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OTÁZKA 3
CO JE TO BLAŽENOST

Dále je treba se zamyslet nad tím, co je to blaženost a co je k ní
potrebné. 200V prvním bode se jedná o osm otázek:

1. Je blaženost néčím nestvoŕeným>
2. Je-li blaženost néčím stvoŕeným, je činností?
3. Je blaženost činností smyslové, nebo jen intelektové části

duše?
4. Je-li blaženost činností intelektové části duše, je činností

intelektu, nebo vňle?
5. Je-li blaženost činností intelektu, je činností intelektu speku-

lativního, nebo praktického?
6. Je-li blaženost činností spekulativního intelektu, spočívá ve

zkoumání spekulativních ved?
7. Spočívá blaženost ve zkoumání separovaných substancí

• vo'tj. andeiu?
8. Spočívá blaženost v pouhém nazírání Boha, iímž je vidčn ve

své esenci?

200Srov. ST l-II, q. 4.
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ČLÁNEK 1
JE BLAŽENOST NEČÍM NESTVORENÝM?201

Zdá se, že ano.
1. Boéthius ve 3. knize O útese z filosofieč" totiž ŕíká: "Je nutné

uznat, že Buh je samotnou blaženos tí."
2. Blaženost je nejvyšším dobrern. Avšak být nejvyšším dobrem

pŕísluší pouze Bohu. Protože tedy není více nejvyšších dober, zdá
se, že blaženost je totéž co Buh.

3. Blaženost je poslední cíl, ke kterému pŕirozené smeruje lid-
ská vúle. Avšak lidská vúle nemúže sméŕovat jako k cíli k ničemu
jinému než k Bohu, jehož jediného má zakoušet, jak ŕíká Augus-
tin.203 Blaženost je tedy totéž co Buh.

Na druhé strane
Nic učinéného ne ní nestvoŕené, Blaženost človeka je však néco
učinéného, neboť podle Augustina v 1. knize Kresťanské nauky,204
"máme zakoušet to, co nás činí blaženými". Blaženost tedy není
nččím nestvoŕeným.

Odpoveď
Jak bylo ŕečeno výše,205 o cíli mluvíme dvojím zpúsobem. Za prvé:
jako o veci samotné, kterou toužíme získat, jako jsou pro lakomce
cílem peníze. Za druhé: jako o získání či držení neboli už~-
koušení ~i, po které toužíme, jako když ŕíkáme, že držení penéz

, je cílem la omce a zakoušení rozkoše je cílem človeka nevázaného.
V prvním smyslu je posledním cílem človeka ne2,!Y9rené dobro,
tj. Buh, kterýje mý muže svou nekonečnou dobrotou dokonale
naplnit vúli človeka. Ve druhém smyslu je však posledním cílem
človeka nčco stvoreného co existuje v nem samotném a co zna-
mená získání nebol" zakoušení osledního cíle. Poslední cíl se však
nazývá blaženost. jestliže je tedy blaženost človeka chá ána jako-- -
201ParaleIní texty: ST l, q. 26, a. 3; In IV Sent. d. 49, q. l, a. 2, quo l.
202BOETHIUS, De consol. III, prosa 10 (PL 63, 766).
203Srov. AUGUSTIN, De doct. Christ. l, 5. 22 (PL 34, 2l.26).
204AUGUSTIN, De doet. Christ. 1,3 (PL 34, 20).
20'Srov. ST l-II, q. l, a. 8; q. 2, a. 7.
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príčina nebo predmet, pak je nečím nestvoreným. Jestliže je ale
chápána jako samotná esence blaženos ti, tak je nečím stvoreným.

::Z:Z:;;:;f~ ~. ~ ~ ~~-/~
Knámitkám M~~ #Ú~. =

l. ~h je blaženost svou vlastní esencí, nikoh proto, že by ji
získal nebo že by mel účast na blaženosti nékoho jiného, ale je bla-
žen' svou vlastní esencí. Lidé 'sou však blažení, jak na onom ~te
ŕíká Boéthius, dí účast podobnejako se jim ŕíká "bohové" na
základe účasti. §amotná účast na blaženosti, na jejímž základe je
človek nazýván blažen' m .e ak nečím srvoŕen 'm.

2. Blaženost se nazývá nejvyšším dobrem človeka, rotože 'e
získáním ne o l zakoušením ne' ššího dobra.

3. Blazenost se nazývá posledním cílem stejným zpúsobern,
jakým se dosažení cíle nazývá cílem.

ČLÁNEK 2
JE BLAŽENOST ČINNOSTÍ?206

Zdá se, že nikoh.
l. Apoštol v :Rím 6, 22 praví: "Máte z toho užitek, totiž po sve-

cení, a cílem je život večný." Život však není činnost, ale samo bytí
žijících. Poslední cíl, kterým je blaženost, tedy není činnostÍ.

2. Boéthius ve 3. knize O útéšez filosofiee" ŕíká, že "blaženost
je stavem dokonalého sdružení všech dober." Stav ale neoznačuje
činnost. Blaženost tedy ne ní činnostÍ.

3. Blaženost označuje nčco, co existuje v blaženém, neboť je
poslední dokonalostí človeka. Činnost však neoznačuje néco, co
existuje v tom, kdo činí, ale spíše to, co z nej vychází. Blaženost
tedy není činností.

4. Blaženost v blaženém setrvává. Činnost ovšem netrvá, ale
pŕechází. Blaženost tedy není činností.

5. Jednomu človeku náleží jedna blaženost. Činností je ale
mnoho. Blaženost tedy není činnost.

206Paralelní texty: In IV Seni. d. 49, q. l, a. 2, quo 2; Contra Gent. l, 100; Sent. libri
Ethic. lect, 10; Sent.libri Metaph: lect. 8.

207BOETHIUS, De consol. III, prosa 2 (PL 63, 724).
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6. Blaženost je v blaženém bez prerušení. Avšak lidská činnost
je často pŕerušována, napr. spánkem nebo nejakým zaméstnánírn
nebo odpočinkern. Blaženost tedy není činností.

Na druhé strane
Filosofv 1. knize Etiky208 ŕíká, že "štestí je činnost v souladu s do-
konalou ctností",

Odpoveď
Jestliže je blaženost človeka nečím stvoŕenv m co v nem existuje,
pak musíme ríci že 'e činnostÍ. BläZeňost je totiž poslední dokona-
losti človeka. Vše je však okonalé atolik, nakolik je to aktu ne-
boť potence b~z aktu je nedokonalá. Blaženost teôy mus! spočívat
v posledním aktu človeka. Je však zjevné, že posledním akrem=?
jednajícího je činnost. Proto jí také Filosof ve 2. knize O duši210
ŕíká druhý akt, neboť kdo má formu, je potenciálne činným, tak
jako védoucí je potenciálne uvažuiící. A proto i o jiných vécech
ŕíká Aristotelés ve 2. knize O nebi.": že každá vec existuje "kvuli
své činnosti".

Knámitkám
l. O živote mluvíme ve dvou významech. Za prvé jako o sa-

motném bytí žijícího. A v tomto smyslu blaženost ne ní život. Bylo
totiž ukázáno.š'" že bytí človeka, ať je jakékoli, není jeho bla-
ženostÍ. Pouze u Boha platí, že jeho bytí je jeho blaženostÍ. Za
druhé mluvíme o živote jako o životní činnosti, kterou je životní
princip pŕevádčn do aktu. V tomto smyslu rozlišujeme život činný,
kontemplativní a život rozkoše."? A tímto zpúsobem nazýváme

208ARISTOTELÉS, Eth. Nic. l, 13 (1102a5).
209Aktualizace není jednorázová, ale nčkolikanásobná a postupuje stupňovitč: for-

ma je aktem materie, s níž ustavuje esenci substance. Bytí je pak aktem, který
spolu s esencí ustavuje jsoucí (exisrující) substanci. Akcidenty aktualizují jsoucí
substanci v dalších stupních a činnost je jedním z akcidentú takové substance.

210Srov. ARISTOTELÉS, De anima II, l (4l2a23).
211ARISTOTELÉS, De caelo II, 3 (286a8).
2l2Srov. ST l-II, q. 2, a. 5.
213Aristotelés pokládá za nejvyšší zpúsob života kontemplaci. Život činný neboli

politický (společensky aktivní) je také úctyhodný, i když nedosahuje té výše, ja-
kou má život kontemplativní. Na rozdíl od téchto dvou zpúsobú života je tretí



74 Otázka 3

poslední dl večným životern. Což plyne ze slov Jan 17,3: "Život
večný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha."

2. Když Boéthius definoval blaženost, mel na mysli obecný
pojem blaženosti, kterým je dokonalé a společné dobro. O tom
mluvil, když ŕíkal, že jde o stav dokonalého sdružení všech dober,
čírnž nemyslel nic jiného než to, že blažený je ve stavu dokonalého
dobra. Aristotelés však vyiádŕil samotnou esenci blaženosti, když
ukázal, čím se človek do tohoto stavu dostává: nejakou činností. 214

A proto v 1. knize Etiky215 ukazuje, že blaženost je "dokonalým
dobrern".

3. Jak se ŕíká v 9. knize Metafyziky,216 jsou dva typy činnosti.
Jedna vychází z činitele do vnéjší materie, napr. pálení a sekání.
A takovou činností blaženost být nernúže, neboť taková činnost
není zdokonalením činitele, ale spíše trpného jsoucna.v? jak se
ŕíká na steinérn rnísté. jiná je činnost, která zústává v činiteli, jako

l je vnímání, myšlení a chtční, Taková činnost je zdokonalením
a uskutečnéním činitele. A takovou činností múže být blaženost.

4. Blaženost označuje jakousi poslední dokonalost. Iestliže
tedy rúzné bytosti schopné dosáhnout blaženosti mohou náležet
k rúzným stupňúm dokonalosti, pak je nutné, abychom rozlišovali
ruzné blaženosti. V Bohu je totiž blaženost skrze esenéi, protože
samotné 'eho b í'e 'eho činností 'íž nezakouší nikoho jiného než
sebe sama. V blažených andélech je však poslední dokonalost dána

--y, , "IV •• , - v, -

cmnostl, lZ se s OJUJIs nestvoreným dobrern, a tato činnost .
v nich .ediná a večná-:-U lidí v pntomném stavu života je oslední
dokonalost dána činností kterou se človek s o'u'e s Bohern, ale

~ato činnost nemuže být nepretržitá, a v dúsledku toho ani je-
dmá, neboť činnost se pŕerušováním zmnožuje. A proto u človeka

_v pŕítomnérn stavu života dokonalá blaženost být nemúže. Proto

zpúsob života, totiž život rozkoše, zásadne nižší úrovne. Pokud se nčkdo ve svém
živote sousti'eďuje prvo rade na rozkoš jako na svúj hlavní dl, je jeho život, jak
ŕíká Aristotelés, podobný životu dobytka. Stejné tak iTomáš uprednostňuje kon-
templaci pred činností a život kontemplativní pred životem činným (srov. ST
II-II, q. 182, a. l).

214Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. l, 13 (l102a5).
2I'ARISTOTELÉS, Eth Nic. 1,7 (1l01a20).
216Srov. ARISTOTELÉS, Metaph: VIII, 8 (l050a30).
217Jsoucna, na které činné jsoucno púsobí.

Článek 3

když Filosof v 1. knize Etiky218 klade blaženost človeka do tohoto
života, tvrdí, že je nedokonalá, a po rade úvah dochází k záveru, že
[nékteré lidi sice] "nazýváme blaženými, ale pouze jako lidi". BUh
nám ale slibuje dokonalou blaženost, kdy budeme jako "andelé na
nebesích", jak se praví v Mt 22, 30.

Vzhledem k oné dokonalé blaženosti tedy námitka ne latí, ne-
boť .edinou, nepfetržitou a večnou činností se lidská mysl v onom
stavu blaženosti spojí s Bo ern. pntomnem stavu Zlvota nam
c y l o ona e azenosti tolik, olik nam chy l jednoty a ne-
pretrzltoStl teto činnosti. Máme však jakousi účast na blaženosti,
ata je tím vétší, čím muŽe být ona činnost nepretržitejší a jednot-
nejst. "Kproto v Zlvote clnnern;1ttery Je zamestnán mnoha vecmi, je
mént"z povahy blaženosti než v živote konremplativním, který se
zaobfrá jedním, tj.-n-;tzíráním pravdy. A jestliže nékdy človek tuto
činnost aktuálne neprovádí, pŕece je vždy pripraven ji konat, takže
rúzná prerušení jako spánek nebo nejaká pŕirozená zaméstnání
jsou k nazíravé činnosti zaméŕena, takže se jeví jako nepretržitá.

5. - 6. A z toho plyne i odpoveď na pátou a šestou námitku.

ČLÁNEK 3
JE BLAŽENOST ČINNOSTÍ SMYSLOVÉ, NEBO JEN

INTELEKTOVÉ ČÁSTI DUŠE?219

Zdá se, že blaženost spočívá i v činnosti smyslú.
1.V človeku se nachází jediná vznešenéiší činnost než činnost

smyslová, a sice činnost intelektová. Avšak intelektová činnost zá-
visí na činnosti smyslové, protože nemúžeme myslet bez predstav,
jak se ŕíká ve 3. knize O duši.220 Blaženost tedy spočívá také ve
smyslové činnosti.

2. Boéthius ve 3. knize O úteše z filosofie'?' ŕíká, že "blaženost
je stavem dokonalého sdružení všech dober". Avšak nékterá dobra
jsou smyslová, a téch dosahujeme činností smyslú. Zdá se tedy, že
k blaženos ti je treba činnost smyslú,

218ARISTOTELÉS, Eth Nic. l, 10 (l101a20).
219Paralelní texty: Contra Gent. III, 33; Comp. theol. II, 9; Sem. /ibri Ethic. 1,lect. 10.
220Srov. ARISTOTELÉS, De anima III, 7 (431a16).
221BOETHIUS, De consol.III, prosa 2 (PL 63, 724).



76 Otázka 3

3. Blaženost je dokonalým dobrem, jak se dokazuje v 1. knize
Etiky,222 což by nebylo, kdyby jí človek nebyl zdokonalován ve
všech svých částech, Avšak smyslovými činnostmi se zdokonalují
nékteré části duše. K blaženosti je tedy potŕebná smyslová činnost.

Na druhé strane
Ve smyslové činnosti se shodujeme se zvíŕaty, Nikoli ovšem v bla-
ženosti. Blaženost tedy nespočívá ve smyslové činnosti.

Odpoveď
K blaženosti múže nčco patŕit tŕerni zpúsoby, Za prvé esenciálne,-----za druhé jako nčco pŕedcházeiícího a za tretí jako nčco následného.
Činnost smyslu nemuže pattit k blaženos ti ciálne. Blaženost
človeka totiž esenciálne spočíva v jeho spojení s nestvorenym dol>
rem, které·e osledním cílem ·ak b lo 'še ukázáno.v" S tím se
však človek smyslovou činností spojit nernúže. A také proto, že
v telesných dobrech blaženost človeka nespočívá, jak bylo výše
ukázáno.f" a smyslovou činností dosahujeme pouze tčchto dober
telesných.

~Smyslové činnosti však mohou pajŤit k...blaženosti jako nčco
redcháze·r ího nebo následného. Predcházející jsou s ohlede;-na

blaženost nedokonalou, kterou mužeme mít v prítomném živote,
kdy činnost intelektu red okládá činnost smyslu. Následné jsou
pak v oné blaženosti dokonalé, kterou oce avame v nebesích, pro-
tože po vzkŕíšení, z blaženosti duše samé, jak ŕíká Augustin v Listu
Dioskorovi, 225 "nastane jakési pŕetékání do tela a telesných srnyslú,
aby byly pŕivedeny k dokonalosti svých činností", jak se zŕetelnéji
ukáže níže pŕi pojednání o vzkŕíšení. 226 Tehdy však činnost, kterou
se lidská mysl spojí s Bohem, nebude z~set na smyslech.

222Srov.ARISTOTELÉS, Eth Nic. 1,7 (l097a29).
223Srov.ST l-II, q. 3, a.!.
224Srov.ST l-II, q. 2, a. 5.
225AUGUSTIN, Epist. CXVIII ad Dioscurum 3 (PL 33, 439).
226Srov.STIll, suppl. q. 82.
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Knámitkám
1. Tato námitka dokazu·e že činnost sm slu je nutná jako

neco predcházejícího k nedokonalé blaženosti, jakou mužeme mí~
v tomto živote.
~lá blaženost, jakou mají andelé, sdružuje všechna
dobra spojením se všeobecným zdrojem veškerého dobra, ovšem
nepotŕebuie jednotlivá částečná dobra. Avšak v této blaženosti
nedokonalé je potrebné sdružení dober postačujících k nejdoko-
nalejší činnosti tohoto života.

3. V dokonalé blaženosti se ptivádí k dokonalosti celý človek, 1
avšak v nižší casti pretékáním z části vYšší. V nedokona e aze..::s
nosti prítomného života se ostu u·e nao ak od dokonalosti nižší
části k dokonalosti části vyšší.

ČLÁNEK 4
JE-LI BLAŽENOST ČINNOSTÍ INTELEKTOVÉ ČÁSTI DUŠE,

JE ~STÍ INTELEKTU, NEBO VÚLE?227

Zdá se, že blaženost spočívá v aktu ville.
1. Augustin v 19. knize O Boží obci228 ŕíká, že blaženost človeka

spočívá v pokoji. Proto se v Žalmu 147, 14 praví: "Na tvém území
ti zjednal pokoj." Poko· ale patrí k vúli, Blaženost človeka tedy
spočívá ve vúli,

2. Blaženost je nej vyšší dobro. Avšak dobro je predmetem ville.
Blaženost tedy s očívá v čÍn sti ville.

3. Prvnímu hybateli odpovídá poslední cíl, jako je posledním
cílem celého vojska vítézství, které je cílem vúdce, jenž hýbe všemi.
Avšak první, co hýbe k jednání, je vúle, neboť hýbe jinými silami,
jak bude dále fečeno.ŕ" Blaženost tedy patrí k vúli.

4. [estliže je blaženost nejakou činností, musí být činnost z lid-
ských činností nejvznešenéjší. Avšak láska k Bohu, která je úko-
nem ville, ·e vznešenéjší činnost~Jinnos~ intelektu, jak ukazuje
Apoštol v 1 Kor 13. Zdá se tedy, že blaženost spočívá v úkonu
ville.

227Paralelní texty: ST l, q. 26, a. 2, ad 2; In IV Seni. d. 49, q. 1, a. 1, quo 2; Contra
Gent. III, 26; Quodl.VIII, q. 9, a. 1; Comp. theol. l, 107.

228Srov.AUGUSTIN, De civ. Dei XIX, 10 (PL 41, 636).

229Srov. ST l-II, q. 9, a. 1 a 3.
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5. Augustin ve 13. knize O Trojici230 ŕíká, že "blažený je ten, kdo
má vše, co chce, a nic nechce špatné", A o néco dále dodává: "Blíží
se blaženému, kdo dobre chce, ať chce cokoli. Blaženým totiž ta-
kového človeka činí dobra, z nichž už néco má, totiž dobrou vúli,"
Blaženost tedy spočívá v úkonu vúle.

Na druhé strane
Pán v Jan 17, 3 praví: "Život večný je v tom, když poznají tebe,
jediného pravého Boha." Avšak život večný je posledním cílern,
jak bylo ŕečeno."" Blaženost človeka tedy spočívá v poznání Boha,
které je v úkonu intelektu.

Odpoveď
Jak bylo ŕečeno výše,232k blaženosti je treba dvojí: za prvé to, co je
esencí blaženosti, za druhé to, co je jakoby jejím bytostným akci-
dentem, tj. potéšení s blažeností spjaté. ľravím tedy, že zhlediska
esenciálního je nemožné, ab blažen 'konu ville

Z výše uvedeného-v je totiž zjevné, že blaženost je dusledke~
Jl.0sledního dIe. Dosažení dIe však nespočívá v samotném úkonu
vlile. Vule se totiž vz hu'e k cíli, treba cíli ne rítomnému kd ž o
nem touží, nebo k cíli rítomnému k<;!yžv nem s potešením spo-
čine. Avšak je jasné, že sama touha po cíli není dosažením cíle, ale

("P p~,hybe~ k cíli. Potčšení však pŕichází k vúli z toho, že se cíl stane
J..l .••.~mnym, a ne naopak, že by se neco stalo 12rítomný~
r~ v tom má vlile potešenL To, čím se samotný cíl stává prítomným
)..... chtčjícímu, tedy musí být néčím jiným než úkonem vúle.
)~f .;;~o ,se zjevne, uk~zuje u s~ysl0;ŕCh cílú. Kdyby totiž bylo
{;v mozne získat pernze ukonem vule, získal by je ten, kdo po nich

touží, hned, jak by je chtčl mít. Avšak zpočátku jsou ony peníze
V ,J t nepŕítornné a musí je získat tak, že po nich natáhne ruku, nebo
C} \t jiným zpúsobern, a teprve poté se teší z toho, že je má. K tomu
~ dochází i u cíle inteligibilního. Vždyť od počátku chceme dosáhnout:\Ý ~teligibi~ního cíle. Dosáhneme ho však tím, že si ho zpŕítornníme
{J -:u::::k=o=n::::e::::m:=lll=t:::e=le=k::::~::::n.~At:,:e~h;,:d:::::yspočine ~ná vlile v již získan_l'-_m__cÍ_Ií.

J 230AUGUSTIN, De Trin. XIII, 6 (PL 42, 1020).
rf 23ISrov. STI-II, q. 2, a. 1.

l' ~232Srov. STI-II, q. 2, a. 6.
Oj ~233Srov. STI-II, q. 2, a. 7; q. 3, a. l a 2.

u
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Esence blaženosti tedy s120čívá v úkonu intelektu, ale k vúli
náiéžf--:šení která z blaženosti YYP'I' aií. Jak ŕíká Augustin
v 10. knize Vyznání,234 blaženost je "radostí z pravdy", neboť sa-
motná radost je dokonáním blaženosti.

- --- r171'- ,1'_ f

Knámitkám ~,,~~~ý-
1. Pokoj náleží k poslednímu cíli človeka, ne jako by byl samot-

nou blažeností, ale protože se k ní vztahuje jako nec o predcházeji-
cího a následného. Je nečím predcbázejícím, JSDn-li jjž odstraneny
~echn rušivé rvk a vekážk na cestV oslednímu cíli:Je
néčím následným, nakolik človek, kter' 'iž dosáhl osle ního 'l,
zustava v 120 oii a jeho touha je utišená.
- 2. Prvním pŕedmétern vúle není její úkon, podobne jako prv-

ním pŕedmétern zraku není videní, ale to, co je viditelné. Proto
z toho, že blaženost pam k vúli jako jejíJ!fvní predmet, neplyne, že
k ní patrí jako její první úkon.

3. Intelekt vn~e než vlile, avšak pohyb k cíli začíná v~
vlili. APľôto k vlili atrí to, co v osledku následuje dosažení cíle,
tj. potešení či zakoušenL
- 4. Láska prevyšuje poznání co do poh bu, avšak oznam
predc ází lásku v dosažení, neboť "milujeme pouze to, co jsme
poznali", jak ŕíká Augustin v 10. knize O Trojici.235 A proto k inteli-
gibilnímu cíli dospíváme nejprve činností intelektu, podobne jako
ke smyslovému cíli dospíváme nej prve činností smyslú,

5. Ten, kdo má vše, co chce, je blažený proto, že má, co chce,
tj. díky néčemu jinému, než je úkon vúle. Avšak nic špatné nechtít
patrí k blaženosti jako jakási potrebná dispozice. Dobrá vúle je pak
ŕazena do počtu dober, které činí blaženým, neboť je v ní jakýsi
sklon [k dobru], podobne jako se rod pohybu určuje podle svého
cíle, napr. alterace podle kvality.v"

23'AUGUSTIN, Confessiones X, 23 (PL 32,793).
235AUGUSTIN, De Trin. X, l (PL 42,973).
236Dnes chápeme pod slovem "pohyb" pouze pohyb místní, Antický a stŕedovéký

pojem pohybu se však víceméné kryje s pojmem zmeny. Pohyb je tedy nejen míst-
ní, ale i kvantitativní, kvalitativní apod. Druh pohybu je tedy určen cílem, protože
jestliže je cílem odlišné mís to, jde o místní pohyb, je-li cílem odlišná kvantita, jde
o zvčtšování nebo zmenšování, je-li cílem jiná kvalita, jde o alteraci, apod.
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ČLÁNEK 5
JE BLAŽENOST ČINNOSTÍ INTELEKTU SPEKULATIVNÍHO,

NEBO PRAKTICKÉHO?237

Zdá se, že blaženost spočívá v činnosti intelektu praktického.
l. Poslední cíl každého tvora spočívá v pŕipodobnční se Bohu.

IČlovek se však pŕipodobňuje Bohu spíše praktickým intelektern,
který je príčinou myšlených vecí, než spekulativním intelektern,
jehož vedení z vecí pochází. 238Blaženost človeka tedy spočívá spíše
v činnosti intelektu praktického než spekulativního.

2. Blaženost je dokonalé dobro človeka. Avšak k dobru je za-
meren více pr~!illf~elekt než intelekt spekulativní, kte~
zameŤen k pravde. Proto se dobrými nazýváme podle dokonalostI

~telektu, a ne podle dokonalosti spekulativního inte-
lektu, podle které jsme nazýváni védoucími nebo myslícími. Blaže-
nost človeka tedy spočívá spíše v úkonu intelektu praktického než
spekulativního.

3. Blaženost je jakési dobro samotného človeka. Avšak speku-
lativní intelekt se zabývá spíše tím, co je mimo človeka, zatímco
praktický intelekt tím, co náleží pŕímo človeku, tj. jeho jednáním
a vášnčmi. Blaženost človeka tedy spočívá spíše v činnosti inte-
lektu praktického než spekulativního.

Na druhé strane
Augustin v l. knize O Trojici ŕíká, že "se nám slibuje kontemplace
jako cíl všech činností a večné dovršení radostí". 239

Odpoveď
~aženost spočívá více v činnosti intelektu spekulativního než
praktického. Plyne to ze trí dúvodú, Za prvé: jestliže je blaženost

237Paralelní texty: In IV Sent. d. 49, q. l, a. l, quo 3; Sent.libri Ethic. X,lect. 10.
238Cílem praktického intelektu je pravda s ohledem na jednání. Lze tedy ŕíci, že

myšlení praktického intelektu vystupuje jaksi z človeka smčrern ven, od myšlení
k utváŕení vnéiší reality. Proto lze také vidčt paralelu mezi tímto lidským po-
znáním a poznáním Božím, jehož myšlení je stvoŕitelské, jak bylo popsáno výše
(srov. poznámku k odpovedi k ST l-II, q. 2, a. 3). Naproti tomu myšlení speku-
lativníbo intelektu u človeka začíná od veci a postupuje k naplnení intelektu.

239AUGUSTIN, De Trin. 1,8 (PL 42,831).
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človeka činností, musí být nej lepší činností človeka. Ne"le ší
činnost človeka .e však ta která patrí nej lepší potenci vzhledem

nejlepšímu predmetu. Nejlepší potencí 'e intelekt . nei-
lepším redmetem'e božske obro, což ovšem není ŕedmčt
intelektu praktického, ale spekulativníbo. Proto blaženost spočívá
nejvíce v takové činnosti ť. v kontem laci božs 'ch vecí. A pro-
tože " az Ý se zdá ýt tím, co je v nem nejlepšího", jak se ŕíká
v 9. a 10. knize Etiky,240 raková činnost je človeku nejvlastnéjší
a pŕináší nejvétší potéšení.

Za druhé: Totéž je zrejmé z toho, že kontempl~ledává~
nejvíce pro ni samotnou. Úkon praktického intelektu ovšem ne-

ryhledáváme pro nej sa~otnÝ, ale pro činnost. l činnosti samome
jsou zamereny k nejakému cíli. Proto je jasné, že poslední cíl ne-
muže spočívat v živote činném, který patrí k praktickému intelektu.

Za tretí: Totéž je zrejmé z toho, že v kontemplativním živote
má človek s olečenství s temi, kdo 'sou šV

" ern a andely,
jimž se človek blažeností pňpodobňuje. Avšak v tom, co patrí k ži-

votu cmnému, mají s člove ern Ja Sl společenství i jiní živočichové,
treba nedokonale.

A proto poslední a dokonalá blaženost, kterou očekáváme
v budoucím živote zcela spočívá v kontem laci. Blaženost ne-
dokonalá, jakou mužeme mít zde, spočívá predeVším a hlavne
v kontemplaci, a druhotne v činnosti praktického intelektu, kterľ
;sporádává lidské úkony i vášne, jak se ríká v 10. knize Btiky?"

Knámitkám
l. Zmínéná podobnost praktického intelektu s Bohem je pro-

~orcionální, neboť praktický intelekt se vztahuje ke své poznávané
veci podobne jako BUh ke své. Avšak pnpodobnení spekulativního
intelektu k Bohu má [Qovahu] jedn<rtY nebo zformov~ní, což je
mnoh ern vtší ri odobne ' Mužeme dále ríci, že vzhledem
k hlavnímu predmetu poznánr, což je jeho vlastní esence nemá

u poznám pra tIC e, a e pouze spekulativní.
2. ra tIc mte e t e zameren k dobru, které je mimo nej,

ale s ekulativní intelekt má dobro v sobe samém, tj. kontem a<:!,.
_pravdy. A je-li ono dobro dokonale, z o onaluje se jím celý človek
r
240ARISTOTELÉS, Eth Nic. IX,8 (1l69a2); X, 7 (l178a2).
241Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. X,7 (l177aI2); X, 8 (1178a9).
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a stává se dobrým. Toto dobro praktický intelekt nemá, ale zamé-
ŕuje človeka k nemu.

3. Námitka by platila, kdyby byl sám človek svým posledním
cílem. To by totiž pozorování a uspoŕádávání jeho úkonu a vášní
byl o jeho blažeností. Avšak protože je posledním cílem človeka
nejaké vnčiší dobro, a sice BUh, k nčmuž docházíme činností spe-
kulativního intelektu, spočívá včtší blaženost človeka v činnosti
intelektu spekulativního než intelektu praktického.

ČLÁNEK 6
SpOčÍvÁ BLAŽENOST VE ZKOUMÁNÍ

SPEKULATIVNÍCH VED?242

Zdá se, že ano.
1. Filosof totiž v Etice'" ŕíká, že "štestí je činnost vsouladu

s dokonalou ctností". A když ctnosti rozlišuje, pŕedkládá tŕi speku-
lativní, totiž ~í, moudrost a intelektoyý vhled.?" Všechny patrí
ke zkoumání spekulativních ved.Poslední blaženost človeka tedy
spočívá ve zkoumání spekulativních ved.

2. Poslední blažeností človeka se zdá být to, po čem všichni
pŕirozené touží kvúli tomu samému. Avšak takové je zkoumání
spekulativních ved, neboť, jak se ŕíká v 1. knize Metafyziky, 245

"všichni lidé pŕirozenč touží po vedení". A o nčco dál dodává, že
se spekulativními včdami zabýváme kvôli nim samotným. Blaže-
nost tedy spočívá ve zkoumání spekulativních ved.

3. Blaženost je poslední dokonalostí človeka. Cokoli je však
zdokonalováno tak, že pŕechází z potence do aktu. Lidský intelekt
však pŕechází do aktu zkoumáním spekulativních ved. Zdá se tedy,
že blaženost človeka spočívá v takovém zkoumání.

242Paralelní texty: Contra Gent. III, 48; Comp. theol. l, 104.
243ARISTOTELÉS, Eth Nic. l, 13 (ll 02a5).
244Srov. ARISTOTELÉS, Eth: Nic. Vl, 7 (1141 a 19). Tyto ili ctnosti spekulativního

intelektu se odlišují následujícím zpúsobern: intelektový vhled (ŕecky nús, latin-
sky intellectus) je schopnost nahlédnout první pravdy, které jsou nedokazatelné,
ale evidentní, a pŕedstavuií východisko jakéhokoli našeho poznání. Moudrost
(sofia, sapientia) je schopnost nahlížet a posuzovat vše s ohledem na nejvyšší
príčinu. Vedení (epistémé, scientia) je pak schopnost vyvozovat závery z príčin
v rámci určitých rodu.

245ARISTOTELÉS,Metaph l, l (980a2l).
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Na druhé strane
Jeremiáš 9, 23 praví: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí."
A mluví o moudrosti spekulativních ved. Poslední blaženost člo-
veka tedy nespočívá v takovém zkoumání.

Odpoveď
Jak bylo ŕečeno výše,246existuje dvojí blaženost človeka, jedna do-
konalá, druhá nedokonalá. Dokonalou blažeností musíme cháp at
tu, která má charakter pravé blaženosti, zatímco nedokonalou
blažeností tu, která tento charakter nemá, ale sdílí jakousi čás-
tečnou podobnost s blažeností, Podobne je dokonalá prozíravost
v človeku, u kterého je úsudek o včcech, které má délat, a nedo-
konalá prozíravost je i v nékterých zvíŕatech, u kterých jsou určité
instinkty k nékterýrn úkonúm podobným úkonúm prozíravosti.

Dokonalá blaženost tedy nemúže spočívat ve zkoumání speku-
lativních ved esenciálne. Abychom to objasnili, je treba uvážit, že
zkoumání spekulativní vedy nepresahuje meze principu této vedy,
pro!ože v principe ch vedy je virtuálne obsažena veda celá. Avšak
první principy spekulativních ved jsou ptijímány prostred~m
smyslú, jak plyne z toho, co píše Fi oso na zacat u Meta ZI:Y 7

~nci Druhých analytikP" Veškeré zkoumání spekulativních
ved proto nemuže jít dál, nežkam muže dovést poznání vecí
smyslových. Avšak v poznání vecí smyslových poslední blaženost
človeka, která je jeho dokonalostí, spočívat nemúže, Nic se totiž
nezdokonaluje néčím nižším, kromé pŕípadu, že je v nižším nejaká
účast na vyšším. Je však zjevné, že forma kamene nebo jakékoli
smyslové veci je nižší než človek. Proto se intelekt nezdokonaluje
formou kamene jako takovou, ale nakolik tato forma sdílí nejakou
podobnost s tím, co lidský intelekt prevyšuje, tj. s inteligibilním
svétlern nebo néčím podobným. Avšak všechno, co je skrze jiqt,
se prevádí na to, co je osobe. Proto musí poslední dokonalost
človeka spočívat v poznání nejaké veci, která lidský intelekt pre-
sahuje. Bylo však ukázáno.ŕ" že skrze smyslové veci nelze dospét
k poznání separovaných substancí, které lidský intelekt pŕesahují.

246Srov. ST l-II, q. 3, a. 2, ad 4.
247Srov. ARISTOTELÉS, Metaph. l, l (980b29).
248Srov. ARISTOTELÉS, Ana!. post. II, 15 (100a6).
249Srov. STI, q. 88, a. 2.
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To znamená, že poslední blaženost človeka nernúže být ve zkou-
mání spekulativních ved. Jako je ale ve smyslových formách nejaké
sdílení či podobnost s vyššími substancerni, tak je zkoumání s e-
kulativních ved jakousi účastí na pravé a dokonalé blaženosti.

"~IJ . J.L(Ir~ ~~
K námitkám ~~~-:::"ll-- __ --':'_------ _

1. Filosof v Etice mluví o nedokonalém štestí, jaké lze dosáh-
nout v tomto živote, jak bylo rečeno výše.?"

2. Pŕirozené toužíme nej en po dokonalé blaženosti, ale i po
jakékoli podobnosti či účasti na ní.

3. Zkoumáním spekulativních ved náš intelekt prechází neja-
kým zPi1sQbem o a tu, avsaK ne do aktu posledního a úplného.

ČLÁNEK 7
SpOčÍvÁ BLAŽENOST V POZNÁNÍ SEPAROVANÝCH

SUBSTANCÍ, TJ. ANDELÚ?251

Zdá se, že ano.
1.V jedné homilii totiž :Rehor praví: "Neprospeje nám účast na

slavnostech lidí, nebudeme-li mít účast na slavnostech andelu."252
Tím mel na mysli konečnou blaženost. Slavnosti andčlú se však
múžerne účastnit jejich kontemplací. Zdá se tedy, že konečná bla-
ženost človeka spočívá v kontemplaci andélú.

2. Konečná do konalo st jakékoli veci spočívá ve spojení této
veci s jejím púvodcern neboli principem. Proto se kruh označuje
jako dokonalý tvar, neboť jeho počátek a konec se shodují. Princip
lidského poznání je však od andčlú, kteŕí človeka osvčcují, jak ŕíká
Dionýsios ve 4. knize Nebeské hierarchie.é? Dokonalost lidského
intelektu tedy spočívá v kontemplaci andélú.

3. Jakákoli pŕirozenost je dokonalá, když se spojuje s vyšší
pŕirozeností, napr. poslední dokonalostí tela je jeho spojení s pri-
rozeností duchovní. Nad lidským intelektem jsou však v rádu pn-

250Srov. ST l-II, q. 3, a. 2, ad 4.

251Paraleiní texty: STI, q. 64, a. 1, ad 1; Contra Gent. III, 44; In Boet. De Trin. q. 6,
a. 4, ad 3.

252ŔEHOR VELIKÝ, Horn. in Evang. II, 26 (PL 76,1202).
253Srov. DIONÝSIOS, De cael. hier. 4 (PG 3,180).
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rozenosti andelé. Poslední dokonalostí lidského intelektu je proto
jeho spojení s andely skrze kontemplaci.

Na druhé strane
[er 9, 23 praví: "Chce-li se néčím chlubit, ať se chlubí, že ví a zná
mne." Poslední sláva neboli blaženost človeka tedy spočívá v po-
znání Boha.

Odpoveď
Jak bylo ŕečeno.P? dokonalá blaženost človeka nespočívá v do-
konalosti intelektu na základe účasti, ale v dokonalosti intelektú
esenCia ní. Je však zievné, že nčco je dokonalostí nejaké potence
natolik, nakolik mu náleží charakter vlastního predmetu této
potence. Vlastním pŕedmčtern intelektu je pak pravda. Kontem-
place nečeho, co má účast na pravde, tedy ne činí intelekt doko-
nalým poslední dokonalostí. Protože je však dispozice vecí v bytíav pravde stejná, jak se ŕíká ve 2. knize Metafyziky,255 cokoli je
jsoucnem účastí, je účastí i pravdivým. Andelé ~maj na b tí
účast, neboť pouze Buh je svým bytím a~ou esen~í, jak b IQ uká.-
záno v první části Sumy.256 Proto zbývá, že pouze Buh je pravda
švou esencia že konte~place Boha činí dokonale blaženým. Nic
ovšem neprekáží, aby člo~áhl nejaké nedokonalé blaženosti

ontem lací andeIu. A bude to také blaženost vyšší, než je ta ze
zkoumání spekulativních ved.

Knámitkám
l. Slavností andélú se účastníme nejen kontemplací andčlú, ale

i kontemplací Boha spolu s andely.
2. Pro ty, kdo tvrdí, že lidské duše byly stvoŕeny od andélú,

se zdá být pŕípadným tvrzení, že lidská blaženost spočívá v kon-
temp laci andélú jako ve spojení se svým púvodcern neboli prin-
cipem.P? Takové tvrzení je však mylné, jak byl o ukázáno v první
části Sumy.258 Poslední do konalo st lidského intelektu je proto ve

254Srov. ST l-II, q. 3, a. 6.
255Srov. ARISTOTELÉS, Metaph. II, 1 (993b30).
256Srov. STI, q. 44, a. l.

257Srov. Liber de causis 3.
258Srov. ST l, q. 90, a. 3.
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spojení s Bohern, který je prvním principem stvorení i osvícení
duše. Andelovšem osvecu' dur j ko služehník, jak bylo ŕečeno
v první části Sumy.259 Proto svou službou pomáhá človeku, aby
tlošel k blaženosti, ale sám r~dmetem lids~blaženosti není.

3. lZS1 pŕirozenost se s vyšší múze spojit dvojím zpúsobem.
Za prvé podie stupne potence nižší pŕirozenosti. V tomto smyslu
bude konečná dokonalost človeka v tom, že človek dosáhne kon-
templace tak, jak ji mají andelé. Za druhé tak, jako se potence
vztahuje k predmetu. V tomto smyslu je konečná do konalo st
jakékoli potence v tom, že dosáhne toho, v čem se plne nachází
charakter jejího predmetu.

ČLÁNEK 8
SpOčÍvÁ BLAŽENOST v NAZÍRÁNÍ BOŽSKÉ ESENCE?260

Zdá se, že nikoli.
1. Dionýsios v 1. kapitole Mystické teologie ríká,261 že tím, co

je v intelektu ne' šší, se človek spojuje s Boh m 'ako na rosto
nepoznaným.262 Avšak to, co vidíme v jeho esenci, není naprosto 1-
nepoznané. Poslední dokonalost intelektu neboli blaženost tedy
nespočívá v tom, že je Buh vidčn ve své esenci.

2. Vyšší pŕirozenosti náleží vyšší dokonalost. Avšak vlastní do-
konalost božského intelektu spočívá ve videní své vlastní esence.
Poslední dokonalost lidského intd.ds.tu_tedy_nedosah}.lje až tam,
ale zústává -ňíže. -- -

Na druhé strane
1 Jan 3, 2 praví: "Až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho
spatŕíme takového, jaký jest."

259Srov. STI, q. 111, a. 2, ad 2.
26°Paralelní texty: STI, q. 12, a. 1; De verit. q. 8, a. 1; Quodl. X, q. 8; Comp. theol. l,

104 a 106; II, 9; In Matt. e. 5; In Ioan. e. 1, leet. 11.
'61Srov. DIONÝSIOS, De mysica theol. 1 (PG 3, 1001).
26'Dionýsios je pŕedstavitelern takzvané negativní teologie, tedy teologiekého myš-

lení, které se nesoustŕeďuje na výpovedi o tom, jaký Buh je (pozitivní vymezení),
ale spíše o tom, jaký není (negativní vymezení).
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Odpoveď
Poslední a dokonalá blaženost múže spočívat pouze ve videní bož-
ské esence. K objasnení té to veci je tre6ä uvážitdvojí. Za ~é, že
človek není dokonale blažený, dokud mu zbýváQo nččem toužit
~co hledat. Za druhé, že dokonalost jakékoli potence se odvo-
zuje z chara teru jejího predmetu. Pŕedmétem intelektu je však
"to, co vec je", tj. esence veci, jak se ŕíká ve 3. knize O duši.263l25!..-
konalosti ted intelekt d lik nakol' oznává esenci
nejaké veci. Jestliže tedy nejaký intelekt poznává esenci nejakého
účinku, skrze niž nelze poznat esenci príčiny, tak aby vedel, co
príčina je, neŕíkáme, že intelekt dosáhl príčiny naprosto, ačkoli
múže z účinku poznat, že príčina existuje. A proto, když človek
poznává účinek a ví, že má príčinu, zustává v nem prirozene touha
poznat, co príčina je. A tato touha atrí k údivu a je príčinou zkou-
mám, Ja se nká na začátku Metafyziky.264 Když nékdo napríklad
poznává zatmení Slunce, chápe, že má nejakou príčinu, která
ho, protože ji nezná, naplňuje údivern. A tento údiv ho vede ke
zkoumání celé veci. A toto zkoumání neprestává, dokud nedospeje

_k poznání esence príčiny.
estliže tedy lids 'intelekt ri oznání ese ce ne'a é stvo-

reného účinku poznává o Bohu o ze v existu'e, jeho doko-
nalost nedosahuje první príčiny naprosto, ale zustává v nem iešté
--rírozená touha hledat príčinu. Proto není ješte dokonale blažený.
K dokonalé blaženoS-ti jéte'ďy treba, aby intelekt dosáhl s'ärOOtilé
esence první príčiny. Tak dosáhne své dokonalosti spojením s Bo-
hem jako s ŕedmčtern, v nemž jedin-ém spočívá blaženost člo-;eka-;
jak bylVečen~ výše.265-

K námitkám /:;:e~ -
l. Dionýsios mluví o poznání téch, kteŕí jsou na pouti tohoto

života a k blaženos ti smčŕuií.
2. Jak bylo ŕečeno výše,z66dl múžeme cháp at dvérna zpúsoby,

Za prvé jako samotnou vec, po které toužíme, a tímto zpúsobem je

263Srov. ARISTOTELÉS, De anima III, 6 (430b27).
264Srov. ARISTOTELÉS, Metaph. 1,2 (982b12).
265Srov. ST l-II, q. 3, a. 1 a 7; q. 2, a. 8.
266Srov. ST l-II, q. 1, a. 8.
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cíl vyšší i nižší pŕirozenosti, ba dokonce všech vecí, stejný, jak bylo
výše reČenO.267Za druhé jako dosažení této veci. V tom smyslu je
cíl vyšší a nižší pŕirozenosti rozdílný, vzhledem k rúznérnu vztahu
téchto pŕirozeností k takové veci. Blaženost Boha, který svou
esenci intelektem plne proniká, je \TyššI, než blaženost človeka
nebo andela, kten Boží esenci vidí, ale nepronikají ji.

- (~~k~~
~~?07!<--

( 'f /.._ ~

ŕ~Vf-W<A ~.:
~ II .L~ _.1_
~;::.~1 . ~~r=r:» v"/. )

M j/I'WW VI?:-~

267Srov. STI-II, q. 1, a. 8.
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OTÁZKA 4
O TOM, CO JE TREBA K BLAŽENOSTI

Dále je treba promyslet to, co je k blaženosti potrebné. A v této
veci si klademe osm otázek:

l. Je k blaženosti treba potéšení?
2. Co je pro blaženost pŕednéjší, potéšení nebo videní?
3. Je k blaženosti treba dosažení Boha?268
4. Je k blaženosti treba správná ville?
5. Je k blaženosti človeka treba telo?
6. Je k blaženosti treba dokonalost tela?
7. Jsou k blaženosti potrebná vnčjší dobra?
8. Je k blaženosti potrebná společnost pŕátel?

268Slovo dosažení je snahou o preklad latinského teologického termínu compre-
hensio, který predstavuje pro pŕekladatele nesrnírné obtížný problém. Vychází
z latinského textu Vulgáty, která pŕekládá text 1 Kor 9, 24 "Nevíte snad, že ti,
kteŕí beží na závodní dráze, beží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Bežte
tak, abyste ji dosáhlil" následujícím zpúsobern: "Nescitis quod hii qui in stadio
currunt ornnes quidem currunt sed unus accipit bravium sie currite ut conpre-
hendatis," Sloveso dosáhnout (tedy comprehendere, resp. conprehendere, v ŕečtiné
katalambano) vyjadruje naplnení ctnosti nadéje. Jde tedy o získánL dosažení
oho v c oufáme co se snažím~U8ikijem . Íove omto.životé

je viator, tedy poutník, ten, kdo' a..ces.te.lu:ili..a..má.nadejLna jeho dosaženÍ.
Človek, který osa ne die, tedy dospeje k Bohu, je comprehensor, to jest ten, kdo
dosáhl c17e.Ríci česky "dosažitel" není dost dobre možné, takže je treba pŕekládat
slovnim Sp<;jením, nicménč každá z možných pŕekladových variant naráží v ne-
kterém bode na problémy a jde spíše o to zvolit tu, která je nejméné nevhodná.
Protože je ale "dosažení" relativné obvyklým slovem a nelze se bez nej obejít i pn
jiných pŕíležitostech, používáme pn prekladu termínu comprehensio slovem dosa-
žení kurzívu, abychom odlišili tento specifický význam slova dosažení od použití
obecného.


