
30 Slovníček pojmu

substanee - viz akcident
štčsti - viz blaženost
úkon člouéka - viz lidský úkon
veda (vedení) - v Aristotelové a Tomášovč rozdelení ctností se

jedná o jednu z intelektových (rozumových) ctností. Je to
schopnost poznávat s jistotou pravdu prostŕednictvírn hledání
príčin. Podle predmetu, k némuž se príslušná veda vztahuje, se
pak rozlišují rúzné vedy.

žádost (appetitus) - viz afekt

SUMA TEOLOGICKÁ l-II
OTÁZKY 1-5
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PREDMLUVA

Pro to že človek byl stvoŕen k obrazu Božímu, 83 nakolik se obrazem
označuje to, co je "intelektové, svobodné se rozhodující a co má
sebe samo ve své moci"," jak ŕíká Jan Damašský;" tak poté, co
jsme pojednali o vzoru, tj. o Bohu, a o tom, co z božské moci
podle jeho ville vzešlo," zbývá uvažovat o jeho obrazu, tedy o člo-
veku, nakolik je púvodcern svých činu jako ten, kdo má svobodu
rozhodování a moc nad svými skutky.

83 Obrazem Božím je jistým zpúsobem všechno, pi'inejmenším co do svého bytí.
Tomáš chápe Boha jako samotné subsistující bytí, které se sdílí tvorúm. Z tohoto
všeobecného zobrazování Boha co do bytí vyniká človek jako nejdokonalejší zpú-
sob zobrazení Boha, protože se mu podobá svou intelektovou pŕirozeností, Proto
je v rámci pozemských rvorú obrazem Božím par excellence.Tak chápe kresťanská
teologie biblický výrok o stvorení človeka k obrazu Božímu v Gn 1,27. Človek
je nejen součástí sveta, ale je ze sveta svým zpúsobem vyčlenén jako ten, kdo
má za svet odpovčdnost. Bible to vyjadruje obrazem zahrady, kterou má človek
"obdelávat a stŕežit" (Gn 2, 15). To je výrazern jeho rozumovosti a odpovédnosti,
která ho delá podobným Bohu.

84 Svoboda nespočívá v možnosti výberu mezi dobrem a zlem. Pokud by tomu
tak bylo, pak by BUh nebyl svobodný, neboť BUh jakožto nejvýš dobrý nemá
možnost volby zla. Podstatou svobody je svrchovanost, tedy jak ŕíká Tomáš, "mít
sebe sama ve své moci". Človek, který se rozhoduje pro zlo, vlastne jedná proti
svému rozumu, takže je v jakémsi rozporu se sebou samým. Nemá tedy sebe
sama ve své moci, a není tím pádem zcela svobodný. Volba zla je tak vlastne jen
zdánlivou realizací svobody. Ve skutečnosti je spíše vzdáním se svobody, protože
s rozhodnutím se pro zlo se zbavuje moci nad sebou samým, tedy svobody sku-
tečné, a dostává se do vleku a pod vládu nččeho jiného.

85 JAN DAMAŠSKÝ, Defide orth. II, 12 (PG 94, 920).
86 Srov. ST!, q. 2.
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OTÁZKA 1
O POSLEDNÍM CÍLI ČLOVEKA

Nejprve musíme uvážit poslední cíl lidského živora'? a poté to,
čím človek k tomuto poslednímu cíli múže dospčt nebo se od nej
odklonit. 88 To, co smeruje k cíli, je totiž treba posuzovat podle
tohoto cíle.89 A protože posledním cílem lidského života je bla-
ženost, musíme nejprve pojednat o posledním cíli obecne a poté
o blaženosti.wV prvním bode se jedná o osm otázek:

1. Jedná človek kvúli nejakému cíli?
2. Je takové jednání vlastní rozumové pŕirozenosti>
3. Je lidský úkon druhove určen cílem?
4. Existuje nejaký poslední cíllidského života?
5. Múže mít jeden človek více posledních cílú?
6. Zamčŕuje človek všechno k poslednímu cíli?
7. Je poslední cíl stejný pro všechny lidi?
8. Shodují se v tomto cíli i všichni ostatní tvorové?

87 Poslední cíl je dúvod, který je poslední v rade našeho vysvčrlování, proč nčco
déláme a jaký cíl tim sledujeme. Je to dúvod, který už nepotrebuje další odúvod-
néní, tedy další otázku "proč".

88 Srov. ST l-II, q. 6.

89 Etika je u Tomáše chápána v kontextu cesty k životnímu cíli. Nejde tedy o kom-
plex izolovaných úkonu, které jsou charakterizovány pŕekročením nebo upo-
slechnutím zákona, což lze dčlat i slepé a bez pochopení smyslu zákona. VTomá-
šové etice je východiskem srnéŕování k cíli, jehož smysl človek pochopil a pi'ijal.
Hŕích je sejitím z této cesty, takže se jasne ukazuje jeho škodlivost a nesmyslnost,
která komplikuje človeku život. Ctnost naproti tomu cestu urychluje a cíl nám
približuje.

90 Srov. ST l-II, q. 2.
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ČLÁNEK 1
JEDNÁ ČLovEK KVÚLI NEJAKÉMU CÍLI?91

Zdá se, že nikoli.
1. Pŕíčina je pŕirozenč dŕívéjší, zatímco cíl má povahu čehosi

posledního, jak už napovídá samo toto slovo. Cíl tedy nemá
povahu pŕíčiny, Človek však jedná kvúli tomu, co m~ charakter
pŕíčiny, neboť pŕedložka "kviili" označuje pŕíčinnost. Clovčk tedy
nejedná kvúli cíli.

2. To, co je posledním cílem, není kvúli cíli. V nékterých pŕípa-
dech jsou však posledním cílem úkony, jak ŕíká Filosof v 1. knize
Etiky," Ne všechno tedy človek koná kvúli cíli.

3. Zdá se, že človek jedná kvúli cíli tehdy, když rozvažuje.
Mnoho vecí však človek delá bez rozvahy, ba dokonce o nich ne-
kdy ani nepŕemýšlí, napr. když nčkdo pohybuje nohou nebo rukou
pri pŕernýšlení o nččern zcela jiném nebo když si hladí vous. Ne
všechno tedy delá človek kvúli cíli.

Na druhé strane
Vše co je v nčiakém rodu, se odvozuje z principu tohoto rodu. Cíl
je však u človeka principem jednání, jak ŕíká Filosof ve 2. knize
Fyziky.93 Človek tedy delá vše kvúli nejakému cíli.

Odpoveď
Z úkonu konaných človčkem se ve vlastním smyslu lidskymi": na-
zývají pouze ty, které jsou vlastní človeku, nakolik)ečlOvekem.
Človek se však od ostatních nerozumných tvorú odlišuje v tom,

91 Paraleiní texty: ST l-II, q. 1, a. 2; q. 6, a. 1; Contra Gent. III, 2.
92 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. l, 1 (1094a4).
93 Srov. ARISTOTELÉS, Phys. II, 9 (200a34).
94 Nenápadné ale zcela zásadníTomášovo rozlišení lidského úkonu (aecus humanus)

a úkonu e1o/;e"ka(aetus hominis) predstavuje významné odlišení toho, za co je člo-
vek odpovédný tedy toho, co delá lidsky, jakožto človek, tj. svobodnč a vedome,
od toho co delá nesvobodné a/nebo nevedome, tj. úkonu, které sice delá jako
e10vek ale nedčlá je lidsky (vedome a dobrovolnč). Ukazuje tím dúležité kom-
petenČní meze jakékoli etiky. Jednoduše ŕečeno, mrav~~ hodnotiteiné je po,:z~
to, za co je človek odpovédný; tedy ne všechno, co dela, ale pouze to, co dela
vpravdé lidsky, vedome a dobrovolné, tj. jako lidský úkon.
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že je pánem svých skutku. Proto se ve vlastním smyslu lidskými
nazývají pouze ty, kterých je človek pánem. Človek je pánem svých
skutku prostŕednictvím rozumu a vúle, a proto se i svobodné ro z-
hodování nazývá "schopností vlile a rozumu.i'+Ve VÍastním smyslu
lidskými se tedy naz:Ývají ty u ony, které vycházejí z uvážlivé vúle,
[estliže človeku náleží i jiné úkony, moho u být nazvány úkon
cloveka, ale ne úkony ve vlastním smyslu lidskými, neboť nepatŕí
človeku, nakolik je človékem, Je však zjevné, že všechny úkony,
které vycházejí z nejaké potence, jsou touto potencí zapŕíčinčny
s ohledem na svúj predmet. Predmete o le je však cíl a dobro."
Všechny lidské úkony proto musí být konány kvúli nejakému cíli.

W/ I "-" v ",,-<.z..vlo~
K námitkám _ ~c-f: ~-b'> lf I 1 (l'

1. l když je cíl poslední v rádu uskutečnen , je p vní v rádu
úmyslu jednajícího. A tímto zpúsobem má i ráz príčiny.

2. jesrliže je nejaký lidský úkon posledním cílem, musí být dob-
rovolný, jinak by nebyllidský, jak bylo ŕečeno. Nejaký úkon však
rnúže být dobrovolný dvojím zpúsobem: za prvé jako pŕikázaný
vúlí, napr. chození nebo mluvení; za druhé jako vulí olaný 97

7ož1e samotný úkon chtenj. Je však nemožné, aby byl samotný
úkon vyvolaný vúlí posledním cílem. Pŕedmétern vúle je totiW,
podobne jako je pŕedmétern zraku barva. A jako je nemožné, aby
prvním viditelným bylo samo videní, neboť každé videní se týká
nejakého viditelného predmetu, je nemožné, aby prvním žáda-
nv v ie cíl, bylo samo chténí. Z toho plyne, že pokud je nejaký
idský úko osledním cílem, je to úkon vúlí pŕikázaný. Je tam

t eja e jednání člo~rinejmenšínlšämo Chtení: konané
kvúli nejakému cíli. Je tedy pravdou, že človek delá všechno kvúli
nejakému cíli, dokonce i v prípade, že koná činnost, která je po-
sledním cílem. ( L ~ - j/~ . F. (, . , ~-

IV "IM... ~ k. eu l'<-- ~ JJ-.. r: v' . I

_________ • __ I~ J ~ KY:;JL! ŕfe! (/ .

95 PETR LOMBARDSKY, Sent. III, d. 24.
96 Ville si nčco volí, tedy vybíráním na nec o "ukazuje" neboli cílí. Jejím predme-

tem je tedy néco jakožto dl. Žádná lidská žádost nesmeruje ke zlu, ale vždy
k dobru, pŕinejmenším k tomu, co jako dobro poznáváme, byť treba nepresne
nebo mylne.

971~OZliŠUje se ~kon "!';ola~ý (ac:us .el~citus)o a úkon pfikázant ~ac!us tmperatus),
Ukon vyvolany vychází z vule a zustava ve vuh, Je to samo chtční. Ukon prikázaný

vychází z ville, ale VYkonáv~;i jiná potence~ ') J."~ l (/,.:
ŕ VJ.k\! ~/~' ~ I~ t
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3. Takové úkony nejsou ve vlastním smyslu lidské, neboť nevy-
cházejí z rozvažování rozumu, který je vlastním principem lidských
úkonu. A proto mají cíl imaginární," a nikoli určený rozumem.----------

ČLÁNEK 2
JE JEDNÁNÍ KVÚLI NEJAKÉMU CÍLI VLASTNÍ

ROZUMOVÉ PRIROZENOSTI?99

Zdá se, že ano.
1. Človek, který kvúli cíli jedná, nikdy nejedná kvúli cíli ne-

známému. Mnoho tvorú však cíl nepoznává buď proto, že jim po-
znání zcela chybí, jako je tomu u tvorú bez vnímání, nebo proto,
že nechápou povahu cíle, jako je tomu u zvíŕat. Zdá se tedy, že
jednat kvúli nejakému cíli je vlastní rozumové pŕirozenosti,

2. Jednat kvúli cíli znamená nasmérovat svou činnost k cíli. To
je však dílo rozumu. Nepŕísluší tedy tomu, co postrádá rozum.

3. Dobro a cíl jsou pŕedmétem vúle. "Vule však sídlí v rozu-
mu",IOO jak se ŕíká ve 3. knize O duši.:" Jednání kvúli cíli tedy
pŕísluší pouze rozumové pŕirozenosti.

Na druhé strane
Filosof ve 2. knize Etikyl02 dokazuje, že "kvuli cíli je činný nejen)
intelekt, ale i pŕíroda."""

98 Jedná se o úkony, které za normálních okolností mají nejaký rozumne odúvod-
néný dl, ale v daném prípade je tento dl nikoli diktovaný rozumern, ale spíše
nižšími psychickými silami, podvedome. Jinak ŕečeno, nejde o úkony zcela ne-
smyslné, ale o úkony, které ~emají rozumné odúvodnéní v daném kontextu.

99 Paraleiní texty: ST l-II, q. 12, a. 5; Contra Gent. II, 23; III, 1. 2.16.24; De Pot.
q. l, a. 5; q. 3, a. 15; Sent.libri Metaph. V, lect. 16.

100Rozum (intelekt) je kognitivní neboli poznávací potence, ville zase apetitivní
neboli afektivní (žádavá) potence. Obe náleží stejné úrovni bytí, totiž úrovni ro-
zumové neboli intelektové. V tomto smyslu se ŕíká, že ville sídlí v rozumu - ne
jako jedna potence v jiné, ale jako potence náležející do rozumové úrovne bytí.

101ARlSTOTELÉS, De anima III, 9 (432b5).
102ARlSTOTELÉS, Phys. II, 5 (196b21).
l03Významné je, že Aristotelés ani Tomáš neomezují finální kauzalitu, tedy činnost 1'

zarnéŕenou k cíli, pouze na človeka, jak to vidíme u rady autorú 20. století, ale
vztahují finalitu na celou prírodu. Finalita je u nerozumových, nebo do konce
neživých bytostí samozrejme nevédomá a nesvobodná, nicrnéné pŕesto reálná.
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Odpoveď
Všichni činitelé nutne jednají kvúli cíli. Jestliže se totiž odstraní
první z iady navzájem uspoŕádaných príčin, nutne se odstraní
i ostatní. První mezi všemi príčinami je však príčina cílová.''"
Dúvodern této skutečnosti je to, že materie nedospívá k forme,
pokud není pohybována činitelem. Nic totiž nepŕevádí sebe sama
z potence do aktu. Činitel ovšem pohybuje pouze tehdy, zamč-
ŕuje-li se k cíli. Kdyby totiž činitel nebyl určen k nejakému účinku,
nečinil by spíše to než ono. K tomu, aby púsobil určitý účinek, je
nutné, aby byl určen k nččemu jistému, co má povahu cíle. A jako
k tomuto určení dochází u rozumové pŕirozenosti rozumovou
žádostí, která se nazývá vúlí, tak k nemu u jiných rvorú dochází
pŕirozeným sklon ern, kterému ŕíkáme pŕirozená žádost.

Je však treba uvážit, že néco svou činností nebo pohybem sme-
ŕuje k cíli dvojím zpúsobern: za prvé jako to, co pohybuje k cíli
sebe samého, jako človek; za druhé jako to, co je k cíli pohybováno
od jiného, jako šíp smeruje k určitému cíli proto, že je uvádčn
do pohybu lukostŕelcern, který své jednání ŕídí k cíli. Ti tvorové,
kteŕí mají rozum, pohybují sebou samými k cíli, protože jsou pány
svých skutku skrze svobodu rozhodování, což je schopnost vôle
a rozumu. Tvorové, kteŕí rozum nema jí, zase srnéŕují k cíli pri-
rozeným sklonern, jakoby pohybováni od jiného, nikoli od sebe
samých, protože nepoznávají povahu cíle, a tudíž ani nemohou
k cíli nic zaméŕit, ale pouze být od néčeho jiného k cíli zamé-
ŕeni. Veškerá nerozumová pŕirozenost se totiž k Bohu vztahuje
jako nástroj k hlavnímu činiteli, jak byl o ŕečeno výše. A proto je
vlastní rozumové pŕirozenosti, že sméŕuie k cíli jako to, co sebe
sama ŕídí a vede k cíli, zatímco nerozumová pŕirozenost je jakoby
ŕízena a vedena od jiného, a to buď k cíli, který vnímá, jako je
tomu u zvíŕat, nebo k cíli, který nevnímá, jako je tomu u jsoucen,
kterým poznání zcela chybí.

104Má-li napríklad púsobit účinná príčina, musí púsobit s nejakým cílem. Cíl (fi-
nální neboli cílová príčina) je tedy v tomto smyslu první. V následující vete se
ŕíká, že "materie nedospívá k forme, pokud není pohybována činitelem", Poradí
príčin je tedy následující: finální príčina, na jejímž základe se zaméŕuje príčina
účinná, která dává povstat príčine formální. Ze čtveŕice základních príčin zústává
príčina materiální v této úvaze ponékud stranou, protože nevzniká a nezaniká, ale
je jakousi trvalou a stálou podmínkou jakéhokoli materiálního deje.
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Knámitkám
1. Když človek sám o sobé jedná kvúli cíli, pak cíl poznává, ale

když je men nebo veden od jiného, napríklad když jedná na príkaz
jiného človeka nebo je nucen k pohybu nékým jiným, není nutné,
aby cíl poznával. A tak je tomu i u nerozumových tvorú,

2. Nasmérovat k cíli múže pouze to, co samo jedná s cílem. To,
co je k cíli vedeno od jiného, musí být k cíli nasmérováno. A to
múže být i nerozumová pŕirozenost, avšak musí být k cíli nasmé-
rována tím, kdo rozum má.

3. Pŕedmétern vúle je cíl a dobro obecne. lOS Proto nemúže
být vôle v te ch jsoucnech, které nemají rozum a intelekt, neboť
nemohou chápat obecné. Je v nich ale pŕirozená nebo i smys-
lová žádost, která je zarnčŕuie k nejakému jednotlivému dobru.
Je ovšem zjevné, že jednotlivé príčiny jsou pohybovány obecnou
príčinou, jako když starosta, který zamýšlí společné dobro, uvádí
svým pŕíkazem do pohybu všechny jednotlivé úrady obce. A proto
je nutné, aby všechno, co nemá rozum, bylo pohybováno k jednot-
livým cílúm nejakou rozumovou vúlí, která se vztahuje k dobru
obecnému, tj. vúlí božskou.

ČLÁNEK 3
JE LIDSKÝ ÚKON DRUHOvE URČEN CÍLEM?106

Zdá se, že nikoli.
1. Cíl je totiž príčina vnčiší.''" Avšak vše je druhove určeno

nejakým principem vnitŕním. Lidské úkony tedy nejsou druhove
určeny cílem.

10'Človek se samozrejme vúlí rozhoduje pro konkrétní veci a konkrétní skutky. Ale
dúvodem pro tato rozhodnutí je to, že v nich nachází obecný rys dobra. Naproti
tomu smyslová žádost reaguje na konkrétní smyslové dobro ve veci. Obecný rys
dobra znamená, že rozum poznává vec jako dobro i pŕesto, že tady a teď danou
vec jako dobrou nezakouším (není príjemná mým smyslúm nebo jinak momen-
tálne užitečná).

I06Paralelní texty: ST l-II, q. 18, a. 6; q. 72, a. 3; In II Sent. d. 40, a. l; De oirt. q. l,
a. 2, ad 3; q. 2, a. 3.

IO'V návaznosti na Aristotela rozlišuje Tomáš čtyi'i príčiny. Vnitŕní príčiny jsou
metafyzické principy samotné veci. jsou to materie a forma neboli materiální
a formální príčina. Vnéjší príčiny jsou néčím mimo vec. [sou to účinná príčina
jakožto príčina, která je dúvodern zmeny, a finální neboli cílová príčina, která je
dúvodern, pro který daná vec onu zmenu podstupuje.
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2. To, co dává druh, musí být dŕívéjší. Cíl je však co do bytí
pozdéiší. Lidský úkon tedy není druhove určen cílem.

3. Jedna vec múže být nejvýše v jednom druhu. Avšak jeden
jediný skutek nčkdy smeruje k rúzným cílúm. Cíl tedy neurčuje
druh lidských skutkú.

Na druhé strane
Augustin v knize O zpúsobu života katolické církve a manichejciď"
ŕíká, že "naše jednání zasluhuje hanu nebo chválu podle toho, zda
zasluhuje hanu nebo chválu jeho cíl".

Odpoveď
Všechno je druhove určeno aktern, a nikoli potencí,'?" a proto
to, co je složeno z materie a formy, je ustaveno ve svém druhu
vlastní formou. A tak musíme uvažovat i o pohybech, které jsou
danému jsoucnu vlastní. l když se pohyb jaksi rozlišuje na aktivní
a pasivní,110 obojí se druhove určuje aktern: aktivní pohyb aktern,
který je principem aktivity, pasivní aktern, který je završením to-
hoto pohybu. Aktivní zahŕívání proto není nic jiného než jakýsi
pohyb vycházející z tepla, zatímco pasivní zahŕívání je zase pohyb
smérern k teplu. A povahu druhu pak ukazuje definice.

Lidské úkony jsou druhove určeny cílem z obou téchto hledi-
sek, tj. jak zhlediska aktivního, tak zhlediska pasivního. Lidské
úkony mohou být totiž uvažovány občma tčmito zpúsoby, protože
človek pohybuje sám sebou i je pohybován sebou samým. Výše bylo
ŕečeno,"! že se úkony nazývají lidskými, nakolik vycházejí z uváž-
livé ville. Pŕedmétern ville je však dobro a cíl. A proto je zievné,
že principem lidských úkonu jakožto lidských je cíl. A podobne
je i jejich završením.U" vždyť to, v čem se lidský úkon završuje, je
to, co lidská ville zamýšlí jako cíl, podobne jako je u pŕírodních

108AUGUSTIN, De moribus eec/. cath: et de moribus Manieh II, 13 (PL 32,1356).
109Akt (aecus) je uskutečnční, realizace toho, co bylo dosud v potenci (potencia), tj.

v možnosti. V prípade materiálního jsoucna je materie potencí, tedy možností
néčím se stát, a substanciální forma pak aktern, tj. uskutečnénírn této možnosti.

II°Jde o rozlišení toho, co pohybuje (aktivní hybatel), a toho, co je pohybováno
(pasivné pohybovaná vec).

IIISrov. STr-II, q. l, a. L

II2Východiskem neboli principem je dl jakožto zamýšlený a završením je dl jakožto
dosažený.
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činitelú forma zplozeného shodná s formou plodícího. A protože
se podle Ambrožových'P slov ve Výkladu Lukáše "mravy nazývají
ve vlastním smyslu lidskými", morální úkony jsou druhove určeny
cílem, neboť morální úkony a lidské úkony jsou totéž.

Knámitkám
1. Cíl ne ní vúči úkonu nččírn zcela vnéjším, neboť se k nemu

vztahuje jako princip neboli východisko i završení. A práve v tom
spočívá charakter úkonu, že vychází od néčeho - iakožto aktivita -
a smeruje k néčemu - jakožto pasivita.

2. Nakolik je cíl první v úmyslu, jak bylo ŕečeno, 114natolik patŕí
k vúli. A tímto zpúsobem druhove určuje lidský neboli morální
úkon.

3. Jeden určitý skutek, nakolik jednou vychází z činitele, sme-
ruje pouze k jednomu blízkému cíli, který ho druhove určuje, ale
múže sméŕovat k více cílúm vzdáleným, z nichž jeden je cílem
druhého. Je ovšem možné, že úkon, co do druhu pŕirozenosti
jeden, smeruje k rúznýrn cílúm vúle, napr. zabití človeka, což je
úkon co do druhu pŕirozenosti jediný, múže sméŕovat jako k cíli
jak k zachování spravedlnosti, tak k ukojení hnevu. A z toho plyne,
že to budou dva rúzné skutky co do druhu morálního, neboť je-
den bude úkonem ctnosti, zatímco druhý bude úkon ern neŕesti.!"
Pohyb totiž není druhove určen tím, co je jeho završením akci-
dentálnírn, ale završením osobe. Morální cíle jsou pro pŕírodní
vec akcidentální, a naopak ráz pŕirozeného cíle je akcidentální pro
morálku. Nic tedy nebrání tomu, aby úkony, které jsou totéž co do
druhu pŕirozenosti, byly rúzné co do druhu morálního a naopak.

I13AMBROŽ,InLue. prol. (PL 15, 1612).
II4Srov. STr-II, q. 1, a. L
I15Tomáš zde poukazuje na rozlišení mezi pŕedmétem (obieaus) a cílem (jinis) jed-

nání. Moralita úkonu závisí jak na pŕedmétu, tak na cíli, a jak se ukáže pozdéji,
i na okolnostech jednání. Má-Ii být jednání morálne v poŕádku, musí být v po-
ŕádku všechny ty to tŕi jeho složky. Zde se Tomáš soustŕeďuje na dl jako na to,
co jednání určuje druhove. Jeden druh predmetu múže mít podie rúznosti die
morálne rúznou hodnotu.
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ČLÁNEK 4
EXISTUJE NEJAKÝ POSLEDNÍ CÍL LIDSKÉHO ŽIVOTA?1l6

Zdá se, že nikoli, ale že se v cílech postupuje do nekonečna.
1. Dobro se ze své povahy šíŕí,'!? jak ukazuje Dionýsios v knize

O božských jménech.t'" Jestliže tedy to, co vychází z dobra, je samo
také dobro, musí se toto dobro šíŕit dál a púsobit další dobro, což
je postup dobra až do nekonečna. Dobro má však povahu cíle.
V cílech je tedy postup do nekonečna.

2. To, co je rozumové, môže se do nekonečna zmnožovat. Proto
se mohou do nekonečna rozšiŕovat i matematické kvantity. Proto
jsou nekonečné i druhy čísel, neboť k jakémukoli číslu lze myslet
jiné číslo vétší, Touha po cíli však následuje pochopení rozumu.
Zdá se tedy, že i u cílú se postupuje do nekonečna.

3. Dobro a dl je pŕedmétern vôle. Avšak vôle se múže neko-
nečnékrát obracet sama na sebe; múžu totiž nčco chtít, a chtít,
abych to chtél, a tak dál až do nekonečna. V cílech lidské vúle
se tedy postupuje do nekonečna a žádný poslední dl lidské vôle
neexistuje.

Na druhé strane
Filosofve 2. knize Metafyziky1l9 ŕíká, že "je-li nčco nekonečného,
nemá to povahu dobra."!" Avšak dobro je to, co má povahu cíle.
Postupovat do nekonečna je tedy v rozporu s povahou cíle. Je tedy
nutne jeden poslední dl.

ll6Paralelní texty: Sem. libri Metaph. II, leet. 4; Sem. libri Ethic. l, leet. 2.
ll7Tato novoplatonská teze (bonum dijfusivum SUI) je velmi často eitovaná a široee

prijímaná. Dobro má bytostnou tendenci se šíŕit,
us Srov. DIONÝSIOS, De div nom. 4 (PG 3, 719).
119ARISTOTELÉS, Metaph. 1,2 (994bI2).
l2°Podle Aristotela a včtší části filosofieké tradice spočívá dobro ve vymezení, defi-

niei, která klade nejaké meze neomezenému. Nekonečno je tedyehápáno v zá-
sade negativné, Pŕíkladem môže být materie, která je sama osobe neomezená
a nekonečná a dokonalost na sebe bere až poté, co pŕijírná vymezení substan-
eiální formou. Naproti tomu pro Tomáše je nekonečno znakem dokonalosti, ne-
boť BUh jako nejvyšší dobro je cháp án jako samotné subsistující byti, a pritom
je dokonalost sama a nekonečný akt. Tomášova eitace Aristotela v tomto bode
tedy sice v jistém ohledu slouží jeho argumentaci, ale na druhé strane není zeela
v souladu s jeho vlastní metafyzikou.
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Odpoveď
Absolutne vzato je nemožné postupovat u cílú jakýmkoli zpúso-
bem do nekonečna. U všeho, co jako takové navzájem souvisí,
se po odstranéní prvního nutne odstraní i to, co se k prvnímu
vztahuje. Proto Filosof v 8. knize Fyziky121 dokazuje, že u hyb-
ných pŕíčin nelze postupovat do nekonečna, neboť pak by chybél
první hybatel, po jehož odstranční nemohou pohybovat ani ostatní
hybatelé, kteŕí pohybují pouze proto, že jsou pohybováni prvním
hybatelem. U cílú však nacházíme dvojí rád, tj. rád úmyslu a rád
vykonaní, a v ob ou pŕípadech musí být nčco prvního. To, co je
první v rádu úmyslu, je jakoby východisko neboli princíp pohybu
žádosti; a proto, odstraní-li se princip, není žádost ničím pohybo-
vána. A to, co je principem v rádu vykonání, je to, u čeho činnost
začíná; po odstranéní tohoto principu by nikdo nezačal nic délat.
Princip úmyslu je posledním cílem, Princip vykonání je první
v rade sméŕuiící k cíli. Tak tedy z žádné strany nelze postupovat
do nekonečna, neboť kdyby nebylo posledního cíle, nic bychom si
než áda li, žádný úkon bychom nedokončili a nenaplnil by se úmysl
jednajícího. Kdyby pak nebylo prvního v rade sméŕující k cíli, ni-
kdo by nezačal nic del at ani by se nezavršil zámer, ale postupoval
by do nekonečna.

Ovšem u toho, co navzájem jako takové nesouvisí, ale co je
spojeno akcidentálné, nekonečno st být môže. Akcidentální pŕíčiny
jsou totiž neomezené. A tímto zpúsobem se nachází akcídentální
nekonečnost také v cílech a v tom, co k cíli smeruje.

Knámitkám
1. K povaze dobra patŕí, že z nej néco plyne, ale ne to, že samo

pochází od jiného. A protože má dobro povahu cíle, a první dobro
je posledním cílern.!" nedokazuje daná námitka, že neexistuje
poslední dl, ale že se od prvního cíle, které je pŕedpokladem,
postupuje do nekonečna k tem vécem, které se k tomuto cíli vzta-
hují. A to by platilo, kdyby se vzala v úvahu pouze síla prvního

121Srov. ARISTOTELÉS, Phys. VIII, 5 (256aI7).
122První dobro, tedy pŕíčina všeho, která je sama o sobé dobrá, je zároveň cílern,

k nčmuž v posledku všechno smeruje. [inými slovy: BUh je dobrem a jeho stvo-
rení je dobré. BUh je tedy prvním dobrem. Veškeré stvorení pak smeruje jako
k svému poslednímu cíli zase k Bohu.
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dobra, která je nekonečná. Avšak protože se první dobro šíŕí pcdle
intelektu, jemuž pŕísluší vlévat se do účinku podle nejaké určité
formy, plyne z toho, že existuje určitý zpúsob vycházení dober
z prvního dobra, na jehož síle šíŕit se mají všechna ostatní dobra
účast. A proto šírení dobra nepostupuje do nekonečna, ale slovy
Mdr ll, 21: "Buh ustavil všechno v počtu, váze a míŕe."

2. U toho, co je samo osobe, začín á rozum u principú pri-
rozenč známých a postupuje k nejakému završení. Proto Filosof
v l. knize Druhých analytik123 ŕíká, že u du kazu nelze postupovat
do nekonečna, protože u du kazu jde o uspoŕádání toho, co je na-
vzájem spojeno jako takové, a nikoli akcidentálnč, Ovšem u toho,
co je spojeno akcidentálné, rozumu nic nebrání, aby postupoval do
nekonečna. Pro kvantitu nebo číslo je akcidentální, že se k nemu
pŕidává kvantita či jednotka. Proto u takových vecí múže rozum
postupovat do nekonečna.

3. Toto zmnožení úkonu vôle obracející se k sobé samé je vôči
rádu cílú akcidentální. Plyne to z toho, že je libovolné, jestli se
vzhledem k jednomu a témuž cíli vôle sama k sobé obrací jednou
či víckrát.

ČLÁNEK 5
MÚŽE MÍT JEDEN ČLOVEK VÍCE POSLEDNÍCH CÍLÚ?

Zdá se, že ano.
l. Augustin ŕíká v 19. knize O Boží obci/24 že nékteŕí autori

kladli poslední cíl života do čtyŕ vecí, totiž "do rozkoše, do klidu,
do pŕirozených daru a do ctnosti". To je však zjevné více vecí. Je-
den človek tedy múže klást poslední cíl své vôle do mnohých vecí.

2. To, co si navzájem neprotiŕečí, se navzájem nevylučuje.
Existuje však mnoho vecí, které si navzájem neprotiŕečí. Je-li tedy
jedna vec posledním cílem, nevylučuje to veci jiné.

3. Tím, že vúle do néčeho klade poslední cíl, neztrácí svou
svobodu. Avšak dŕíve, než vložila svúj poslední cíl napríklad do
rozkoše, mohla ho vložit do néčeho jiného, napríklad do bohatství.
Tedy i poté, co nékdo vloží poslední cíl své vôle do rozkoše, mme

123Srov.ARISTOTELÉS, Ana!. post. 1,3 (72b7).
124AUGUSTIN, De civ. Dei XIX, 1 (PL 41, 622, 627).
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zároveň vložit poslední cíl do bohatství. Je tedy možné zaméŕit vôli
jednoho človeka zároveň k rúzným vécern jako k posledním cílúm,

Na druhé strane
To, v čem nékdo spočine jako v posledním cíli, ovládá afekt člo-
veka, neboť z toho čerpá pravidla celého svého života. Proto se
ve Flp 3, 19 o žroutech praví: "Jej ich bohem je Mi cho, " protože
kladou poslední cíl do požitkú žaludku. Avšak jak se ŕíká v Mt 6,
24: "Nikdo nernúže sloužit dvéma pánúm, " totiž takovým, kteŕí
nejsou navzájem podŕízení. Je tedy nemožné, aby mel jeden človek
více navzájem nepodŕízených posledních cílú.

Odpoveď
Je nemožné, aby se vúle jednoho človeka zároveň vztahovala
k rúzným vécem jako posledním cílúm, Múžeme pro to uvést tri
dúvody, Za prvé: Všechno si žádá svou do konalo st, takže každý
si žádá jako poslední cíl to, co si žádá jako dokonalé a naplňující
dobro. Proto ŕíká Augustin v 19. knize O Boží obci,125 že "cílem
dobra nyní nazýváme nikoli to, co je spotŕebováno a již není, ale
to, co je uvedeno k dokonalosti a je úplné". Poslední cíl tedy musí
naplnit veškerou lidskou žádost tak, že už nezbývá nic, co by si mel
človek žádat. Tak by tomu ale nebylo, kdyby k jeho dokonalosti
bylo potrebné ješté néco dalšího. Proto není možné, aby žádost
smerovala ke dvéma vécern, jako by obe byly jejími dokonalými
dobry.

Za druhé: Jako je v postupu rozumu východiskem neboli
principem to, co je pŕirozené poznáváno, tak v postupu rozumové
žádosti, kterou je vôle, musí být východiskem neboli principem to,
po čem človek pŕirozené touží. To ovšem musí být jedno, protože
pŕirozenost smeruje pouze k jedinému. Principem v postupu ro-
zumové žádosti je poslední cíl. Proto musí být to, k čemu smeruje
vôle jako k poslednímu cíli, pouze jediné.

Za tretí: Volní úkony jsou druhove určené cílem, jak bylo výše
ukázáno.ŕ" Proto musí být rodové určené posledním cílem, který
je společný, jako i pŕirodní veci jsou ŕazeny do rodu podle spo-
lečného formálního charakteru. Vše, co je pŕitažlivé pro vôli, je

125AUGUSTIN, De civ. Dei XIX, 1 (PL 41,621).
126Srov.ST l-Il, q. l, a. 3.
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tedy jako takové jednoho rodu, a proto musí být jeden poslední
dl. A pŕedevšírn: v jakémkoli rodu je jeden první princip, pŕičernž
poslední dl má povahu prvního principu, jak bylo ŕečeno.

Jako se však poslední dl človeka obecne vztahuje k celému
lidskému rodu, tak se vztahuje poslední dl určitého človeka k to-
muto určitému človeku. Prot o jako je pŕirozené jeden poslední dl
všech lidí, tak musí být vňle určitého človeka zamčŕena k jednomu
poslednímu cíli.

Knámitkám
l. Všechny ty to mnohé veci byly autory, kteŕí do nich kladli

poslední dl, chápány jako jedno dokonalé dobro skládající se
z tčchto částí.

2. l kdyby bylo možné vzít mnoho ved, které si navzájem ne-
protirečí, pŕece protirečí dokonalému dobru, aby néco z dokona-
losti bylo mimo ne.

3. Vúle nemúže učinit, aby protiklady existovaly současné,
K tomu by ovšem došlo, kdyby vúle smerovala k více rúzným ne-
souvisejícím vécern jako k posledním cílúm, jak plyne z toho, co
bylo ŕečeno.

ČLÁNEK 6
CHCE čr.ovšx VŠECHNO, co CHCE,

KVÚLI POSLEDNÍMU CÍLI?127

Zdá se, že ano.
l. O tom, co je zaméŕeno k poslednímu cíli, se mluví jako

o vážné veci, jakožto užitečné. Avšak žertovné se od vážného odli-
šuje. Tedy to, co človek delá žertem, není zaméŕeno k poslednímu
cíli.

2. Filosof na začátku Metafyziky128 ŕíká, že spekulativní vedy
vyhledáváme kvúli nim samotným. Pre sto ale nelze ŕíci, že je ne-
jaká z nich posledním cílern. Tedy ne všechno, co si človek žádá, je
kvúli poslednímu cíli,

3. Kdo néco zaméŕuje k nejakému cíli, ten o tomto cíli pre-
mýšlí. Avšak človek o posledním cíli nepŕemýšlí vždy, když si nčco

121Paralelní texty: In IV Sent. d. 49, q. l, a. 3, quo 4; Contra Gent. l, 101.
128Srov. ARISTOTELÉS, Metaph. 1,2 (982aI4).
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žádá nebo když nčco delá. Človek si tedy vše nežádá a nekoná
kvúli poslednímu cíli.

Na druhé strane
Augustin v 19. knize O Boží obci'?' ŕíká, že "cílem našeho dobra
je to, pro co milujeme všechno ostatní. Ono dobro pak milujeme
pro ne samé".

Odpoveď
Je nutné, aby vše, co si človek žádá, bylo kvúli nejakému cíli. A je
to zjevné ze dvou dúvodú. Za prvé: Cokoli si človek žádá, žádá
si jako dobro. Co ovšem není žádáno jako dokonalé dobro, což
je poslední dl, je nutne žádáno jako to, co k dokonalému dobru
smeruje, neboť počátek néčeho je vždy zaméŕen ke svému napl-
není, jak se ukazuje v dílech prírody i umení. A proto je každý
počátek dokonalosti zaméŕen k naplnení dokonalosti, k nčmuž
dospíváme v posledním cíli.

Za druhé: Poslední dl se k pohybu žádosti vztahuje stejným
zpúsobern jako první hybatel k jiným pohybúm. Je zjevné, že dru-
hotné príčiny pohybují pouze natolik, nakolik jsou pohybovány
prvním hybatelem. Proto druhotné žádoucí predmety pohybují
žádostí pouze ve vztahu k prvnímu žádoucímu, což je poslední dl.

Knámitkám
l. Hry nesméŕují k nejakému vnéišímu cíli, ale k dobru toho,

kdo si hraje, pokud mu dčlaií radost nebo ho uklidňují. Avšak na-
plnením dobra človeka je jeho poslední dl.

2. Podobné je to u spekulativní vedy, kterou si žádáme jako
dobro pro spekuluiícího,!" které je zahrnuto do dobra úplného
a dokonalého, což je poslední dl.

129AUGUSTIN,Deciv. Dei XIX, 1 (PL41,621).
13°Výrazem "spekulace", který Tomáš často používá, se nemyslí jako dnes pejora-

tivní označení planého pŕemítání nebo neodúvodnčného pŕedkládání nékterých
rvrzenÍ. Spekulativní myšlení je myšlení teoretické, tzn. myšlení, jehož cílem je
poznání pravdy. Latinské slovo speculatio je odvozeno ze slova speculum, které
znamená zrcadlo, takže spekulace je činnost intelektu, pn které se v nem ukazuje
pravda jako v zrcadle. Spekulativní intelekt se tedy zarnéŕuje na pravdu kvúli
pravde samé, zatímco praktický intelekt se zarnéŕuje na pravdu kvúli činnosti.
Podobne pak spekulativní veda predstavuje vedu, jejímž cílem je poznání pravdy
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3. Není nutné, aby človek myslel na poslední cíl po každé, když
si nčco žádá nebo když néco delá. Síla prvního úmyslu, který se
vztahuje k poslednímu cíli, pŕetrvává v každé žádosti jakékoli veci,
i když se pŕitorn nemyslí na poslední cíl. Podobne není nutné, aby
ten, kdo jde po ceste, myslel na svúi cíl pn každém kroku.

ČLÁNEK 7
JE JEDEN STEJNÝ POSLEDNÍ CÍL PRO VŠECHNY LIDI?131

Zdá se, že nikoli.
l. Nejvíce se jeví být posledním cílem človeka neprornénlivé

dobro. Avšak nčkteŕí se od neprornénlivého dobra hŕíchem odvra-
cejí. 132 Všichni lidé tedy nemají jeden stejný poslední cíl.

2. Posledním cílem je ŕízen celý lidský život. Kdyby byl tedy
jeden poslední cíl všech lidí, plynulo by z toho, že v lidech nejsou
rúzná životní zamčŕení. Což je zievnč mylné.

3. Cíl je završením úkonu. Úkony však náleží iednotlivcúm.
Avšak lidé, i když se shodují v pŕirozenosti druhu, odlišují se tím,
co jim náleží jako iednotlivcúm. Všichni lidé tedy nemají jeden
stejný poslední cíl.

Na druhé strane
Augustin ve 13. knize O Trojici133 ŕíká, že se všichni lidé shodují
v žádosti po posledním cíli, kterým je blaženost.

Odpoveď
O posledním cíli múžeme mluvit dvéma zpúsoby, Za prvé: z hle-
diska charakteru posledního cíle; za druhé: z hlediska toho, v čem
se charakter posledního cíle nachází. Co do charakteru posledního
cíle se všichni shodují v žádosti po posledním cíli, neboť všichni
si žádají naplnení své dokonalosti, která má charakter posledního

(napr. fyzika, matematika nebo metafyzika), zatímco praktická veda je vedou
zamčŕenou na jednání (napr. etika nebo politika).

131Paraleiní texty: STI-II, q. l, a. 5; Sent.libri Ethic. I, lect. 9.
132Jakuž bylo ŕečeno na začátku, hŕích je u Tomáše popísován jako odvracení se

od nepromčnlívého, a tedy absolutního dobra. Dobré jednání je proto jednání
sméŕuiící správným srnérem, nikoli primárne slepá poslušnost zákonu.

i33Srov. AUGUSTIN, De Trin.XIII, 3 (PL 42,1018).
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cíle, jak bylo ŕečeno, 134 Avšak co do toho, v čem se tento charakter
nachází, se všichni lidé v tomto posledním cíli neshodují, neboť
nékteŕí si jako naplnení dobra žádají bohatství, jiní rozkoš, další
zase néco jiného. Podobne je to s chutí - pro každou chuť je sladké
pnjemné, ale pro nékoho je nejpŕíjemnéjší sladkost vína, pro ji-
ného sladko st medu nebo néco takového.!" Avšak nejpŕijemnéiší
musí být to sladké, co nejvíce chutná tomu, kdo má neilepší chuť.
A podobne musí být nejúplnéjší takové dobro, které si jako po-
slední cíl žádá ten, kdo má dobre uspoŕádaný afekt.!"

Knámitkám
l. Ti, kdo hreší, se odvracejí od toho, v čem se skutečné na-

chází charakter posledního cíle, ale nikoli od samotného úmyslu
posledního cíle, který nesprávne hledají v jiných včcech.

2. Rňzná životní zaméŕení jsou v lidech proto, že existují rúzné
veci, v nichž hledají charakter nejvyššího dobra.

3. l když úkony náleží jedriotlivcúrn, je prvním principem
jednání jejich pŕirozenost, která smeruje k jednomu, jak bylo re-
čeno.!"

134Srov.STI-II, q. l, a. 5.
135Vestŕedovčku byly hlavním zdrojem jednoduchých cukru pro človeka med, ovo-

ce a víno.
136postup této úvahy stojí za pozornost. Dobro se definuje v závíslosti na človeku

s uspoŕádaným afektem, nikoli tedy človek podie dobra, ale dobro podie náleži-
tého človeka. Podobne je tomu i u definice ctnosti, která se mimo jiné popisuje
jako sklon k jednání, jaký najdeme u dobrého človeka. Východiskem není abs-
traktní dobro, ale dobrý človek. Pro Aristotela, jehož etika byla z filosofického
hlediska základem Tomášova myšlení, bylo východiskem pravdepodobne obecne
sdí1ené stanovisko athénské společnosti o slušném a dobrém človeku. z pozdéjší
perspektivy to Ize cháp at jako jakousi pŕirozenou intuici vycházející ze zdravé-
ho rozumu kultivovaného a vzdelaného človeka. Pro Tomáše jako kŕesŕana se
k tomu pŕidává teologické východisko, které vzor onoho dobrého človeka spat-
ŕuje v osobe [ežíše Krista.

137Srov.STI-II, q. l, a. 5.
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ČLÁNEK 8
SHODUJÍ SE V TOMTO POSLEDNÍM CÍLI l VŠICHNI

OSTATNÍ TVOROVÉ?138

Zdá se, že ano.
1. Cíl odpovídá púvodu neboli principu. Avšak púvodce člo-

veka, tj. Buh, je zároveň púvodcem všeho ostatního. Posledního
cíle človeka musí být účastni i všichni ostatní.

2. Dionýsios v knize O božských jménech'ŕ? ŕíká, že "Buh
všechno obrad k sobč jako k poslednímu cíli," Buh je však také
posledním cílern človeka, protože pouze v nem má človek zakou-
šet radost, jak ŕíká Augustin. 140 Poslední dl človeka je tedy shodný
(s posledním cílem) ostatních tvorú,

3. Poslední dl človeka je pŕedmčtern vúle. Predmet ern vúle
je však obecné dobro, které je cílem všech. Je tedy nutné, aby se
v tom, co je posledním cílem človeka, vše shodovalo.

Na druhé strane
Posledním cílem človeka je blaženost, kterou si všichni žádají, jak
ŕíká Augustin. 141 Avšak "blaženost se nevztahuje na živočichy bez
rozumu", jak ŕíká Augustin v Knize 83 otázek.142 Ostatní tvorové se
tedy v posledním cíli s človékern neshodují.

Odpoveď
Jak ŕíká Filosofve 2. knize Fyziky a vS. knize Metafyziky,143 o cíli
se mluví dvérna zpúsoby: "čeho" (chceme dosáhnout) a "čím",
tedy jako o samotné veci, ve které se charakter dobra nachází,
a jako o užití neboli získání oné veci. Jako když ŕíkáme, že dl po-
hybu téžkého telesa je buď samo místo dole, nebo to, že je na
místé dole ve smyslu zaujmutí tohoto místa. Podobne jsou cílern

138Paralelní texty: ST l, q. 103, a. 2; In II Seni. d. 38, a. 1, 2; Contra Gent. III, 17,
25; De ~rit. q. 5, a. 6, ad 4.

139DIONÝSIOS, De div. nom 4 (PG 3, 700).
140Srov.AUGUSTIN, De doct. Christ. l, 5.22 (PL 34, 21 a 25).
141Srov. AUGUSTIN, De Trin. XIII,3 (PL 42,1018).
I42AUGUSTIN, De diversis quaestionibus octoginta tribus q. 5 (PL 40,12).
I43Srov.ARISTOTELÉS, Phys. II,2 (194a35); De anima II, 4 (415b2).
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lakomce buď samy peníze, nebo vlastnictví penéz ve smyslu jejich
užití.

Jestliže tedy mluvíme o posledním cíli človeka zhlediska
samotné veci, která je cílern, pak se vše ostatní s cílem človeka
shoduje, protože Buh je posledním cílem človeka i všech ostat-
ních vecí. jestliže ale mluvíme o posledním cíli človeka z hlediska
dosažení tohoto cíle, pak s človčkem tento dl nerozumoví tvorové
nesdílejí. Človek a jiní rozumoví tvorové totiž dosahují posledního
cíle poznáním a milováním Boha, což nenáleží jiným tvorúm, kteŕí
dosahují posledního cíle tím, že mají účast na jakési podobnosti
s Bohem na základe toho, že existuií, žijí nebo poznávají.

Knámitkám
A z toho plyne odpoveď na námitky, neboť blaženost označuje
dosažení posledního cíle.


