predtým? A prečo musia
všetky k sebe tak priliehať, aby nevzniklo vákuum? Veď predsa z vecí
skutočne od seba oddelených jedna môže byť bez druhej a môže ostať
vo svojom stave. Teda keďže v prírode niet prázdneho priestoru (o čom
si povieme inde), ba všetky časti musia byť navzájom tak spojené, aby
nevzniklo vákuum, z toho vyplýva, že častí sa v skutočnosti nedajú deliť,
1. j. že telesná substancia, pokiaľ je substanciou, je medelítelná.

Ak sa však niekto predsa lem. spýta, prečo máme už od prirodze-
nosti sklon k tomu kvantitu deliť, tomu odpoviem: My kvantitu chápeme
dvojakým spôsobom: abstraktne čiže podľa vonkajšieho vzhľadu, totiž
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tak, ako si ju predstavuj-eme zm slove l b
sam'Otným rozumovým P'OznanímY Ak ; ~ eo. a~o substanCÍu, čo sa deje
je v n!ašej predstave (čo robieva~e ľa,~~ pn~hadame na kvan~itu, ako
ako 'kúnečná deliteľná a ' l v , v , a často), bude sa riarn javiť

, , z ozena z cas'hc' ak v 'hl'
v rozume, budeme ju ch a' ť kb' . na nu pn r.adame, ako j'e
b . pa a o su stanci v. , '

ude sa nám javiť ako sm t v d vu - co Je velmi ťa:žké -
. d ,e ú uz ústatúcne d 'k' l' 'kJe notnä a nedeliteľna' Pre v tk' h 'h o aza l, a o nekonečná. vse yc tyc vd" '
predstavivosťou a rozumom' d' . co ;,e la robíŕ rozdiel medzi
v. v , je toto osŕ jasne riaí .. k .
ZIme, ze hmota je všade rovn k' v. ' ' ajrna a pntom uvá-

da a, a cash na nej' sd"vte y, .ak si ju myslíme akolb l a aju rozoznávať iba
. . v' y ma a stavy rozličnéh d hjej casti rozlišovať len vzhľ d fO' ru, u; preto možno
b . a om na ormy .byť .
ytíe, Napr. chápeme že vod 'k' ľ . la, no me na .skutočné

časti jedna od druhej' 'da' , ddelíŕ. ia je vodou, možno deliť a že sa jej
, JU o el; me je t Vk v _ ., .

nou su'bstanciou' potom . v o vsa mozne, pokial je teles-
, JU nemozno an' ro d l·ť· . v

voda, pokiaľ je vodou vznl'k' "k' l Z el, am oddehť. Dalej,
". ' a a zarn a· Tlaproť tk,nevzmka, ani nezaniká. ,lomu a o ,substa[)Jcla ani

Tým som, myslím, dosta1Jočne od o d J
sa tak isto zaHadá na tom v h po ve a na druhú !l1ámietku, ktorá

,ze rnota pokiaľ' b .a skladá sa z častí. Preto v, tak:' je su s,tanclOu, je deliteľná
hm ze o t nie Je nevie v b

ota hodná božskej' prírod . k " m, preco y nemala byť
. zenosn, eď p cl ( dl'

mimo Boha nemôže existovať .. k' bre sa. po a Propozície 14)
uviesť do neJakého stavu ] t d

n
:ja a vSu stancla, ktorá by ju mohla

d '. . a vr Im: Vsetko'e B h veje, deje sa len a len podľ 'k j v 'o u, a vsetko, čo sa
, a za onov !l1ekO!l1eČlle'b ,v k" .

a vyplyva z .nevyhnutnosti jeho b ť (k j ozs ej pruodzenostl
vôbec nemožno hovoriť že b B hY Ida .a:vo' tú zaraz ukážem); a preto

, y o o mecoho' 'h l
rozpriestranená substancia nebola hodna b v. m.e o trpe '. alebo že by
predpnklade, že [e delitel', 'l v o.zej pnrodzenosh, ba ani pri

na, en co sa pnpusť v .
nečnä, - No nateraz dosť o tom. l, ze je večná a neko-

musí teda 'z tejto nevyhnutnosti nevyhnutne vyplývat aj nekonečné neko-
nečnými spôsobmi (t. j. všetko, čo možno nekonečným rozumom pocho-
piŕ}. A práve to sme mali dokázať.

Korolárium J. Z toho vyplýva: l. Boh je pôsobiaca príčina
všetkých vecí, ktoré možno nekonečným rozumom pochopiť.

Korolárium II. 2. Boh je touto príčínou prostredníctvom seba samé-
ho, a nie prostredníctvom náhodného.

Korolárium JII. 3. Boh je absolútne prvotná príčina.

17. PRO P O Z Í C l A

Boh koná iba podľa zákonov svojej prirodzenosti, a nie z prinútenia
niekoho iného.

Z nevyhnutnosti bože' . d .
" - ( ." J priro zenosu musí vyplývať "tk

nec ne t. J. vsetko, čo možno nek "_ use o
nečnými spôsobmi, onecnym rozumom pochopiť)

neho-
neho-

Dôkaz. Práve teraz v 16. propozícii sme ukázali, že nekonečné
vyplýva absolútne z čírej nevyhnutnosti božej prirodzenosti alebo (čo
je to isté) z čírych zákonov tej istej prirodzenosti. A zasa v propozícii 15
sme dokázali, že bez Boha nemôže nič existovaŕ cani si nemožno nič
predstaviť, ale že všetko je v Bohu; preto mimo neho nič nemôže byť,
čím by bol determinovaný alebo nútený konaŕ, a tak Boh aj koná iba
podľa čírych zákonov,a nie z prinútenia niekoho iného. A 'práve to sme
mali dokázať.

Korolárium J. Z toho vyplýva: 1. Niet nijakej príčiny, ktorá by
ho zvonka či znútra podnecovala konať okrem dokonalosti jeho vlast-
nej prirodzenosti.

Korolárium II. 2. jedine Boh je slobodná príčina. Lebo iba Boh
existuje už z čírej nevyhnutnosti svojej prirodzenosti (podľa propozí-
cie II a korol. 1 k propozícii 14) a koná z čírej nevyhnutnosti svojej
prirodzenosti (podľa predchádzajúcej propozície), a tak je teda jedine
on slobodná príčina.

Schôlium: Iní ľudia si myslia, že Boh j-. preto slobodná príčina,
lebo vraj môže spôsobiť, aby sa nestalo, čiže aby on sám neuskutočnil
to, čo ako sme povedali, vyplýva z jeho prirodzenosti, 1. j. to, čo je
v jeho moci. Ale to je to isté,akoby povedali, že Boh môže zapríčiniť,
aby nevyplýva lo z prirodzenosti trojuholníka, že sa jeho tri uhly rovnajú
dvom pravým, čiže aby z danej príčiny nevyplynul účinok, čo je absurd-
né. Ď,alej ukážem, a to aj bez pomoci tejto propozície, že k prirodzenosti
božej nepatrí ani rozum, arrí vôľa. Pravda, viem o viacerých ľuďoch,
čo si myslia, že môžu dokázať, že k božej prirodzenosti prináleží zvrcho-
vaný rozum a slobodná vôľa. Veď vraj nepoznajú nič dokonalejšie, čo
by mohli Bohu pripisovať, ako to, čo je u nás u ľudí najvyššia dokona-

16. PRO P O Z Í C l A

Dôkaz. Táto Propozicia musí b ť . .' v,
z danej definície ktorej"koľvek . Y jasna koazdemu, kto uváži, že
k ' veCI rozum vyvod . . 'ltore z nej (t. j. zo samot . d . zuje VI3'Oere v.astnosti
, . nej po staty veci) nevyh tI' . , 'tym vIaceré, čím viac realit z h . nu ne vyp yvaju, a to

Keďže však božia prirodze y ťa r,nuje v ,sebe podstata definovanej veci.
definície 6), z ktorých .každn~s ~~ a~sol~tne nekonečné atribúty (podľa

y vyja ruje aj nekonečné bytie svojho druhu
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losť. Potom, i keď si Boha predstavujú ako naozaj nanajvýš múdreho,
jednako neveria, že by mal moc spôsobiť, aby sa stalo všetko, čo si sku-
točne myslí. Vraj rkeby bol Boh stvoril všetko, čo je v 'jeho intelekte,
potom by už nebol býval mohol ďalej stvoriť nič - a to podľa nich
odporuje všemohúonosti božej. A tak teda radšej tvrdia, ie Boh je ku
všetkému indiferentný a že okrem toho, čo sa už rozhodol stvoriť z akejsi
absolútnej vôle, nie je už tvorcom ničoho iného. No ja som, my sIírn , dosť
jasne ukázal (pozri prop. 16), že z najvyššej božej moci čiže z neko-
nečnej jeho prirodzenosti nevyhnutne vyplývalo, alebo s tou istou nevy-
hnutnosťou ešte stále vyplýva nekonečné nekonečnými spôsobmi, t. j. všet-
ko, práve tak ako z prirodzenosti trojuholníka vyplýva na večné veky,
že jeho tri uhly sa rovnajú dvom pravým. A preto všemohúonost božia
bola skutočne od večnosti a naveky aj ostane v rovnakej skutočnosti.
A takto sa aj, aspoň podľa môjho úsudku, javí všemohúcnosť božia ako
oveľa dokonalejšia, Zdá sa mi, že moji protivníci všemohúcnosť božiu
,(ak sa tak smiem otvorene vyjadriť) dokonca popierajú. A to tým, že sú
nútení priznať, že Boh myslí, má na mysli nekonečne mnoho stvoriteľ-
ných vecí, ale nikdy ich nebude môcť stvoriť, lebo inakšie by podľa nich,
keby bol stvoril všetko, čo si myslí, vyčerpal všetku svoju všemohúcnosť
a stal by sa nedokonalým. Aby sa teda ubezpečili o božej dokonalosti,
dochádzajú až k tomu, že musia zároveň zisťovať, že on sám nemôže
zapríčiniť všetko, na čo sa jeho moc vzťahuje. No neviem, či by sa
mohol zrodiť nejaký výmysel ešte absurdnejší ako toto, alebo všemohúc-
nosti božej ešte viac odporujúci.

Teraz ešte pár slov k intelektu a vôli, ktoré my ľudia všeobecne
pripisujeme Bohu. Totiž aik rozum a vôľa patria k večnému bytiu božie-
mu, treba tu pod obidvoma týmito atribútmi dozaista rozumieť niečo
celkom iné, ako sa obyčajne rozumie. Lebo ten rozum a vôľa, ktoré by
prípadne tvorili bytie Boha, museli Iby sa líšiť od nášho ľudského rozu-
mu ako nebo od zeme a nemohli by sa zhodovať v ničom inom, iba
v názve. Totiž asi tak, ako sa zhoduje Veľký pes-súhvezdíe a štekajúci
pes-živočích. Dokážem to takto: Keby rozum patril k božej priro-
dzenosti, nemohol by v dôsledku svojej prirodzenosti - ako náš ro-
zum - existovať neskôr (ako mnohí predpokladajú) než myslené veci,
alebo 'súčasne s nimi, pretože Boh je čo do kauzality prvší ako všetky
ostatné veci (podľa korol. l k propozícii 16). Naproti tomu pravdi-
vosť a formálna podstata vecí sú preto také, aké sú, lebo ako také existujú
objektívne v božom intelekte. A preto boží intelekt, pokiaľ ho ponímame
ako taký, 'ktorý tvorí 'božie bytie, je skutočne príčinou vecí, a to tak
ich podstaty, ako aj existencie. A to si, zdá sa, všimli aj tí, čo tvrdili, že
intelekt, vôľa a moc božia, to je to isté. Teda ak je boží intelekt jediná
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ib. '1') tak ich podstaty, ako aj
" (k me už o Jasm 1 I na'"'na vecí totiz a o s 'd' h líšiť ako so zrete ompncl' h tne sam o mc ' liš od

existencie, musí. sa n:;~e~:m na existenciu. Lebo ,"~čino~ ~ 'elS~apr.
podstatu, tak aj so " má od svojej prícmy- aJ .•
svojej príčiny presne v, tou:, c~ak odstaty iného človeka. To je t~t1Z
"lovek príčinou existenCie, me vS

d
P A'

U
dvaja ľudia, pokiaľ ide o Ich

c 'd A tak sa te a moz l"'ť A preto ak
večne platn a prava. k ľ 'de o ich existenciu, isn. k b
podstatu, zhodovať, ale po la l'k t'm existencia druhého. No e Y

. . d ého nezam ne y '"'1 by sazaniká existenCla Je n , . d éh stať sa klamnou, zmci a
mohla byť zničená podst~ta dl~ ne ~ a ec ktorá je príčinou i podstaty

, podstata druhého. V dosle u t? o vod' ~ kého účinku odlišovať tak
aj h ,", ku mUSI sa ta '" a
i existencie nejaké o ucrn '. zreteľom na existenciu a nemoz,e s
so zreteľom na pod.s;atu,. ako ~~ s~k ako sme to dhceli dok~z~ť, v na:~e.
s ním zhodovať v mcom inom, 1 a hl'. postupo;yať aj pokiaľ Ide o voľu,

, A bom by sme mo 1A tým istym sposo ,
A" každy' ľahko príst.ako na to moze

18. PRO P O Z Í CIA
, ' ' a nie vonkajšia príčina všetkých vecí.

Boh Je ~manentna, h
," mocou Bo a

'"" .' ie v Bohu a musí sa tiez ~o. . _
Dôkaz. Keďze vsetko, co Je" J dB' h (podľa karolana 1 k pro

" 15) Je te a o , M' ohá ať (podľa propozlCle, ,," m To po prve. im
c ap __', šetkých vecí, ktore su v no . , (odIa
pozícii 16) pncma v . b '(podľa propozície 14.), t. J. P
Boha nemôže byť nijaká su s~an~la, tvovala mimo Boha sama o~:~e,
definície 3) nijaká vec, ktora y. Je.s ntná a nie vonkajšia pncma

d hé Teda Boh Je lmane ,To by bolo po ru e., '
vecí. A práve to sme mal! dokazať.

19. PRO P O Z Í CIA

Boh čiže všetky atribúty Boha sú večné, , '
, b . (p:>dľa propozlcle

dľ d f' tcie 6) Je <,ol stancia ,
Dôkaz, Boh (po a e im 1 7) k prirodzenosti ktorej

ll) nevyhnutne existujúca, t. j .. (~odladPrf~p:· ktorej vyplýva existen-
, l b ( . te to ISte) z e írncie " h b

Patrí existenCia a e o co J ,,' 8) "' pod atributml Bo a tre a
, ( dIa dehmcle vecný. b " b

cia sama, a p~eto Je yo ( odla definície 4) vyjadruje bytie ozej s~ -
potom rozumieť to, oo Pb" A práve toto musia, ako hovonm,

" áleží k su sta:nCl1. b 'patrí
stancie, t. j. to, co ~ ibút Ale k prirodzenosti su st~nc~e "d'
zahrnovať v sebe aj samy atri y', .. 7) večnosť teda mUSI aj kaz y

" d kázal v propoZ1Cll ' " , A ráve
(ako som to uz o • ť tak sú teda všetky vecne. p
atribút zahrnovať v sebe veonos , a
to sme mali dokázať. , . itá eľmi jaSlIle aj zo spôsobu, kto-

Scnôluun- Táto propoZ1Cla vySVl a v
273

18 Antológia VI



rým som (propozícia ll) dokázal existenciu Boha. Z tohto dôkazu je
naozaj zrejmé, že existencia Boha, ako aj božie bytie sú večné pravdy. Na-
ostatok (v propozícii 19, Princípy Cartesiove+) som večnost Boha doká-
zal aj iným spôsobom, takže to tu nemusím ešte raz opakovať.

20. PRO P O Z Í C l A

Existencia Boha a jeho bytie, to je jedno a to isté.

Dôkaz. BQh a všetky jeho atribúty sú (podľa predchádzajúcej pro-
pozície) večné, t. j. (podľa definície 8) každý z jeho atribútov vyjadruje
existenciu. Teda tie isté atribúty Boha, ktoré (podľa definície 4) vy-
jadrujú večné božie bytie, vyjadrujú zároveň i jeho večnú existenciu, t. j.
to isté, čo vytvára bytie Boha, vytvára súčasne aj jeho existenciu, a tak
sú táto jeho existencia a jeho bytie jedno a to isté. A práve to sme mali
dokázať.

Korolárium J. Z toho nasleduje: Existencia Boha, tak ako aj jeho
bytie sú večná pravda.

Korolárium II. Ďalej: Boh čiže všetky atribúty Boha sú nemenné.
Veď keby sa menili vzhľadom na svoju existenciu, museli by sa (podľa
predchádzajúcej propozície) meniť aj vzhľadom na svoje bytie, t. 'j. (čo
je samozrejmé) museli by sa stať z pravdivých atribútov atribúty ne-
pravdivé, a to by bolo absurdné.

21. PRO P O Z Í C l A

Všetko, čo vyplýva z absolútnej prirodzenosti nejakého atribútu
Boha, muselo existovať yždy' a ako nekonečné, čiže je práve pro-
stredníctvom tohto atribútu večné a nekonečné.

Dôkaz. Myslime si, pokiaľ možno (totiž ak toto popierame ), že
z absolútnej prirodzenosti Boha v istom atribúte Boha vyplýva niečo,
čo je konečné a ČQ má ohraničenú existenciu čiže trvanie, napr. ideu
Boha v myslení. Ale myslenie, práve preto, že sa pokladá za atribút
Boha, je (podla propozície ll) už svojou prirodzenosťou nekonečné.
Pravda, pokiaľ má samo myslenie ideu Boha, pokladá sa za konečné.
Lenže (podľa definície 2) sa môže chápať ako konečné iba vtedy, ak je
opäť ohraničené samotným myslením. Ale nie myslením, pokiaľ tvorí
ideu Boha, zatiaľ sa totiž považuje za konečné: teda myslením, pokiaľ

l Principia Cartesii - skoršie Spinozovo dielo.
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nevytvára ideu Boha: tá však predsa (pod~a === l:) ~usí nevy-
hnutne existovať: Vyskytuje sa teda mysleme, ktore nevytvara Ideu Boha,
a preto z jeho prirodzenosti, pokiaľ je to myslenie a~solú~ne, nevyplý~a
nevyhnutne idea Boha (prirodzenosť božia sa tu totiž chape ako vy tva-
rajúca aj nevytvárajúca ideu Boha), čo je pr~ti_h~p~téze. , _,

Preto ak idea Boha v myslení alebo meco me (nezáleží na tom,
čo sa vezme lebo dôkaz je všeobecne platný) v niektorom atribúte Boha
vyplýva z ~evyhnutnosti absolútnej ?r!rodzenosti sa~otného toho atri-
bútu, musí to byť nevyhnutne nekonecne. Toto po prve.

Ďalej to, čo takto vyplýva z nevyhnutnej prirodzenosti nejakého
atribútu nemôže mať ohraničené trvanie. Totiž ak toto popierame, pred-
pokladajme, že sa v niektorom božom atribúte vyskytuje vec, vyplýva-
júca z nevyhnutnej prirodzenosti nejakého atribútu, napr. idea Boha
v myslení, a o tejto idei predpokladajme, že nikdy neexistovala alebo
nebude existovať. Keďže sa však myslenie pokladá za boží atribút, musí
existovať aj nevyhnutne aj nemenne (podľa propozície II a korolária II
z propozície 20). Preto mimo hraníc trvania idey Boha (veď sa pred-
pokladá, že nikdy neexistovala alebo nebude existovať) myslenie bude
musieť existovat bez idey Boha. Toto je však proti našej hypotéze, lebo
sa predpokladá, že z daného myslenia nevyhnutne vyplýva idea Boha.
Teda idea Boha v myslení alebo niečo, čo nevyhnutne vyplýva z abso-
lútnej prirodzenosti nejakého atribútu Boha, nemôže mať ohraničené trva-
nie, ale práve v dôsledku toho istého atribútu je večné. To bolo to dru-
hé, čo sme mali dokázať.

Uvedomme si, že to isté musí platiť o každej veci nevyhnutne vy-
plývajúcej z absolútnej prirodzenosti božej v niektorom atribúte božom.

22. PRO P O Z Í C l A

Všetko, čo vyplýva z nejakého iného atribútu Boha, pokiaľ je modi-
fikovaný modifikáciou existujúcou pr .istrednictuom toho istého atri-
bútu nielen nevyhnutne, ale aj nekonečne, musí takisto existovať
nielen nevyhnutne, ale aj ako nekonečne.

Dôkaz. Dokazovanie tejto propozície prebiehalo tým istým spôsobom
ako dokazovanie predchádzajúcej propozície.

23. PRO P O Z Í C l A

Každý modus existujúci nielen ako nevyhnutný, ale aj ako neko-
nečný musel nevyhnutne vyplynúť alebo z absolútnej prirodzenosti
nejakého atribútu Boha, alebo z nejakého atribútu modifikovaného
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takou modifikáciou, ktorá existuje nielen nevyhnutne, ale aj neko-
nečne.

v Dôkaz. M~dus, totiž SpOCIva v niečom inom ako v Tom, pomocou
co~.? ho treba laJ ch~pať (podľa definície 5), t. j. (podľa propozície 15)
moze byť pochopeny v samotnom Bohu a len pomocou Boha samého.
Teda :k, sa modus chápe ako nevyhnutne existujúci a jestvujúci ako
nekone.cn!, nev~~nutne uza~retý alebo spoznaný prostredníctvom nejaké-
ho atTl?utu bozIeho, pokíal sa ten istý atribút chápe ako vyjadrujúci
~e~onec~osť ,a nevyhnutnosť existencie čiže (čo je podľa definície 8 to
I~te) vecn~sť, t. j. (podľa definície 6 a propozície 19) pokiaľ sa abso-
lutne .myslou p~zoruje. Teda modus tým, že existuje nielen nevyhnutne,
al,e aj ~e~onecn:.' musel vyplynúť z absolútnej prirodzenosti neja-
k:~? atnbutu. bozleho, a to buď bezprostredne (o tom bližšie v propo-
ZICH ~1) '. bu~ prostr~níctv~m nej~kej modifikácie, vyplývajúcej z jeho
ab.sol~tneJ. pnrodzenosh, t. J. (podla predchádzajúcej propozície), ktorá
eXIs~uJe nielen nevyhnutne, ale aj nekonečne. A práve to sme chceli
dokazať.

24. PRO P O Z Í C l A

Bytie vecí, ktoré stvoril Boh, nezahrnuje v sebe existenciu.

.v Dôk~z vysvitá z definície 1. Veď to, čoho prirodzenosť (pozorovaná
tOhz. my.slou

v
sama osebe) zahrnuje existenciu, je príčinou seba samého

a existuje ~~ zo samej nevyhnutnosti svojej prirodzenosrj
v ~or~lanum. Z toho nasleduje: Boh nielenže je príčina, aby veci

začali e~lst~va ť, ~le aj aby v existovaní pretrvávali, čiže (aby som použil
scholashcky termín) Boh je príčina bytia vecí. Lebo či už veci existujú
alebo. n~exist.ujú, kedyko!vek si bližšie vŠÍJm.ame ich bytie, zisťujeme, že
tot,~. Iste .bytIe .neza~rnuJe v sebe ani existenciu, ani trvanie. A preto
?n~mou ~ch eXIs.tencIe a trvania nemôže byť podstata, ale len Boh, lebo
jedine k Jeho pnrodzenosti patrí existencia (podľa korolária l propozŕ-
CIe 14). '

25. PRO P O Z Í C l A

Boh je pôsobiacou príčinou nielen existencie vecí, ale aj ich bytia.

Dôkaz. Ak toto popierame, Boh nie je príčinou bytia vecí; a preto
(podľa axiómy 4) možno bytie vecí pochopiť bez Boha: to je však
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(podľa propozície 15) nezmyselné. Teda Boh je príčina existencie aj bytia
vecí. A práve to sme mali dokázať.

Schólium. Ešte zrejmejšie vysvitá táto propozícia zo 16. propozície.
Z tej totiž vyplýva: Z danej božej prirodzenosti treba nevyhnutne
usudzovať nielen na by tie, ale aj na existenciu vecí, a to, stručne pove-
dané, v tom zmysle, v akom sa Boh nazýva príčinou seba samého (causa
sui), musí sa tiež nazývať príčinou všetkých vecí, čo bude ešte zreteľ-
nejšie z nasledujúceho korolária.

Korolárium, Jednotlivé veci nie sú nič iné ako stavy čiže mody
božích atribútov, ktorými sú atribúty Boha vyjadrené istým a určeným
spôsobom. Dôkaz o tom vysvitá z propozície 15 a definície 5.

26. PRO P O Z Í C l A

Vec určená na nejakú činnosť bola na ňu nevyhnutne určená Bo-
hom, ale na činnosť nemôže sama seba určit vec, ktorú na to neurčil
Boh.

Dôkaz. To, pomocou čoho sú veci, ako sa hovorí, určené na nejakú
činnosť, je nevyhnutne niečo pozitívne. (čo je samozrejmé); a preto je
Boh z nevyhnutnosti svojej prirodzenosti pôsobiaca príčina tak svojho
bytia, ako aj svojej existencie (podľa propozície 25 a 16). To bolo po
prvé. Z toho tiež veľmi jasne vyplýva, čo sa predkladá ako druhé. Veď
keby mohla vec, ktorá nie je Bohom určená, určiť seba samu, bola by
prvá časť tohto dôkazu nepravdivá, čo je, a.ko sme ukázali, nezmyselné.

27. PRO P O Z Í C l A

Vec určená na nejakú činnosť od Boha nemôže urobiť seba samu
neurčenou.

Dôkaz. Táto propozícia vyplýva z tretej axiómy.

28. PRO P O Z Í C l A

Nijaká jednotlivina čiže vec, ktorá je konečná a má determinovanú
existenciu, nemôže existovať ani byť determinovaná pre činnosť,
ak len nie je pre existenciu a činnosť determinovaná inou príčinou,
tiež konečnou a s determinovanou existenciou. A zasa ani táto príčina
nemôže existovať ani byť determinovaná pre činnost, ak len nie je
determinovaná pre existenciu a činnosť inou príčinou, ktorá je práve
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29. PRO P O z Í C l Atak konečná a má determinovanú existenciu, a tak by sme mohli ísť
donekonečna.

V prírode sa nevyskytuje nič náhodné, ale všetko je z .nevy~nutn~~ti
božej prirodzenosti determinované pre istý spôsob eXistencie a cm-

nosti .
Dôkaz. Všetko, čo je determinované pre existenciu a činnosť, je

takto determinované od Boha (podľa propozície 26 a korolária k propo-
zícií 24). Ale to, čo je konečné a má determinovanú existenciu, nemohlo
byť odvodené z absolútnej prirodzenosti nejakého božieho atribútu; lebo
čokoľvek vyplýva z absolútnej prirodzenosti nejakého božieho atribútu,
je nekonečné a večné (podľa propozície 21). Malo by to teda vyplývať
z Boha alebo z niektorého jeho atribútu, pokiaľ sa posudzuje ako neja-
kým spôsobom dotknutý, veď mimo substancie a modov nič neexistuje
(podla axiómy l a definície 3 a 5) a ani mody nie sú (podľa korolária
propozície 25) nič iné ako stavy božích atribútov. Ale z Boha alebo
nejakého jeho atribútu, pokiaľ je v stave modifikácie, ktorá je večná
a nekonečná, nemohlo to takisto vyplynúť (podľa propozície 22). Muselo
to teda vyplynúť alebo byť determinované pre existenciu a činnosť od
Boha, alebo z niektorého jeho atribútu, pokiaľ bol modifikovaný modifi-
káciou, ktorá je konečná a má determinovanú existenciu. To by bola
prvá časť propozície. Po druhé: Táto príčina alebo tento modus musel
byť opäť (z toho istého dôvodu, na základe ktorého sme dokázali prvú
časť propozície) rovnako determinovaný inou príčinou, takisto konečnou
a s determínovanou existenciou, a táto zase (z toho istého dôvodu)
druhou, a tak až (z toho istého dôvodu) donekonečna. A práve to sme
mali dokázať.

Schólium. Keďže niektoré veci museli Ibyť stvorené Bohom bezpro-
stredne, totiž tie, ktoré nevyhnutne vyplývajú z jeho absolútnej priro-
dzenosti, a prostredníctvom týchto prvých iné, ktoré však bez Boha
nemôžu ani byť, ani sa nedajú pochopiť, z toho vyplýva: Po prvé: Boh je
absolútne najbližšia príčina vecí ním stvorených, a nie príčina, ako sa
hovorí, sui generis. Veď účinky Bohra bez svojej príčiny nemôžu ani
byť, ani byť pochopené (podľa propozície a korolária z propozície 24).
Po druhé: Boha nemožno vlastne nazývať vzdialenou príčinou jednotli-
vých vecí, iba ak pre to, aby sme ich rozlíšili od tých, ktoré
stvoril bezprostredne alebo skôr (od tých), ktoré vyplývajú z jeho abso-
lútnej prirodzenosti, Pod vzdialenou príčinou rozumieme totiž príčinu,
ktorá nie je nijako spojená s účinkom, Ale všetko, čo je, je v Bohu
a závisí od Boha natoľko, že bez neho nemôže ani byť, ani sa nedá
~~ť. ~

Rozum, či už skutočne konečný alebo skutočne nekonečný, musí
ponímať božie atribúty a božie stavy a nič iné.

Dôkaz. Čokoľvek je, je v Bohu (podľa propozicie 15). Pravda,
Boha nemožno nazývať máhodnou vecou, lebo (podľa propozície ll)
existuje nevyhnutne, ale nie náhodne. Zati~ľ č~ mody bože) prirodz~-
nosti vyplynuli z nej tiež nevyhnutne, a me na~odne (p~ľa propoz~-
cie 16) a to či sa už božia prirodzenosť pomma absolutne (podľa
propozí~ie 21) a či ako_ určitým spôso?om det;:,~mino;aná pre činnosť
(podľa propozície 27). Dalej Boh je melen pricina tychto mo~ov, po-
kiaľ jednoducho existujú (podľa korolária z propozíc~e 24), ~le ~] v~podľa
propozície 26) pokiaľ sa považujú za determin:ovane .pre. nejakú _c~os~.
Lebo ak nie sú determinované od Boha (podľa tej iste] propoz.ície}, ]e
nemožné, a nie náhodné, aby seba samy determinovali. A naopak (podľa
propozície 27), ak sú determinované od Boha, je nemožné, ale nie ná-
hodné, aby urobili seba samy nedeterminovam.ými. Teda všetko. bolo
z nevyhnutnosti božej prirodzenosti: determinované nielen pre ex~sten-
eiu vôbec, ale aj pre existenciu a činnosť určitým spôsobom, a nahoda
neexistuje. A práve to sme mali dokázať.

Schólium. SMr než pôjdeme dalej, vysvetlím alebo skôr pripome-
niem, čo treba rozumieť pod slovami natura naturans - príroda tvo-
riaca a natura nraturata - príroda stvorená. Z predchádzajúceho, mys-
lím, vysvitá, že pod prírodou tvoriacou treba rozumieť to, čo je samo
sebou a čo možno samo sebou pochopiť, alebo také atribúty substancie,
ktoré vyjadrujú večné a nekonečné bytie, t. j. (podľa korolária l z pro-
pozície 14 a korolária l l z propozície 17) Boha, pokiaľ sa poníma ako
slobodná príčina. Prírodou stvorenc.i chápeme zasa všetko to, čo vyplýva
z nevyhnutnosti božej prirodzenosti alebo z každého atribútu b.ožieho;
t. j. všetky spôsoby božích atribútov, pokiaľ ich chápeme ako veci, ktore
sú v Bohu a ktoré nemôžu bez Boha ani existovať, ani sa dať pochopiť.

30. PRO P O Z íC l A

Dôkaz. Pravdivá idea sa musí zhodovať s tým, čo predstavuje (po-
dľa axiómy 6), t. j. (ako je samozrejmé) to, čo je v rozume objektívne
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