
TOMAS
AIWINIETIS

F'ilosofijos
traktatrt
rinktine

I s  l r r l l n t l  k r r l hos  v r . r t e .

ivadq ir paaiskinimus parzrii

ROMANAS PLECI{-AITIS

.VVW
Vilnius

margi raitai
2009



UDK 2;1i28
Thi l l

Versta i i:
Sancti Thomae de Aquino

OPERA OMNIA
ir.rssu Leonis XIII P. N{. edita. -
Roma. 1969-1979, t. 10, 42, 43

Knyga iiversta ir iSleista
vykdant Nacionalines lituanistikos pletros

2009-2015 metq programos projektq.
FinansiSkai reme

LIE'IUVOS MOKSI,O TARYBA

Apsvarste ir rekomendavo spausdinti
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tar5'lu

(2009 rn. spaiio 21 d.. protokolas Nr. 64)

Vt l  I l i b l io lekr r
Fi losol i . io: l  s l i r t i l  ' '  l i  l r t

tsuN 978-9986-09-390-9

it)Vertimas i Iietuvitt kalba.

ivadin is st ra ipsnis i r  paai ik in imai
Romanas Ple-i:kaitis. 2009

,q Vilniaus universitetas. 2009

APIE ESINI IR ESME

DE ENTE ET ESSENTIA



!i,anga

Kadangi, kaip sako Filosofasl)* ,,Apie dangrl ir
pasauli" pirmoje knygojel, mal,a klaida pradZioje
pasidaro didele pabaigoje, o esinys ir esme, kaip
teigia Avicena2) savo ,,Metafizikos" pradZioje2, yra
tai, k4 intelektas suvokia pirmiausia, todel, kad
del jq neZinojimo nepasitaikytq suklysti ir kad at-
skleistume su jais susijusius keblumus, reikia nu-
statyti, kq vardai esme v esinys reiikia, kaip jie

aptinkami fvairiose konkretybese ir koks jr4 santy-
kis su loginemis s4vokomis, butent gimine, ruiimi
ir skirtybe.

O kadangi paprastus objektus turime paZinti
paiing sudetinius ir nuo paskesniq prieiti prie
pirmesniq, kad nuo lengvesniq dalykq pradetas
moksias butq prieinamesnis, reikia nuo esinio
reik5mes eiti prie esmes reikdmes.

*  Nuoroda su skl iaustel iu ivmi paaiSkin i rnq,  nukel tq i  knygos galq.

o nuoroda be skliar.rstelio 2ymi bibliogralinq iinai4 puslapio apaiioje .

Bib l i jos personaZai  neaiSkinami.  -  /?ed.
j  
A r i s t o te l es .  De  cae lo .  l .  5 . 271b .

'  Auicenrta.  Nletaphysica,  I ,  c .  6.
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I skyrius

Taigi reikia Zinoti, kad, kaip teigia Filosofas

,,Metafizikos" penktoje knygoje't, esinys pats sa-
vaime nusakomas dvejopai: viena reikime - kaip
tai ,  kas skirstoma I  de5imt giminiq, k i ta reikSme -

kaip tai ,  kas i5reidkia teiginiq teis ingurn4. Sios
reikimes skiriasi, nes antrqja reikime esiniu
galima vadinti visa tai, apie k4 galima pasakyti
teigiamaji teigini, net jei jis neteigtq nieko, kas ti-
krai yra; del to stokojimas ir neigiamos apibreZtys
vadinamos esiniais, nes sakome, kad teigimas yro
prieiingas neigimui ir kad aklumas "r,ro akyje. Bet
pirm4ja reikime esiniu galima vadinti tik tai, kas
manoma esant daikte, todel aklumas ir panaius
dalykai pirm4ja reikime nera esiniai.

Tad vardas esme nera kilgs i5 esinio antr4ja
reik5me: juk kartais iia reik5rne esiniu vadina-
ma tai, kas neturi esmes, - tai akivaizdu stoko-
jimo atveju; bet vardas esme klldinamas i5 esi-
nio pirm4ja reikime. Todel Komentatorius'r) toje
padioje vietojea sako, kad pirmqja reik6me slrpran-
tamas esinys yra tai, kas i6rei6kia daikto esmg. O
kadangi, kaip sakyta. iia reik5me suprantamas
esinys skirstomas i deiimt giminiq, tai esme turi
reik5ti k4 nors bendra visoms prigimtims, del ku-
riq fvairus esiniai sutelkiami i fvairias gimines
ir ru5is: pavyzdZiui, ZmogiSkumas yra Zmogaus
esme, taip ir kitais atvejais.

Kadangi daiktas pr iskir iamas deramai gi-
minei ar rudiai  remiant is tuo. kas iSreiSkiama

tA r i s t o te l es .  Me taphys i ca ,  V ,7 ,  1017  a -
'  Auerroes. In Metaphls icnnr Ar istote l is .  I ,  5,  comm. 14.
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apibreZimu, nurodanciu, kas daiktas yra, todel
filosofai vard4 esme pakeite vardu esmidkumas
(quidditas)a,; pastarasis yra tai, ka Filosofas
daZnai vadina ,,tai, kas buvo buti", t. y. tan, del ko
kam nors budinga Stai tokia esatiss. Tai dar va-
dinama forma, nes, kaip sako Avicena ,,Metafizi-
kos" antroje knygoje6, forma iireiikiamas kiekvie-
no daikto apibreZtumas. Dar kitaip tai vadinama
prigimtimi, prigimti suprantant pirm4ja ii tq
keturiq prasmiq, kurias pateikia Boetijusi') kny-
goje ,,Apie dvi prigimtis"T, butent kai prigimtimi
vadinama visa tai, kq vienaip ar kitaip galima su-
vokti intelektu; juk daiktas intelektu suvokiamas
ne kitaip, o tik i5 jo apibreZimo ir esmes. Ir Fi-
iosofas ,.Metafizikos" penktoje knygojes sako, kad
kiekviena substancij a yra prigimtis. Tadiau atro-
do, kad Sia prasme vartojamas vardas prigimtis
rei5kia daikto esmg, susijusi4 su daiktui budingu
veikimu, nes joks daiktas nestokoja jam budingo
veikimo. O vardas esmiskumas apima tai ,  k4 Zymi
apibreZimas, bet esme vadinama atsiZvelgiant i
ta i ,  kad esinys egzistuoja per jA i r  jo je.

Kadangi esiniu bes4lygiSkai ir pirmiausia vadi-
namos substancijos, o paskui ir tam tikru atZvilgiu -

akcidencijos, todel esmg tiesiogine prasme ir tikrai
turi substancijos, o akcidencijos ja turi tik tam ti-
kru budu ir tam tikru atZvilgiu. Kai kurios subs-
tancijos yra paprastos, kai kurios - sudetines, o
esmg turi ir vienos, ir kitos; bet paprastose ji yra
tikriau ir iAkiliau, nes jq esatis yra iikilesne - juk
jos yra tq, kurios sudetines, prieZastis, bent jau

: '  Ar is tot t , lcs.  Metaphysica,  V,  "1.  101.1 b.

"  Auicennu. Metaphysica,  I I ,  2.
;  Boethius.  De persona et  duabus natur is ,  c .1 (PL 6-1.  col .  1341 Bt l ) .
I  Ar is tote les.  Metaohvsica.  V.  .1.  101,1 a.  b.
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pirmoji paprasta substancija, kuri yra Dievas. Bet
kadangi paprastq substancijq esmes nuo musq la-
biau pasleptos, reikia pradeti nuo sudetiniq subs-
tancijq esmiq, kad nuo lengvesniq dalykq pradetas
mokslas butq pr ieinamesnis.

II skyrius

Trumpai sakant, sudetinese substancijose for-
ma ir materija Zinomos, kaip Zmoguje - siela ir
kunas. Tadiau negalima sakyti, kad tik viena ii
jq vadinama esme. Ai5ku, kad daikto esme nera
vien materija, nes daiktas del savo esmes yra ir
paZinus, ir priskiriamas ruiiai ar giminei; tadiau
materija nera paZinimo pagrindas, ne pagal j4 kas
nors priskiriama ruiiai ar giminei, bet tik pagal
tai, del ko kas nors yra aktualiai. Vien tik forma
taip pat negali buti vadinama sudetines subs-
tancijos esme, nors kai kurie megina tai teigti.
Juk i5 to, kas pasakyta, aiiku, kad esme yra tai,
kas i5reiikiama daikto apibreZimu. O gamtiniq
substancijq apibreZimas apima ne tik form4, bet
ir materij4, nes antraip gamtos ir matematikos
apibreZimai nesiskirtq. Taip pat negalima sakyti,
kad materija i gamtines substancijos apibreZimq
itraukiama kaip jos esmes priedas arba kaip esi-
nys, nepriklausantis jos esmei, nes toks apibreZimo
budas budingas akcidencijoms, kurios neturi tobu-
los esmes ir del to i savo apibreZim4 turi isileisti
subjekt4, kuris nepriklauso jq giminei. Taigi ai5ku,
kad esme apima materijq ir formq.

Tadiau negalima sakyti, kad esme rei5kia
santyki, kuris yra tarp materijos ir formos, arba
kq nors prie jq prideta, nes tai butinai butq daik-

A P I E  E S T N J  I R  E S M E

tui iiorinis atsitiktinumas ir i5 jo daiktas nebutq
paZfstamas, - visa tai esmei nebudinga. Juk del
formos, kuri yra materijos aktas, materija tampa
aktualiu esiniu ir,,5tai tuo". Todel tai, kas priside-
da, materijai nesuteikia tiesiog aktualios esaties,
bet suteikia,,Stai toki4" aktualiq esati, kaip ir atsi-
tiktinumat, pavyzdLiui, baltumas padaro aktualiai
baltq. Todel kai kas nors fgyja Stai toki4 formq, ne-
sakoma, kad jis tiesiog atsirado, bet sakoma, kad
atsirado tam tikru atZvilgiu.

Taigi telieka, kad vardas esmd sudetinese subs-
tancijose rei5kia tai, kas sudaryta iS materijos ir
formos. Tai derinasi su Boetijaus teiginiu,,Katego-
rijq" aiSkinimuosee, kur jis sako, kad ousia reiSkia
sudetini. Mat graikams ousia yra tas pat, kas
mums esme, - tai jis pats pripaZista knygoje ,,Apie
dvi prigimtis"l0. Ir Avicena teigiatl, kad sudetiniq
substancijq esme yra pats formos ir materijos jun-
ginys. Ai5kindamas,,Metafizikos" septint4 krygA,
Komentatorius irgi sako: ,,Prigimtis, kuriq turi
atsirandandiq daiktq ruiys, yra kalkas tarpiSka,
t. y. sudaryta i5 materijos ir formos."t2 Su tuo su-
tinka ir protas, nes sudetines substancijos esa-
tis nera tik formos ar tik materijos esatis, bet
jq junginio. O esme yra tai, del ko sakoma, kad
daiktas yra. Todel esme, del kurios daiktas vadi-
namas esiniu, turi buti ne vien forma ir ne vien
materija, bet ir viena, ir kita, nors tokios esaties
prieiastis jai savitu budu yra tik forma. Juk ma-
tome, kad i5 daugelio pradq sudaryti daiktai pa-
vadinami atsiZvelgiant ne I vien4 tq pradq, bet I

e Boethius. In Categorias Aristotelis libri quattuor (PL 64, I, 18,1 A).

")  Boethius.  De persona et  duabus natur is  (PL 64,  1344 D).
' \  Auicenna. Metaphysica.  V,  c.  5.

"  Auerroes. In Metaphysicon Ar istote l is ,  VI I .  c .  7,  comm. 27.

1 0 t 1
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tai. kas apima ir vien4, ir kita; tai aiSku skonio
atveju: saldumas yra dregmg iSgarinandio Silumos
paveikio padarinys, ir nors del to Siluma yra saldu-
mo prieZastis, tadiau saldZiu kunas pavadinamas
atsiivelgiant ne i Silum4, bet i skonf, apimanti ir
5ilum4, ir dregmg.

Bet kadangi individuacijos pradas yra materija,
gali atrodyti, kad esnle, kuri savyje apima materijq
kartu su forma, yra tik vienine, o ne bendra. Ii to
idplauktq, kad universalijos neturi apibreZimo, jei

esme yra tai, kas i5reiSkiama apibreZimu. Todel
reikia Zinoti, kad ne bet kaip suprantama mate-
rija yra individuacijos pradas, o tik paZymeta ma-
terija. Ir sakau, kad paZymeta materija yra ta,
kuri suprantama kaip turinti tam tikrus matme-
nis. Tadiau 5i materija neitraukiama I Zmogaus
kaip Zmogaus apibreZim4, bet ji butq itraukta i
Sordio apibreiimq, jei Sortis turetq apibreZim4.
O I Zmogaus apibreZim4 itraukiama nepazymeta
materija: juk i Zmogaus apibreZimq ftraukiami ne
iitie kaulai ir Sitie raumenys, bet kaulai ir rau-
menys kaip tokie, kurie yra i,mogaus nepaZymeta
materija.

Taigi  ai iku, kad Sordio esme ir  Zmogaus esme
skir iasi  t ik paiymeta i r  nepaZymeta mater i ja.
Todel aiSkindamas,,Metaf iz ikos" sept int4 knyga
Komentatorius sako, kad ,,Sortis yra ne kas kita,
kaip gyvuni5kumas ir protingumas, kurie sudaro
jo esmg"l :r .  Gimines esme ir  rui ies esme taip pat
skir iasi  paiymetumu ir  nepaZymetumu, nors jq
paZymejirno budas skirtingas, nes individas ruiies
atZvilgiu paZymimas matmenq apribota materija,
o rudis gimines atZvilgiu - ii daikto formos paim-

;' ' i; ':;;t';es.In Metaphvsi.com Aristotelis, VII, c. 5, comm. 20.
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ta fsteigiandiaja skirtybe. Tadiau iis ruiies ribq
nustatymas arba paZymejimas gimines atZvi lgiu
negrindZiamas kuo nors, kas yra ruiies esrneje,
bet niekaip nera gimines esmeje; pr iei ingai,  kas
yra rniyje, yra ir gimineje, nors ir neapibreita.
Juk jeigu gyva botybe nebutq visuma to, kas yra
Zmogus. o butq t ik jos dal is,  tai  j is nebutq taip
nusakomas, nes jokia sudedamoji  dal is visumos
nenusako.

Kokiu budu tai ivyksta, galima pamat5rli
panagrinejus, kuo skiriasi kunas kaip gyvuno
dalis ir imamas kaip gimine: juk jis negali buti
gimine tuo padiu budu, kuriuo yra sudedamoji
dalis. Tad vardas kunus gali buti suprantamas
ivairiai. Juk kunas kaip priklausantis substanci-
jos giminei vadinamas kunu todel. jog turi tokiq
prigimti, kad jame galima paZymeti tris matmenis,
patys tie trys paZymeti matmenys yra ktnas, nes
priklar"rso kiekybes giminei. Be to, pasitaiko, kad
pasiZymintis vienu tobulumu siekia ir kito tobulu-
mo - tai akivaizdu Zmoguje, turiniiame ir jusling
prigimti, ir dar intelekting. Panadiai ir prie tobu-
Iumo, kuris yra turejimas tokios formos, kad joie
galima paZymeti tris matmenis, galima prijungti
kit4 tobulum4 - gyvybg ar k4 nors panaiaus. Taigi
vardas kunas gali reiksti koki nors daikt4, turinti
toki4 formq, kuri igalina paZymeti daikte tris ma-
tmenis, su i5lyga, kad i5 tos formos jau nekyla joks
kitas tobulumas, o jei kas nors prisidetq, tai ne-
patektq i taip suprantamo kuno reikimg. Sitaip
suprantamas kunas bus sudedamoji ir materiali
gyvono dalis, nes siela nepateks I tai, kas Zymima
vardu kunas, ir padiam kunui bus taip prideta,
kad i3 jq abiejq - i5 sielos ir knno - kaip i5 daliq
susidarytq gyvunas.

t 2 i 3
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Vard4 kunas S.allma suprasti ir taip, kad iisreidkia koki nors daikt4, t"i*ri"l",.t* f;L;:;,i;igalina paiymeti jame iris _ut_kokia. by,u ioji rorma: _ar id :". *"iTl#T#?::tas tobulumas, ar negali. T"i;;"p;ntamas kunasbus gyvuno gimine, 
.les i gyrruno sampratq ne_patenka nieko, kas iskaitytl"ri-""efucletq kune.Juk siela nera Idaikt; ;;;;;,f 'f*t"ffi?Jffi 

, TllrtTiilX*:ma, iog k[nas vra tai, ku. t.r"i-toti4 formq, ku"iigalina paZymeii.j"-; ;;i; ;;;;;,., tai turimaomenyje bet kokia-forma * u" l;i'butrl siela, arakmeni$kumas, ar ku_ri nors f.ir"lirA gyvdno for-ma iskaitytinai eludi klrnu a"ba f.o"o fbrmoje, neskDnas yra gyvuno gimine.
Toks pat .vra ir.gyvun<-r santvkis su znrogumi.Juk.jeigu gyvtlnu U"it., ;"dilrir, ,ru koks norsobjektas, kuriam uoa*grc i"i..i"l""r"_as, kad jisgali jusri ir judeti d6l ja; ;;;;;;;raniio prado,su islyga, kad jis neturi dar kito;;;rt.,_o, tada kadir koks kitas iobulu-;";;;;l;;;,. gyvrlnui pri_klausytq kaip daiis, o ne kaip iskaitytinai glldintis

.?;-ll" 
turinyje, ir gyvrrnasneburd jo gimine. Bettar yra gimine, nes Zymi koki nors otjektq, id kurio

l:_T:. 
gali kilti jutimas ;il;;;;;J, kad ir kokiabutq toji forma _ ar ji bntq tik :""i""ei";i siela, arkartu juntaniioj i  i r  mqstaniioj i .

,-_] i l ]"": i ,  
gimine neapibreZtaj reiSkia visa tai,Kas yra riiSyie, nes reiikia ne vien tik _ut""ljA.

l:Tiiii 
ir skrrtybe."i$il; ;t."rn_, o ne vien tiktormq' Apibrezimas irgi reiikia rrirrma, rDsis - taippat, taiiau skirtingai, .re. gimi.re-.uiStiu visumqkaip tarn tikras pavadinim;,;il;j;ntis 

tai, kasdaikte materialu, nea.pibreZdamas jo savybines for-mos, todel giminei priklausom" JaiL"r"rijos, nors

Jr nera materija. kaip aiiku ii to, jog kunu vadina-ma tai, kam budingas toks tobuiumas, kad jame
galima paZymeti tris matmerri., o, Zirromu, Si, to-bulumas yra materialus kito toUul,,rno atZvilgiu. O
:.Irjtrlo, 

prieiingai, kaip iS upin"OZto. fbrmos pa_rmtas tarn tikras pavadinimas, nesusijt,si sr-, tuo,kas pagal svarbiausjq 1o, ,u-p;;; n.u apibreZtamaterija; tai aidku, kai kas no". ,radin"_u. gy*r.,,kitaip sakant, turindiu sielq, .r"upiUr"Ziant, kastai rya, ar kunas, ar kas 
"o.. 

t itul,lodel Avicenateigialr, kad gimine skirtybeje suprantama ne kaipjos esmes dalis, bet. tik f.ulp"".i"'V* u.rupus esmes,pana$iai kaip subjektas savybiq sampratole. Todelgimine nesakoma kalbant upi"'r-f.i"il,bg paii4 sa_vaime, kaip teigia Filosofas ,,ltutuflrlf.o.; trutiojlkn1q9je.'u ir,,Topikos., ketvirioje f.rrygoj",,,, nebentatsitiktinai, kaip subjektas gfuai p"i"f.iriant ,urry_b9. Bet apibreiimas arba 
"jSt 

uiir"a ir viena, irkita, biitent apibreitq materij4, i"rru i,ymi var-das gim.ine, ir apibreZta forma, i;";i; zymi vardasskirtybe.
I5.to paai5keja pagrindas. kodel gimine, rlsisir skirtybe prigimtyje atitinkamai su"ijusios sumaterija, forma ir jq junginiu, nors pirmosios neratas pat. kas pastaros.ios. nes gimine nera materi ja,bet ji nusakoma remiantis -"t"rl;" L"ip reiikiantivisumq, o skirtybe nera formu, U"l ji nusakomaremiantis forma kaip reiikianti visumq. Todel sa-koT:, kad Zmogus yra protinga gyva b[tybe, o nesusideda id gyvos 

lyrulq. i" ;";r"g;rno, kaip sa-kome, kad jis yra ii .iulo" i, f.,i""lluk sakoma.

1.t .  Aulcenna. Metaphysica,  V,  6.'  A r i . s l o t r l c s .  M t , t aph l . s i t . a .  I l l . ; 1 .  ggx  b .
"  A r i s t o l r l t s .  ' i i ' p i r . a .  

1V .2 .  I 2 :  h .
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kad imogus yra i5 sielos ir kuno kaip i5 dviejr{
objektq sudarytas tredias objektas, kuris nera ne
vienas i5 tq dviejq. I5 tikrqjll Zmogus nera nei
siela,  nei  kunas. Bet jei  sakoma. kad Zmogus tam
tikru budu yra sudarytas i5 gyvos butybes ir pro-
tingumo, tai jis nera kaip tredias objektas, sudary-
tas is dviejq objektq, bet yra kaip tredia samprata,
sudaryta i5 dviejq sampratq. Juk gyvos btrtybes
samprata, neapibreZdama rusines formos. nusa-
ko objekto prigimti atsiZvelgdama i didZiausio to-
bulumo materialq veiksni. O skirtybes protingas
samprat4 sudaro rtrSines formos apibreZtumas; i5
Siq dviejq sampratq sudaroma ruiies samprata
arba apibreZimas. Todel kaip is ko nors sudarytam
daiktui nepriskiriami ji sudarantys elementai, taip
ir sampratai nepriskiriamos j4 sudarandios sam-
pratos:juk nesakome, kad apibreiimas yra gimine
arba r[ i ine skir tybe.

Nors gimine iireiikia visq ruiies esmg, tadiau
nebutina, kad ivairiq tos pacios gimines rusiq
esme butq viena, nes gimines vienove kyla i5 pa-
ties neapibreZtumo arba neskyrimo, tadiau ne del
to, kad tai, kas giminei priskiriama, skaidiumi yra
viena ivairiq ruiitl prigimtis, prie kurios priside-
da kitas dalykas, kuris yra prigimtf apibreZianti
skirtybe, kaip forma apibreZia materij4, kuri
skaidiumi yra viena, bet del to, kad gimine reiSkia
kokia nors formq, tadiau ne apibreZtai tq ar kitq -

apibreZtai ja isreiSkia rtriine skirtybe ir ji yra ne
kas kita, kaip toji forma, kuri4 gimine reiSkia
neapibreZtai. Todel Komentatorius aiSkindamas
,,Metafizikos" vienuolikta knygql? teigia, kad del
visq formq padalinimo nustatoma, jog pirmine

materija yra viena, o gimine nustatoma esan-

ti viena del apibreZtos formos bendrumo. I5 to

aiiku, kad pridejus ruiing skirtybg paialinamas

tas neapibreZtumas, kuris buvo gimines vienoves
prieZastis, ir gaunamos savo esme skirtingos
rusys.

Ir kadangi, kaip jau sakyta, ruiies prigimtis

yra neapibreZta individo atZvilgiu, kaip gimines

prigimtis - ruiies atZvilgiu, todel kaip tai, kas
yra gimine, kai pasakoma apie ruii, savo reikime

apima, nors neapibrdi,tat, visa tai, kas apibreZtai
yra ruiyje, taip ir tai, kas yra ruiis, kai pasako-

ma apie individ4, turi reiksti visa tar, kas esmin-
gai yra individe, nors neapibreZtai. Sitaip rtrSies

esme reiikiama vardu imogus, todel apie Sorti

teigiama, kad jis yra imogus. O jei ruiies prigim-

tis butq rei5kiama nuo jos atskyrus pazym6t4

materij4, kuri yra individuacijos pradas, tai ji

egzistuotq kaip dalis, ir Sitai iireiikiama vardu

Zmogiikumos, nes Zmogiskumas reiikia tai, del ko

Zmogus yra Zmogus. O paZymeta materija nera tai,

del ko Zmogus yra Zmogus. todel jos niekaip nera

tarp tq dalykq, de1 kuriq Zmogui budinga tai, kas
yra Zmogus. Tad kadangi ZmogiSkumo sampra-

ta apsiriboja tik tais dalykais, del kuriq Zmogui

birdinga tai, kas yra Zmogus, tai aiiku, kad i vardo

Lmogus reikimg nefskiriama arba nuo jos atribo-
jama apibrcLta arba paZymeta materija. Kadangi

dalis nenurodo visumos, todel lmogiihumos nesa-

koma nei apie Zmogq, nei apie Sortft'r. Del to Avice-

na teigia18, kad sudetinio esinio esme nera tas pat,

kas sudetinis esinys, kurio esme ji yra, nors ir pati

esme butrl sudetine; pavyzdZiui, Zmogiikumas,

A P I E  I ] S I N I  t I t  t ' S M E
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nors jis sudetinis, nera Zmogus - prieiingai, reikia,
kad jis butq iimtas i ka nors, kas yra paZymeta
mater i ja.

Bet kadangi, kaip jau sakyta, ru6is gimines
atZvilgiu Zymima pasitelkiant form4. o individas
rudies atZvilgiu Zyrnimas pasitelkiant rnaterij4,
todei reikia, kad vardas, reiikiantis tai, i6 ko susi-
daro gimines prigimtis, iiskyrus ruii sukuriandiq
apibreZt4 form4, reikitq visumos materiali4ja dali,
kaip ktrnas yra materiali imogaus dalis. O var-
das, rei5kiantis tai. iS ko susidaro ruSies prigim-
tis, i5skyrus paZymetq materij4, reiikia formali4jq
daii. Todel Zmogi6kumas reidkiamas kaip tam ti-
kra lbrma ir sakoma. kad jis yra visumos forma -

ne kaip tarsi esminiq daiiq, butent materijos ir for-
mos, priedelis. panaiiai kaip namo forma suteikia-
ma ji sudarandioms dalims, bet veikiau forma, kuri
yra visuma, butent apimanti form4 ir materij4,
tadiau i6skyrus tuos dalykus, kurie materij4 pada-
ro paZymim4.

Taigi aiiku, kad Zmogaus esme rei5kiama vardu
Zntogus ir vardu lmogishumos, bet, kaip sakyta,
skirtingai: vardas 2mogus reiikia ja kaip visumq,
butent kiek sioje visumoje neapeinamas materijos
Zymejimas, bet jis gludi iskaitytinai ir neiiskirtai,
kaip, jau sakyta, gimine apima ru6ine skirtybq;
ir todel vardas Zmogtts sakomas apie individus.
O vardas imogiihumos Zmogaus esme reiikia
kaip dali, nes savo reikime jis apima tik tai, kas
btrdinga Zmogui. kiek jis yra Zmogus. ir apeina bet
koki Z5'mejimq, todel apie atskirus Zmones nesako-
mas. Stai kodel ir vardas esmekartais objektui pri-
skiriamas kaip predikatas fuk apie Sorti sakome,
kad jis yra tam tikra esme), o kartais paneigiamas,
pavyzdZiui, sakome, kad Sordio esme nera Sortis.

A P I ! ]  E S I N I  I R  I ' S M F ]

III skyrir.rs

Tad i5siaiikinus, kas vardu esmd rei5kiama
sudetinese substancijose, reikia aptarti. koks jos

santykis su gimines, rusies ir ruiines skirtybes
s4vokomis. O kadangi tai. kam tinka gimines,
rudies arba ruiines skirtybes s4voka, yra stai
tas aiikus pavienis objektas. tai negali buti, kad
bendroji s4voka - butent gimines arba ru6ies -

tiktq esmei. i5reik$tai kaip daliai, pavyzdiiui,
vardais Zmogiikurnas arba gyuuniskumas. Ir
todel Avicena teigiale, kad protingumas yra ne
skirtybe, bet skirtybes pradas ir tuo paciu pa-
grindu Zmogiikumas nera ruBis, o gyvnniSkumas
nera gimine. Lygiai taip pat negalima sakyti, kad
gimines ar rtriies s4vokos tinka esmei kaip tam
tikram objektui, egzistuojandiam anapus atskiry-
biq, kaip teige platonikai, nes tokiu atveju gimine
ir ruiis neb[tq konkretaus individo predikatai. -
juk negaiima teigti, kad Sortis yra tai, kas nuo jo

atskirta, ar kad tai, kas atskirta, padetq paZinti
jo konkredi4 atskirybe. Todel telieka pripaZinti,
kad gimines arba rDdies s4voka tinka esmei kaip
Zyminciai visurn4. kaip Zymi vardai 2mogus arba
gyua butybe, atslLvelgiant i tai, kad iskaitytinai
ir neapibreZtai ji apima visk4, kas budinga indi-
vidui.

O taip suprantama prigimti arba esmg gali-
ma nagrineti dvejopai. Vienaip - atsiZvelgiant

i jos savybini turini, ir tai yra absoliuti jos sam-
prata, pasak kurios, apie jq yra teisinga pasakyti
tik tai, kas btrdinga jai padiai kaip tokiai. Todel

' t  f f r iA " rn .  V ,  l .
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ieigu jai priskiriama kas nors kita, priskiriama
klaidingai. Pavvzdi.iri, Zmogui kaip Zmogui tin-
ka protingumas ir buvimas gyva butybe, ir kiti i
jo apibreZim4 patenkantys poZymiai, tadiau bal-
tumas arba juodumas, arba kas nors panasaus,
kas nepriklauso Zmogi5kurno turiniui, nebudinga
Zmogui kaip Zmogui. Todel jei paklaustq, ar apie
taip suprantam4 prigimti galima teigti, kad ji
viena, ar kad jq daug, nebutq galima pripaZinti
nei viena, nei kita, nes nei vienis, nei daugis ne-
priklauso Zmogi6kumo sampratai ir abu gali joje
atsitiktinai pasitaikyti. Juk jei daugis priklausytq
Zmogi5kumo turiniui, Zmogaus prigimtis niekuo-
met negaietq buti viena, o vis delto ji yra viena, kai
kalbama apie Sorti. Panaiiai jei vienis priklausytq
Zmogiskumo turiniui, tada Sordio ir Platono pri-
gimtis butq viena ir ta pati ir negaletq pasiskirsty-
ti daugelyje Zmoniq. Kitaip prigimtis nagrinejama
kaip esanti tame ar kitame subjekte, ir jai priski-
riama kas nors atsitiktinio atsiZvelgiant i tq, kieno
prigimtis ji yra, pavyzdLiui, sakoma, kad Zmogus
yra baltasis. nes Sortis yra baltasis, nors Zmogui
kaip Zmogui tai nebudinga.

Sitaip suprantamai prigimdiai budinga dvejopa
esatis: viena - atskirybese, kita - sieloje, ir kie-
kvienoje jq minetajai prigimdiai budingi atsitik-
tinumai. O atskirybese ji egzistuoja daugeriopai
del atskirybitl fvairoves. Tadiau paiiai prigimciai,
suprantamai jos pirm4ja, butent absoliudia, pras-
ne. ne viena i5 tq esadiq negali buti budinga. Juk
klaidinga teigti, kad imogaus kaip Zmogaus esmei
budinga egzistuoti siame atskirame Zmoguje, nes
jei egzistavimas Siame atskirame Zmoguje butq
budingas Zmogui kaip Zmogui, tai Zmogaus esme
niekada neegzistuotq anapus 5io atskiro Zmogaus;

APrr . r  r t s tN l  rR r ts l \4F l

panasiai jei Zmogui kaip Zmogui butq budinga ne-
egzistuoti Siame atskirame Zmoguje. tai jo niekada
jame nebutq. Bet teisinga teigti, kad Zmogus kaip
Zmogus negali buti i iame arba kitame atskirame
Zmoguje nei sieloje. Taigi ai6ku, kad absoliudiai
suprantama Zmogaus prigimtis atsyja nuo bet ko-
kio egzistavimo, bet taip, kad neialina ne vieno i5
jq. Taip suprantama prigimtis priskiriama visiems
individams.

Tadiau negalima teigti, kad taip supranta-
mai prigimciai btrdingas visuotinumo turinys,
nes visuotinumas yra vienove ir bendrumas,
o absoliudiai suprantamai Zmogaus prigimdiai
nebudinga nei viena, nei kita. Juk jci bendrumas
priklausytq Zmogaus sampratai, tada kur tik pasi-
taikyttl Zmogiikumas. ten btrtq ir bendrumas, bet
tai klaidinga, nes Sortyje nera jokio bendrumo -

kas tik yra jame, yra individualu. Panaiiai negali-
ma teigti, kad gimines ar mSies turinys btrdingas
imogaus prigimdiai kaip esandiai individuose, nes
individuose neaptinkama tokio Zmogaus prigim-
ties vienumo, kad btrtq viena, kas tiktq kiekvie-
nam, kaip reikalauja visuotinumo s4voka. Taigi
belieka pripaZinti, kad ruiies turinys budingas
Zmogaus prigimdiai atsiivelgiant i tai, kaip jis eg-
zistuoja intelekte.

Juk pat i  Zmogaus pr igimtis intelekte egzis-
tuoja atsieta nuo visq individualumq, i r  todel
jos santykis su visais anapus sielos esandiais
individais yra vienodas, nes Zmogaus prigimtis
yra visq individq panaSumas ir  fgal ina juos vi-
sus paZint i  kaip Zmones. AtsiZvelgdamas i  toki
santykf su visais indivic iais,  intelektas kons-
truoja ru5ies s4vok4 ir  pr iskir ia jq pr igimdiai .
Todel Komentatorius veikalo ,,Apie sie14" pirmos
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knygos aidkinimuose sako, kad intelektas yra tai,
kas sukuria visuot inum4 daiktuose20. Taip tei-
gia ir Avicena savo ,,Metafizikoje"2l. Ir nors taip
suprantamai i r  intelektu paZintai  pr igimciai ,
kaip susietai  su anapus sielos esandiais daiktais,
btrdingas visuot inis tur inys, nes j i  yra vienas visq
panasumas, tadiau kaip esant i  tame ar ki tame
intelekte ji yra tam tikras pavienis intelektinis
atvaizdas. Ir i5 to matyti Komentatoriaus klaida
veikalo,,Apie siel4" tret ios knygos aiSkinimuose2',
kur j is v isq Zmoniq intelekto vienovg norejo ki l -
dint i  i i  intelekt ines formos visuot inumo, nes ta
forrna yra visuotine ne kaip esanti intelekte, bet
todel,  kad j i  pr iskir iama daiktams kaip daiktq
pana6umas. Antai  je i  v iena mater ial i  statula at-
vaizduotq daugeli Zmoniq, butq aibku, kad tos
statulos vaizdas arba pavidalas butq vieninis ir
savi tas, kaip esant is toje mater i jo je;  bet j is turetq
ir bendr4 turini, nes buttl daugelio bendras at-
vaizdas.

Kadangi absoliudiai suprantam4 imogaus pri-

Simti tinka priskirti Sorciui, o absoliudiai supran-
tama ruiies sqvoka jam netinka, nes ji apibudina
atsitiktinumus, kurie susijg su ja kaip esandia in-
telekte. todel vardas rrTiis nepriskiriamas Sordiui
ta prasme, jog butq galima sakyti, kad Sortis yra
rudis. Tas butinai atsitiktq, jei ruiies turinys pri-
klausytq Zmogui del to, kad dis turinys egzistuo-
ja Sortyje, arba pagal absoliudi4 Zmogaus kaip
Zmogaus sampratq. Juk visa, kas tinka Zmogui
kaip Zmogui, priskiriama ir Sordiui.

t "  iuo, ,u" .  In De animaAristote l is .  l ,  comm. 8.
t t  At , iccr t r to.  Metaphysicn,  V,  l .
t :  . , l lcr rcre.s.  In De t tn i .nn, \ r ' is tote l is .  I l I .  comm. 5.
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Tadiau giminei tinka buti priskirtai del jos
pobudZio, nes ja remiasi priskyrimo apibreZimas.
Juk priskyrimas yra tai, kas atliekarna susiejandio
ir skirstandio intelekto veiksmu, ir paciame daik-
te yra tq dalykq, kuriq vienas pasakomas apie
kit4, vienoves pagrindas. Todel priskiriamumo
pagrindim4 galima iskirti i gimines s4vokos turini,
nes ji taip pat 5'ra sudaryta intelekto veiksmu. Vis
delto tai, su kuo intelektas sieja patf priskiriamumq,
kq nors jungdarnas su kuo nors kitu, nera pati
gimines sqvoka, bet veikiau yra tai. kam intelek-
tas priskiria gimines turinf, pavyzdiiui, tai, kas
rei ik iama vardu gyuunas.

Taigi ai5ku, kaip esme arba prigimtis susijusi
su ru5ies s4voka - juk rudies s4voka netinka nei
absoiiudiai suprantamai esmei, nei atsitiktinu-
mams, kurie yra jos esaties anapus sielos sekmuo,
kaip baltumas arba juodumas, bet tinka atsitikti-
nulnams. kurie yra jos esaties intelekte sekmuo.
Sia prasme esmei tinka gimines arba skirtybes
s4vokos.

IV skyrius

Dabar lieka issiaiskinti, kaip esme gludi nuo ma-
terijos atskirtose substancijose, butent sieloje, in-
teligencijose ir pirmojoje prieZastyje. Nors visi fi lo-
sofai pripaZista pirmosios prieZasties paprastum4,
tadiau kai kurie megina formos ir materijos
jungini priskirti ir inteligencijoms. ir sielai. Atro-
do, kad dio poZiurio autorius buvo Avicebronas?),
para5gs kryga ,,Gyvenimo Saltinis". Tadiau tai
prieitarauja visuotiniam filosofq poZiuriui, nes jie

tas substancijas vadina atskirtomis nuo materijos
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ir irodo jas esant be jokios rnaterijos. Stipriausias
Sio .poiiurio argumentas yra tose substancijose
gludintis gebejimas paZinti. Juk matome, kad for_
mos aktualiai suvokiamos intelekto tik tada, kai
jos atskirtos nuo materijos ir, jos salygq, ir aktu-
aliomis intelektinemis paZinimo formomis tampa
tik intelektu paifstandios substancijos galia kaif
i ja iimtos ir per i4 veikiandios. Todll brtina, kai
bet kurioje intelektu paiistandioje substancijoje
visai nebutq materijos, nei kaip los dalies, ,ei kuip
materijoie ispaustos formos, kaip yra materialiose
formose.

Niekas negali teigti, kad paZinti kliudo tik
kuniskoji, o ne bet kokia materija. Jei kliudytq tik
kuniikoji materija, tai kadangi materijq galima
vadinti kunidka tik tada, kai ji turi kuno ior-q,
reiketq pripaLinti,kad tai-butent kliudyti paZinti _
materijai budinga del kunidkosios formos. O to
negali buti, nes pati kuni5koji forma yra aktualiai
paZfstama intelekto, kaip ir kitos formos, kiek ios
atsietos nuo materijos. Todel sieloje arba inteli_
gencijoje niekaip nera materijos ir formos junginio,
kad jrl esmg butq galima suprasti kaip kuni6kq
substancijq, bet jorns budingas formos ir esaties
iunginys. Todel knygos ,,Apie prieZastis 8) devintos
tezes aidkinime sakoma. kad inteligencija yra tai,
kam budinga forma ir esatis, o fbrnia supranrama
kaip pati esme arba paprasta prigimtis.

- Kodel taip yra, aiikiai matyti. Mat kur tik yra
toks santykis, jog vienas yra kiio esaties prieZastis,
tas-, kuris yra prieZasties pobOdZio, gali egzistuoti
be kito, tadiar.r ne priesingai. O toks yra materijos ir
formos santykis, nes forma suteikia materijai esati,
ir todel neimanoma, kad materija butq be kokios
nors formos; tadiau nera neimanoma, kad kokia

nors fbrma btrtq be materijos. Juk forma kaip for_ma nepriklauso nuo materijos. Bet jei aptinkamos
tokios formos, kurios negali egzistutti kitaip, o tikmaterijoje, taip atsitinka del io, kad jos vru ,rrto-
lusios nuo pirmojo prado, kuris y.u pirrrra"i, i. g.y-
nasis aktas. Todel tos fbrmos, kurios yra ariiausiaipirmojo prado, yra savaime egzistuo;andios be ma_terijos, - juk, kaip sakytu, f*rrrq gimineje ne vi-soms forrnoms reikia materijos, _'ii tokios formosyra inteligencijos. Todel nera btrtina, kad tq subs_
llnciju esmes, arba esmi5kumai, butq kas norskita negu pati forma.

Taigi sudetines ir paprastos substancijos esmeskiriasi tuo, kad sudetinls substancijos esme neravien tik forma, bet apima form4 ir materijq, o p&-
qrl.lg. substancijos esme yra tik fbrma. Ii to kyladvi kitos skirtybes. Viena jq ta, kad sudetines
substancijos esme galima iSreit<iti kaip visuml
arba kaip dali - taip yra, kaip jau sakyta, del ma_terijos paZymejimo. Del to sudetinio daikto esmepadiam sudetiniam daiktui priskiriama ne betkaip: juk negalima teigti, kad Zmogus yra savoeslne. Bet paprasto daikto esme, kuri yra jo forma,
negali buti reiikiama kitaip, tik kaip ui"rl_a, ru.,
TrfL.". formq, dia nera ,riuko, ku.- fo._a igyt.l.Todel kaip yra suprantama paprastos substanci-jos esme,_tokia ji jai ir priski.ia-a. Del to Avicena
sako, kad ,,paprasto esme yra pats paprastas.(:r;r,
nes nera nieko kito, kas ja igyirt. Antra skirtybe
,u,'ro* sudetiniq daiktq-esma. aOito, kad jas igvjapaZymeta materija, padauginamos sutinku^ui-"r,jos skirstymusi, todeipasitiiko, k"d Lai turie aaik-tai yra tos padios rrtiies ir skiriasi skaiciumi. Bet
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kadangi paprasto daikto esmes materija nelgyJa'

tai 6iuo atveju negali buti tokio padaugejimo.

Todel tokiose substancijose negalima rasti daug

tos padios ruiies individq, bet, kaip aiSkiai sako

Avicena2a, kiek ten yra individq, tiek yra ru6iq.

Tad nors tokios substancijos yra formos be ma-

terijos, vis delto jos nera nei visi6kas paprastu-

mas. nei grynasis aktas. bet joms bndinga galejimo

priemaiSa, ir tai paaiikeja Stai i5 ko. Juk tai, kas

neiskiriarna i esmes, arba esmiSkumo, samprat4,
prisideda i5 Salies ir su esme sudaro junginf , nes jo-

kia esme negali buti suprasta be j4 sudarandiq da-

liq. Tadiau kiekviena esme, arba esmiJkumas, gali

buti suprasta be to, kad kas nors butq Zinorna apie
jos egzistavim4: juk galiu suprasti, kas yra Zmogus

arba feniksas, ir vis delto neZinoti, ar jie egzistuoja

tikroveje. Todel aiiku, kad egzistavimas yra kitkas

negu esme, arba esmiSkumas, nebent butq koks

nors daiktas, kurio esme yra pati jo esatis' Toks

daiktas negali egzistuoti kitaip, o tik vienintelis ir

pirmas, nes nefmanoma, jog kas nors padaugetq

kitaip, negu prisidejus kokiai nors skirtybei
(gimines prigimtis taip dauginama ruiyse) arba

del to, kad form4 igyja ivairios materijos (ruiies

prigimtis taip dauginama skirtinguose individuo-

se), arba del to, kad vienas yra absoliutus' o kitas

i ka nors iimtas, pavyzdZiui, jei butrl kokia nors

atskirta Siluma, ji del paties savo atskirtumo blttl

kaZkas kita negu neatskirta Siluma. O pripaZinus

esant kokf nors daiktq, kuris butq tik esatis ir pati

toji esatis butq savarankiSka, tokia esatis neigytq

skirtybes priedelio, nes ji jau nebuttl tik esatis,

bet butrt esatis ir dar kokia nors forma; tuo labiau

' '  Ib idem.  V .  Z .
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toks daiktas neigytq materijos priedelio, nes tada
jis butq jau ne savarankiSka esatis. bet materiali.
Todel telieka pripaZinti, kad toks daiktas, kuris
butq savo paties esatis, gali buti tik vienas. Del to
bet kurio kito daikto, iSskyrus ji, esatis turi buti
kas kita ir kas kita jo esme, prigimtis arba forma.
Todel butina, kad inteligencijose esatis butq gre-
ta formos, ir del to pasakyta, kad inteligencija yra
forma ir esatis.

Kita vertus, visa, kas karn nors bodinga, yra
arba prieZastingai nulemta jo prigimties veiks-
niq, pavyzdZiui, Zmogaus gebejimas juoktis, arba
atsiranda del iiorinio veiksnio, pavyzdi,itri, Sviesa
ore del saules spinduliavimo. Taciau negali buti,
kad pati forma, arba daikto esme, brrtq jo esaties
prieZastis (turiu omenyje veikianci4jq prieZasti),
nes tokiu atveju koks nors daiktas butq paties sa-
vgs prieZastis ir pati save padarytq esantf, o tai
neimanoma. Vadinasi, butina, kad kiekvienas toks
daiktas, kurio esatis yra kas kita negu jo prigim-
tis, esatf gautq i5 ko nors kito. O kadangi visa, kas
yra kito deka, redukuojama i tai, kas yra savaime,
kaip i pirmqj4 prieZastf, todel turi buti koks nors
esinys, kuris yra visq daiktq esaties prieZastis, nes
jis pats yra tik esatis. Prieiingu atveju prieZastys
tgstqsi iki begalybes, nes. kaip jau sakyta, kiekvie-
nas daiktas, kuris nera tik esatis, turi savo esaties
prieZasti. Tad ai5ku, kad inteligencija yra forma
ir esatis ir kad jai esati suteikia pirrnasis esinys,
kuris yra tik esatis, ir j is yra pirmoji prieZastis,
kuri yra Dievas.

Ir viskas, kas k4 nors igyja i5 kito, jo atZvilgiu
yra kaip galejimas, o tai, kq jis igijo, yra jo aktas.
Todel butina, kad pati esme arba forma, kuri yra
inteligencija, galetr"l fgyti ta esati, kuri4 gauna is
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Dievo, ir toji esatis igvjama per akt4. Taip inte-
Iigencijose atskleidiiamas galejimas ir aktas, bet
ne forma ir materija, nebent netiesiogiai. Del to
patirti, igyti, buti subjektu ir visi kiti tokie daly-
kai, kurie daiktams, atrodo, budingi del jq mate-
rijos, skirtingai budingi intelektinems substanci-
joms ir kuni5koms substancijoms, kaip sako Ko-
mentatorius veikalo ,,Apie siel4'" tredios knygos
aiSkinimuose2i'. Ir kadangi, kaip jau sakyta, inteli-
gencijos esme yra pati inteligencija, todel tai. kas ji

yra, arba jos esme, yra j i  pat i ,  o jos is Dievo gauta
esatis yra tai, ko deka ji savaranki6kai egzistuoja
objektq bvarkoje. Del to kai kas tokias substancijas
vadina sudetomis is to, kas jos yra ir ko deka yra,
arba, kaip teigia Boetijus26, sudetomis iB to, kas jos

yra, i r  i5 esat ies.
Ir kadangi inteligencijose gludi galejimas ir ak-

tas. nebus sunku aptikti inteligencijq daugi. o tai
butq nefmanoma, jei jose nebutq jokio galejimo.
Todel Komentatoritts veikalo ,,Apie siel4" tredios
knygos ai5kinimuosezT sako, kad jei galimo intelek-
to prigimtis butq neZinoma, tai negaletume aptik-
ti atskirtq nuo materijos substanciiq daugio. Tad
Sios substancijos viena nuo kitos skiriasi galejimo
ir akto laipsniu: aukitesnei inteligencijai, esandiai
ardiau pirmojo prado, budinga daugiau akto ir
maZiau galejimo, ir kitoms taip pat.

Siq gradaci ja uZbaigia Zmogaus siela,  kur i  tarp
intelektiniq substancijq yra Zemiausioje pakopo-
je.  Todel jos gal imas intelektas su intelekt inemis
paZinimo formomis siejasi taip, kaip pirmine

t "  Arnrrorr . In De anintaAr istote l is ,  l l l .  comm. 14.
:"  Boethius.  De hebtk-rmadibus (PL 6,1.  1311 C).
: t  Au t , r r oes . l n  Dc  an in ta  A r i s t o t t ' l i s .  I I I .  comm.5 .
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materija, esanti Zemiausioje jusliSkai patiriamos
esaties pakopoje, siejasi su juslinio patyrimo for-
momis, kaip teigia Komentatorius veikalo ,,Apie
siel4" trei ios knygos aiSkinimuose2s. Todel Fi loso-
fas Zmogaus siel4 lygina su Svaria lenta, kurioje
dar nieko neparaiytaze. Ir  del  to,  kad jai  budinga
daugiau galejimo negu kitoms intelektinems
substancijoms, ji yra taip arti materialiq daiktq,
jog materiahl daikt4 taip itraukia i dalyvavim4
savo esatyje, kad siela i r  kunas tampa viena esa-
t imi v iename sudet iniame esinyje, nors ta esat is,
kaip sielos esat is,  nera pr ik lausoma nuo k[no.
Del to Zemiau Sios formos - sielos - yra kitos for-
mos, turindios daugiau galejimo ir esancios taip
arti materijos, kad jq esaties be materijos nera.
Jq esatyje aptinkama tvarka ir laipsniavimas
iki pat elementq pirmr{q formq, kurios yra arti-
miausios mater i ja i .  Todel joms nebudingas ki toks
veikimas, o t ik at i t inkant is aktyviq, pasyviq i r
kitokiq kokybirl, kurios materijq sutvarko formai,
reikalavimus.

V skyrius

Tai suvokus paai5keja, kaip esme gludi
ivairiuose esiniuose. Mat esmg substancijos turi
trejopai. Vienaip esme budinga Dievui - Jo esme
yra pati Jo esatis. Todel kai kurie filosofai teigia,
kad Dievas neturi esmiikumo, arba esmes, nes Jo
esme yra ne kas kita kaip Jo esatis. Ii to i5plaukia,

' :n  Ib idem.
:" Aristotelis. Apie siel4 / ii sen
Ar istote l is .  Rinkt in ia i  rastai .
( l l l .  A.  429 b-430 a) .

graikq k. verte Vosylius Sezemanas //
-  Vi ln ius:  Mint is ,  1990, p.  390-391
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kad Dievo neapima jokia gimine, nes kiekvienas,
kas priklauso giminei, privalo tureti esmg, skirtingq
nuo jo esaties. Juk gimines arba ruiies esme
arba prigimtis nesiskiria nuo giminei arba ruiiai
priklausandiq daiktq prigimties turinio, bet ivairiq
daiktll esatis yra skirtinga.

Jei sakome., kad Dievas yra tik esatis, neturi-
rrre pasiduoti suklydimui tq, kurie teige, kad Die-
vas yra visuotine esatis, kuria kiekvienas daik-
tas formaliai yra. Juk 5i esatis, kuri yra Dievas,
yra tokio pobudZio, kad prie jos nieko negalima
prideti. Del 5io savo grynurno ji yra esatis, skir-
tinga nuo bet kr"rrios kitos esaties. Todel knygos
,,Apie prieZastis" devintos tezes aiSkinirne sakoma,
kad pirmosios prieZasties, kuri yra tik esatis, indi-
viduacija reiSkiasi del grynojo jos gerumo. Ir kaip
bendrosios esaties sampratoje nemqstomas koks
nors priedelis, taip jos sampratoje nera ir priedelio
paialinimo, nes jei tai bt1tq, tokia esatis, prie ku-
rios esaties kas nors btrtq prideta, visai negaietq
buti suprant,ama.

Ir panaiiai, nors Jis butq tik esatis, nebutina,
kad stokotq kittl tobulumq ir iikilnumq. Prieiingai,
Dievui budingi visi tobulumai, kuriais pasiZymi vi-
sos gimines. del to Jis vadinamas tobulu be islygq,
kaip sako Filosofas ,,Metafizikos" penktoje kny-
goje'"' ir Komentatorius'rl, taciau tobulumai Jam
budingi idkiliau negu kitiems daiktams, nes jie
visi Dieve yra vienis, o kituose daiktuose skiriasi.
Taip yra del to. kad visi tie tobulumai yra suside-
r ing del Jo esat ies paprastumo; kaip, je i  kas nors
visq kokybitq veiksmus galetq atlikti viena kokybe,

t "  Ar is toteLes.  Metaphl 's ica.  V,  1,  f021b.
' r  Ar , t ' r loes.  In Mctapl t . t 's icam Ar istote l is ,  V,  16.  comm. 20
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toje vienoje kokybeje gludetq visos kokybes, taip
padioje Dievo esatyje gludi visi tobulumai.

Kitu budu atskleidZiama sukurtq intelektiniq
substancijq esme - Siq substancijq esatis yra kas
kita negu jq esme, nors esme yra be materijos. Siq
substancijq esatis yra ne absoliuti, bet gauta ir
dei to baigtine bei apribota igyjandiosios prigim-
ties imlumo, tadiau jq prigimtis arba esme yra
absoliuti, neiimta i jokiq materij4. Todel knygoje

,,Apie prieZastis" sakoma, kad inteligencijos nera
apribotos ii apadios, bet apribotos i6 vir6aus: jos

apribotos savo esaties, kuri4 gauna i5 aukiiiau.
atZvilgiu, tadiau nera apribotos is apadios, nes
jq formos nera priklausomos nuo kokios nors jas

igyjandios materijos imlumo. Ir, kaip jau sakyta,
tokiose substancijose nera vienos ruiies indivi-
dq daugio, i5skyrus Zmogaus siela, kuri suvieny-
ta su konu. Nors jos individuacijos prasidejimas
atsitiktinai priklauso nuo kuno, nes individuali4
esati ji igyja tik kune, kurio aktas ji yra, tadiau
i5 to neiSplaukia, kad knno netekus individuacija
iSnyksta, - mat kadangi sielai budinga absoliuti
esatis, i5 kurios ji igyja individuali4 esati del to,
kad sukuriama iito kuno forma, ta esatis visada
i6lieka individuali. Todel Avicena sako'r2, kad sielq
individuacija ir daugejimas priklauso nuo kuno
pradZios atZvilgiu, bet ne pabaigos.

Kadangi Siq substancijq esme nera tas pats,
kas esatis, tai jas galima sutvarkyti pagal ka-
tegorijas, ir del to jose randama gimine, rusis ir
skirtybe, nors jt1 savybines skirtybes nuo musq
pasleptos. Juk jusliskai patiriamq daiktq pacios
esmines skirtybes taip pat mums neZinomos, todel

3130
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iSreiSkiamos pasitelkus atsitiktines skirtybes, ku-
rios kyia i5 esminiq, kaip prieiastis i6reiSkiama
pasitelkus jos padarini: antai buti dvikoju laiko-
ma Zmogaus skiriamuoju poZymiu. O nemateria-
iiq substancijq savybiniq atsitiktiniq poZyrniq mes
neZinome, todel jq skirtybiq negalime iSreikiti nei
padiq savaime, nei pasitelkg atsitiktines skirty-
bes .

Bet reikia Zinoti, kad tq substancijq ir jusliSkai
patiriamq substancijq gimine ir skirtybe nustato-
mos ne tuo padiubudu, nes jusliSkai patiriamq subs-
tancijq gimine imama i5 to, kas daikte materialu, o
skirtybe - i5 to, kas daikte formalu. Todel Avicena
savo knygos ,,Apie siel4" pradZioje sako, kad i3 ma-
terijos ir formos sudarytuose daiktuose forma,,yra
paprasta skirtybe to, kas i5 jos sudaryta"3'r, tadiau
ne ta prasme, kad pati forma yra skirtybe, bet ta
prasme, kad ji yra skyrimosi pradas, kaip jis taip
pat teigia savo,,Metafizikoje"'". Ir sakoma, kad to-
kia skirtybe yra paprasta skirtybe, nes ji imama i5
to, kas yra daikto esmes dalis, butent i5 formos. O
kadangi nematerialios substancijos yra paprastos
esmes, tai jq skirtybe negali buti imama i5 to, kas
yra esmes daiis, bet ji imama i5 visos esmes. Todel
Avicena knygos,,Apie siel4" pradZioje ir sako, kad

,,paprasta skirtybe budinga tik toms ru5ims, kuriq
esmes sudaro materija ir forma"irr'.

Panaiiai i5 visos esmes imama jq gimine, nors
skirtingu budu. Juk viena atskirtoji substanci-
ja dera su kita nematerialumu, o viena nuo kitos
skiriasi tobulumo laipsniu - kiek nutolsta nuo po-

" ' I b i dem,  I ,  1 .
t '  Auicenna. Metaphysica,  V,  5.
' '  

Au i r pnna .  De  an ima ,  I ,  L
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tencialumo ir priarteja prie grynojo akto. Todel jq
gimine imama i5 to, kas joms budinga del jq nema-
terialumo, pavyzdZiui, intelektualumas ar kas nors
pana5aus. O jq skirtybe, nors mums neZinoma,
imama i5 to, kas yra jrl tobulumo laipsnio sekmuo.
Nebutina, kad Sios skirtybes butq atsitiktines, kaip
esandios del didesnio ar maZesnio tobulumo, ku-
ris rrfdies nediferencijuoja. Juk jei igyjama ta pati
forma, tobulumo laipsnis nediferencijuoja ruiies,
kaip, pavyzdLiur, baltesnis ir maZiau baltas, da-
lyvaudami to paties turinio baltume; tadiau skir-
tingas tobulumo laipsnis, dalyvaujantis padiose
formose arba prigimtyse, diferencijuoja ruii, antai
gamta per tarpines tarp gyvunq ir augalq formas
iaipsnidkai pereina nuo augalq prie gyvunq, kaip
sako Filosofas veikalo ,,Apie gyvrlnus" septinto-
je knygojenG. Taip pat nera butina intelektines
substancijas visuomet skirstyti pagal dvi tikras
skirtybes, nes, kaip teigia Filosofas veikalo ,,Apie
gyvDnus" vienuoliktoje knygoje3T, tai negali tikti
visiems objektams.

Trediuoju budu atskleidZiama i5 materijos ir
formos sudarytq substancijq esme; jq esatis yra
gauta ir baigtine del to, kad esati jos gavo ii kito,
be to, jq prigimtf arba esmg igyja paZymeta mate-
rija. Todel jos apribotos ir id virsaus, ir i5 apacios,
ir jose del paZymetos materijos skirstymosi taip
pat galimas vienos ruiies individq daugejimas.
O kaip 5iq substancijq esme reiSkiama loginemis
s4vokomis, jau anksdiau sakyta.

t ' ;  Ar is tct te les.  Histor ia animal ium. VI I I .  1.  588 b.
\ ;  A r i s t c t t eLcs .  De  pa r t i bus  an ima l i um ,  1 ,2 ,612h .
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VI skyrius

Dabar lieka idsiaiSkinti, kaip esme gludi akci-
dencijose, nes kaip ji glndi visose substancijose,
jau pasakyta. Ir kadangi, kaip sakyta, esme yra
tai, kas i6rei6kiama apibreZimu, tai reikia, kad ak-
cidencijos turetq esmg taip, kaip turi apibreZim4.
O jq apibreZimas nepi lnas, nes jas gal ima apibreZt i
tik i jq apibreZirn4 itraukiant subjekt4e)- taip yra
todel, kad akcidencijos neegzistuoja padios savai-
me ir nepriklausomai nuo subjekto, bet kaip su-
jungus form4 ir materij4 atsiranda substanciaii
esatis, taip is akcidencijos ir subjekto, kai akci-
dencija tenka subjektui, atsiranda akcidentine
esatis. Todel nei substanciali forma, nei materija
neturi uZbaigtos esmes, nes i substancialios for-
mos apibreZimq reikia itraukti tai, kieno forma ji
yra, ir taip jos apibreZimas sudaromas pridedant
k4 nors, kas nepriklauso jos giminei. Panaiiai su-
daromas akcidentines formos apibreZimas, todel
gamtininkas, tiriantis siel4 tik kaip fizinio kuno
form4, i sielos apibreZim4 itraukia kUn4.

Vis delto substancialioms ir akcidentinems for-
moms bendra tai, kad kaip sr,rbstancialiai formai
nebudinga savaimine absoliuti esatis skyrium nuo
to, kam ji atitenka. taip ji nebudinga ir tam, kam
ji atitenka, butent materijai. Ir todel joms susijun-
gus atsiranda ta esatis, del kurios daiktas savaime
savaranki5kai egzistuoja, ir jos sudaro savaiming
vienovg; del jq susijungimo atsiranda ir tam ti-
kra esme. Nors forma pati savaime nera pilnutinis
esmes turinys, vis delto ji f'ra pilnutines esmes da-
Iis. Bet tai, kam atitenka akcidencija, y,ra pilnutinis
savaranki5kai egzistuojantis esinys, kurio esatis
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naturaliai pirmesne uZ ji iStinkandiq akcidencij4.
Todel iitinkanti akcidencija susijungdama su tuo,
k4 iStinka, nesukelia tos esaties, del kurios daiktas
savarankiikai egzistr.roja ir del kurios daiktas 1,ra esi-
nys pats savaime; tadiau ji sukelia tam tikrq antring
esatf, be kurios savarankiSkai egzistuojantis daiktas
gali buti suprastas, kaip pirminis gali buti suprastas
be antrinio. Todei akcidencija ir subjektas sudaro ne
savaiming, bet atsitikting vienovg. Del to jiems susi-
jungus neatsiranda kokia nors esme, kaip atsiran-
da susijungus formai ir materijai; todel akcidencija
netr"rri pilnutines esmes turinio ir nera pilnutines
esmes dalis, bet kaip ji yra esinys tik tam tikra pras-
me, taip ir esmg turi tik tam tikra prasme.

Kadangi tai, kas kuriai nors giminei priskiriama
labiausiai ir tikriausiai, yra prieZastis tq dalykq, ku-
rie toje gimineje yra paskesni, kaip ugnis, budama
didZiausia Siluma, yra Siltq kunq iilumos prieZastis,
kaip pasakyta ,,Metafizikos" antroje knygoje,rs, todel
substancija, kuri esinio gimineje yra pirmoji ir la-
biausiai bei tikriausiai turi esme, turi boti akcidenci-
jq, kurios antraeilidkai ir tarsi santykiikai dalyvau-
ja esinio turinyje, prieZastis. Bet tai vyksta ivairiai.
Kadangi substancijos dalys yra materija ir forma,
todel vienos akcidencijos pirmiausia tenka formai,
kitos - materijai. Taiiau aptinkama tam tikra for-
ma, kurios esatis nepriklauso nuo materijos, - tai
m4standioji siela; o materija egzistuoja tik turedama
form4. Del to kai kurios formai tenkandios akcidenci-
jos nesusijusios su materija, paryzdZiui, intelektinis
paZinimas neturi kuni6ko organo, tai irodo Filosofas
veikalo ,,Apie sielq," tredioje knygoje,re. O kitos for-

tiArirroir'o- 
M"t ph5'"i.o, lI. l. 99ll b.

'" '  Aristotel is. Apie siel4, p. l tbg (I I I ,  .1, ,129 b).
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mai tenkandios akcidencijos susijusios su materija,
pavyzdZiui, jutimas; bet jokia akcidencija netenka
materijai nebudama susijusi su forma.

Tadiau aptinkama tam tikra materijai tenkandiq
akcidencijq ivairove. Mat kai kurios akcidencijos
materijai tenka pagal jos santyki su ruiies forma,
pavyzdZiui, gyv[nq vyriSkoji ir moteriikoji lytys,
kuriq skirtumas redukuojamas i materij4, kaip
pasakyta,,Metafizikos" deiimtoje knygoje'r'; todel
atmetus gyvtrni5kumo form4 minetosios akciden-
cijos nelieka, nebent perkeltine prasme. O kitos
akcidencijos materijai tenka pagal jos santyki
su gimines forma, todel atmetus ruiies form4 jos
materijoje i5iieka, pavyzdZiui, etiopo odos juodu-
mas susidare del elementq mi5inio, o ne del sielos
ftakos, todel ir po mirties jame i5lieka.

Kadangi kiekvienas daiktas yra individualus
materijos poZiuriu, o dei savo formos jis priskiria-
mas giminei arba ruiiai, todel materijai tenkandios
akcidencijos yra individo atsitiktiniai poiymiai,
kuriais tos padios ruiies individai skiriasi vienas
nuo kito. O formai tenkancios akcidencijos yra
giminei arba ruiiai budingos savybes, del to jos

aptinkamos visuose gimines ar ru6ies prigimti
turindiuose esiniuose, pavyzdZiui, gebejimas juok-
tis tenka Zmogaus formai, nes juokas yra tam tikro
imogaus sielos suvokimo sekmuo.

Taip pat Zinotina, kad kartais esminiai pradai
akcidencijas sukelia kaip tobulq akt4, pavyzdZiui,
karAti ugnies atveju. nes ugnis visuomet karita, o
kartais tik kaip polinki, bet ji realizuoja i5orinis
veiksnys, pavyzdZiui, orq padaro skaidrq spindin-
tis iSorinis kfrnas. Tokiais atvejais polinkis yra
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neatskiriama akcidencija, o realizavimas, kurf su-
kelia koks nors su daikto esme nesusijgs veiksnys.
arba kuris nepriklauso daikto sandarai, yra atski-
riama, pavyzdZiui, judejimas ir panaiiai.

Taip pat reikia Zinoti, kad akcidencijq gimine,
skirtybe ir ruiis nustatoma kitaip negu substanci-
jq. Mat kadangi substancijose i5 substancialios for-
mos ir materijos susidaro savaiminis vienis - tam
tikra viena del j11 susijungimo atsiradusi prigimtis,
kuri tiesiogine prasme priskiriama substancijos ka-
tegorijai, todel sakoma, kad ta jungini reidkiantys
konkretus substancijq vardai tiesiogine prasme
yra gimininiai, kaip ruiys ir gimines, pavyzdZiui,
lntogus rr gyuo btltybe. Tadiau forma ir materija
Siuo budu nefeina I kategorij4, nebent redukuotos,
kaip sakoma, kad pradai priklauso giminei. Bet
i5 akcidencijos ir jos subjekto savaiminis vienis
nesusidaro. Todel del jq susijungimo nesusidaro
kokia nors prigimtis, kuriai butr-1 galima priskirti
gimines ar rtriies pobudi. DeI to konkreciai pasaky-
ti akcidencijq vardai, pavyzdZiut. baltas arba mu-
zikalus, nepatenka i vien4 kategorij4 kaip ruiys
ar gimines, nebent redukuoti, bet tik del to, kad
rei5kia abstrakdius objektus, pavyzdZiui, baltum4
arba muzik4. Kadangi akcidencijos nesusideda
i5 materijos ir formos, todel jq gimines negalima
nustatyti i5 materijos, o skirtybes i5 formos, kaip
sudetiniq substancijq, bet reikia pirm4j4 giming
nustatyti i i paties egzistavimo budo. atsiZvelgiant
i tai, kad esinys nusakomas skirtingai pagal anks-
tesng ir  paskesne i i  dedimties kategori jq giminiq;
pavyzdZiui, pasak Filosofo,,Metafizikos" devintos
knygos{l, j is nusakomas kiekybe del to, kad ji yra

t "  Ar is tote les.  Metaphl 's ica,  X,  9,  10118 h.

36 ) /



\ P I H  I i S I N J  I R  E S N I F ]

substancijos matas, o kokybe - del to, kad ji yra
substancijos brlsena, ir taip toliau.

O jq skirtybes nustatomos atsiZvelgiant i jq
prieZastiniq veiksniq skirtingumq. Kadangi budin-
g4sias savybes lemia akcidencijq subjekto savy-
biniai pradai, todel subjektas yra jq apibreiime
vietoj skirtybes, jei apibreZiama abstrakdiai, atsi-
Zvelgiant i tai, kad akcidencijos priklauso tai giminei,
kaip sakoma, kad kumpanosidkumas yra nosies krei-
vumas. Bet butq prieiingai, jei jq apibreZimas butq
sudaromas remiantis tuo, kas sakoma konkrediai,
nes tada subjektas ju apibreZime butq imamas kaip
gimine - butq apibreZiama taip, kaip apibreZiamos
sudetines substancijos, kuriq gimines pobtrdis susi-
daro ii materijos, kaip sakome, kad kumpanosis y'ra
kreivos nosies. Panaiiai yra, kai viena akcidencija
yra kitos akcidencijos pagrindas, kaip santykio pa-
grindas yra veikimas ir patyrimas, ir kiekybe, todel
pagal tai Filosofas ,,Metafizikos" penktoje knygo-
jea2 skirste santyki. Bet kadangi tikrieji akcidenci-
jq pagrindai ne visuomet akivaizdus, todel kartais
akcidencijq skirtybes nustatome id jq padariniq,
pavyzdZiui, sakoma, kad ryikumas ir blankumas
yra spalvos skirtybes, jq prieZastis yra daug ar maLar
Sviesos, del ko randasi fvairios spalvq ruiys.

Taigi aisku, kaip esme yra substancijose ir ak-
cidencijose ir kaip ji yra sudetinese ir paprastose
substancijose, ir kaip jose visose atskleidZiamos
visuotines logines s4vokos, i$skyrus pirmaji esini,
kuris yra paprastumo virdune, kuriam del jo pa-
prastumo nebudingas nei gimines, nei ruiies turi-
nys, taigi nei apibreZimas. Tebunie tai Sio destymo
uZsklanda ir pabaiga. Amen.

APIE PASAULIO
An/IZruUMA

DE AETERNITATE MUNDI

' '  i h i dem,  V ,  141 .  I o20  b .
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substancijos matas, o kokybe - del to. kad ji yra
substancijos bttsena, ir taip toliau.

O jq skirtybes nustatomos atsiZvelgiant i jq

prieZastiniq veiksniq skirtingum4. Kadangi budin-
g4sias savybes lemia akcidencijq subjekto savy-
biniai pradai, todel subjektas yra jq apibreZime
vietoj skirtybes, jei apibreZiama abstrakdiai, atsi-
Zvelgiant i tai, kad akcidencijos priklauso tai girninei,
kaip sakoma, kad kumpanosiikumas yra nosies krei-
vumas. Bet buttl prieiingai, jei ju apibreZimas buttl
sudaromas remiantis tuo, kas sakoma konkrediai,
nes tada subjektas jq apibreZime butq imamas kaip
gimine - butq apibreZiama taip, kaip apibreZiamos
sudetines substancijos, kuriq gimines pobtldis susi-
daro i5 materijos, kaip sakome, kad kumpanosis y'r'a
kreivos nosies. Panadiai yra, kai viena akcidencija
yra kitos akcidencijos pagrindas, kaip santykio pa-
pyindas yra veikimas ir patyrimas, ir kiekybe, todel
pagal tai Filosofas ,,Metafizikos" penktoie knygo-
jei! skirste santyki. Bet kadangi tikrieji akcidenci-
jq pagrindai ne visuomet akivaizdus, todel kartais
akcidencijq skirtybes nustatome i5 jq padariniq,
pavyzdZiui, sakoma, kad ry6kumas ir blankumas
yra spalvos skirtybes, jq prieZastis yra daug ar maLat
Sviesos, del ko ranclasi ivairios spalvq rusys.

Taigi ai6ku, kaip esme yra substancijose ir ak-
cidencijose ir kaip ji vra sudetinese ir paprastose

substancijose, ir kaip jose visose atskleidZiamos
visuotines logines sqvokos, i6skyrus pinnqji esini,
kuris yra paprastumo vir6une, kuriam del jo pa-
prastumo nebudingas nei gimines, nei ruiies turi-
nys, taigi nei apibreZimas. Tebunie tai Sio destymo
uZsklanda ir pabaiga. Amen.

APIE PASAULIO
EUZruUMA

Dtr AETERNITATE MUNDI

r .  I h i dem.  V ,  r 4 ,  1020  h .



Sutartinai su katalikq tikejimu pripaZinus, kad
pasaulis turejo savo trukmes pradZi4, kyla klausi-
mas, ar jis galejo visada egzistuoti. Kad klausim4
teisingai i5ai5kintume, pirmiausia tai, del ko su-
tinkame su teigiandiais prieiingai, atskirsime nuo
to, kas mus nuo jq skiria. Juk jei manoma, kad kas
nors, iSskyrus Dievq,, galejo visada egzistuoti kaip
Jo nesukurta, tai yra klaida, nepakendiama ne tik
tikejimo, bet ir filosofq, kurie teigia ir frodo, jog
visa, kas kokiu nors budu egzistuoja, gali egzistuo-
ti tik todel, kad prieZastingai priklauso nuo esinio,
kuriam budinga aukidiausioji ir tikriausioji esatis.
O jei manoma, kad kas nors buvo visada, bet viso
jo turinio prieZastis yra Dievas, tai reikia iisiai6-
kinti, ar dios paZiuros galima laikytis.

Tadiau jeigu sakoma, kad tai neimanoma, tai
teigiama arba kad Dievas negalejo sukurti ko nors
visada esandio, arba kad tai negalejo atsirasti,
nors Jis galetq tai sukurti. Del pirmojo dalyko, tai
visi sutinka, kad Dievas, turint omenyje begaling
Jo galybg, galejo sukurti kq, nors, kas bntq visada.
Tad lieka iSsiaiikinti, ar gali atsirasti kas nors,
kas buvo visada.

Jeigu sakoma, jog tai negali atsirasti, Sitai gali-
ma suprasti tik dvejopai, t. y. tai gali buti teisinga

4 t
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del dviejq prieZasdiq: arba del to, kad nera pasyvaus
galejimo, arba del loginio prie3taravimo. Pirmuoju
atveju butq galima sakyti, kad kol angelas dar ne-
buvo sukurtas, jis negalejo atsirasti, - mat priei jo
esati nebuvo jokio pas)'vaus galejimo, nes jis nebu-
vo sukurtas is anksdiau egzistavusios materijos. Vis
delto Dievas galejo sukurti angelq ir galejo padary-
ti, kad angelas atsirastq, - juk sukure ji ir angelas
buvo sukurtas. Taip suprantant reikia sutartinai
su tikejimu tiesiog pripaZinti, kad tai, kas sukurta,
negali egzistuoti visada, nes teigti toki egzistavin:r4
reikitq teigti, kad pasyvus galejimas buvo visada, o
tai - erezija. Vis delto i5 to neisplaukia, jog Dievas
negali padaryti, kad kas nors butq visada.

Antruoju atveju sakoma, kad kas nors negali at-
sirasti del loginio prieitaravimo, kaip negali buti,
kad teigimas ir neigimas butq kartu teisingi, nors
kai kurie sako, kad Dievas galettl tai padaryti. O
kiti, prieiingai, teigia, jog net Dievas negaletq to
padaryti, nes tai yra niekas. Tadiau ai5ku, jog Die-
vas negali padaryti, kad tai rastqsi, nes Si paZiura
prieitarauja pati sau. O jei manoma, jog Dievas
gali padaryti, kad tai rastqsi, tai 5i paZitrra nera
eretine. nors ji, mano isitikinimu, klaidinga, pana-
Siai kaip teiginyje,,Praeities nebuvo" gludi prieSta-
ravimas. Del to Augustinas knygoje,,Priei Faustq,,
ra5o: ,,Kai kas nors sako: ,,Jei Dievas visagalis,
tegul padaro, kad tai, kas ivyko, nebntq ivyke,,,
tai nesupranta, kad sako: ,,Jei Dievas visagalis,
tegul padaro, kad tai, kas teisinga, kartu butq
klaidinga"."1 Ir vis delto kai kurie didieji mokytojai
dievobaimingai teige, jog Dievas gali padaryti, kad
praeitis nebutq praeitis, ir tai nelaikyta erezija.

'  aurrt ir . ,  Arrgrrrt iuu".Contra Faustum, 26, c. S (PL 42. 4tt1).

Tad reikia iisiaiikinti, ar iie du teiginiai _ kad
kas nors yra Dievo sukurta ir vis delto buvo visa_
da - vienas kitam neprie$tarauja. Neprikiausomai
nuo to, koks atsakymas teisingas, nebus erezija
sakyti, jog Dievas gali padaryti, kad kas nors jo
sukurta butq visada. pagaliau esu isitikings. kad
jei dia butq loginis prieitaravimas, tai pateiktas
teiginys butq klaidingas; o jei loginio prieitaravi-
mo nera, tai teiginys ne tik nera klaidingas. bet
ir negali toks btti; kitaip tariant, butq kLidinga
teigti kitaip. Juk Dievo visagalybei budinga tii,
kad ji pranoksta bet koki ,r..p.uii-q ir galia. Kas
sako, jog Dievas negali padaryti to, kq kDriniuose
galima mqstyti, aiikiai menkina Dievo visagaly_
b9. Nuodemiq argumentas dia irgi netinku. 

"".;o,kaip tokios yra niekas. Tad vis4 klausim4 sudaro
Stai kas: ar buti Dievo sukurtam visos substanciios
atZvilgiu ir netureti trukmes pradZios viena kita
Salina, ar ne5alina.

O kad viena neSalina kita, irodoma dtai kaip.
Jei viena kita salintq, tai arba del vieno iS diq
dviejq dalykq, arba del abiejq: arba del to, kad
veikiandioji prieZastis trukmes atZvilgiu turi buti
ankstesne uZ padarinf, arba del to, kad nesatis
trukmes atZvilgiu turi buti ankstesne uZ esatj, nes
sakoma, kad tai, kas Dievo sukurta, atsirado id
nieko.

Pirmiausia parodysiu, jog nebutina, kad
veikiancioji prieZastis, butent Dievas, trukmes
atZvilgiu butr4 ankstesne uZ savo padarini, jei Jis
pats butq taip nutargs. Tad pirma:jokia pr ieZast is,
iskart sukelianti padarini, neturi trukmes
atZvilgiu buti ankstesne uZ savo padarini. Bet
Dievas yra prtezastis, sukelianti savo padarini ne
per vyksm4, bet iskart. Vadinasi, nebutina. kad
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trukmes atZvilgiu Jis butq ankstesnrs uz savo
padarini. Pirmoji prielaida ai5ki pagal indukcija i5
visrl iskart ivykstandiq pakitimu,, pavyzdLiui, ap-
Svietimo ir pana5iq.

Vis delto ja galima irodyti samprotaujant Stai
kaip. Tuo padiu momentu, kai tariama, kad daik-
tas egzistuoja, galima tarti jo veikimo pradZiq. Tai
aiSku i5 visq atsirandaniiq esiniq, pavyzdZiui,
ugnis sildo nuo to momento, kai ji prasideda. O
veikimo iskart pradZia ir pabaiga yra vienalaikes,
netgi sutampa, kaip visq nedaliq esiniq. Todel tuo
padiu momentu, kai tariamas savo padarini iSkart
sukeliantis veiksnys, galima tarti jo veikimo baigti.
O veikimo baigtis ir pats padarinys yra vienalai-
kiai. Todel protui neprieitaraujama teigiant, kad
savo padarinf iSkart sukelianti prieZastis trukmes
atZvilgiu nera ankstesne ui savo padarinf . Tadiau
butrl prie5taraujama prieZasdiq, kurios savo pa-
darinius sukelia per vyksm4, atveju, nes vyksmo
pradZia turi buti ankstesne uZ jo pabaigq. Kadangi
imones ipratg susidurti su tokiais padariniais, ku-
rie atsiranda per vyksmq,, jiems nelengva suprasti,
kad veikianiioji prieZastis trukmes atZvilgiu nera
ankstesne uZ savo padarinf. Todel jie, daug ko ne-
iimanydami, remdamiesi menku patyrimu, iisako
IengvabudiSkus sprendinius.

Pateiktam samprotavimui negali prieitarau-
ti tai, kad Dievas yra prieZastis, veikianti valia,
nes nebDtina, kad valia ar tai, kas veikia valia,
trukmes atZvilgiu br:tq ankstesni uZ savo padarini,
nebent veikiama apsvarsdius, bet Dievui Sito ne-
priskiriame.

Be to, visq daikto substancijq steigianiios
prieZasties galia steigiant vis4 substancij4 nera
maZesne, negu form4 steigiancios prieiasties galia
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steigiant formq. Jos galia net daug didesne, nes ji
steigia ne iSgaudama i6 materijos gaiejimo, kuriuo
pasikliauja formos steigtis. O koks nors veiksnys,
steigiantis vien tik form4, turi gali4 padaryti taip,
kad io fsteigta forma egzistuotq kiekvienu jo esa-
ties momentu, - tai aiSku i5 apSviediandios saules
pavyzdLio. Todel tuo labiau Dievas, kuris steigia
visq daikto substancij4, gali padaryti, kad tai, kas
Jo prieZastingai nulemta, egzistuotq kiekvienu Jo
esaties momentu.

Be to, jei prieZastis, kuri tariama egzistuojanti
kuriuo nors momentu, negali tuo padiu momentu
sukelti savo padarinio, tai jos pilnatvei ko nors
truksta, nes pilnutine prieZastis ir jos padarinys
yra vienalaikiai. O Dievo pilnatvei niekada nieko
netrDko. Vadinasi, Jo kttrinius galima teigti egzis-
tuojant visada, kai egzistuoja Jis, tad nebutina,
kad trukmes atZvilgiu Jis buttl ankstesnis.

Be to, norindiojo valia ne kiek nesumaZina jo
galios, ypac tai budinga Dievui. Bet visi, griaunan-
tys Aristotelio argumentus, kuriais irodinejama,
kad daiktai, sukurti Dievo, buvo visada, nes tas
pats visada padaro tq pati. nurodo, kad taip butq,
iei Dievas nebtrtq veikiantis valia. Taigi net iei
pripaZistama, kad Jis veikia valia, vis delto iS-
plaukia, jog Jis gali padaryti, kad tai, kas Jo
prieZastingai nulemta, egzistuotq visada. Tad aii-
ku, jog sakant, kad veikiantysis trukmes ativilgiu
nera ankstesnis uZ savo padarini, nepriedtarauja-
ma protui, nes Dievas negali padaryti, kad butq
tai, kas teigiama protui prieitaraujandiuose teigi-
niuose.

Dabar lieka i5siai5kinti, ar protui neprieita-
rauja, kad kas nors sukurta egzistavo visada: ar
nera butina, kad prie5 jo trukmg buttl jo nesatis,
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nes sakoma, jog buvo sukurta i5 nieko. O kad vi-
s iSkai neprieStarauja, parode Anzelmas,,Monolo-
giono" aBtuntame skyriuje2 paai6kings, kq reiSkia,
kad buvo sukurta i5 nieko. Anzelmas sako: ,,Tei-
ginio, kad kas nors buvo sukurta is nieko, tredioji
samprata remiasi tuo, jog suprantame, kad kas
nors buvo snkurta, bet nera to, i5 ko butq sukur-
ta." Atrodo, pana3iai apie be prieZasties nuliudusi
Zmogq sakome, kad liudi del nieko. Tad jei tai, kas
anksciau pasakyta, suprasime 5ia prasme - kad,
iiskyrus Aukidiausiqja Esybe, visa, kas yra, buvo
Jos sttkurta id nieko, t. y. ne i5 ko nors, is pateikto
teiginio neiSplaukia nieko nederamo. Todel ai5ku,
kad, pagal 5i paaiSkinimq, neteigiama esant koki
nors to, kas sukurta, santyki su nieku, tarsi tai,
kas sukurta. pirma turejo buti niekas, o tik po to
buti kas nors.

Be to, tarkime, kad teiginyje prielinksniu pa-
tvirtinamas santykis su nieku, tad prasme bttq
tokia: kurinys sukurtas i5 nieko, t. y. sukurtas po
nieko - Zodis ,,po" pats savaime reidkia santyki.
Bet santykis gali buti fvairus - butent trukrnes ir
prigimties atZvilgiu. Tad jei i5 to, kas bendra ir vi-
suotina, nekyla tai, kas savita ir atskira, nebntina,
jog del to, kad kurini sakoma egzistuojant po nie-
ko, trukmes atZvilgiu pirma butq buvgs niekas,
o paskui kas nors, bet pakanka, kad prigimties
atZvilgiu niekas bntq pirma negu esinys. Juk pri-
gimties atZvilgiu kiekvienam pirma budinga tai,
kas pr idera jam paciam savaime, o ne tai ,  ka j is
turi i5 kito. Tadiau kurinys egzistuoja vien tik kito
deka, o paliktas pats sau ir traktuojamas pats sa-
vaime jis yra niekas. Todel i5 prigimties jis pirma

.S.  Ansc/nzus.  l \ {onologion.  c.  8 (PL 158,  156)
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yra niekas negu esinys. Tai nereidkia, kad del toj is
kartu yra niekas ir esinys, nes trukmes atZvileiu
nera ankstesnis.  Juk nemanoma, jog kur inys. lei
jis visada egzistavo. kuriuo nors laiku buvo niekas:
prie6ingai. manoma. jog jei jis buttl paliktas pats
sau. jo pr igimtis butq tokia, kad j is butq niekas.
PavyzdLiui, jei sakytume, kad oras visada buvo ap-
sviestas saules, reiketq taip pat sakyti, kad saule
ji padare ap6viestq. Bet kadangi visa, kas tampa.
tampa i5 ko nors nesutampaniio, t. y. ii to, kam
nepasitaike egzistuoti vienu metu su tuo, apie k4
sakoma, kad tai tampa, tai reikes sakyti, kad oras
tapo apsviestas i5 neapiviesto, arba tamsaus, * ne
ta prasme, kad jis kada nors buvo neapiviestas,
arba tamsus, bet ta,  kad j is toks btr tq,  je i  saule j f
paliktq paciam sau. Tai dar aidkiau ii ZvaigZdZitl
ir dangaus sferq, kurios visada apiviestos saules.

Taigi aidku. kad kai sakoma, jog kas nors yra
sukurta ir buvo visada, dia nera jokio prieitaravi-
mo. Jei butq koks nors prieitaravimas, tai keista,
kodel jo nepastebejo Augustinas, - juk ditaip bntq
galejgs sekrningiausiai gindyti pasaulio amZinum4.
Nors veikalo,,Apie Dievo valstybg" vienuoliktoie ir
dvyliktoje knygose jis pats pateikia daugybg ar-
gumentq pries pasaulio amZinum4, tadiau visai
nemini 5io kelio. Netgi prieiingai, atrodo, jog jis
mano, kad dia nera sq,vokq priedtaravimo, todel
veikalo,,Apie Dievo valstybg" dedimtos knygos 31-
ame skyriuje sako apie platonikus: ,,Tai suprato
Sitaip: sugalvojo, kad tai pradtia ne laiko prasrne,
bet priklausomybes. Mat jie aiikina, kad jei peda
amZinai ir visada stovetq smelyje, visada po ja butrl
pedsakas. tadiau niekas neabejoja, kad pedsak4
padare stovintysis; taigi vienas nebutq ankstesnis
uZ ki t4,  nors vienas butq ki to padarytas. Si taip,
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yra be pradZios ir visada."6 O Hugonas Senvikto-
rietis2) savo knygos ,,Apie sakramentus" pradZioje
raio: ,,Nenusakoma visagale jega negalejo tureti
Salia savgs nieko tokio pat amZino, kas jai butq
padeje kurti."7

O iiq ir panaiiq pasisakymq prasmg atskleidZia
Boetijus veikalo,,Filosofijos paguoda" paskutineje
knygoje: ,,Kiysta tie, kurie girdedami Platon4 ma-
nius, kad 5is pasaulis neturejgs pradZios laike ir
neturesi4s pabaigos, id to daro iSvad4, kad su-
kurtasis pasaulis yra toks pats amZinas, kaip ir
Kurejas. Juk viena yra gyventi beribi gyvenimq -
toki4 busen4 Platonas priskiria pasauliui, o kita -
sykiu apimti visq beribio gyvenimo buvi. Aiiku,
kad tai budinga dieviikajam protui."s Todel taip
pat ai5ku, kad i3 to negalima daryti i6vados, kaip
kai kurie priki6a, es4 kurinys trukmes atZvilgiu
sulyginamas su Dievu.

Ir kad Sitaip galima teigti, jog apskritai niekas
negali buti toks pat amZinas kaip Dievas, nes tiktai
vienas Dievas gali bnti nekintamas, ai6ku i5 to, kq
sako Augustinas veikalo,,Apie Dievo valstybg" dvy-
liktos knygos Sedioliktame skyriuje: ,,Kadangi laiko
slinkimas susijgs su kitimu, jis negali buti toks pat
amZinas kaip nekintama amZinybe. Todel nors an-
gelq nemirtingumas neslenka laike, - nera buvgs,
tarsi jo jau nebutq, nei busimas, tarsi dar nebutq, -
tadiau jq judejimai, del kuriq slenka laikas, i6
ateities pereina i praeiti. Del to jie negali buti tokie
pat amZini kaip Kurejas, apie kurio judejim4 ne-
galima sakyti nei kad jame buvo kas nors, ko jau

'Joannes Damascerrnus.  De f ide or todoxa.  I ,  c .  8 (PG 94,  814).
'  Hugo de Sancto Victore.  De sacrament is,  I -1,  c.  1 (PL 176,  18?).
' Anicitts Manlius Seuerinus lJoethius. Filosofijos paguoda / i3 lotynq k.
verte L izeta Lozorai tyte.  -  Vi ln ius:  Alma l i tera,  2000, p.  217 N,6).

sako, ir pasaulis bei jame sukurti dievai visada

buvo ir visada egzistavo jq Krrrejas' ir vis delto jie

buvo sukurti."'] Augustiuas niekur nesako, kad to

neimanoma suprasti, bet priei platonikus pasisa-

ko kitaip. Vienuoliktos knygos ketvirtame skvriuje
jis taip pat sako: ,,O kiti pripaZfsta, kad pasaulis

Likrai buvo Dievo sukurtas, tadiau nori, kad jis

turetq pradZi4 ne iaike, bet sukurimo prasme, kad

kaZkokiu sunkiai suprantatnu budu visada buttl

sukurtas."a O prieZastis, kodel tai sunkiai supran-

tama, nurodyta aptariant pirmaji argument4'

Keista, kad Zymiausi fiiosofai nepastebejo Si<l

prieitaravimo. Juk tos padios knygos penktame

skyriuje Augustinas, pasisakydamas pries tuos'

kuriuos mini ankstesneje citatoje, sako: ,,Turime
reikal4 su tais, kurie drauge su mumis pripaZfsta

esant bekuni Diev4, visq nuo Jo skirtingq prigimiiq

kurej4", ir netrukus priduria, kad,,Sitie filosofai pra-

noko visus kitus tiek i5kilumu' tiek autoritetu"s. Tuo

neabe'joja ne vienas, kruop6ciai tiriantis jt1 moksl4:
jie mane, kad pasaulis buvo visada, o vis delto teige,

kad jis Dievo sukurtas, ir dia nepastebejo jokio pras-

minio prieitaravimo. Tad tie, kurie taip subtiliai ji

iZvelgia. vieninteliai vra iikilus Zmones ir drauge

su jais gimsta iSmintis.
Bet kadangi kai kurios nuomones' atrodo, pa-

teikia argumentq savo naudai, tai reikia parodyti,

kokia silpna 5i parama' Jonas Damaskietist) pir-

mos knygos a6tuntame skyriuje sako: ,,Tai, kas is

nesandio buvo padaryta esandiu, neturi prigimtinio

gebejimo bnti taip pat amZina kaip ir Tas, kuris

'  Arr irrt i -u,rAuiur,rnur. De civi tate Dei '  X, c. 31 ( l 'L 41, i l l l ) '
'  ldibem, XI, c 4 (PL 41' :119)'
r  Idibern. XI. c. 5 (PL 41, :119' 320).
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nera, nei kad bus tai, ko dar nera."e Pana6iai jis

sako veikalo,,PradZios knygos iSdestymas" aitunto-
je knygoje: ,,Kadangi Trejybes prigimtis yra visiSkai
nekintama, ji yra tokia amZina, jog niekas negali
buti toks pat amZinas kaip ji."l0 Panaiius ZodZius jis

sako ir,,I6paZinimq" vienuoliktoje knygojelt.
Sios paZiuros naudai pateikiami dar kiti argu-

mentai, kuriuos filosofai taip pat minejo ir paneige.
I5 jq kebliausias yra sielq begalybes argumentas:
jei pasaulis buvo visada, tai sielq turi buti begalybe.
Bet Sis argumentas netinka: juk Dievas galejo su-
kurti pasauli be Zmoniq ir be sielq arba Zrnones
sukurti tada, kai suku.re, net jei vis4 kit4 pasauli
butq sukures nuo amZiq, tad nebutq begalybes
sielq, kurios paliko kunus. Be to, dar neirodyta,
jog Dievas negaletq padaryti, kad begalybe bntq
aktualiai.

Yra ir kitq argumentq, bet 5i kart4 i juos neat-
sakysiu - tiek del to, kad i juos jau atsakyta kitur,
tiek del to, kad kai kurie i5 jq tokie silpni, jog vien
savo silpnumu atrodo sustiprinantys prieiingq
tiketinum4.

'  Aurel ius August inus.  l )e c iv i tate Dei ,  XI I ,  c .  i6,  2 (PL 41,  364).
1"  Aurel ius August i r t t ts .  De Genesi  ad l i t teraur,  VI I I ,  c .  23 (PL 34,
389 ) .
t t  Aurel i jus August inos.  I6pa2inimai  /  is  lotynq k.  verte Eu-
geni ja Ulc inai te,  Vaidi le Stal iorai ty te.  Vi ln ius:  Aidai ,  2004,
p.  292 (XI .  30).
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