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Jan Amos Komenský

Svet andelsky
Přehled Světa andělského
Co je svět andělský a zda existuje
Kdy a jak byl svět andělský stvořen
O principech světa andělského a přirozenosti, která z jejich spojení
vzniká
O podstatách světa andělského. Jsou to čisté mysli čili duchové,
IV.
a proto se nazývají andělé
O rozumu andělů a jejich řeči
V.
VI. O vůli andělů a jejich vášních
VII. O síle andělů a o jejich činnostech v jejich oblasti
VIII. O případcích 1, kombinacích a konglobacích světa andělského a jeho
úplné soustavě
IX. O nedostatcích světa andělského, o jeho úpadkových zjevech
a zrůdách, jedním slovem o světě satanském
O Boží moudrosti, jež řídí svět andělský, o tom, jak se uplatňuje
X.
a jaké jsou její výsledky
I.
II.
III.

Vstup
Poznali jsme již, jak se věčný Bůh rozhodl tvořit soustavy věcí mimo sebe.
Učinil tak proto, že je tvořit chtěl, uměl a mohl.
2. Chtěl totiž, aby tomu tak bylo, protože se mu nezdálo vhodné, aby kořen
věčnosti 2 byl neplodný a neměl žádné výhonky. Dále i proto, aby se mohl těšit
z pohledu na to, jak se mimo něho rozvíjejí stíny neboli obrazy jeho moci,
moudrosti a dobroty.
3. Uměl to, poněvadž sám jediný chová v sobě řád věcí a vidí, jakým způsobem
může všechno stvořit.
4. Mohl to, neboť je sám jediný ve své věčnosti a není nic, co by se mohlo jeho
vůli a vědění stavět na odpor.
5. Taková soustava věcí, kterou Bůh stvořil mimo sebe, se nazývá SVĚT. Svět
je konečným obrazem nekonečného jsoucna, rozvinutým v konečných formách,
které se však přesto podobají formám nekonečným, takže rozumní tvorové
při pohledu na ně mohou vidět i věci neviditelné, jak je Bůh pojal ve své mysli.
Věčná je totiž jeho moc a jeho božství (Ř 1,20).
6. K výstavbě světa je potřebné trojí: Zaprvé stvoření různých bytností 3, lišících se od bytnosti Boží. Za druhé jejich taková úplnost, aby cokoli být může,
také i skutečně bylo a zobrazovalo vším možným způsobem Boží nekonečnost. Za třetí takový řád, aby jedny bytnosti závisely na druhých a posléze
všechny na jediném stvořiteli a vládci, aby tak všechno vyústilo v jeho oslavu.
7. Jak z Božího zjevení, tak i ze spolehlivých důvodů rozumových je patrné, že
způsob stvoření světa jak v plánu, tak i v provedení není jediný a jednoduchý,
nýbrž trojí. Bytnosti, které Bůh stvořil mimo svou vlastní bytnost, mají totiž
trojí svébytnost 4:
I. Existují v mysli Boha, který svá díla předvídá, pořádá a dává jim stálost. Tak
existuje svět ideový 5. Výklad o jeho důležitějších rysech jsme právě podali.
II. Existují odděleně od mysli Boží, ale jejich existence je duchová, idejím
nejbližší a Bohu nejpodobnější. Tak existuje svět myslí čili inteligibilní svět
andělský, o němž hodláme právě nyní jednat.
III. Posléze existují způsobem hrubým, materiálním a hmatatelným. To je svět
náš, v němž žijeme my, tvorové tělesní. Je to svět poznatelný smysly, svět živlů
a prvků, svět tělesný, o němž jsme se rozhodli podat výklad hned po popisu
světa andělského.
8. Někteří nacházejí tyto tři světy již v prvních slovech prvního Božího zjevení, jak je zaznamenal Mojžíš: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1).
BOHEM rozumějí nekonečné jsoucno, které se uspořádává a jakoby shlukuje
k tvoření věcí podle předem pojatých idejí; NEBEM rozumějí nebeská stvoření, anděly, a ZEMÍ rozumějí tato viditelná stvoření. Vpravdě však, kdyby
nebylo spolehlivějších důkazů, měla by tato domněnka málo přesvědčivosti.
9. O něco větší váhu má, co se čte jinde v Písmu o tom, že kromě tohoto našeho viditelného světa existují i jiné světy. Jsou to třeba slova Kristova, který
říká, že lidé jsou z tohoto světa, ale on sám že z tohoto světa není (J 8,23),
avšak že na tento svět přišel (J 9,39). Slunce nazývá světlem tohoto světa
(11,36) a ďábla vládcem tohoto světa (12,31). Rovněž říká, že jeho království
není z tohoto světa (18,36). Apoštol Pavel praví, že podoba tohoto světa pomíjí
(1K 7,31). Poněvadž všechna tato vymezení předpokládají odlišnost ve věcech,
nutně z toho vyplývá, že kromě tohoto světa jsou i světy jiné. O tom však, které
to světy jsou a kde jsou, se musíme poučit z obdobnosti, kterou objevujeme
v Božích dílech ve světě.
10. Rovněž rozum svědčí, že svět je trojí, srovnáváme-li řád věcí částečných
s celkem za předpokladu, že i řád celku je týž jako řád částí. Ukáži to na příkladech.
11. Člověk, živočich a rostlina nejdříve jsou a existují jen jako možnost a jsou
uzavřeni ve svých semenech. Potom začínají rozvíjet svou sílu a utvářet se
podle své ideje, ale zatím pouze ve svém matečném lůžku. Když pak těla v matečném lůžku nabyla své náležité formy, vystupují ven, aby existovala mimo
ně. Tak také svět byl od věčnosti v mysli Boží jako v matečném lůžku. Potom
uskutečněním nabyl své formy, ale pouze uvnitř lůžka v největší blízkosti
božské vznešenosti. Teprve pak se rozvinul ven a stal se viditelným světem.
12. Podobným způsobem pracují tvůrci při tvorbě svých děl. Tvůrce si učiní
představu o svém díle nejdříve sám v sobě a po určitou dobu se z ní těší. Potom, když chce ukázat své dílo jiným, načrtne si je na papír nebo je zpodobní
v jiné látce. Posléze provede své dílo v jeho skutečné a konečné podobě, aby je
mohli vidět všichni a byl z něho skutečný užitek.
13. Nebo je-li dovoleno skutečné věci nastínit slovy, lze to říci i jinak: Bůh je
jako naše mysl, svět sám, pramen myšlenek a řečí, je jako trojí slovo, které
z mysli vytryskne. Ve své první podobě je jen v mysli, tj. jen myšlené, ale dosud
nevyslovené. Ve své druhé podobě je sice již vyslovené, ale jen šeptem, aby je
slyšeli jen ti, co jsou mu nejblíže. Posléze je vysloveno již nahlas, aby je mohl
slyšet i zástup okolostojících, nebo je i napsáno v knize, aby mohlo trvat nadále a každý si je mohl přečíst. Tak i svět byl nejprve skrytým pojmem v mysli
Boží, potom byl tiše zformován v duchovní podobě vlastní světu andělskému
a konečně jasně zjeven ve viditelné, slyšitelné a hmatatelné podobě.
14. Nebo ještě jinak: Svět pravzorový je podoben knize moudře napsané, ale zavřené, v níž moudrost září jen sobě samé. Svět andělský se podobá téže knize,
ale otevřené, jejíž moudrost osvětluje čtenáře jen mlčky. A tento náš viditelný
svět se podobá téže knize, a to nejen otevřené, nýbrž i nahlas předčítané shromážděnému lidu, aby osvícení došli mnozí.
15. Pamatuj si však, že všechny tyto tři světy jsou obsahem a úplností stejné,
protože pocházejí od téhož autora a mají sloužit k nastínění toho, co je
na něm neviditelné, a liší se od sebe jen způsobem své existence. Neboť v kterémkoli z těchto světů je všechno, co může vyjádřit nekonečnou dokonalost
Boží, ale v každém způsobem jemu vlastním, v božském způsobem božským,
v duchovém způsobem duchovým, v tělesném způsobem tělesným. V prvním
totiž bez začátku a konce, v druhém od začátku a bez konce, v třetím v určitém časovém úseku. Svět tělesný je pravdivý, duchový svět pravdivější, svět
ideový 6 nejpravdivější, protože stojí nejblíže první Pravdě, Boží mysli, a v ní
má svůj základ.
16. Po tomto úvodu přistupme nyní k úvaze o světě andělském.

KAPITOLA I
Co je svět andělský a jaká je záruka jeho jsoucnosti7
1. Svět inteligibilní je soustava Božích děl, utvořených nemateriálně podle
věčných idejí, kterou nemůžeme chápat žádným z tělesných smyslů, nýbrž
toliko rozumem a vírou.
2. Přestože z toho, co jsme vyložili v předcházející části, vyplývá, že taková
soustava existuje, je třeba to vyložit obšírněji, aby někomu přece jen nezůstaly

nějaké pochybnosti.
3. Jde zde přece o věc zřejmou, je třeba se jí ještě zabývat? A: Nevíš, zda něco,
co se zdá tobě zcela jasné, se jeví takovým i všem lidem. Mezi pohanskými
filozofy byli takoví, kteří popírali, že existuje ještě něco mimo viditelný svět
a hmotné předměty. Byli to epikurejci. Jim podobní byli i mezi Židy, a to saduceové8. Ani uprostřed křesťanského světa nechybějí tak scestně smýšlející lidé,
ateisté. Je jim třeba zacpat ústa a jejich názory uvést na správnou cestu. A to
nemluvím ani o tom, že i lidem prosté mysli, kteří někdy kolísají, mají-li věřit
v něco, co je jim těžko pochopitelné, je třeba pomáhat, aby to, čemu věří, také
lehce chápali.
4. Vylož nyní, prosím, podrobněji, co jsi ve svých výkladech dosud jen naznačil. A: Za prvé: Sám řád věcí, který Věčná moudrost svým dílům předepsala
a který není možné ve světě nepozorovat, vyžaduje, aby mezi dvěma krajnostmi byl střed, který je spojuje. Když už existuje tento náš svět, který je dobře
smysly chápatelný, tělesný a nestálý, a stejně existuje i svět, který je smysly
nepochopitelný, duchový a věčný, onen ideový svět v Bohu, o němž jsme již
pojednali, je nutné, aby existoval i svět, který je uprostřed mezi nimi a který
má účast na obou světech krajních. Z hlediska světa věčného je smysly poznatelný, tělesný a nestálý, ale z hrubého hlediska tohoto našeho světa je smysly
nechápatelný, netělesný a na svém místě stále pevně trvající. Jinak by zde
vznikla propast, kterou by Boží moudrost ve svých dílech nemohla připustit.
5. Patří se tedy, aby byli i netělesní tvorové, kteří se podílejí na božství prvního
jsoucna více než bytosti hmotné, poněvadž každý činitel se snaží, aby si své dílo
co nejvíce připodobnil. Tedy i Bůh tvoří tvory sobě co nejpodobnější, poněvadž
mu nic v takovém tvoření nebrání. Takový tvor totiž může svému tvůrci,
Bohu, sloužit k velké slávě.
6. Zákony téhož řádu vyžadují, aby všude, kde je střed s jednou krajností, byla
také druhá krajnost. U nás ve světě tělesném máme střed a jednu krajnost. Je
tedy nutné hledat druhou krajnost a někde ji nalézt. Pročpak to? Když vidíš,
že živočich se skládá z těla a ducha, vidíš něco složeného ze dvou protichůdných přirozeností. Ale když vidíš kámen, vidíš co? Tělo bez duše nebo ducha.
Není zde jen jeden z obou protikladů? A kde je tedy druhý protiklad? Není to
duše nebo duch bez těla? Je nutné, aby tomu tak bylo, neboť jinak by nebyla
díla Boží úplná a harmonická. Pryč však s takovouto myšlenkou! Díla našeho
Boha jsou dokonalá (Dt 32,4).
7. Za čtvrté: Celý tento náš svět, jak ještě později jasně vyložím, je řízen jakýmsi
duchovým činitelem, jenž přebývá v těle a řídí veškerou jeho činnost. Jsou-li
tedy v tělech duchové, kteří je řídí, pak z toho lze bezpečně usuzovat, že mohou existovat i mimo těla. Tak jako tělo je dříve než šat a může být bez šatu,
tak i duch je dříve než tělo a může existovat i bez něho, neboť tělo není ničím
jiným než šatem ducha.
8. Za páté: Obraz rozumového světa může každý z nás vidět v sobě samém,
když si uvědomí, že kromě toho, co děláme pomocí svého těla mimo nás, děje se
mnoho i uvnitř nás, jak cítíme. A to pouze působením ducha nebo duše. Takovou činností je myslit, uvažovat, počítat, mluvit si tiše jen k sobě, rozvrhovat si
činnost atd. Že se to vskutku děje, přestože to nikdo nevidí tělesným zrakem,
pozoruje každý člověk v sobě samém. A tyto niterné činnosti jsou zpravidla
dokonalejší, krásnější a příjemnější než ty, jimiž se zabýváme navenek. Dějí-li
se takové věci silou ducha v těle, proč by se nemohly dít i mimo tělo? Vyskytují-li se v tělesném světě, proč by nemohly být i mimo něj?
9. Za šesté: Je známo z Písma a ze zkušeností a svědectví mnohých lidí, dobrých
i zlých, že jsou jakési duchové podstaty, andělé, kteří se tu a tam zjevují mezi
námi jako vyslanci Boží, to či ono vykonají a opět se vracejí zpět. Nelze z toho
správně usuzovat, že jsou v našem materiálním světě jen hosty a svůj domov
mají jinde? A důsledkem toho je, že zcela jistě existuje i jiný svět než svět náš.
10. A posléze, Písmo výslovně popisuje jakési blažené místo, kde přebývají andělé s Bohem ve vší slávě, radí se a rozhodují o záležitostech nižšího světa a jsou
k nám odtud vysíláni, aby vykonali to, co bylo rozhodnuto. Ty, který bys rád
nahlédl do tohoto vyššího světa, vyhledej si tato místa v Písmu: 1 Kr 29,9;9 Jb
1,6.7; Iz 6 (celá kapitola); Da 4,10.14 a 9,21 aj.; Mt 18,10; Zj 4 atd.

KAPITOLA II
Kdy a jak byl svět andělský stvořen
Je velmi důležité uvažovat o otázce, na kterou hledala odpověď již řada věků:
Jestliže Bůh stvořil rozumový svět, kdy se to stalo? Bylo to zároveň s naším
světem, dříve, nebo později? Obecně se nyní soudí, že byl stvořen prvního dne
našeho světa. Mnozí z církevních Otců se však domnívali, že inteligibilní svět
byl stvořen daleko dříve než naše nebe a naše země. Soudili tak pravděpodobně ze slov Písma, ale zdá se, že i hojné rozumové důvody to s dostatečnou
jistotou potvrzují.
2. I 10: Což svědectví Otců, kteří přece byli také jen lidé, bude mít takovou váhu
v odpovědi na otázku tak závažnou? A: I když nestačí na to, aby ji zodpověděli
úplně, přece jen připravují cestu k tomu, aby mohla být správně zodpovězena.
Uvedu několik příkladů, aby nikdo nemohl tvrdit, že zavádím nějakou novotu.
3. Basilius v prvním ze svých výkladů o stvoření světa nás obšírně poučuje,
že neviditelný svět byl stvořen již o řadu věků dříve než náš svět viditelný.11
A v druhém ze svých výkladů říká: Předpokládejme, že všechno, cokoli bylo
před stvořením tohoto smysly chápatelného a pomíjejícího světa, bylo ve světle} 12 Nelze si totiž myslit, že andělé ve své vznešenosti a vůbec celé vojsko
nebeské žili v temnotách atd.13
4. Řehoř Naziánský tvrdí toto: Bůh totiž stvořil ve své mysli anděly a bytosti
nebeské atd.14 Vznikly tak vznešenosti druhého řádu, služebníci oné vznešenosti
řádu prvého atd. Teprve potom vymyslel svět materiální a viditelný.
5. Jeroným15 v Poznámkách k listu Titovi napsal toto: Ještě se ani nenaplnilo
šest tisíc let od počátku našeho věku, ale jak mnoho času, kolik věků trvala
doba vlastního počátku všeho, v níž andělé, trůnové, mocnosti a ostatní sbory
andělské sloužili Bohu 16. Podobné výroky čteme i u Ambrože 17, Hilaria 18,
Damašského 19 a přemnohých autorů jiných, řeckých i latinských. Cassianus 20
potvrzuje, že v jeho době to byl jednotný obecný názor všech.21 Proč jej tedy
nyní nepřijímáme stejně i my všichni, když přece jak svědectví Boží, tak i rozumové důvody jeho přijetí zřejmě doporučují?
6. Přihlédněme nyní k svědectvím Písma: Mojžíš, když popisuje první začátky tohoto viditelného světa, se o andělích nezmiňuje. Nesvědčí to, že byli
stvořeni již předtím? Je to velmi pravděpodobné a dotvrzuje to i zcela jasné
svědectví Boha samého, který v knize Jobově (38, 4.7) prohlašuje, že při tom,
když tvořil zemi, stáli při něm andělé a dívali se na to: Kde jsi byl, když jsem
zakládal zemi, praví zde, zatímco jitřní hvězdy prozpěvovaly a všichni synové
Boží plesali? Hvězdami míní anděly, poněvadž duchové světlo před stvořením
našeho světa naplňovalo všechno svou září, syny Božími je nazývá proto, že
byli stvořeni k obrazu Božímu. Je přece známo, že země se vším, co v sobě
chová viditelný svět, byla stvořena dříve než voda, vzduch a světlo, dříve než
všechno, co lze vidět (Gn 1,1). Pouze nebe bylo stvořeno před tím, nelze však
rozhodnout, zda naše nebe, či ono neviditelné nebe andělské. Jestliže vzniklo
později, jak někteří církevní Otcové soudili, potom zde máme další svědectví,
že duchový svět byl stvořen dříve než svět náš, který vnímáme svými smysly,
a to po nějaké neurčitelně dlouhé přestávce.
7. Apoštol Pavel v Listě Židům (11,3) píše toto: Ve víře chápeme, že Božím
slovem byly založeny věky, takže z věcí neviditelných vznikají viditelné? 22
V syrském textu čteme: To, co vnímáme smysly, vzniklo z toho, co smysly nevnímáme. Z těchto slov zcela jasně vyplývá, že neviditelný svět vznikl dříve než
náš svět viditelný, a ten vznikl jakoby z trosek světa neviditelného, který byl
narušen pádem andělů.
8. Uvažujeme-li o smyslu těchto výroků, shledáváme, že právem se zde zdůrazňuje, že Bohu se zalíbilo postupovat od stupně k stupni, tj. od věcí nejjednodušších k složitějším, jak to jasně vyplývá i z postupu stvoření viditelného
světa. Z toho se dá soudit, že si Bůh počínal stejně, i když tvořil řadu dalších
světů. Proto nejdříve vznikl svět pravzorový ve věčnosti samé, potom svět
andělský v nekonečnosti a posléze svět tělesný v čase. Tento stupňovitý po-

stup odpovídá pravdě jak vzhledem k stupni příbuznosti a oddálení bytností
samých od svého zdroje, nejjednodušší přirozenosti Boží, neboť oč se liší duch
od ideje, o to se liší tělo od ducha, tak i vzhledem k trvání, jež je buď věčné,
nekonečné, nebo časné.
9. Kromě toho, protože lze zjistit, že Bůh ve všech svých činech, a to jak v díle
stvoření, tak i v řízení světa, zachovával určitou návaznost 23 (přečti si jen celé
Písmo a sotva kde nalezneš, že by byl někdy něco řekl, vykonal nebo vykonat
kázal, co by mělo platnost samo o sobě jen pro určitý okamžik; vždycky to
bylo něco, co se vázalo na něco jiného). Proč bychom nemohli věřit, že i při
tvoření tělesného světa sledoval určitou návaznost, a to na něco, co bylo stvořeno již před tím? A mohlo to být něco jiného, než svět andělský?
10. I: Odpusť, prosím, přeruším-li tvůj výklad. Nezdá se být nesmyslné, že by
Bůh, první příčina všeho, mohl být něčím vázán? Že by jako Nekonečná moudrost nerozhodoval o svých činech zcela svobodně? Přiznávám, že se to tak zdá.
Myslíme si však, že je v našich možnostech posuzovat řadu Božích činů z našeho lidského hlediska? Nemluvil jsem o tom, jak se to zdá mně, nýbrž o tom,
co vyplývá z celého Písma. Totiž, že Nejvyšší moudrost sama se rozhodla pro
tuto návaznost a zjevně ukazuje, že se jí řídí.
11. Budu se divit, podaří-li se ti mne přesvědčit. Dosud jsem totiž nikdy nic
takového neslyšel. A: Že ne? Vezmi si tedy Zákon Boží, otevři jej a pozorně si
přečti kterékoli místo, na které připadneš. Sotva nalezneš nějaké, kde by tě
Bůh sám, kdekoli se uvádí něco, co říká nebo pořádá, nepřiměl, abys uvěřil
tomu, co říkám.
12. I: Řekni mi tedy sám nějaký důkaz a uveď příklady, které by potvrdily pravdivost tvého tvrzení. A: Odvádíš mě sice od původního záměru, ale rád bych se
ti zavděčil. Začnu tedy od samého počátku věci a Božího zjevení, od výkladu
v První knize Mojžíšově, v kapitole první, kde Bůh pouze dal světu počátek,
když chtěl a jaký chtěl. Všimni si, že dále už se všechno vyvíjelo postupující
řadou těsně spolu spojených příčin a vzájemných návazností. Bůh viděl, jak
temnoty hyzdí dílo stvoření, které začal, a překážejí mu, a proto do nich vpustil světlo. Viděl dále, že planoucí světlo potřebuje prostor, v němž by se mohlo
šířit, dokola se rozlévat a oživovat svět. Proto tedy stvořil pro ně prostor.
Viděl pak, že země pokrytá vodami by nebyla schopna vydávat plody, a proto
omezil část vod a stvořil moře a souš. Viděl dále, že pro další věci, jež hodlal
stvořit, nebylo by vhodné světlo, shluknuté v jeden celek, a proto je rozptýlil
a stvořil slunce, měsíc a hvězdy. Viděl, že dosud není živých tvorů, kteří by se
mohli podle své vůle pohybovat, a proto stvořil ryby, ptáky a ostatní zvířata.
Viděl posléze, že bude vhodné stvořit někoho, kdo by jim vládl, a proto stvořil
člověka. Tomu pak uložil, aby si prohlédl tuto svou čeládku, živočichy, a dal
jim jména. Bůh dbal pak dále i o jiné věci. Když rozdělil živočichy na dvě
různá pohlaví, viděl, že by nebylo dobré pro člověka, jehož obdařil již i myšlením, aby byl sám. Proto stvořil Evu, aby jako jeho družka sdílela s ním život,
a vyslovil nad nimi požehnání. Aby však oni, jimž dal i úplnou volnost jednání,
nezneužili jí proti svému stvořiteli, zavázal je pevným zákonem, zákazem
jíst ovoce ze zapovězeného stromu. Když pak tento zákaz porušili, povolal
je k zodpovědnosti, nejdříve Adama. A protože Adam svaloval vinu na Evu,
povolal i ji. Eva zase obviňovala hada, povolal tedy i jeho. Když celý případ
náležitě vyšetřil, vynesl nad nimi přísný soud: způsobil, aby si uvědomili, že
propadli smrti. Ale když pak viděl jejich bolest a lítost, projevil své milosrdenství tím, že jim slíbil příchod vykupitele. Když viděl, že se stydí za svou
nahotu, ukázal jim, jak ji lze zakrýt šatem atd. Vidíš nyní, jak všechno probíhá
v těsné souvislosti jednoho s druhým? A přečteš-li si i celé Písmo a poznáš
všechny výroky a činy Boží, nenajdeš nic jiného.
13. I: Vidím to zcela jasně. Nicméně je však těžké směšovat první příčinu s příčinami druhého řádu. A: Dej pozor! Prvotní příčina předchází všechny příčiny
druhotné, všechny je doprovází a všechny je následuje, poněvadž všechno
obkličuje a uzavírá v sobě. My, tvorové, nepoutáme k sobě našeho stvořitele,
nýbrž on nás uvádí na scénu jako své herce, aby viděl ve svém obraze sama
sebe. Ne aby činil něco bezprostředně v nás nebo pro nás, nýbrž aby nás pozoroval, v duchu s námi rozmlouval a nenápadně zasahoval do naší činnosti,
aby napravoval chyby, jichž jsme se dopustili, předcházel těm, jichž bychom
se mohli dopustit později, a aby potom, ať se již poměry utvářejí jakkoli, svou
moudrostí dováděl všechno k cílům, které jsou mu známy. Myslíš, že se tím
děje jeho vznešenosti nějaká křivda, když dohlíží, aby se ve hrách, které podle
jeho rozhodnutí hrají jeho tvorové, všechno přizpůsobilo jeho vůli? Naopak,
zdá se nám tak být daleko obdivuhodnější i to, jak se Boží prozřetelnost neodlučitelně spojuje s věcmi, i to, jak Písmo zcela zjevně všude odhaluje pevné
spojení prvotní příčiny s příčinami druhotnými, takže kdokoli tuto Boží knihu
čte, jasně vidí, že se všechno všude obrací k Bohu a Bůh zase ke všemu, a tak
poznává, že jej všude poutá úcta k Bohu.
14. I: Tvůj výklad mě zcela uspokojuje. Nyní se však vrať k světu andělskému.
A: Chtěl jsem dokázat, jak to učinili někteří církevní Otcové, že existoval dříve
než svět náš, z toho, že zpupnost některých andělů, kteří odpadli od svého
stvořitele, způsobila rozvrat a zkázu věcí. Aby se to napravilo a sláva Boží, kterou odpadlí andělé narušili, se projevila novým způsobem, byl stvořen nový
svět, a to tento svět náš.
15. I: Rád bych, abys mi to vyložil podrobněji. A: Tuto myšlenku dostatečně potvrzují slova Kristova, který říká, že ďáblovi a jeho andělům je připraven věčný
oheň, lidem pak od založení světa život věčný (Mt 25,34.41). Jak jinak bys tomu
mohl rozumět, než že hřích předcházel před tím, než Bůh stvořil materiální
svět a v něm i temný žalář? Neodpovídalo by totiž vůbec Boží dobrotě, aby
chystal trest ještě před zhřešením (vždyť přece v době stvoření světa ještě
žádného hříchu nebylo). (Srov. i jiná místa, například J 8, 44; L 8,31; Ju 6 atd.)
16. Lze-li přiznat alegorickému výkladu platnost důkazu, zmínil bych se zde
ještě o počátcích našeho světa a o tom, jaký byl prvotní člověk. Dokud byl
ve stavu nevinnosti, byl nahý, ale dokonale krásný, a tak, jak byl Bohem
stvořen, jemu nejpodobnější. Když se dopustil hříchu, začal se zahalovat, aby
svou nahotu zakryl atd. A co když platilo totéž i pro vyšší svět? Byl přece
původně stvořen jako čistě duchový, nezatížený hmotou tělesnosti, a tak byl
Bohu podobnější a bližší. Potom se prohřešil a byl proto zahalen pláštěm hmoty a temnot? Tak se tento materiální svět stal žalářem proradných andělů,
avšak novému tvoru, jenž v nebi postoupil na jejich místo, se stal příbytkem
a školou.
17. I: Nemám žádných námitek, protože vidím, že se zbožné myšlenky tohoto
druhu opírají o bezpečné důkazy a nemají v sobě nic zlého. Je zjevné, že Bůh
nám nechtěl všechno stejně jasně vyložit, ale některé věci ponechal našim
zbožným úvahám a stálému cvičení a skromnému bádání.
18. Držme se tedy v mezích skromnosti a spokojme se s tím, co se nám o tomto světě přes mříže k poznání podává, věci pak skryté ponechejme v skrytu.

KAPITOLA III
O principech světa andělského a o andělské
přirozenosti 24 z nich vyplývající
Kdybych měl andělský jazyk a ty andělský rozum, mohli bychom bez zábran
rozmlouvat o andělské přirozenosti. Protože však jejich jemná přirozenost
našim smyslům uniká, nemůžeme mluvit o ničem kromě toho, co napovídají
ideje a co zjevil Bůh. A přece, nestyďme se o tom povídat 25 a těšit se s těmi,
jimž se podobáme svou lepší částí.
2. Je jisté, že andělé mají bytnost, poněvadž jsou. Mají však i principy
bytnosti? Zajisté, neboť nepocházejí sami od sebe, nýbrž od Boha. Z čeho je
však stvořil? Poznali jsme z výkladů o světě možném a světě ideovém,26 že
podle Božího ustanovení všechno konečné jsoucno vzniklo spolupůsobením
možnosti, rozvržení a uskutečnění 27. Proto se ani toto první stvoření nemohlo odchýlit od tohoto zákona, spíš zde působil ještě silněji. Uvažujme proto,
jakou možností, jakým rozvržením a jakým uskutečněním je tvořena andělská
přirozenost.
3. Možností andělů a jakoby látkou, z níž byl svět andělský stvořen, bylo věčné
nic, ne-jsoucnost a temnoty. Z této možnosti bytí dala Věčná MOC andělům,

kteří dosud nebyli, BYTÍ tím, že zhustila mraky nicoty v jakousi počáteční bytnost, třebaže dosud temnou. A to, že jim dala bytí, byl první čin Věčné moci.
4. Tehdy do těchto temných bytností začala proudit Věčná LÁSKA 28 a dala jim
ŽITÍ, aby se jí podobaly. Dala jim totiž možnost něco vědět, moci a chtít? 29
5. Potom jim Věčná MOUDROST vlila SVĚTLO a POHYB, který umožnil těmto
duchovým bytnostem, aby zachovávaly své bytí a život a pokračovaly v nich
bez konce. Cokoli totiž je, je v pohybu, dokud nedojde dokonalosti, ale zároveň se svým pohybem a uskutečňováním udržuje ve svém bytí. Jak se tento
pohyb, který vytváří bytnosti věcí a je sedmerý, projevil na bytnosti andělů,
vyložím na příkladu ohně a plamene,30 protože o duchových věcech nemůžeme mluvit jinak než slovy označujícími věci tělesné, a i Bůh sám, když k nám
promlouvá, nazývá anděly jitřními hvězdami (Jb 38,7) a plameny ohně.
6. V našem ohni, a to především v plamenu, který je, jak je na první pohled
patrno, sám celý pohybem, se zřejmě spojuje sedmerý pohyb, na němž se jeho
bytnost zakládá a jímž se uchovává.
1. V sobě, aby se soustředil. Nechce se totiž rozptylovat a udržuje, pokud je to
možné, své částečky v jednotě.
2. Kolem sebe, aby se odděloval od toho, co je jiné, neboť se nechce s ničím
směšovat.
3. K sobě, aby přitahoval k sobě svou potravu, neboť cítí, že bez ní nemůže
existovat.
4. Uvnitř sebe, aby to, co k sobě přitáhl, svářel dohromady, měnil a sobě přizpůsoboval.
5. Ze sebe, aby to, co svařit, změnit a sobě přizpůsobit nemůže, vyvrhl.
6. Mimo sebe, aby se spojil svou bytností s věcmi sousedními a přizpůsoboval
si je.
7. Za sebe, aby se obracel zpět a tímto opakováním si působil radost. [Jak je tyto
zásady možné vztahovat na anděly, viz u Sperbera31, který se pokouší dokázat, že Bůh, andělé
a duše jsou ohněm nebo světlem.]

Tak tedy vzniklo toto první stvoření, zcela duchové a rozumové, nadané jasným chápáním, stvoření dobré a obdařené svobodnou vůlí ke všemu, mohoucí, vybavené silami dělat, cokoli by chtělo, nejvěrnější obraz svého stvořitele.
Proto jim Bůh udělil název synů Božích a bohů, jako by kterýkoli z nich byl
sám sobě malým bohem (Jb 1,6 a 38,7; Ž 50,1 32 a jinde). Uvažujme nyní důkladněji o jejich povaze.

KAPITOLA IV
Soustava světa andělského čili o podstatách
andělského světa. Jsou to čisté mysli čili
duchové. Proč se nazývají andělé
1. Chce-li někdo dokonale poznat soustavu inteligibilního světa, musí si
uvědomit, že i tam existují podstaty a případky, kombinace a konglobace, nedostatky a konečně i zkomoleniny a zrůdy? 33 Všechno to je takové jako tento
svět sám, totiž duchové.
2. Podstatami tohoto světa jsou zajisté andělé, kteří mají osobní svébytnost.
To znamená, že to jsou ti nejčistší duchové nezatížení tělesností a nesmrtelní,
že jsou to oddělené mysli, nadané schopností myslit, chtít a svobodně jednat.
[Jména andělů, tj. poslů, se jim dostalo v našem světě proto, že jsou sem posíláni, aby splnili
určité Boží příkazy. Obecným souhlasem bylo přijato, aby se tak nazývali, a chápeme, že od jiných
duchů, kteří jsou v našem světě vázáni na těla, tj. od lidských duší, se liší tím, že mají osobní
svébytnost.]

3. Naskytne se zde otázka, zda pouze andělé ve svém světě představují podstaty, či zda jsou tam i podstaty jiné. Vznikají totiž o tom pochybnosti, protože
ve světě materiálním, stvořeném proto, aby jej užíval člověk, je kromě něho
ještě i nekonečný počet podstat jiných, které se řadou stupňů od sebe liší,
jak je to patrno na živlech, zjevech v povětří, tekutých nerostech, kamenech,
rostlinách a živočiších, lišících se od sebe podivuhodnou rozmanitostí svých
druhů. Není tedy ve světě andělském nic jiného kromě andělů?
4. Zdá se, že je třeba odpovědět: Vůbec nic. Podstaty druhu andělského dostačí
samy k tomu, aby tento svět byl úplný a dokonale zařízený. Uvedu nyní spolehlivé doklady svého tvrzení.
5. Především se zdá být patřičné, že si onen první výron nekonečné bytnosti
Boží zachoval v sobě co nejvíce z Boží jednoduchosti, neboť zůstal nedotčen
tolika zlomy, dělením a opětným spojováním, kolik jich přináší v našem materiálním světě míšení látky a temnot, tj. nejsoucna. Bůh se totiž ve své věčnosti
rozhodl, že jeho díla budou postupovat v určitém řádu, a to stupňovitě. Nemohlo tedy hned na počátku dojít k porušení tohoto řádu, ale bylo nutné, aby
tento první reálný svět byl stvořen tak, aby se svou jednoduchostí, stejným
tvarem a podobností blížil co nejvíce světu pravzorovému.
6. Dále je dostatečně zřejmé, že andělé ani neplodí, ani nebyli zplozeni jako
lidé, nýbrž že byli stvořeni Stvořitelem najednou a zároveň (Ko 1,16; Mt 22,30).
Nepotřebují se starat o svou výživu, proto nemusí mít ani pokrmů, ani nápojů,
ani plodů země, ani masa zvířat, tedy ani rostlin, stromů a živých tvorů, ba ani
živlů, z nichž všechno toto pochází, nepotřebují ani tepla a chladna, v nichž
všechno má svůj původ. Nemají ani zuby, ani vlasy, ani žaludek a jiné části
těla, jež podmiňují výživu, ani nejsou odděleného pohlaví, zkrátka nemají nic
z ústrojí, která máme my a která jsou nutná k zachování našeho života a jeho
pokračování v dalších generacích.
7. Poněvadž andělé nemají těla, nebojí se útoků počasí a živlů, nepotřebují
oděv a příbytky, ani to, z čeho se tyto věci zhotovují. To vše by bylo v andělském světě zbytečné, a proto to tam není. Bůh nečiní nikdy nic nadarmo.
8. Je známo (a jestli o tom pochybuješ, dostane se ti náležitého poučení
v následující knize 34), že materiální svět byl stvořen s tak velikým počtem
tvorů nejen proto, aby člověku poskytoval příjemný pobyt na zemi, vybavený
rozmanitými prostředky vedoucími k tomuto cíli, nýbrž aby mu byl i školou,
v níž se seznamuje s rozmanitostí věcí kolem sebe ještě předtím, než mu bude
dovoleno, aby z těchto stínů dospěl k plnému světlu a mohl pak vidět Boha
samého. Bylo tedy třeba nastínit nám vznešenost Boží nekonečným počtem
obrazů a ukázat rozdíly mezi tolika viditelnými tvory. Andělé však byli stvořeni tak, aby hned od svého vzniku mohli zírat přímo na Boží tvář (Mt 18,10)
a nejen na jeho záda, jak bylo dovoleno Mojžíšovi (Ex 33,23), a proto nebylo
třeba druhotných věcí, které by jim poznání Boha zprostředkovaly.
9. Když pak Bůh ve svém nejjednodušším a nekonečném bytí obsahuje bytí
veškeré, může tvor, jenž je mu jednoduchostí bytí nejblíže, obsáhnout více
bytí než ten, který je rozptýlen ve víceré bytí. Proto se Bůh rozhodl zařídit
to tak, aby se andělé vyznačovali jakousi jednotvarou bytností a představovali mnohotvaré 35 dobré vlastnosti vyskytující se v později stvořeném světě
materiálním. Proto andělé, když se k něčemu přirovnávají, bývají označováni
různými jmény. Někdy jsou nazýváni světlem, někdy planoucím ohněm, jindy
prudkým větrem, jindy zase lvy nebo ohnivými vozy, někdy lidmi atd. To
všechno je známo z Písma.
10. I: Mám si tedy myslit, že ve světě andělském není žádná nepodobnost věcí,
jaká je ve světě našem? A:Vůbec žádná. I: Různost věcí však působí potěšení.
A tak andělé ve svém světě, kde není žádné různosti, nemají tohoto potěšení?
A: To si nemysli. Vidí Boha a v Bohu mohou vidět samy ideje všech věcí, což
působí neskonale větší potěšení, než máme my, když vidíme ideje ve věcech,
v nichž se již uskutečnily,36 kde jsou již všelijak zastřené a zahalené.
11. I: Jsou andělé zcela nehmotní? A: Někteří filozofové stejně jako i někteří
církevní Otcové si myslí, že není nic zcela nehmotného kromě Boha. Proto
připouštějí, že andělé mají těla, ale tak jemná, že my je svými smysly nemůžeme postřehnout, a sice vzdušná nebo ohnivá. Ale mají-li vůbec nějaká těla,
jsou potom jaksi i částí našeho hmotného světa. Je však již prokázáno, že jsou
to bytosti vyššího řádu a z jiného světa a u nás vystupují jen jako hosté. Kromě toho, mají-li vůbec těla, ať už vzdušná či ohnivá, tedy jsou rozpadnutelní
a smrtelní. Že však takoví nejsou, vyplývá jasně jak z důvodů rozumových, tak
i ze slov Písma. Kdyby byli vzdušní nebo ohniví, bylo by možné je postihnout
našimi smysly, tak jako vnímáme vzduch nebo vítr a oheň. My je však nevnímáme žádným ze svých smyslů. A Kristus výslovně praví: Duch nemá ani kos-

tí, ani masa (L 24,39). Neříká pevné kosti a maso, ale vyjadřuje se jednodušším
způsobem: ani kosti, ani maso, což znamená žádnou tělesnost.
12. I: David nicméně říká, že Bůh učinil svými anděly větry a svými služebníky
planoucí oheň (Ž 104,4). A: Je to obrazný výrok, který má vyjádřit rychlost
andělů na příkladu něčeho, nad co nic rychlejšího zde na světě nemáme. Ale
pro to, že Bůh musel udělit svým služebníkům ještě nekonečně větší rychlost,
aby mohli v celém světě vykonávat jeho rozkazy, svědčí téměř nekonečná rozsáhlost našeho světa, v němž ani žádný vítr, ani žádný plamen ohně nemůže
v jediném okamžiku proniknout z jednoho konce na druhý. Proto je třeba
věřit, že Bůh udělil svým služebníkům podstaty čistě duchové, prosté jakékoli
hmotnosti, nezatížené žádným tělem, tj. ani vzduchem, ani ohněm, aby se
mohli v okamžiku přenést, kamkoli by jen chtěli, tak jako to může naše mysl
učinit tím, že myslí.
13. I: Opravdu? Připustíme, že andělé mají tak velkou rychlost jako naše myšlenky? Vždyť mohu být ve svých myšlenkách nyní zde, v jediném okamžiku
se hned přenést do Jeruzaléma, odtud pak do nebe nebo k protinožcům nebo
kamkoli jinam, a to všechno v jediné chvíli. Ale tyto skoky či přelety duše se
dějí pouze ve vztahu k objektům její pozornosti, nikoli ve vztahu k jejímu vlastnímu subjektu. A: Je tomu vskutku tak. Tvá mysl je vázána na tělo jako na svůj
žalář a nemůže nikam odletět. Nicméně však touto svou schopností ukazuje,
jaké je povahy a co by dokázala, kdyby byla bez těla, jako jsou mysli andělské.
14. I: Jaká jsou to však těla, v nichž se andělé zjevují? Jen Bůh a oni sami vědí,
zda jsou to těla existující sama v sobě, skutečná, opravdová a pevná, či vytvořená proto, aby se zjevila jen jako obraz. Příklady totiž svědčí, že obojí je možné. Elíšovi se zjevili, ale neviděl je nikdo ze Syřanů (2Kr 6,17). U Abrahama měli
však skutečná těla, když jedli. Jsou-li to však skutečná těla, vznikla sloučením
živlů a jistě se pak zase v živly rozpadnou.

KAPITOLA V
O rozumu andělů a jejich řeči
Že andělé jsou nadáni zvláštní znalostí věcí a jen jim vlastními vědomostmi
nepotvrzuje jen Písmo. (Zde čteme na různých místech: Pán můj je jako anděl
Boží; zná všechno, co je na zemi.37) Věří tomu i obecný lid.38 Řekové je nazývali
ve svém jazyku démony.39
Teologové však vesměs připisují andělům trojí druh znalosti věcí. Jednak
přirozený, dále ten, který získávají zkušeností, a posléze ten, jenž získávají
zjevením. Přirozeně znají andělé to, k čemu my lidé, zatížení hmotou svého
těla, nemůžeme proniknout. Tak jako kůň, kterého netíží žádné břemeno,
běží rychleji než ten, který nese těžký náklad nebo je zapražen do vozu, a jako
svíce sama o sobě vrhá jasnější světlo než ta, která je uzavřena v lampě, tak
také rozum andělů je čilejší, proniká dále než rozum náš, a protože jej nic
nezastiňuje, může si vybavit vhledem to, čeho my nemůžeme dosáhnout ani
po mnohém bloudění sem a tam. K tomu se druží znalost věcí ze zkušenosti,
která zvyšuje světlo v jejich rozumu. Tuto znalost nastřádali v sobě od času
svého stvoření až po dobu naši, a to tak, že sledovali činy Boží i naše a uvažovali o nich. A čeho nemohou dosáhnout ani přirozeně, ani zkušeností, to
se dovídají přímo Božím zjevením. Bůh totiž je buď poučuje jako své posly
a pomocníky, aby mohli správně jednat v důležitých jim svěřených úkolech,
nebo jim odhaluje své záměry jako svým přátelům a dvořanům. Z toho nutně
plyne, že vědění andělů je mnohem vyššího řádu než vědění lidské. Příčinou
toho je jednak pronikavost jejich rozumu, který nic nezastiňuje, dále možnost
dostat se kamkoli a dívat se na věci zblízka a konečně zkušenosti získané
za tolik věků. My, lidé, jsme však, jak lze říci podle knihy Jobovy (8,9), zde
jen od včerejška. Andělé se nejen znají navzájem podle svých jmen, jak plyne
z proroctví Danielova (8,15), nýbrž znají i všechny lidi, s nimiž mají z rozkazu
Božího jednat, jak je známo z Písma svatého, i jazyky všech lidí a všech národů,
jak můžeme soudit ze slov apoštolových (1K 13,1).
Andělé však nejsou vševědoucí. Neznají totiž 1. rozhodnutí Boží dříve, než jim
je Bůh sám zjeví. 2. Nevědí, co se stane v budoucnosti. 3. Neznají myšlenky
v lidském srdci, pokud se v něm skrývají (Jr 17, 9.10). Chápou však ty, které
se projevily gesty a skutky. Jestliže i my dobře poznáváme jejich myšlenky,
projeví-li se skutkem (2K 2,11), jak by nemohli vidět andělé ty naše tisíckrát
lépe? Rovněž nezná jeden anděl myšlenky anděla druhého, pokud mu je on
sám nesdělí. Je však nesnadné rozhodnout, jak se jejich vzájemné dorozumívání nebo projevování jejich úmyslů děje. Někteří se domnívají, že mluví spolu
tak jako my. Jiní to však popírají, protože prý nemají k tomu potřebné ústrojí
a ani nevnímají pozemské zvuky, přestože je jisto, že jsou stále s námi. Proto
si velmi mnozí myslí, že si navzájem vyměňují své myšlenky nějakým duchovým, nám neznámým způsobem (viz o tom u Jakoba Martiniho 40, Metafyzická
cvičení 1,2, poslední pododdělení).

KAPITOLA VIII
O případcích, kombinacích a konglobacích
světa andělského a o jeho úplné soustavě 47
1. Prvním z případků světa andělského je místo čili kde andělů. Zde však není
náš důvtip tak bystrý, abychom rozhodli, máme-li si představovat tento svět
uvnitř světa našeho či mimo něj. Neboť myslíme-li si, že je uvnitř našeho světa,
kde tedy byl, byl-li stvořen dříve než svět náš? Je-li mimo náš svět, obklopuje jej dokola, či je někde stranou? Ať si kdo myslí jedno nebo druhé, vždycky
bude v rozpacích. Nejrozumnější by snad bylo nepředstavovat si jej jako místo
tělesné, omezené určitými hranicemi, a myslit si, že jako andělé jsou netělesné
podstaty bez hmotného vymezení, že takový je i sám svět andělský.
2. O čase nebo trvání světa andělského nemůžeme rovněž říci nic. Jsou někteří, kteří věří, že andělský svět vznikl o řadu věků dříve než svět náš, pokud si
ovšem lze myslit nějaké věky ve věčnosti; jiní si zase myslí, že jeho počátky
nejsou tak příliš vzdálené. Přinejmenším se zdá, že je třeba rozhodnout se pro
nějakou přiměřeně dlouhou dobu, aby se nemohlo pokládat za chybu Stvořitele, že udělal něco nedokonalého.
3. Pokud jde o jeho kvalitu, můžeme uvažovat jen o počtu, ale nikoli o mírách
a vahách. Rozumové důvody svědčí pro to, že andělský svět je jen jediný a není
jich více, a Písmo se na řadě míst zmiňuje o tom, že počet jej obývajících andělů
je tak nespočetně veliký, že se nazývají vojskem Božím a Bůh sám velitelem
vojsk. Zdá se, že na jednom místě se jejich počet prozrazuje, a sice u proroka
Daniela (7,10).48 Praví se tam, že jich je tisíce tisíců a že desetitisíce desetitisíců
jich stojí okolo Božího trůnu, což je celkem 101 000 000. Zřejmě se však i zde
uvádí určitý počet místo počtu neurčitého. Jejich určitý počet zná jen Bůh sám.
4. Kvalitami andělů jsou síla, kterou žádný z tvorů nemůže překonat, vědění,
jež stojí nejblíže vševědoucnosti Boží. Dále naprostá svoboda rozhodování
a posléze rychlost. O těch jsme pojednali již výše.
5. Činnost andělů záleží vcelku v tom, že stojí okolo trůnu Boží vznešenosti,
který se tyčí nad nimi v plné slávě, chválí bez přestání Boha, a přikáže-li jim on,
uvažují o záležitostech našeho světa. Nařídí-li Bůh, ať už jednomu z nich či celé
skupině, aby splnili jeho rozkaz, jdou a vykonají, co jim bylo přikázáno. Potom
se vrátí zpět a oznámí v nebeských poradách, jaké byly výsledky jejich činů.
6. Jejich trpnosti spočívají v tom, že se poddávají radosti z šíření Boží slávy
a rmoutí se nad tím, činí-li se jejímu šíření překážky a když se lidská tvrdošíjnost staví proti ní. Trpí rovněž i proto, nemohou-li vyplnit Boží rozkazy tak
rychle, jak by si přáli (Da 10,12).
Zda může působit na anděly nějaké těleso, bezpečně nevíme. Zdá se, že něco
takového je třeba odmítnout, protože k tělesům patří věci tělesné, k duchovým zase věci duchové. Proti tomu lze však namítat 49.
1. Náš duch v těle věci tělesné vnímá. – To proto, že je k tomu uzpůsoben.
2. Říká se, že pro ďábla a jeho anděly byl přichystán pekelný oheň. – Jaký by
to mohl být oheň? Takový, jaký je v tělesném světě?
3. Jak jinak by mohli andělé vnímat vůně, zvuky a barvy? Důsledky, jež z toho
vyplývají:
Neděje-li se tak prostřednictvím těla, potom zde nejde ani o tělesné kvality,
jako je teplo, chladno, tíže, tlak. Jde zde o abstraktní formy studena, tepla, tíže
atd. Ty náš mozek ani nepálí, ani neochlazují, ani netíží.
Andělé však nemohou zemřít jako duchové tělesní. Ti totiž, rozpadne-li se
látka, která je jejich nositelkou, rozpadnou se také. 50 Anděl však, protože je
bytost nehmotná, rozpadnout se nemůže. – Proto je jeho trvání stálé.
7. I mezi anděly panuje určitý řád, z něhož poznáváme jejich významnost,
protože:
1. Žádá si to nutné uspořádání věcí, bez něhož žádný tvor nemůže být.
2. Potvrzují to příklady viditelných tvorů, jako jsou hvězdy, rostliny, kameny
a živočichové.
3. Potvrzuje to i Písmo, v němž se někteří andělé nazývají trůny, jiní panstva,
jiní zase vlády, jiní opět mocnosti (Ko 1,16). Rovněž se zde mluví o archandělích (2Te 3 a u Judy 51) – Liší se od sebe i jmény, jak je známo z Písma, ale těchto údajů je zde málo. Jmenováni jsou tu jen Michael, Gabriel, Uriel a Rafael.
Kristus, chystaje se vyhnat ďábla z člověka jím posedlého, ptal se ho na jeho
jméno (Mk 5,9). Sem tam jsou andělé označováni jako hvězdy, například v žalmu 147,4. Avšak andělé jsou hvězdy.
[Jako malou poznámku lze zde připojit, že Dionysios Areopagita rozdělil anděly na devět sborů.52
Sabunde 53 a Teutonicus 54 je však dělí na tři království, která si přesvatá Trojice stvořila ke své
podobě a pro své potěšení. Vláda a první místo se zde přičítá Michaelovi, který představuje všemohoucnost Otcovu, druhé místo Luciferovi, jenž je ze všech nejkrásnější a je obrazem moudrosti
Syna, třetí pak Urielovi, který rozlévá kolem sebe ohnivou záři a představuje nebeským tvorům Ducha svatého. Tyto názory nejsou do té míry odporující, aby nebylo možné s nimi souhlasit. Vyplývá
z nich totiž mnoho, co se shoduje s pravdou a z čeho lze lépe chápat tajemství spásy. Avšak naší
povinností je, abychom to, co poznáváme jen z domněnek, nesměšovali s tím, co je neklamně jisté.
Vždyť apoštol nás napomíná, abychom v takových věcech, které nechápeme ani svými smysly, ani
nemáme doložené zjevením, zachovávali zdrženlivost (Ko 2,18).]

KAPITOLA VI
O vůli andělů a jejich vášních 41

8. Užitek andělů se zakládá na tom, že pomáhají Bohu v řízení světa, a je jiný
v jejich světě a jiný ve světě našem. Tam aby se dívali Bohu tváří v tvář a stále
ho chválili, v tomto našem světě aby byli vykonavateli jeho vůle.
9. Jejich láska k Bohu je plamenná, neboť čím více poznávají tuto nestvořenou
vznešenost, tím je jejich láska větší. Proto se nazývají serafim, což znamená
plamenní nebo ohniví (Iz 6) 55.
[Přísluší-li tento název všem, či spíše jen některým z nich, jak soudí ti, kteří dělí anděly na devět

Nutným následkem rozumového chápání věcí je vůle, tj. svobodné rozhodování o tom, co máme volit. Z toho plyne, že čím zřetelněji se věci chápou, tím
svobodnější je vůle při volbě.
Že andělé jsou nadáni takovou vůlí, viděli jsme v kapitole třetí.
Jejich vůle je tak uzpůsobena, že nechtějí nic leč to, co je dobré, co odpovídá
jejich svatosti, a mají vřelý vztah k Bohu, k sobě navzájem a k lidem. K Bohu
tím, že netouží po ničem jiném než po jeho slávě, klanějí se mu a volají: Svatý,
svatý, svatý (Izajáš 6)42. K sobě navzájem tím, že jeden nezávidí druhému
dary, jichž se mu od Boha dostalo, ale všichni jednomyslně plní Boží vůli, jako
Kristus chtěl naším prostřednictvím vyplnit vůli svého Otce tak, jak to on
požaduje od andělů v nebi. Vůči lidem cítí takovou lásku, že si nic horoucněji
nepřejí než jejich spásu, že mají radost z každého kajícího se hříšníka a že se
horlivě snaží uvést do nebeské společnosti andělů i lidi, kteří jsou nejbídnější
a nejvíce opovrhovaní v tomto strastiplném údolí Lazarově.
Ale přece tato zbožná vůle a touha dobrých andělů nedosahuje dokonalosti
Boží. Ani Bůh sám ve svých andělích takovou dokonalost neshledal. Je tak
psáno v knize Jobově 15,15.

KAPITOLA VII
O síle andělů a o jejich činnostech v jejich oblasti
Že podstaty duchové jsou mocnější než tělesné, lze poznat ze stupňovitého
uspořádání tělesných podstat. Čím jsou těla hustší a pevnější, tím pomaleji
se pohybují, čím jsou jemnější, tím se rychleji pohybují a snáze pronikají.
Například země je podstata nejhustší, sama nese svou váhu a dává tíži i všemu
jinému. Voda je jemnější, teče a proudí. Vítr letí a vráží do všeho, co mu stojí
v cestě. Oheň a světlo do všeho vnikají, všechno boří, rozptylují, tříští, spalují
a ničí, a to v jediném okamžiku, jak je patrno z blesku.
Co tedy bude nemožné duchu?
Je-li duch uzavřený v těle tak pohyblivý, že přenáší z místa na místo s největší
rychlostí těla, v nichž je, i když se mu staví do cesty těla jiná, která na něho
narážejí a zase se od něho odrážejí, jak lze vidět na letu ptáků a hbité plavbě
ryb, co by tedy nemohl, je-li zbaven přítěže těla?
To slouží za důkaz, že pohyblivost anděla je daleko větší než rychlost jakékoli
tělesné podstaty. Proto andělé bývají přirovnáváni k větru, k ohni a k blesku
(Ž 104,4; Ez 1,13; L 10,18) a nazývají se serafim, což znamená plamenní (Iz 6,2).
Je přece jisté, že se přemísťují z místa na místo rychleji než vítr nebo blesk.
Vítr totiž a blesk nepronikají ničím bez odporu, kdežto anděl, který je čistým
duchem, nikde na žádný odpor nenaráží. Zdá se tedy, že anděl, přestože
není zároveň na více místech (Da 10,13 a 20), může se v okamžiku přemístit,
kamkoli chce. Proto mohl jediný anděl za jednu noc pobít celé vojsko, a stejně
tak mohl pobít všechny prvorozené syny Egypťanů v celém království (Iz 37;
Ex 12 43).
Z toho také plyne, že sílu andělů žádný z ostatních tvorů nemůže převýšit, protože oni provádějí svou činnost, 1. aniž by se jim něco stavělo na odpor; 2. bez
námahy a bez překonávání překážek, neboť se jim nestaví v cestu a nezdržuje
je jejich vlastní tělo, tak jak se to děje duchu našemu, který je na tělo vázán
a musí je pracně tahat s sebou jako hlemýžď svou skořápku. Proto se andělé
nazývají mocní v síle (Ž 103 44) nebo mocnosti, vlády a panstva 45 (Ko I 46).
Naproti tomu týž důvod ukazuje, že schopnost andělů nakládat s hmotou
není všemohoucí, neboť jakákoli duše nemůže zvládnout něco, co je povahy
hmotné.
Z toho tedy plyne:
1. Nemohou z ničeho vytvořit něco a z něčeho nic. Jen všemohoucnost Boží
může způsobit, aby něco, co není, bylo.
2. Andělé rovněž nemohou proměňovat podstaty, například změnit člověka
ve vlka a vlka zase v člověka, což, jak mnozí věří, dovedou kouzelníci. To jsou
však jen hloupé nápady nebo čistě ďábelské klamy. Mohou však měnit těla
v jiná, a to taková, která mají přirozené podmínky k takovým změnám; mohou tedy ze vzduchu, ohně a země rychle zformovat tělo, z hroudy získat kov.
Avšak dokonalé tělo, jako je tělo lidské, nemá nic společného s tělem vlčím,
a proto je změnit nemohou.

sborů, není z Písma dost jasné.]

10. Dokonalost andělů je tak veliká, že k jejich bytnosti se nemůže přidat již
nic, co by ji zvětšilo nebo zdokonalilo. Protože jsou nemateriální, neplatí pro
ně zákon věcí z látky, který vyžaduje, aby všechno, co směřuje k dokonalosti
jsoucna, mělo pevný základ, rostlo atd. Proto se andělé nazývají syny Božími, ba dokonce i bohy (Elohim), neboť každý z nich je sobě samému malým
bohem.56

2. není v nich nic, co by odporovalo Písmu;
3. že Písmo spíše objasňují a Písmo objasňuje je;
4. že je lépe pochopit, jak se něco děje nebo jak se něco stalo, než jen vědět,
že se to stalo.]
III. Způsob, neboli jak k tomuto úpadku andělů došlo?
1. Mezi padlými anděly byl jeden had, který onu vzpouru začal. Vyplývá to ze
slov apokalypsy (Zj 12,7), evangelisty Matouše (25,44) 60 a ze slov druhého Pavlova listu ke Korintským (2K 4,4), kde se nazývá Bohem tohoto světa.
Tak došlo v nebi k válce, v níž část vojska zůstala věrna svému původu a bojovala pod vedením Boha a pro Boha. To však tohoto padlého anděla popudilo
(snad zde působila i nějaká síla vyplývající z okolností 61), vzplanul hněvem
a stal se nepřítelem Boha i jeho andělů.
2. On sám (Satan) se stal pro svůj poklesek hadem. Je to tvor zkroucený nebo
svinutý v sebe sama, který se naplňuje vlastním jedem a otravuje jím i jiné.
Jediný Stvořitel totiž, jako pramen všech věcí, může spočinout v klidu v sobě
samém. Tvor však je jen potůčkem a nezachová-li svůj původ a přeruší-li spojení se svým pramenem, zahubí tím sama sebe.
První blud byl tedy v rozumu, protože si myslel, že může stačit sobě samému.
Druhý pak ve vůli, poněvadž se snažila odtrhnout. Takový pokus je vzpourou,
pro kterou byli tito andělé zavrženi, neboť přestane-li být závislým něco, co
je závislé, propadá zkáze. To platí o tvoru, který se stal tvorem tím, že byl
stvořen, ale ze sebe samého se nestal ničím. Přestane-li být z Boha, upadne
do sebe samého, tj. do své nicoty. Neupadne však do úplné nicoty – to totiž
nemůže, stal-li se jednou skutečným jsoucnem – ale do své nicoty, tj. stane se
bytností, která není první bytností podporována, a proto se pokřiví.
Byla to zkrátka pýcha, která se zmocnila andělů a která přivodila jejich pád.
Kromě toho, co bylo již řečeno, to vyplývá i z následujícího:
1. První začátek pokažení nemůže nastat jinak, než zvrátí-li se základ bytnosti,
jímž je jednota a závislost.
2. Svědectví v Judově listě (v.6).
3. Je to zřejmé i z výsledku, neboť čím si Satan sám přivodil svůj pád, tím se
pokusil svést i člověka, totiž aby se pokoušel stát se takovým, jakým je Bůh.
4. Přál si, aby ho i Kristus uctíval.62
5. Když Bůh vytýká zpupnost proslulým tyranům (králi tyrskému a babylónskému), srovnávaje s Luciferem a cherubínem (Iz 14,12; Ez 28,14).
Lucifer jistě když uvažoval o své slávě a srovnával ji se slavným jménem Syna
Božího, stal se samolibým a začal podceňovat království Věčné moci. Chtěl se
proto stát sám pánem celého nebeského vojska a ve všem se podobat Bohu,
ba dokonce stát se mu rovným a vyžadovat si od tvorů úctu, která patří jen
jejich stvořiteli.
Přesný počet padlých andělů neznáme. Je však pravděpodobné, že pád postihl
jen třetinu z nich, kdežto dvě další třetiny, tj. jejich větší část, si zachovaly
své přední místo (Ju v.6). V dvanácté kapitole Zjevení Janova ve verši čtvrtém
čteme, že onen drak svým ohonem stáhl z nebe třetinu hvězd, což znamená
třetinu andělů. To jsou totiž ty jitřní hvězdy, které byly ještě před stvořením
země a zářily na nebi (Jb 38,7). Slova svým ohonem je stáhl znamenají, že si
přál, aby se po jeho příkladu obrátili všichni do sebe samých, jak to činí had,
jenž se tak stočí, že vloží svůj ohon do vlastní tlamy, což nečiní žádný jiný
živočich, který má ohon.
Kde je kde (místo) padlých andělů? Z Božího zjevení je známo, že byli vyhnáni
z nebe. Avšak kam? Do temnot a žaláře. Co to znamená? Z evangelia Lukášova vyplývá, že je to podzemní propast (L 8,31). Prozatím je jejich příbytkem
povrch zemský a jej obklopující vzduch. Zde trpí, když se odtud dívají na svůj
původní příbytek, na nebe, a z povolení Boží moudrosti činí nástrahy Božím
tvorům. Proto je Pavel nazývá duchy podnebeskými (Ef 6,12).
Proto je pravděpodobné, že vzduch není ani tak naplněn světovou duší 63, která
se spíše vztahuje k vodám a doléhá na ně, jako spíše duchy, kteří se oddělili.
Zlí duchové, když opustili Boha a Bůh opustil je, zdržují se nejraději na osamělých místech, jako jsou samoty a místa pustá a děsivá (viz Iz 34,14 a 13,21).
Otázka:
Proč ale Bůh nezničil hned odbojné anděly, když se dopustili takového provinění?
Odpověď:
1. Bůh je pravdivý a jeho díla se zakládají na pravdě. Co jednou stvořil, to nikdy
neničí.
2. Je spravedlivý, a proto jak dobrým přeje dobro, tak zlým zlo. Nebyl by takový, kdyby je zničil.
3. Protože je moudrý, dobře ví, že i zlých věcí lze užít k dobru a že i nejhorší
věci je možné obrátit v nejlepší. A konečně i proto, že jeho ostatní hluboce
pojaté úmysly by nebylo možné objasnit jinak než prostřednictvím krajních
protikladů.
Kvality zlých andělů nemohou být jiné než zlé. Tak jako se zlí lidé neliší
od dobrých tělesnou silou, bystrým chápáním atd., ale užíváním těchto
vlastností ke zlým účelům, tak zlí andělé se neliší od dobrých svým věděním
a svými možnostmi, nýbrž svou vůlí, která se zaměřuje na to, co je zlé. Tak
jako kysnoucí víno kysne tak dlouho, až se posléze změní v ocet, a dřevo nebo
jakákoli jiná věc, začne-li hnít, nepřestane hnít dříve, dokud neshnije docela,
tak i zlí andělé, když jednou ztratí správný postoj k věcem, nechtějí už nikdy
nic jiného, než to, co je zlé.
A z toho pocházejí a rodí se mravní vady. Zde mají svůj původ pýcha, závist,
lakomství, hněv a vraždění.
Stejně tak jsou zlé i jejich činnosti. Satan ve všem vždycky stojí proti Bohu.
Bůh tvoří, oni ničí. On stále napravuje, oni stále kazí. On je původcem jednoty,
pravdy a dobra, oni odtržení od jednoty, nepravosti a zla.
Řád u nich není žádný, protože ze svého řádu vybočili a stali se původci
a strůjci všech zmatků ve světě. I když rozdíl mezi nimi i zrůdnost špatnosti
lze dokázat z Písma (Mt 12,26.27; L 11,19; Ef 6,12; Jb 12,31 64).
Teologové je rozdělují na určité třídy.65
Láska u padlých andělů není žádná. Protože všichni jsou nečistí, nalézají zalíbení v nečistých místech, srdcích a činech. Proto si zasluhují, aby je lidé spíše
nenáviděli, než milovali.
Užitek jejich se zakládá v tom, že zbožné lidi pokoušejí, zlé ovládají, znepokojují a trýzní.
Jejich dokonalost je úplný nesoulad všeho se vším.

Je známo z knihy Jobovy (4,18), že ani andělé nejsou zcela prosti nedostatků
a nedokonalostí.
Podle slov apoštolových (Ef 3,10) je to proto, že jejich poznání plyne ze zkušenosti a postupuje po jistých stupních.58 A jejich skutky svědčí, že byli stvořeni
tak, že se mohou dopustit i poklesků. A také se jich i dopustili.
[-------1
Smutným dokladem jejich úpadku je, že část z nich z pýchy odpadla od Boha
a odcizila se svému původu. Tak vznikly zrůdy andělského světa čili svět
satanský. Přihlédněme k němu v našich úvahách trochu důkladněji a prozkoumejme I. co; II. srkze co; III. jakým způsobem upadlo ve zkázu?
I. Co nebo kdo upadl ve zkázu?
Byli to titíž andělé, kteří byli v předchozí kapitole vylíčeni jako podstaty duchové, čisté mysli, svaté povahy atd. Část z nich se dostala na scestí.
Před pádem andělů nebyl ani hřích, ani smrt, ani žádné zlo, ale postavení
andělů bylo takové, jaké je postavení protiv před tím, než opustí střed, v němž
všechno je totéž. Všichni byli totiž jako občané stejné třídy.59 Kdyby si byli
všichni zachovali toto postavení, byla by je překonaná zkouška ještě posílila,
takže by nebyli již vůbec schopni chtít a konat něco jiného než dobro. Když
však část v této zkoušce neobstála, propadla zlu a nabyla sklony zlo konat.
II. Skrze co nebo na čem se zakládalo jejich pokažení?
Tak jako se bytnost Boha a všech jeho tvorů zakládá, jak je známo, na trojím,
na jednotě, pravdě a dobru, tak i jejich pokažení je trojí:
1. Spočívá v rozdvojení nebo odtržení od jednoty, čímž vzniká rozštěpení.
2. Ve ztrátě pravdy, na jejíž místo nastoupí blud.
3. V odmítnutí dobra, které se zvrhlo ve zlo.
K odtržení od jednoty, a tím k rozštěpení došlo tím, že nechtěli být závislí
na prvním zdroji svého bytí, na Bohu (Ž 81,12.13.14).
Blud se zakládal na tom, že se domnívali, že dostačí, budou-li milovat jen sami
sebe.
Zvrácenost vznikla tím, že místo ztracených ctností nastoupily chyby, a tím
pokažení pokračovalo.
Za to je postihl trojí trest:
1. Odtržení od prvního věčného jsoucna.
2. Propast temnot a bludů.
3. A tím i věčná muka.
Nebo podle soustavy devíti případků to lze vyjádřit takto:
1. Ztráta věčnosti.
2. Vypuzení z nebe.
3. Ztráta původní velikosti a vznešenosti.
4. Sklony ke zlému.
5. Věčné konání zla.
6. Závrať mysli a mučivé útrapy.
7. Zmatené vědomí.
8. Neschopnost k návratu.
9. Bolest a beznadějný žal.
[Bude-li se někomu, zvláště teologům, zdát v těchto vývodech něco nového,
nechť uváží, že:
1. vyplývají z idejí;
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KAPITOLA IX
O nedostatcích světa andělského a jeho úpadkových
zjevech a zrůdách, jedním slovem o světě satanském 57
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KAPITOLA X

55
56

O Bohu, vládci andělů, a o řízení světa andělského
57

Tak jako se ve Světě pravzorovém dělila naše úvaha na tři části, totiž že nekonečné jsoucno 1. je; 2. jaké je; 3. co činí, a všechno to se vyvozovalo pouze ze
světla myslí, tak i zde, jen z výkladu o světě andělském, lze prokázat trojí:66
1. Že existuje tvůrce, pán a vládce andělů, a tím nemůže být nikdo jiný než
Bůh. Vyplývá to z výroku Izajášova (6), kde je vzýván jako třikrát svatý.67
2. Jaký je jeho vztah k andělům v okruhu jeho bytí.
3. Jaká je tam jeho spolučinnost s anděly.
Jeho vláda nad světem andělským zakládá se na tom, že:
1. Utvrzuje dobré anděly v jejich moudrosti, vůli a moci s tím nejvyšším cílem,
aby k němu, svému zdroji, pevně přilnuli a užívali své nekonečné svobody
vůle k dobrovolné službě Bohu.
2. Zřídil žalář věčných temnot a padlé anděly tam vypudil.
3. Z trosek světa andělského stvořil svět nový, viditelný, o němž budeme nyní
jednat.
Ještě dříve však, než ukončíme své úvahy o světě andělském, zodpovíme si
otázku, která by nás zde právem mohla zajímat:
Proč jsme došli k názoru, že andělé byli dříve než náš svět? Odpověď:
1. Protože svět andělský byl stvořen dříve než svět náš.
2. Protože jejich přirozenost je jednodušší než přirozenost tělesných tvorů
(proto je také třeba poznat ji dříve).
3. Protože tím, čím lidé, kteří jsou nejdokonalejší částí viditelného světa,
vynikají nad ostatní viditelné tvory, tím jsou podobni andělům. Proto je třeba
to poznat nejprve tam, kde je to dříve.68 Tím bude pak výklad o člověku nejen
kratší, nýbrž i snadnější.
4. Poněvadž andělé se podílejí také na řízení tělesného světa, je třeba podat
dříve výklad o nich.
Jak tento andělský svět přispívá k našemu poznání Stvořitele, poučuje nás
Raymund ze Sabunde.69
Jak přispívá i k našemu poznání sebe samých, ukáže se z výkladu o člověku,
který je vyvrcholením světa tělesného. Proto nyní již přikročíme k úvahám
o něm.

PANSOFIA – SVĚT ANDĚLSKÝ – KOMENTÁŘ
Titul – Výklad Komenského o andělích srov. též Physica XII.
1

2

3
4
5

6

V originále místo de accidentibus (o případcích) mylně de actionibus
(o činnostech). Srov. název kap. VIII, s. 387.
V originále radix aeternitatis. Tím je míněn svět pravzorový. Komenský jej
také nazývá Mundus radicalis (srov. list P. Figulovi z 22. května 1656; Kvačala:
Korespondence I, s. 206). Snad je to i reminiscence na časté Komenského
srovnávání světa se stromem.
V originále essentiae.
V originále subsistentia.
Míněn je zde svět pravzorový, svět idejí, které božským aktem vstoupily již
z jeho mysli v realitu.
I zde je míněn svět pravzorový, jehož obsahem jsou ideje.

58

59

60
61
62
63

64
65

66

67
68

69

Začátek této části má opět formu dialogickou. Osoba tazatele je označena
písmenem I (tj. snad interrogans nebo ignorans), osoba mající hlavní výklad
písmenem A (snad auctor).
Konzervativní směr u Židů v době vzniku křesťanství, trvající na Mojžíšově
zákonu; odpůrci farizejů.
Chybná biblická citace, pravděpodobně 1Kr 19,5–7.
V této kapitole je užito opět dialogické formy.
Basilius Magnus: Hom. I in Hexaemeron. Migne PG 29,14.
Basilius Magnus: Hom. II in Hexaemeron. Migne PG 29, 39–42.
Takto bývají označeny andělské sbory a vůbec všichni obyvatelé andělského
světa (caelestis exercitus).
Gregorius Nazianzenus: Oratio XXXVIII, 9–11. Migne PG 36, 319–322.
Hieronymus, církevní Otec, přeložil Starý zákon do latiny (Vulgáta) a napsal
řadu komentářů k jednotlivým částem Písma. Znal již učení Dionysia
Aeropagíty, který zpracoval novoplatonskou nauku ve smyslu křesťanském,
a byl ovlivněn Platónem. Ve spise De coelesti hierarchia (O nebeské
hierarchii) 7, 8, 9. Migne PG 3, 205–272, dělí Aeropagíta anděly na třikrát tři
sbory. Bohu nejblíže stojí cherubíni, serafíni a trůnové (Cherubíni, Seraphini,
Throni). Druhou trojici tvoří panstva, síly a mocnosti (Dominationes, Viríutes,
Potestates), třetí pak náčelník, archandělé a andělé (Principatus, Archangeli,
Artgeli).
Hieronymus: Commentarius in epistolam ad Titum 1. Migne PL 26, 594.
Ambrosius: Expositio evang. secundum Lucam VII, 210. Migne PL 15, 1846.
Hilarius Pictaviensis: Tractatus in 118 Psalmum III, 10. Migne PL 9, 522.
Joannes Damascenus: De fide orthodoxa II, 3. Migne PG 94, 871–874.
O dělení andělů Joannes Cassianus: Collationes Patrům VIII, 15. Migne PL 49,
746–747.
Na Cassiana se odvolává Sixtus Senensis: Bibliotheca sancta, 2. díl. Lugduni
1575, Annotatio V, s. 3a.
V originále je chyba, vzniklá patrně přepisem: ex visibilibus... visibilia, správně
je citováno např. ve Světě materiálním I, 16, s. 405.
V orig. occasio. Tento výraz znamená běžně v latinských textech příležitost.
Komenský jej však zde užívá v tom smyslu, jakoby čin stvoření dával Bohu
jakousi příležitost k dalšímu, s ním souvisejícímu a na něj navazujícímu
tvůrčímu činu.
V originále nátura.
V originále balbutire znamená původně koktat nebo blábolit. Zde znamená
mluvit s určitými rozpaky nebo jen v dohadech.
Míněn je svět pravzorový.
V originále potentia – dispositio – actus (srov. D. Čapková: K některým
principům Komenského teorie činnosti. Některé aspekty Pantaxie, Gr. IV.
Z kralické tvrze 11, 1984, s. 46).
Láska, Moudrost a Moc jsou personifikace tří primalit Božích. Jsou
rozmlouvajícími osobami v dialogu Úvaha nekonečného jsoucna o tvůrčí
činnosti ve Světě pravzorovém III, s. 342nn.
Tj. podíl na třech primalitách Božích scire – velle – posse.
Komenský rozlišuje oheň (ignis) a plamen (flamma); srov. Lexicon pans.,
s. 1014 a 981.
Julius Sperber, významný rosenkrucián, tj. člen bratrstva Růžového
kříže (Fraternitas Roseae Crucis). Komenský znal jeho spis Echo der von
Gott erleuchtender Fraternitatis R. C., napsaný kolem roku 1597, vydaný
v Gdaňsku roku 1615 (srov. Červenka: Naturphilosophie, s. 48).
Podle Vulgáty 49,1, kde je Hospodin nazýván Deus deorum (Bůh bohů).
Srov. Svět možný VII–IX, s. 287nn.
Tj. ve Světě materiálním.
V originále vyjadřují obě protivy výrazy uniformis a multiformis.
V originále in rébus ideatis.
2S 14,20 aj.
V originále vulgus, čímž zde Komenský míní pohany.
Tj. daimones.
Jacob Martini, profesor na univerzitě ve Wittenbergu, významný
protestantský scholastik luterského směru první poloviny 17. století. Byl
ovlivněn coimbrenskou školou, zvláště Suarezem. Jeho nejvýznamnějším
spisem jsou Theorematum metaphysicorum exercitationes
(Wittenbergae 1603).
Tato kapitola je pouhým fragmentem, stylisticky dosti nevyrovnaným. Snad
je to jen větší náčrt námětů, jenž měl být později doplněn a definitivně
zpracován.
Iz 6,3.
Iz 37,36; Ex 12,29.
Ž 103,20.
O devíti sborech andělských viz pozn. 15.
Ko 1,16.
Komenský se snaží v této a následující kapitole aplikovat na svět andělský
své rozdělení veškerenstva na podstaty, případky, nedostatky, zkomoleniny,
zrůdy, kombinace a konglobace, jak je uvedl již ve Světě možném (II, 24,
VII–IX). Podrobnější výklad viz J. Červenka: Komenský a přírodní vědy.
Pedagogika 21, 1971, s. 431–436.
...tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním.
Následující exkurz obsahuje víceméně jen zlomkovité záznamy myšlenek,
doplňujících výklad o kategorii trpnosti. Výklad zabíhá do jakéhosi dialogu, je
uváděn určitý výrok a jeho zdůvodnění.
Zde shledáváme zřejmou nesrovnalost s jinými výklady toho druhu. Podle
nich je duch nezničitelný i ve zničitelném těle, které propadne zkáze,
kdežto duch zůstává neporušen. Zde se však tvrdí úplný opak. Autor snad
zde měl na mysli ducha živočišného (spiritus animalis), kterého mají v sobě
všichni živí tvorové, a nikoli ducha lidského (mens). Nehotovost, a proto
i nedomyšlenost obsahu tohoto textu je zde zvláště patrná.
Juv. 9.
Srov. pozn. 15.
Raymundus ze Sabunde, francouzský lékař a teolog z 15. století. Jeho spis
Theologia naturalis vydal Komenský v době své polemiky se sociniány (srov.
Svět materiální, pozn. 587).
Krycím jménem Teutonicus zde označuje Komenský Jakoba Böhma (srov.
Svět pravzorový, pozn. 52. Stručný posudek o jeho filozofii je obsažen
ve Světě pravzorovém III, s. 341).
Iz 6,2.
Zde rukopis osmé kapitoly končí. V jejím titulu slíbený výklad o kombinacích
a konglobacích ve světě andělském a o celkovém systému andělského světa
již Komenský pravděpodobně nezpracoval.
V této kapitole se nejvíce projevuje nehotovost a nepropracovanost textu.
Jednotlivé myšlenky jsou zde leckde jen zběžně nahozeny a někdy i těžko
srozumitelné, řada vět je často jen načata a nedokončena.
Smysl výroku apoštola Pavla je, že i andělům bude zvěstována rozličná
moudrost Boží skrze církev, tj. že se dozví z učení Kristova něco, co před tím
ještě nevěděli.
V originále erant omneš aequali censu. Výraz je vzat z římské společenské
soustavy, v níž byly občané podle odhadu majetku (census) rozděleni
na jednotlivé stavy, například stav senátorů a stav jezdců.
Mt 23,33.
V originále je smysl nejasný.
Srov. L 4,5–6.
Termín anima mundi je důležitý pojem ve filozofii Platónově (Timaios
34 B n) a Plótínově (Enneades 1, 1, 2), rovněž i u některých novoplatonsky
orientovaných mystiků středověku. Komenský se s ním snad setkal
i v Campanellově spise De rerum sensu, na začátku třetí knihy.
Patrně Jb 31,12.
Věta v rukopise není dokončena, výklad o třídách padlých andělů chybí již
vůbec.
Text originálu, roztříštěný na několik leckdy neúplných vět, je zde shrnut
v jednu větu.
Tj. trishagios; Iz 6,3.
Smysl této neobratné stylizace snad je, že je třeba anděly poznat nejdříve
v jejich vlastním prostředí.
Bližší výklad o Raymundu ze Sabunde viz v pozn. 53 a dále pak ve Světě
materiálním v pozn. 587.
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