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OTÁZKA 2
O TOM, V ČEM SPOČÍVÁ BLAŽENOST

ČLOVEKA

Dále je treba prozkoumat otázku blaženosti, 144neboť blažeností
označujeme dosažení posledního die. Nejprve pújde o to, v čem
se nachází, za druhé, co to je,145a za tretí, jak ji Ize dosáhnout.r"
Prvního bodu se týká osm otázek:

l. Spočívá blaženost v bohatství?
2. Spočívá blaženost ve cti?
3. Spočívá blaženost v proslulosti nebo sláve?
4. Spočívá blaženost v moci?
5. Spočívá blaženost v néjakém dobru tela?
6. Spočívá blaženost v rozkoši?
7. Spočívá blaženost v néjakérn dobru duše?
8. Spočívá blaženost v nčiakém stvoŕenérn dobru?

144Zde se začíná systematicky objevovat pojem blaženos ti neboli štéstí. Ztotožnční
posledního cíle a blaženos ti je v zásade neproblematické. Každý človek chce
být blažený a nemá pŕíliš smysl ptát se, proč. Není nikdo, kdo by blažený být
nechtél. Toto konstatování není pŕíliš zajímavé, na rozdíl od otázky, v čem presne
ona blaženost spočívá. V odpovedi na tuto otázku se objevuje velká rozmanitost
možných argumentací a návrhu.

145Srov.ST l-II, q. 3.
146Srov.ST l-II, q. 5.
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ČLÁNEK 1
Sr-očrvx BLAŽENOST ČLOVEKA V BOHATSTVí?147

Zdá se, že ano.
l. Protože je blaženost posledním cílem človeka, spočívá v tom,

co v afektu človeka nejvíce pŕevládá, Tím je bohatství, jak praví
Kaz 10, 19: "Každý je poslušný hlasu penéz." Blaženost človeka
tedy spočívá v bohatství.

2. Podie Boéthia v Útese z filosofie'í" je "blaženost stavem
dokonalého sdružení všech dober". Zdá se však, že penézi Ize
ovládnout vše, neboť Filosofv 5. knize Etikyl49 ŕíká, že peníze byly
vynalezeny k tomu, aby byly jakousi zárukou, že za ne človek získá
cokoli, co chce. Blaženost tedy spočívá v bohatství.

3. Touha po nejvyšším dobru nikdy neustává, takže se jeví jako
nekonečná. To se však nejvíc ukazuje u bohatství, neboť "lakomec
se penézi nenasytí", jak praví Kaz 5, 9. Blaženost tedy spočívá
v bohatství.

Na druhé strane
Dobro človeka spočívá spíše v držení blaženosti než v jejím rozdá-
vání. Jak ovšem ŕíká Boéthius v Útese z filosofie, 150"bohatství zazáŕí
více rozdáváním než uchováváním, neboť lakomce lidé nenávidí,
zatímco štedré oslavují". V bohatství tedy blaženost nespočívá.

Odpoveď
Není možné ab blaženost človeka spočívala v bohatství. Bohat-
ství je totiž dvo'í 'ak ňká Filosof v 1. knize Politiky,151 tj. pŕirozené
a umelé. Pŕirozené bohatství slouží človeku k odstranční pŕiroze-
ných nedostatku. Je to okrm, nápoj, odev, dopravní prostŕedky,
obydlí apod. Umelé bohatství fé takové, které samo pŕirozenosti

nešiOuží, napŕíklad peníze, ale které vynalezla lidská dovednost,

147Paralelní texty: Contra Gene. III, 30; Sem.libri Ethic. l, lect. 5.
148BOETHIUS, De consol. III, prosa 2 (PL 63, 724).
149Srov.ARISTOTELÉS, Ech Nic. V, 5 (l 133b12).
15°BOETHIUS, De consol. II, prosa 5 (PL 63, 690).
ISl Srov. ARISTOTELÉS, Po/it. 1,3 (1257a4).
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aby usnadnila výmenu a stanovila merítko pro oceňování vecí pri
prodeji.

Je však zjevné, že blaženost človeka nernúže spočívat v pŕiro-
zeném bohatství. Takové bohatství totiž hledáme kvuli nččemu
~ totiž kvúli uchování lidské priro;i;nosti, a proto nernúže
byt posledním cílem človeka, ale spíše je k človeku zaméŕeno jako
k cíli. Proto jsou v rádu pŕirozenosti všechny takové veci pod člo-
vékern a pro človeka, jak ŕíká Žalm 8, 7: .Všechno jsi mu složil
k nohám." , ~l~

~ohatství urne é pak vyhledáv' me pouze roto, ab chom
získali to nrozené. NevYhledávali bychom ho, kdybychom za ne
nenakupovali veci potrebné pro život. Prot o má mnohem méne
charakter posledního, íle. e tedy nemožné, aby blaženost, která je
posledním cílem človeka, spočívala v bohatství.

"i «, It t t ~)~'

K námitkám f-1 ~
1. Že všechno telesné poslouchá hlasu penčz, se vztahuje na

davy hlupáku, kteŕí znají pouze telesná dobra, která lze získat za
peníze. O liMých dobrech však nesmíme soudit podIe hlu ákú,
ale cO-udr'ch, steJne Ja o o chuti mi"Isíme ~t p~e tech,
kdo ma'í srn sly:v 12orádku. --

2. Za eníze lze mít všechno co lz.Uou it, ale ne veci Q.u-
chovní. Proto praví Pr 17, 16: "Co prospeje bohatství hlupákovi,
když si moudrost koupit nernúže?"

3. Žádost po pŕirozenérn bohatství není nekonečná, protože
prirozenosti dostaču'e určitá míra. Žádost po umčlérn bohatství
však nekonečná je, protože slouží nezŕízené žádostivosti, která
není držena v patričných mezích, jak plyne z Filosofa v 1. knize
Politiky. 152Touha, po bohatství je však nčco jiného než touha po
nejvyšším ~u. Čím dokonaleji totiž nej vyšší dohro máme, tím
yíce ho milujeme a ostatním pohrcláme, neboť čím více ho máme,
_tím lfpe ho pozňáváme. Proto se v Sir 24, 29 praví: "Kdo mne jedí,
budou iešté po mne lačnét." S žádostí po bohatství a jakýchkoli
časných dobrech je tomu ale naopak, neboť když je již máme, tak
jimi pohrdneme a toužíme po jiných. O tom se mluví u Jana 4, 13,
kde Pán praví: "Kdo pije z té to 70dy, " čímž se označují časná

l52Srov. ARISTOTELÉS, Polit. 1,3 (1258al).

Článek 2 55

dobra, "bude opet žíznit."!" Je tomu tak roto, že kd ž 'e človek
má, lépe poznává jejich nedostatečnost. A v tom se ukazuje je'ich
nedokonalost íto, že -;;nich nespočívá -nejvyšší dobro~

ČLÁNEK 2
SpOčÍvÁ BLAŽENOST ČLovEKA VE CTI?154

Zdá se, že ano.
1. Blaženost neboli štéstí je "odmenou za ctnost", jak ŕíká Fi-

losof v 1. knize Etiky.I55 Avšak nejvétší odmenou ctnosti se zdá
být..,E.octa,I56 jak ŕíká Filosof ve 4. knjze Etiky.l57

ť
Bla v e~ost tedy

spočívá pŕedevším ve cti.I5s Cvvf- /,' .t:>e,.••..,. .';1 ff'4_

2. Blažeností, která je dokonalým dobrem, se nejvíce zdá být
to, co náleží Bohu a nejvznešenéjším [osobám]. Tím je však~a,
jak ŕíká Filosof ve 4. knize Etiky. 159A v 1 Tim 1, 17 praví Apoštol:
"Jedinému Bohu buď čest a sláva." Blaženost tedy spočívá ve cti.

3. Blaženost je to, po čem lidé nejvíce touží. Avšak zdá se, že
lidé netouží po ničem tak, jako po cti, neboť radeji ztratí jiné veci
než aby utrpeli újmu na své cti. BlažetWsttedy spočívá ve cti.

Na druhé strane
Blaženost se nachází v tom, kdo je blažený. Úcta však není v tom,
kdo je poctén, ale spíše v tom, kdo prokazúje ~ctu tomu, kdo j~- - - -
l"Oba biblické texty jsou si na první pohled dosti podobné, ale jsou použité jako

ilustrace dvou rúzných skutečností. V prvním pŕípadé jde o to, že když máme
skutečné dobro, chceme ho stále víc. Proto se odvolává na Sir 24, 29, kdy zmí-
nčný hlad odkazuje na neustálou potŕebu pŕítomného dobra. Pokud dobro není
skutečné, ale pouze zdánlivé, pak když ho okusíme, zjistíme, že musíme ve sku-
tečnosti hledat jinde. Proto se cituje Jan 4, 13, kde žízeň má identifikovat potŕebu
jiné vody, tj. jiného, skutečného dobra.

154 Paraleiní texty: Contra Gent. III, 28; Sent. libri Ethic. l, lect. 5.
155 ARISTOTELÉS, Eth Nic. l, 9 cl 099b 16).
l56Latinské honor múže v češtine znamenat čest (stav sám o sobé), úcta (stav mysli

jiného vúči tomu, kdo má čest) i pocta (projev této úcty). Pn prekladu používáme
rúzné tyto české tvary tak, aby co nejlépe zachytily logiku argumentace a význam
textu, i za cenu ztráty jednoty terminologie.

l57Srov. ARISTOTELÉS, Ech Nic. IV,3 (1123b35).
l5SV češtine navozuje odpovídající souvislost podoba slov čest - čestný - ctný

a ctnost, jakožto stav osoby, která je cténá, která si zaslouží úctu.
159 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. IV, 3 (1123b20).
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ctén, jak ŕíká Filosof v l. knize Etiky. 160V poctách ted blaženost
.." , rnespocrva.

Odpoveď
Není možné, aby blaženost spočívala v poctách. Čest totiž nékomu
prokazujeme kvúli jeho nejaké vznešenosti. Je tedy znamením a ja-
kýmsi svedectvím oné vznešenosti pô~ého. Vznešenos~veka
se však odvíjí od blaženosti, 161která je dokonalým dob rem človeka,
a podle jejích částí, tj. podle te ch dober, jimiž má na blaženosti
účast. Čest proto muže z blaženosti ocházet, ale blaženost ve cti
principiálne spočívat nernúže.

Knámitkám
l. Jak na onom místé ŕíká Filosof.l'" pocta není odmenou za

ctnost, kvúli níž by ctnostní lidé konali díla ctnosti. Pŕijímají pocty
od lidí jako jakousi odmenu od tčch, kteŕí nemají nic vétšího, co
by dali. Pravou odmeno ctnosti j~šak ~~tná blaženost, kvúli
níž ctnostní lidé konají díla ctnosti. Kdyby .e konali pro octy,
nešlo by u nich o ctnost, ale s íše o ctižádost.

2. Cest náleží Bohu a nejvznešenéjším [osobám] jako znamení
nebo .§..vedectví o vznešenosti již pŕítomné. Nejde tedy o to, že by
je úcta vznešenými dčlala.

3. To, že lidé nejvíce touží o cti, vychází z pnrozené touh
po blaženosti, ze které čest pochází, jak bylo ŕečeno. Proto lidé
nejvíce chtéjí být poctčni od moudr ' ch lidí, jejichž úsudek je véro--hodnou [zárukou], že jsou vznešení nebo šťastní.

160Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. 1,5 (1095b24).
161Blaženost je dosažením posledního cíle človeka. To je východisko, které je spíše

definicí blaženosti než závčrern dúkazu. Tomáš to pokládá v podstate za termi-
nologickou záležitost, kterou se více nezabývá, na rozdíl od otázky, v čem blaže-
nost presne spočívá. Jestliže je tedy blaženost posledním cílem, v neIDŽ se napl-
ňuje dokonalost človeka, pak je logické, že se od ní odvíjí i vznešenost človeka,
neboť vznešené je to, co dosahuje své plné dokonalosti. Tomáš tedy upozorňuje,
že vznešenost je dúsledkern blaženos ti a čest je pak dúsledkern vznešenosti. Prí-
činou vznešenos ti a cti človeka je tedy jeho blaženost. Jak blaženost, tak i vzne-
šenost a čest mohou být samozrejme v rúznérn stupni. Určité míry blaženosti,
vznešenos ti a cti Ize dosáhnout v tomto živote, ale jejich plnost až v živote bu-
doucím. Proto nemňže být čest (pocta) príčinou blaženosti. Príčinná souvislost
je presne opačná.

162Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. IV,3 (1123b35).
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ČLÁNEK 3
SpOčÍvÁ BLAŽENOST ČLovEKA V PROSLULOSTI

NEBO SLÁvE?163

Zdá se, že ano.
l. Zdá se, že blaženost spočívá v tom, co získávají svatí za utr-

pení, kterými trpí ve svete. Tím je však sláva, vždyť Apoštol v :Rím,.-.
8, 18 praví: "Utrpení tohoto času se nedá srovnat s budoucí slá-
vou, která se zjeví na nás." Blaženost tedy spočívá ve sláve.

2. Dobro se samo šíŕí, jak Hká Dionýsios ve 4. kapitole O bož-
ských jménech.t'" Avšak dobro človeka se nejvíce šíŕí, aby bylo
známo ostatním, skrze slávu, neboť, jak ŕíká Ambrož.!" sláva není
ničím jiným než "jasným poznáním spojeným s chválou". Blaže-
nost človeka tedy spočívá ve sláve.

3. Blaženost je nejstálejší dobro. Avšak zdá se, že tím je proslu-
lost či sláva, neboť tou lidé jaksi dosahují večnosti. Proto Boéthius
v knize O útčšez filosofie'í" ŕíká: "Domníváte se, že si zachováte
svou nesmrtelnost, když myslíte na budoucí proslulost." Blaženost
človeka tedy spočívá v proslulosti či sláve.

Na druhé strane
Blaženost je pravým dobrem človeka. Avšak roslulost či sláva
bývá marná, jak ŕíká Boéthius ve 3. knize O útčše z filosofie:167

"Mnoho lidí totiž nabylo velikého jména jen pro klamné mínční
lidu. Múže si nčkdo pŕedstavit včtší ohavnost? Kdo je bezdúvodnč
veleben, mel by se o ravdu rdít nad svou seb~hválou." Blaženost
človeka tedy nespočívá v proslulosti či chvále.

Odpoveď
Není možné, aby blaženost človeka spočívala v lidské proslulosti
či sláve. Vždyť sláva není nic jiného, než jasné poznání spojené

163Paralelní text: Contra Gent. 111,29.
164Srov. DIONÝSIOS, De div. nom: 4 (PG 3, 719).
165AUGUSTIN, Cont. Maxim. Arian. II, 13 (PL 42, 770).
166BOÉTHIUS, De consol. II, prosa 7 (PL 63, 711).
16'BOÉTHIUS, De consol. III, prosa 6 (PL 63, 745; preklad J. Hruša, Votobia

1995).
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s chválou, jak ŕíká Ambrož.r" Poznaná vec se však vztahuje jinak
k pozná ní lidskému a jinak k poznání božskému. Lidské poznání
je totiž zl!Q..nčineno poznávanýmí včcmi, zatímco božské poznání
je pŕíčinou poznávaný-ch Vecí.169 Dokonalost lidského dobra, ktTr"é
ŕíkárne blaženost, nernúže být zapŕíčinéna lidským poznáním; lid-
ské poznání z ne čí blaženosti spíše pochází a je jaksi zapŕíčinčno

...§.WlQ.!nouliqskou blaženost], ať už pO'čGiifící, nebo dokonalou.
~proto bl~enost človeka nemuž~ spočívat ve sláve či proslulosti.
Avšak do o človeka závisí jako na s~pnčine na poznání Božím.
Blaženost človeka proto závisí jako na sve pŕíčiné na sláve kterou
má človek u Boha, jak praví Žalm 91, 15-16: .Vysvobcdim ho
a obdaŕím ho slávou, dlouhých let dopŕeji mu do sytosti, ukážu
mu svou spásu."

Je treba uvážit ieštč jednu vec, že se totiž lidské poznání často
mýlí, a to pŕedevším v nahodilých .ednotlivostech, jakými jsou
lidské skutky. A proto je lidská sláva často klamná. Avšak rotože
~'»illi..m~!t nemúže, j~ jeho sláva yž4ľ...QTavdivá. Proto se v 2 Kor
10, 18 praví: "Osvedčený je ten, koho doporučuje Pán."

Knámitkám
1. Apoštol zde nemluví o sláve, kterou prokazují lidé, ale

o sláve, kterou prokazuie BUh pred svými andely. Proto praví Mar-
kovo evangelium: "Toho Syn človeka vyzná ve sláve svého Otce
pred svými andčly,"!"?

2. Dobro nejakého človeka spočívající v tom, že bude mnohým
lidem znám skrze proslulost či slávu, musí být - je-li toto poznání
pravdivé - o o z dobra existtijícího v samotném človeku.
A tak pŕedpokládá dokonalou nebo počínající blaženost. Je-li toto
poznání mylné, pak neodpovídá veci a v tom, jehož proslulost se

!68Srov. poznámku ke 2. námitce.
!69BUh nepoznává veci jako néco, co nejdŕíve neznal a poté poznal. Boží poznání je

vlastné stvoi'itelské poznání. Ideje Boží nejsou ideje poznávajícího, ale stvoŕitel-
ského intelektu. Proto se dá ŕíci, že BUh svým poznáním tvoŕí. Proto je poznání
Boží pŕíčinou vecí. Naproti tomu človek pŕistupuje k vécem jako k již existuiícím
a tyto veci jsou pŕíčinou lidského poznání.

17°Jde okombinaci veršú Mk 8, 38: "Kdo se srydí za mne a za má slova v tomto
zpronevčŕilém a hŕíšnérn pokolení, za toho se bude stydét i Syn človeka, až pŕijde
v sláve svého Otce se svatými andely," a Lk 12,8: "Kdo se ke mne pŕizná pred
lidmi, k tomu se i Syn človeka pŕizná pred Božími andely."
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oslavuje, dobro není. Z toho plyne, že proslulost nijak nemňže
človeka učinit blaženým.

3. Proslulost není pevná, dokonce se mylnými zvéstmi snadno
ztrácí. A jestliže je nčkdy stál á, je to víceméné náhodou. Blaženost
je ale pevná sama o sobé a vždycky.

ČLÁNEK 4
SpOčÍvÁ BLAŽENOST ČLOVEKA V MOCI?I?1

Zdá se, že ano.
1. Všechno si žádá spodobení s Bohem jako posledním cílem

a prvním principem. Mak zdá se, že nejvíce toho mají s Bohem
společného lidé, kteŕí mají oc a to kvôli podobnosti dané mocí.
Proto se i v Písmu takoví lidé nazývají bohy, jak se ukazuje v Ex
22,28: "Nebudeš bohúm zloŕečit," Blaženost tedy spočívá v moci.

2. Blaženost je dokonalé dobro. Nejdokonalejší však je, když
muže človek ndit i druhé~ což délají ti, kterým je ;verena mo-co
Blaženost tedy spočívá v moci. '

3. Protože blaženost je nejžádoucnéiší, je jejím protikladem to,
co je nejodpornéjší. Lidé si však ne·více hnusí zotročeníl které j~

R:.?tikladem moci. Blaženost tedy spočívá v moci.

Na druhé strane
Blaženost je dokonalé dobro. Moc je však velmi nedokonalá. Jak
totiž ŕíká Boéthius ve 3. knize O útčšez filosofiei'?" "Lidská moc
nernúže zaplašit hlodavé starosti, nemúže se zbavit bodavých
žahadel ~," a dále: "Považuješ za mocného i toho, kdo se
i na procházce obklopuje stráží, kdo se sám spíše iešté bojí téch,
kterým nahání hrúzu?" Blaženost tedy nespočívá v moci.

Odpoveď
Ze dvou dúvodú je nemožné, aby blaženost spočívala v moci. Za
prvé proto, že moc má charakter rinci u, jak plyne z 5. knihy
Metafyziky.1?3 Blaženost má ovšem charakter posledního cíle. Za

171ParaleIní texty: Contra Gent. III, 31; Comp. theol. II, 9; De regim princip. l, 7; In
Matth: c. 5.

172BOETHlUS, De consol. III, pros a 5 (PL 63, 741; preklad J. HrUša, Votobia
1995).

173Srov. ARISTOTELÉS, Metaph: V, 4 (1019a15).
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druhé proto, že moc s~ vztahuje k dobru i ke zlu.174 Blaženost je
však vlastní a dokonalé dobro človeka. Blaženost by proto mohla
spočív pr v éjakérn užití ~oci, ktere Je založeno na ctn;'
než v samotné moci.

Je pak možné uvést čryŕi obecné dôvody, abychom ukázali, že
blaženost nespočívá v žádném z výše uvedených vnčiších dober.!"
První z nich: protože je blaženost nejvyšším dobrem človeka, ne-
strpí vedle sebe nic zlého. Vše, co byl o výše ŕečeno, lze však najít
ve včcech dobrých i zlých. Druhý dôvod: Protože k charakteru
blaženosti patŕí, že je sama osobe dostačuiící, jak plyne z 1. knihy
Etiky,176 je nutné, ab o dosažení blaženosti človeku nech belo
žádné trebné dobro. Ale o dosažení ·ednot· 'ch se zrnme-
n ' ch dober mohou slále mnohá potrebná dobra človeku ch bét,
na fiklad moudrost, telesné zdraví aRod. Ža detí: P~otože je blaže-
nost dokonalým dobrern, nemôže z blaženosti vzejít žádné zlo. To
však nelze ŕíct o výše zmínčných včcec . Kaz 5, 12 totiž praví, že
"vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež stŕeží," a podobne se mluví
i o dalších tŕech včcech. Čtvrtý dôvod: K blaknosti je človek za-
méŕen vnitŕními principy, neboť je k ní zaméŕen pŕirozené. VÝŠe~
zmínéná čtyŕi dobra jsou však dána fičinami vne·Šími, a to hlavne
dílem náhody. Proto se jim také ŕíká dobra nahodilá. Z toho plyne,
že ve výše uvedených včcech blaženost spočívat nemôže.

174Moc vyjadruje pouze schopnost, sílu néco pros adit a neŕeší se, zda je to dobré
či nikoli. Caligula, Čingischán, Ivan Hrozný, Hitler nebo Stalin byli bezpochyby
mocní, ale dobrými bychom je nenazvali. Predikát "mocný" je tedy otevŕen spoje-
ní jak s predikátem "dobrý", tak i "špatný". Život mocného človeka proto ješté ne-
musí být šťastný a zdaŕilý, Na druhé strane rnúže být nepochopitelné, že mravne
dobrý život je sám o sobé blažený. Zde se ukazuje rozdíl mezi antickým chápáním
blaženosti a jeho kresťanským rozvinutím. Zatímco pro Aristotela je pro blaženost
potŕebná i určitá úroveň vnéjších dober (zdraví, svoboda, majetek), která je do

J
značné míry dílem náhody a nezávisí nutne na našem úsilí, pro kresťanské autory
je role vnéjších dober mnohem ménč výrazná. Proto mohou být opévováni napr.
ti, kdo trpí pro spravedlnost, což by se s antickou predstavou blaženosti rozhodne
dostávalo do konfliktu. Ki'esťanské chápání blaženosti je ale nutne spojeno s du-
vérou v Boží milost, která človeku v situaci vnéjší strázné pomáhá a pozvedá jej.
Zdaŕilý život, který je podstatou blaženosti, je tak možný i v situaci velkých strastí,
ale práve proto, že má véŕící človek vždycky útechu a pomoc od Boha.

175Srov. všechny dosud uvedené možnosti, v čem spočívá blaženost. Zde predlože-
ný výklad tedy nezasahuje pouze otázku tohoto článku, ale i ostatní články této
otázky.

I76Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. 1,7 (1097b8).
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Knámitkám
1. Boží moc .e totožná s .eho do moci

muze UZIV U lidí tomu tak ale není. K blaženosti
človeka tedy nepostačuje, aby se pŕipodobnil Bohu co do moci,
pokud se mu nepŕipodobní co do dobroty.

2. Tak jako je nej lepší, když nékdo použije moc k ŕízení dru-
hých lidí dobre, nejhorší je, když ji použije špatné. Moc se tedy
vztahuje k dobrému i ke zlému.

3. Otroctví je prekážkou dobrého užití moci, a proto si ho
lidé pŕirozené hnusí; ne proto, že by v moci človeka bylo nejvyšší
dobro.

ČLÁNEK 5
SPOčÍvÁ BLAŽENOST ČLovEKA V NEJAKÉM DOBRU

TELA? 177

Zdá se, že ano.
1. Sir 30, 16 totiž praví: "Není vétšího bohatství nad zdraví

tela." Avšak blaženost spočívá v tom, co je nej lepší. Spočívá tedy
ve zdraví tela.

2. Dionýsios v 5. kapitole knihy O božskýchjménech178 ŕíká, že
být je lepší než žít, a žít je lepší než jiné veci, které z toho plynou.
K bytí a žití však človek potrebuje zdraví tela. Je-li tedy blaženost
nejvyšším dobrem človeka, zdá se, že pŕedevším zdraví tela patrí
k blaženosti.

3. Čím je nčco obecnéjší, tím na vyšším principu závisí, ne-
boť čím je pŕíčina vyšší, tím se její síla vztahuje na vétší oblast.
Avšak jako se kauza lita účinné pŕíčiny poméŕuje jejím vlivem, tak
se kauza lita cíle poméŕuie žádostí. První účinná príčina je tedy
ta, která má na všechno vliv, zatímco poslední dl je to, po čem
všichni touží. To, po čem všichni nejvíc touží, je však samotné bytí.
Blaženost človeka tedy spočívá nejvíce v tom, co pam k jeho bytí,
jako je zdraví tela.

177Paralelní texty: In IV Seni. d. 49, q. l, a. 1, quo l; Contra Gent. III, 32; Comp.
theol. 11,9; Sent.libri Ethic. lect. 10.

!78Srov. DIONÝSIOS, De div. nom. 5 (PG 3, 817).
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Na druhé strane
S ohledem na blaženost vyniká človek nad ostatní živočichy. Avšak
z hlediska telesných dober ho mnozí živočichové pŕedstihuií, napr.
slon dlouhým životern, 179 lev silou nebo jelen béhern. Blaženost
človeka tedy nespočívá v telesných dobrech.

Odpoveď
Blaženost človeka nernúže spočívat v telesných dobrech ze dvou
dúvodú: Za prvé proto, že je nemožné, aby posledním cílem
veci, která je zaméŕena k nččemu jinému jako k svému cíli, bylo
uchování se v bytí. Pro kormidelníka pŕece není posledním cílem
uchování svéŕené lodi, protože loď je zaméŕena k jinému cíli, totiž
k plavbe. Avšak jako ·e loď sverena k íku k ŕízení tak ·e
človek sveren své vôli a rozumu, jak praví Sir 15, 14: "BUh na po-
čátku stvoŕil človeka a ponechal v jeho rukou jeho rozhodování."
e však zjevné že človek ·e k nečemu zameren jako k cíli, rotože

človek není nej vyšším dobrern. eproto nemožné, aby posledním
cílem lidské"hor:äzumu a vôle bylo uchování lidského bytí.

Za druhé: l kdyby cílem lidského rozumu a vôle bylo uchování
lidského bytí, nebylo by možné ŕíci, že cílem človeka je nejaké
telesné dobro. Bytí človeka se totiž skládá z duše a tela, a i když
bytí tela závisí na duši, bytí lidské duše na tele nezávisí, jak bylo
obiasnčno výše. 180A samo telo je pro duši jako materie pro formu
a nástroje pro hybatele, aby skrze ne konal své skutky. ~á
telesná dobra jsou roto zaméŕena k dobrúm duše jak<?j; svému
cíli. e roto n7možné, abY6iäŽeňos"t:Jg:~rá·e ~ci.ním cílem
člov~a očívala v telesných c!obrech..:-';"" ,(.AIU _

s.r: 'I'••-Il"'....,.... ..••.••'" Ir::::f -
K námitkám ' f'~IJ1Á.-

1. Jako je telo zamčŕeno k duši ·ako ke svému cíli, tak ·sou
vne·šľďohra zaméŕena k samotnému telu. A proto se rozumne
uprednostňuje dobro tela pred vnéjšími dobry, která označujeme
jako majetky. Stejne tak se dává prednost dobru duše pred všemi
dobry tela.

I79Slon africký se dožívá cca 60-90 let a slon indický 60-80 let. V Tomášové dobe
se človek bežne takového veku nedožil, takže lze jeho slova pochopit, nicméné
napríklad Tornášúv učitel Albert Veliký se dožil 80 let. Mel tedy aspoň v tomto
ohledu tčlesnou konstituci jako slon.

180Srov. STI, q. 75, a. 2; q. 76, a. 1, ad 5, 6; q. 90, a. 2, ad 2.
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2. Bytí jako takové, nakolik v sobé zahrnuje veškerou bytost-
nou dokonalost, vyniká nad život a vše, co z nej plyne. Tímto zpú-
sobem má samotné bytí v sobé všechny následné [dokonalosti].
A v tomto smyslu o nem mluví Dionýsios. Avšak chápeme-li bytí
v tom smyslu, nakolik má účast na té či oné veci a nezahrnuje
celou bytostnou dokonalost, kdy se jedná o bytí nedokonalé, jako
je tomu u bytí nejakého tvora, pak je jasné, že takové bytí se zlep-
šuje pŕidáním nejaké další dokonalosti. Proto i Dionýsios ŕíká na
tomtéž místé, že živí jsou lepší než existující a myslící zase lepší
než živí.

3. Cíl odpovídá počátku [principu], a tímto argumentem se
dokazuje, že poslední cíl je prvním principem bytí, ve kterém
je veškerá dokonalost bytí. Podobnost s ním si žádají nékterá
[jsoucna] pouze co do bytí, nčkterá co do bytí živého, ne která co
do bytí živého, myslícího a blaženého. Téch je ovšem málo.

ČLÁNEK 6
SpOčÍvÁ BLAŽENOST ČLOVEKA V ROZKOŠI?181

Zdá se, že ano.
1. Protože je blaženost posledním cílem, nežádáme ji kvúli

nččemu jinému, ale néco jiného kvôli ní. Avšak to nejvíce odpo-
vídá rozkoši. "Bylo by pŕece sméšné se ptát, proč nékdo touží po
rozkoši," jak se ŕíká v 10. knize Etiky.182 Blaženost tedy spočívá
pŕedevším v rozkoši a potčšení.

2. "První príčina má vétší vliv než druhotná," jak se ŕíká
v Knize o pfíčinách. 183Vliv cíle se však odvozuje podie žádosti. Zdá
se tedy, že charakter posledního cíle má to, co nejvíce hýbe žá-

dostí. Tím ·e však rozkoš, jej~ známkou je, že zaujme vôli a rozum
človeka natolik že ohrdne dobr jiw,mi. Zdá se tedy, že poslední
cií človeka, kterým je blaž~~, spočívá pŕedevším v rozkoši.

3. Protože se žádost týká dobra, zdá se být nejvčtším dobrem
to, co si všichni žádají. Potešení si však žádají všichni moudrí,

I8IParalelní texty: In IV Seni. d. 44, q. 1, a. 3, quo 4, ad 3,4; Contra Gent. III,27.
33; Sent. libri Ethic. I, lect. 5.

182ARlSTOTELÉS, Eth Nic. X, 2 (1172b22).
183Liber de causis I, 1.
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_nemoudľí i tvorové? ktetí rozum nernají. Nejle ší·e ted otešení.
Blaženost, která je nejvyšším d~;em, tedy spočívá v rozkoši.

Na druhé strane
Boéthius ve 3. knize O útéše z filosofiev" ŕíká: "Kdokoli si vzpo-
mene na své výstrelky, chápe, že konec rozkoší b' á smutnv,
Kdyby mohly človeka učinit blaženým, není dúvod, proč blaže-
ný-m nenazýv~dobytek."· -- ~ -.1-

Odpoveď
"Telesná potčšení jsou známejší, takže na sebe vzaly jméno roz-
koše," jak se ŕíká v 7. knize Etiky,185 i když jsou treba jiná potéšení
silnejší. V nich ovšem blaženost v prvé rade nespočívá. V jakékoli
veci se totiž odlišuje to, co patrí k její esenci, od toho, co je jejím
propriálním akcidentem, 186 napr. u človeka je jedna vec, že je smr-
te Iným rozumovým živočichem, a druhá vec, že je schopen smí-
chu. Je tedy treba uvážit, že každé potešení je jakýmsi propriálním
~dent.em, který je dusledkem b aženosti %bo nejaké jd části.
Nékdo se totiž teší z toho, že má nejaké sobč pŕíhodné dobro buď
skutečné, nebo v nadéji, nebo aspoň v paméti. Avšak je-li pŕíhodné
dobro dokonalé, je samotnou blažeností človeka. Je-li nedokonalé,
je nejakou účastí na blaženosti, a to buď blízkou, nebo vzdálenou,
nebo aspoň zdánlivou. Je proto zjevné, že potčšení, které plyne
z dokonalého dobra, nerirese;dbIäženosti, ale néčím, co z blaže-
nosti plyne jako bytostn' akcident: -- -

-Telesná rozkoš však výše zmínéným zpúsobern z dokonalého
dobra plynout nernúže. Pochází totiž z dobra vnímaného smysly,
které jsou silami duše používající telo. Avšak dobro náležející
k telu, které vnímají smysly, dokonalým dobrem človeka být ne-

lB4BOETHIUS, De consol.III, prosa 7 (PL 63,749).
lB5 ARISTOTELÉS, VII, 13 (l 153b33) .

lB·Výrazy "propriální akcident" a "bytostný akcident" použité v tomto odstavci
označují v zásade totéž. Jedná se o akcident, který je pro danou vec nutný. Jako
klasický pŕípad takového akcidentu u človeka se obvykle uvádí schopnost smí-
chu. Zde se jedná o to, že potčšení nutne provází blaženost. Je vlastností (ak-
eidentem) blaženosti, který s blažeností bytostne souvisí, je s ní nutne spojen,
a proto Ize ŕíci, že blaženost nutne doprovází. Opačná závislost ovšem neplatí,
a nelze tedy ŕíci, že kde je potéšení, tam je i blaženost. Je to ve stručnosti základní
proti-hédonistický argument.
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múže. Protože rozumová duše presahuje míru telesné materie,
má část duše, která není vázána k žádnému télesnérnu orgánu,
jistou nekonečnost vzhledem k telu a částem duše s télern sváza-
ným, podobne jako jsou nemateriální jsoucna jakýmsi zpúsobern
nekonečná vzhledem k jsoucnúm materiálním, neboť forma se
skrze materii jaksi stahuje a vymezuje, takže je forma nesvázaná
s materií v určitém smyslu nekonečná. A proto smysl, který je te-
lesnou silou, poznává jednotlivé veci, které jsou vymezeny materií,
zatímco intelekt, který je silou nevázanou materií (neboť poznává
obecné, tj. od materie abstrahované), v sobé obsahuje nekonečne
mnoho jednotlivin. Proto je jasné, že dobro pŕíhodné telu, které
skrze smyslový vjem zapríčiňuje smyslové potéšení, není dokona-
lým dobrem človeka, ale je nečím velmi malým ve srovnání s dob-
rem duše. Prot o Mdr 7, 9 praví, že .všechno zlato je vzhledem
k moudrosti jen hrstí písku". Telesná rozkoš tedy není blažeností
samotnou ani jejím akcidentem.

Knámitkám
1. Žádat si dobro má stejný dúvod jako žádat si potéšení, které

není ničím jiným než spočinutím žádosti v dobru, stejné jako
padání téžkého [telesa] dolu pochází z téže pŕirozené síly jako
jeho spočinutí dole. Jako je tedy dobro žádáno pro ne samé, je
i potéšení žádáno pro ne samé, a ne pro nčco jiného, jestliže ono
"pro" znamená cílovou príčinu. Znamená-li ovšem príčinu for-
mální či spíše hybnou, pak je potčšení žádoucí pro nčco jiného,
tj. pro dobro, které je predme tem potéšení, a v dúsledku toho jeho
principem, a dává mu formu. Potéšení je spočinutí ve vytouženém
dobru, a proto je potéšení žádoucí.

2. Silná žádost po smyslovém potéšení nastává proto, že smys-
lové činnosti, které jsou principy našeho poznání, jsou citelnéjší.
Proto si také více lidí smyslových potéšení žádá.

3. Všichni si žádají potéšení stejným zpúsobem, jakým si žá-

dají dobro, ovšem potčšení si žádají, protože má charakter dobra,
a nikoli naopak, jak bylo již ŕečeno.l'" Prot o z toho neplyne, že
je potčšení nejvétším a bytostným dobrem, ale že každé potéšení

lB7 Srov. ST l-II, q. 2, a. 6, ad 1.
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z nejakého dobra pochází, a že nékteré potéšení pochází z toho, co
je bytostným a nejvetšini. dobrern.

ČLÁNEK 7
SpOčÍvÁ BLAŽENOST ČLovEKA V NÉJAKÉM DOBRU

DUŠE?

Zdá se, že ano.
1. Blaženost je nejaké dobro človeka, které je trojího druhu:

vnéjší dobra, telesná dobra a dobra duše. Blaženost však nespočívá
ve vnčiších dobrech ani v dobre ch tela, jak bylo výše ukázáno.í'"
Spočívá tedy v dobre ch duše.

2. To, pro co si žádáme nejaké dobro, milujeme více než ono
dobro, které si pro to žádáme. Milujeme napríklad více pŕítele,
kterému prejeme peníze, než peníze. Avšak každý si žádá pro sebe
jakékoli dobro. Miluje sebe sama tedy více než všechna jiná dobra.
Blaženost je však to, co milujeme nejvíc, což plyne z toho, že kvúli
blaženosti milujeme a toužíme po všem ostatním. Blaženost tedy
spočívá v nčiakém dobru samotného človeka. Ne však v dobru
télesném. Spočívá tedy v dobru duše.

3. Dokonalost patrí tomu, co je zdokonalováno. Avšak blaže-
nost je jakási dokonalost človeka. Blaženost je tedy nčco, co náleží
človeku. Není ale nččím telesným, jak bylo ukázáno.!" Blaženost
je tedy néčím duševním, takže spočívá v dobrech duše.

Na druhé strane
Jak ŕíká Augustin v knize Kresťanská naukac"? "to, v čem spočívá
blažený život, milujeme pro ne samotné". Človeka však nemáme
milovat kvúli nemu samému, ale cokoli je v človeku, máme milo-
vat kvUli Bohu. Proto blažen~spočívá v žádném dobru duše.

Odpoveď
Jak bylo výše reČenO,191o cíli mluvíme dvérna zpúsoby, totiž jako
o veci samé, kterou toužíme získat, a užití neboli získání či držení

188Srov. ST l-II, q. 2, a. 4, 5.
189Srov.ST l-II, q. 2, a. 5.
190AUGUSTIN, De doctr. christ. l, 24 (PL 34, 25).
191Srov. ST l-II, q. l, a. 8.
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oné veci. Jestliže tedy mluvíme o posledním cíli človeka zhlediska
veci samé, kterou žádáme jako posl~.dní...s!l 'e nemožné ab 0-

sledním cílem človeka byl a sama duše nebo néco duševního. Duše
o so e Je totiž jako nčco existujícího v potencie!" z potenciálne
védoucí se totiž stává aktuálne védoucí a z potenciálne ctnostné
aktuálne ctnostnou. Avšak protože akt se má k potenci na zpúsob
doplnení, je nemožné, aby to, co samo o sobé existuje v potenci,
mélocharakter posledního cíle. Proto je nemožné, aby byla duše
sama sobé posledním cílem.

Podobne nernúže být posledním cílem nčco duševního, ať už
potence, habitus nebo úkon. Dobro, které je posledním cílem, je
totiž dokonalým dobrem naplňujícím žádost. Lidská žádost, kte-
rou je vúle, se však vztahuje k dobru obecnému. Avšak jakékoli
dobro tkvící v duši je dobro na zákla e ucasti, a v dusledku toho
tedy částečné. Je proto nemožné, aby neja e z tec to dober bylo
posledním cílem cIOVeKa.

Avšak mluvíme-li o posledním cíli človeka zhlediska získání
či držení nebo jakéhokoli užívání oné veci, kterou žádáme jako
cíl, tak k poslednímu cíli patrí nčco lidského co do duše. Človek
totiž dosahuje blaženosti rostŕednictvírn duše. Sama vec, která
je žádána jako cíl, je tím, v čem blaženost spočívá a co človeka
delá blaženým, avšak blažeností je získání oné veci. Proto 'e treba I
ŕíci že blaženost J'e néco, co náleží dusi, ale to, v čem blaženost, - -
spočívá, je ne čím mimo duši. -/o

Knámitkám
1. Jestliže jsou v onom rozdelení zahrnuta všechna dobra,

která si človeka žádá, pak k duševnímu dobru patrí nejen potence,
habitus a úkon, ale také vnéjší predmet. A v tomto smyslu není
problém ŕíci, že blaženost spočívá v néjakém dobru duše.

2. Nakolik se to týká naší otázky, blaženost nejvíce milujeme
jako žádoucí dobro, zatímco pŕítele milujeme jako toho, pro koho
žádáme dobro. A tímto zpúsobern také človek miluje sám sebe.
Nejde tedy v obou pŕípadech o stejný typ lásky. Zda človek prá-

192Duše je substanciální formou živ~ ,:eci. Ja~o~to forma je aktem te!a. ~a dru,h~j
strane je v potenci (možnosti) VUČI poznarn a ctnosn, tj. Je otevrena poznaru
a mravnímu dobru.
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telskou láskou miluje nčco víc než sebe, budeme zkoumat, až se
dostaneme k pojednání o božské ctnosti lásky. 193

3. Sama blaženost jakožto dokonalost duše je nejaké dobro
tkvící v duši. Avšak to, v čem blaženost spočívá, tj. to, co delá člo-
veka blaženým, je néco mimo duši, jak bylo ŕečeno.

ČLÁNEK 8
SpOčÍvÁ BLAŽENOST ČLovEKA V NEJAKÉM STVORENÉM

DOBRU?194

Zdá se, že ano.
1. Dionýsios v 7. kapitole knihy O božských jménech-"? ŕíká, že

"božská moudrost spojuje cíle prvních jsoucen s principy druhot-
ných jsoucen". Z toho Ize vyvodit, že vrchol nižších pŕirozeností
se dotýká nejnižší úrovne vyšších pŕirozeností, Nejvyšším dobrem
človeka je však blaženost. Avšak protože je andel v rádu pŕiroze-
nosti nad človčkern, jak bylo ukázáno v první části Sumy,196 zdá
se, že blaženost človeka spočívá v tom, že se nejak dotýká andela.

2. Poslední dl jakékoli veci se uskutečňuje její d~ko~stí.
Proto je část pro celek, který je jejím cílern. Avšak celek stvore-
ného sveta, kterému ŕíkáme makrokosmos, se vztahuje k človeku,
kterému se v 8. knize Fyziky197 ŕíká mikrokosmos, jako dokonalé
k nedokonalému. Blaženost človeka tedy spočívá v celku stvore-
ného sveta.

3. Človek se stává blaženým tím, že jeho pŕirozená touha
dosáhne uspokojení. Ptirozená touha človeka se však nevztahuje
na vetší dobro, než jaké odpovídá feh"'Oiiióžnostem. Protože tedy
človek není schopen obsábiiout dobro, které by presahovalo meze
celého stvorení, zdá se, že by se mohl stát blaženým skrze nejaké
dobro stvorené. A tak spočívá blaženost človeka v néiakérn stvoŕe-
ném dobru.

1935rov.ST II-II, q. 26, a. 3.

194Paralelní texty: STI, q. 12, a. l; Contra Gent. IV, 54; Comp. theol. l, 108; II, 109;
De regim. princip. l, 8; In Psalm. 32.

195DIONÝSIOS, De div. nom. 7 (PG 3, 872).

1965rov.STI, q. 96, a. l, ad l; q. 108, a. 2, ad 3, a. 8, ad 2; q. 111, a.!.
197Srov. ARISTOTELÉS, Phys. VIII, 2 (252b24).
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Na druhé strane
Augustin v 19. knize O Boží obcď" ŕíká, že "jako je duše životem
tela, tak je Buh blaženým životem človeka, o nérnž se praví: bla-
žený lid, jehož Pánem je Buh".199

Odpoveď
Je nemožné, aby blaženost človeka byla v nčjakém stvoŕenérn
dobru. Blaženost je totiž dobro d.9koIlalé, které zcela us okojí
žádost; jinak y nebyla posledním dlem, kdyby iešté zbylo néco
k žádá~í. Pŕedmétern vúle, která je lidskou žádostí, je obecné
dobro, tak jako pŕedmčtern intelektu je obecná pravda. Z toho
plyne, že vúli človeka múže uspokojit pouze obecné dobro. To se
nenachází v ničem stvoŕenérn, ale pouze v Bohu, neboť každý tvor
má dobro na základe účasti. Proto muže človeka na Init ouze
Buh, který, jak ŕíká Zl 103,5: "sytí dobry tvou touhu". Blaženost
človeka tedy spočívá pouze v Bohu.

Knámitkám
l. To nejvyšší v človeku se dotýká toho nejnižšího z andčlské

pŕirozenosti na zpúsob jakési podobnosti, ovšem nezústává v tom
jako v posledním cíli, ale pokračuje až k samotnému všeobecnému
prameni dobra, který je obecným pŕedmétern blaženosti všech
blažených jakožto nekonečné a dokonalé existující dobro.

2. jestliže nejaký cele k není posledním dlem, ale je zaméŕen
k dalšímu cíli, poslední dl části není celek sám, ale néco dalšího.
Celek stvorení, k némuž se človek vztahuje jako část k celku, však \
není posledním cílern, ale vztahuje se k Bohu jako k poslednímu
cíli. Proto není posledním dlem človeka dobro celku stvoreného
sveta, ale Buh sám.

3. Stvorené dobro není menší než dobro, které je človek scho-
pen obsáhnout jako nčco vnitŕního a bytostne vlastního, ale je
menší než dobro, které je schopen obsáhnout jako predmet - to je
nekonečné. Avšak dobro, které se sdílí andeIu a celému svetu, i~
dobro konečié a omezené.

198AUGUSTIN, De civ. Dei XIX, 26 (PL 41,656).
199ŽI144,15.


