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1. KAPITOLA

Vztah metafyziky k ostatným vedám

Hladáme pociatky (princípy) a príciny súcna. a to zrejme pokial je
súcno.~. Lebo zdravie a dobrý stav majú istú prícinu, aj matematické
veci majú pociatky, prvky a príciny, a všeobecne ka'ždá veda, ci sa za..
kladá na pojmovom myslení, alebo má na nom len istú úcast, zaoberá
sa v presnom alebo menej presnom zmysle slova prícinami a princípmi.
Všetky tieto jednotlivé vedy však skúmajú urcité súcno a urcitý, presne
vymedzený druh, a nie súcno jednoducho alebo pokial je súcnom, a vô-
bec neuvažujú o veci, co je; jedny vychádzajú skôr z podstaty a objasnujÚ
si ju zmyslovým vnímaním, druhé si práve podstatu berú za predpoklad
a potom alebo presnejšie, alebo menej presne ukazujú, co všetko prináleží
rodu osebe, ktorým sa zaoberajú. Je teda zrejmé, že pri takomto postupe
nie je možný dôkaz podstaty alebo toho "co je to", ale je potrebný nejaký
iný spôsob vysvetlenia. Práve tak nevysvetlujú spomínané vedy otázku.
ci predmety, ktorými sa zaoberajú, sú alebo nie sú, pretože jedna a tá
istá úvaha má za úlohu objasnit, co vec je a ci je.

Pretože sa však aj fyzika, veda o prírode, zaoberá urcitým rodom
súcna - skúma totiž ten druh podstaty, ktorý má pociatok pohybu
a pokoja v sebe - jje zrejmé, že nie je ani vedou Jn"aktickou" vedou o ko-

naní, ani vedou poietickou, vedou o tvorení. Lebo v poietických vedách
je pociatok, ci je to 'rozum, umenie alebo nejaká schopnost, v tvoriacom
podmete, vo vedách praktických však v konajúcom podmete, . v jeho
slobodnom rozhodovaní; lebo to, co sme vykonali, a to, pre co sme sa
rozhodli, je to isté. Ak je teda cielom každej úvahy alebo konanie, alebo
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tvorenie, alebo pozorovanie, tak je aj fyzika druhom teoretického mysle.
nia, lenže teoretickým myslením o takom súcne, ktoré sa môže pohybovat,
myslením o cisto pojmovej podstate, pokial nie je odlucitelná.

Tu si však musíme vysvetlit, ako je to s bytnostou a s pojmom, le-
bo skúmat bez toho by znamenalo nic nerobit. Z predmetov definova-
nia predstavujúcich podmet, teda to "oo je to", jedny sú ako ploskonosé.
druhé ako ploské. Rozdiel je v tom, že ploskonosé s'a chápe v spojení
s látkou; ploskonosost totiž znamená ploský nos, ploskost však je,stvuje
bez vnfmatelnej látky. Lenže ked sa všetky prírodné veci chápu tak
ako ploskonosost, napríklad n08, oko, tvár, mäso, kosti a vôbec živá
bytost, dalej list, koren a vôbec rastlinstvo - tu sa totiž nirc nedá chá-
pat pojmove bez pohybu, ale všetko má látku - je zrej:rné, ako treba
v prírodnej vede skúmat a definovat to, co je vec, a preco tiež pozoro-
vanie duše v istom zmysle patrí prírooovedcovi, pokial totiž duša nie
je bez 'látky.

Z toho je teda jasné, že fyzika je teoretická veda. Ale aj matema-
tika je teoretická veda. Zatial nepotrebujeme mat istotu, ci skúma ne-
hybné a zároven oddelené: tolko je však isté, že niektoré matematické
útvary pozoruje ako nehybné a odlúcené.

Lenže ak je nieco vecné, nehybné a odlúcené, je jasné, že .p9znanie
toho je vec teoretickej vedy, a nie fyziky - fyzika totiž skúma véci v po-
hybe - ani matematiky, ale vedy, ktorá je obom nadradená. Fyzika sa
síce zaoberá odlúcenými, lenže nie nehybnými vecami!; niektoré odbory
matematiky sa zaober'ajú síce nehybnými, ale nie odlúcenými, lež v látke
sa nachádza1Úcimi vecami. Ale prvá veda skúma aj to, co je odlúcené, aj
to, co je nehybné. Všetky príciny, ale predovšetkým tieto, musia byt
vecné, lebo sú prícinami viditelných božských vecí.

A tak sú teda tri teoretické filozofické disciplíny: matematiki.1,
fyzika (prírodná veda) a teológia. Lebo ak je niekde nieco božské, je
bezpochyby v takej podstate a najdôstojnejšia z vied sa teda musí
zaoberat najdôstojnejším rodom. Teoretické vedy treba uprednostnovat
pred ostatnými vedami, teológiu však pred teoretickými v,edami.

Mohli by sme položit otázku, ci prvá filozofia je všeobecná veda,
alebo ci jej predmetom je urcitý rod súcna, a teda urcitá prirodzenost.
Lebo ani v matematických vedách neplatí všade to isté, pretože geometria
a astronómia pozorujú urcitú prirodzenost, zatial co všeobecná matema-
tika je spolocná všetkým. Ak teda okrem podstát od prírody jestvujúcich
inej podstaty niet, bola by prvou vedou fyzika; ak však je nejaká ne-
hybná podstata, je prvšia; veda o nej je prvá filozofia a je všeobecná,
pretože je prvá. Jej úlohou je skúmat súcno ako súcno, aj to, co ono je,
aj to, co mu ako súcnu priJSlúcha.
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