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cíl vyšší i nižší pŕirozenosti, ba dokonce všech vecí, stejný, jak byl o
výše reČenO.267Za druhé jako dosažení této veci. V tom smyslu je
cíl vyšší a nižší pŕirozenosti rozdílný, vzhledem k rúznérnu vztahu
tčchto pŕirozeností k takové veci. Blaženost Boha, který svou
esenci intelektem plne proniká, je YYŠŠT, než blaženost človeka
;ebo andela, kten Boží esenci vidí, ale neprocika~ ---
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26'Srov. STr-II, q. l, a. 8.
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OTÁZKA 4
O TOM, CO JETREBA 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. [sou k blaženosti potrebná vnéjší dobra?
8. Je k blaženosti potrebná společnost pŕátel?

26"Slovo dosažení je snahou o preklad latinského teologického termínu compre-
hensio, který predstavuje pro prekl ada tele nesmírné obtížný problém. Vychází
z latinského textu Vulgáty, která pŕekládá text l Kor 9, 24 "Nevíte snad, že ti,
kteŕí beží na závodní dráze, beží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Bežte
tak, abyste ji dosáhli!" následujícírn zpúsobern: "Nescitis quod hii qui in stadio
currunt omnes quidem currunt sed unus accipit bravium sic currite ut conpre-
hendatis." Sloveso dosáhnout (tedy comprehendere, resp. conprehendere, v ŕečtiné
katalambano) vyjadruje naplnení ctnosti nadéje. Jde tedy o získápí. posažení
..tQ~ v CQ doufáme o co s ~ usilujeme. Gíove amto..ži~
je viator, tedy poumík, ten, kdo' esle cíli.a.má.nadéii.ng jeho dosažení.
Človek, který os e die, tedy dospeje k Bohu, je comprehensor, to jest ten, kdo
dosáhl c17e.Ríci česky "dosažitel" není dost dobre možné, takže je tŕeba pŕekládat
slovním SpOjením, nicméné každá z možných pŕekladových variant naráží v ne-
kterém bode na problémy a jde spíše o to zvolit tu, která je neiméné nevhodná.
Protože je ale "dosažení" relativné obvyklým slovem a nelze se bez nej obejít i pn
jiných pŕíležitostech, používáme pri prekladu termínu comprehensio slovem dosa-
žení kurzívu, abychom odlišili tento specifický význam slova dosažení od použití
obecného.
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ČLÁNEK 1
JE K BLAŽENOSTI TREBA POTEŠENÍ?269

Zdá se, že nikoli.
l. Augustin totiž v l. knize O Trojici270ŕíká, že "veškerou mzdou

víry je videní". Avšak to, co je odmenou nebo mzdou ctnosti,
je blaženost, jak plyne z toho, co ŕíká Filosof v 1. knize Etiky. 271
K blaženosti tedy není treba nic jiného než samo videní.

2. Blaženost je sama osobe dostačujícím dobrern, jak ŕíká Fi-
losof v 1. knize Etiky.272 Avšak to, co potrebuje nčco jiného, není
samo osobe dostačující. Protože tedy esence blaženosti spočívá ve
videní Boha, jak bylo ukázáno,"? zdá se, že potčšení k blaženosti
není treba.

3. Činnosti štčstí neboli blaženosti nesmí nic pŕekážet, jak se
ŕíká v 7. knize Etiky.214 Potčšení však činnosti intelektu pŕekáží,
protože narušuje hodnotící soud prozíravosti, jak se ŕíká v 6. knize
Etiky.275 Potčšení tedy k blaženosti není potreba.

Na druhé strane
Augustin v la. knize Vyznániľ" ŕíká, že "blaženost je radost
z pravdy". 277

Odpoveď
Néco múže být potrebné čtyŕmi zpúsoby: za prvé jako úvod
nebo pŕíprava (napr. nauka je potrebná k vedení); za druhé jako
zdokonalení (napr. duše je potrebná pro život tela); za tretí jako

269Paralelní texty: ST l-II, q. 3, a. 4; In II Sent. d. 38, a. 2; In IV Sent. d. 49, q. 1,
a. 1, quo 2; q. 3, a. 4, quo 3; Comp. theo/. l, 107, 165; Sent. libri Ethic. X, lect, 6.

270AUGUSTIN, De Trin. 1,8 (PL 42,831); srov. Ennar. in Ps. XC,2.
27!Srov. ARISTOTELÉS, Et. Nic. 1,9 (1099bI6).
272Srov.ARISTOTELÉS, Et. Nic. 1,7 (l097b8).
273Srov.ST l-II, q. 3, a. 8.

274Srov.ARISTOTELÉS, Et. Nic. VII, 13 (1153bI6).
275Srov.ARISTOTELÉS, Et. Nic. VI, 5 (1140bI2).
276AUGUSTIN, Con/esso X, 23 (PL 32, 793).
277Augustinúv text má latinské gaudium (radost), nikoli pŕímo delectatio (potéšení),

nicméné v daném kontextu vidí Tomáš určitou souvislost. Srov. poznámku k od-
povedi u q. 2, a. 4.
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vnčiší pomoc (napr. pŕátelé jsou potrební, abychom mohli nčco
vykonat); za čtvrté jako nejaký doprovod (napr. teplo je potrebné
pro oheň). A tímto zpúsobem je potéšení potrebné pro blaženost.
Potéšení je totiž zapŕíčinéno tím, že žádost spočine v získaném
dobru. A protože blaženost není nic jiného než získání nejvyššího
dobra, nemôže se blaženost obejít bez doprovodného potéšení.

Knámitkám
l. Když se nékomu dá mzda, tak ville odmeneného naj de klid,

který je potešením. Proto je v samé povaze udelené mzdy zahr-
nuto i potéšení.

2. Samo videní Boha je príčinou potéšení. Proto tomu, kdo
vidí Boha, nemôže chyb et potčšení,

3. Potéšení doprovázející činnost intelektu této činnosti nepŕe-
káží, ale spíše ji posiluje, jak se ŕíká v la. knize Etiky.278 To, co
déláme s potešením, totiž déláme pozornéji a vytrvaleji. Vnéjší po-
téšení však této činnosti pŕekáží, Nékdy totiž rozptyluje pozornost,
protože, jak byl o ŕečeno, tomu, z čeho máme potčšení, venujeme
včtší pozornost, a když venujeme jedné veci pozornost intenzivné,
nutne ji u druhého oslabujeme. Nékdy zase dochází k rozporu,
když se smyslové potéšení dostane do konfliktu s rozum ern, neboť
pak brání hodnotícímu soudu prozíravosti více než hodnocení
spekulativního intelektu.

ČLÁNEK 2
JE PRO BLAŽENOST PREDNEJŠÍ POTEŠENÍ,

NEBO VIDENÍ?279

Zdá se, že pro blaženost je pŕednčjší potčšení než videní.
1. Potéšení, jak se ŕíká v la. knize Etiky/so je dokonalos tí

činnosti. Dokonalost je však více než to, co má být zdokonaleno.
Potéšení je tedy více než činnost intelektu, kterou je videní.

2. To, pro č je néco žádoucí, má [pred ostatním] prednost.
Avšak činnosti jsou žádoucí kvúli potéšení, která je doprovázejí.

278Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. X, 4 (117 4b23).
279ParaleIní texty: In lISent. d. 38, a. 2, ad 6; Contra Gent. III, 26; Sent. libri Ethic.

X, lect. 6.
280Srov.ARISTOTELÉS, Eth Nic. X,4 (l 174b23).
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Proto i príroda vybavila činnosti nutné k zachování individua
a druhu potešením, aby živočichové tyto činnosti neopomíjeli. Po-
téšení má tedy v rámci blaženosti prednost pred činností intelektu,
kterou je videní.

3. Videní odpovídá víre, zatímco potéšení nebo zakoušení lásce.
Láska je však včtší než víra, jak praví Apoštol v 1 Kor 13, 13. Pote-
šení neboli zakoušení má tedy prednost pred vidénírn.

Na druhé strane
Príčina má prednost pred účinkern. Videní je však príčinou pote-
šení. Videní má tedy prednost pred potešením.

Odpoveď
Tuto otázku klade Filosof v 10. knize Etiky28l a nechává ji bez
odpovedi. Avšak pokud nčkdo uvažuje pečlivč, musí nutne dojít
k tomu, že činnost intelektu, kterou je videní, má prednost pred
potešením. Potčšení totiž spočívá v jakémsi spočinutí ville. Dúvo-
dem, proč ville v néčem spočine, je však pouze dobro toho, v čem
spočine. Jestliže tedy vúle spočine v nejaké činnosti, vychází toto
spočinutí vúle z dobra oné činnosti. Vúle ovšem nehledá dobro
kvúli spočinutí, protože to by byl sám úkon ville svým cí1em, což
bylo vyvráceno výše.282 Hledá spočinutí v činnosti proto, že je čin-
nost jejím dobrern. Proto je zjevné, že sama činnost, ve které vúle
spočine, je pŕednéjším dobrem než spočinutí ville v nem.

Knámitkám
1. Jak Filosof na onom místč ŕíká, "potešení zdokonaluje

činnost jako púvab mládí", neboť púvab je dúsledkern mládí.
Potéšení je proto jakási dokonalost doprovázející videní, ne jako
do konalo st, která by videní dčlala dokonalým v jeho druhu.

2. Smyslové vnímání nedosahuje obecného charakteru dobra,
ale jakéhosi dobra částečného, které púsobí potčšení. 283 A proto
smyslovou žádostí, která je v živočiších, jsou činnosti vyhledávány

281Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. X,4 (1l75a18).
282Srov.STI-II, q. 1, a. 1, ad 2; q. 3, a. 4.
283Smysly poznávají konkrétni jednotlivé veci, takže mohou poznávat i dobro jen

jako jednotlivé dobro (smyslové dobro, tedy príjemný vjem). Obecný charakter
dobra je postižiteiný až intelektem.

Článek 3 93

kvúli potéšení. Intelekt ale chápe obecný charakter dobra, po
jehož dosažení následuje potčšení, Proto smeruje spíše k dobru
než k potéšení. A z tohoto dúvodu božský intelekt, který ustavil
prírodu, pripojil potéšení k činnost ern. Nernúžeme však veci hod-
notit jednoduše podle rádu smyslové žádosti, ale spíše podle rádu
žádosti intelektové.

3. Láska nehledá milované dobro pro potéšení, ale potéšení je
dúsledkern, neboť se teší z dosaženého dobra, které miluje. Cí1em
lásky tak není potéšení, ale spíše videní, kterým se jí cíl zpŕítom-
ňuje.

ČLÁNEK 3
JE K BLAŽENOSTI TREBA DOSAŽENÍ BOHA?284

Zdá se, že nikoh.
1. Augustin totiž o videní Boha ŕíká: "Dospet k Bohu myslí je

blaženost, dosáhnout ho je však nemožné,"?" Blaženost je tedy bez
dosažení.

2. Blaženost je dokonalost človeka co do inte1ektové části duše,
ve které nejsou jiné potence než intelekt a vúle, jak bylo ŕečeno
v první části Sumy.286 Intelekt je však dostatečné pŕivádén k doko-
nalosti vidčním Boha a ville potešením v nem. Není tedy potŕeba
dosažení jako cosi tŕetího. 287

3. Blaženost spočívá v činnosti. Avšak činnosti jsou určovány
podle predmetu. Obecne jsou pak dva predmety, totiž pravda
a dobro, kde pravda odpovídá videní a dobro potéšení. Není tedy
potreba dosažení jako nec o tŕetího.

Na druhé strane
Apoštol v 1 Kor 9, 24 praví: "Bežte, abyste dosáhli [vítézství]."
Duchovní beh však míŕí k blaženos ti, proto ŕíká Apoštol v 2 Tim
4, 7-8: "Dobrý boj jsem bojoval, beh jsem dokončil, víru zachoval.

284Paralelní texty: STI, q. 12, a. 7, ad 1; In l Sem. d. 1, q. 1, a. 1; In IV Sem. d. 49,
q. 4, a. 5, quo 1.

285AUGUSTIN, Serm. ad popul. CXVII,3 (PL 38,663).
286Srov.STI, q. 79.
287Jedná se o naplnení tŕí božských ctností: víry (videní), lásky (potéšení) a nadéje

(dosažení) .



94 Otázka 4 élánek 4 95

Nyní je pro mne pripraven vavrín spravedlnosti." Dosažení tedy
patrí k blaženosti.

2. Tak jako k vúli patrí nadéie a láska, protože milovat néco
a sméŕovat k tomu, když to ještč nemáme, náleží témuž, patrí
k vúli i dosažení a potéšení, protože mít nčco a spočinout v tom
také náleží témuž.

3. Dosažení není nejakou činností mimo videní, ale je jakýmsi
vztahem k cíli již dosaženému. Proto také samo videní nebo vi-
déná vec, nakolik je nyní prítomná, je pŕedmčtem dosažení.

Odpoveď
Jestliže blaženost spočívá v dosažení posledního cíle, pak to, co je
potreba k blaženosti, musíme cháp at v kontextu zaméŕení človeka
k cíli. Avšak k inteligibilnímu cíli se človek zaméŕuje dílem intelek-
tern, dílem vúlí: intelektern, nakolik v intelektu preexistuje nejaké
nedokonalé poznání cíle; a vúlí, neidŕíve láskou, která je prvním
pohybem ville k néčemu, a následne reálným vztahem milujícího
k milovanému, který múže být trojí. Nčkdy je totiž milované prí-
tomné milujícímu, což znamená, že ten ho již nehledá. Nčkdy je
zase prítomné, ale je nemožné ho dosáhnout, což znamená, že ho
také nehledá. Nékdy je ovšem možné dosáhnout milovaného, ale
presahuje to schopnosti toho, kdo ho chce dosáhnout, takže ten
ho nernúže mít hned. A takový je vztah doufajícího k tomu, v co
doufá. A jedine tento vztah je hledáním cíle. A onomu trojímu
[zpus ob u vztahu k cíli]288 odpovídá i trojí v blaženosti. Nedoko-
nalému poznání cíle odpovídá dokonalé. Vztahu nadéje odpovídá
prítomnost cíle. A milování ústí do potčšení v pŕítornnérn cíli, jak
bylo ŕečeno výše."? A proto je k blaženosti nutný soubéh téchto
tŕí vecí: videní, které je dokonalým poznání inteligibilního cíle, do-
sažení, které pŕináší prítomnost cíle, a potéšení neboli zakoušení,
které pŕináší ztišení milujícího v milovaném.

ČLÁNEK 4
JE K BLAŽENOSTI TREBA SPRÁVNÁ VÚLE?290

Knámitkám
l. O dosažení mluvíme ve dvou významech: za prvé jako za-

hrnutí dosaženého v dosahujícím, a tak vše, co je dosaženo nččím
konečným, je konečné. Proto tímto zpúsobern nernúže být Buh
dosažen žádným stvoŕeným intelektern. Za druhé neoznačuje dosa-
žení nic jiného, než držení nejaké veci, kterou už máme, jako když
nékdo dohonil a drží ho. A v tomto smyslu je dosažení potrebné
k blaženosti.

Zdá se, že nikoli.
l. BIaženost esenciálne spočívá v činnosti intelektu, jak bylo

ŕečeno.?" K dokonalé činnosti intelektu však není treba správnost
ville, díky níž se lidé nazývají čistými. Augustin totiž v knize Odvo-
lání ŕíká: "Nepotvrzuji, co jsem ŕekl v modlitbe: Bože,jenž jsi chtčl,
aby jen čistí znali pravdu. Lze totiž odpoved et, že i mnozí nečistí
védí mnoho pravdivého.f-" Správnost ville tedy není k blaženosti
potrebná.

2. Dŕívéiší nezávisí na pozdéjším. Činnost intelektu je však
dŕívéiší než činnost vúle. Blaženost, která je dokonalou činností
intelektu, tedy nezáleží na správnosti ville.

3. To, co je zaméŕeno k nččernu jako k cíli, není po dosažení
cíle již nutné, jako loď poté, co dopluje do prístavu. Správnost
ville, která nastává skrze ctnost, je však zaméŕena k blaženosti jako
k cíli. Po dosažení blaženosti tedy správnost ville není potrebná.

Na druhé strane
Mt 5, 8 praví: Blažení čistého srdce, neboť oni bud ou vidét Boha.
A Žid 12, 14: "Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez nÍŽ nikdo
neuvidí Pána."

288Jedná se o zarnéŕení se človeka k cíli 1) intelektem a vúlí, která znamená 2) lásku
a 3) reálný vztah milujícího k milovanému, jak je to popsáno na začátku odpo-
vedi, nikoli rozlišení tŕí zpňsobú onoho posledne zrnínéného reálného vztahu
milujícího k milovanému.

289Srov. ST l-II, q. 4, a. 2, ad 3.

Odpoveď
Správnost vúle je k blaženosti potrebná jak pŕedern, tak jako
doprovod. Pŕedem proto, že správnost vúle znamená náležité

290Paralelní texty: ST l-II, q. 5, a. 7; Contra Gent. IV, 92; Comp. theol. l, 166.
291Srov. ST l-II, q. 3, a. 4.
292AUGUSTIN, Retract. 1,4 (PL 32,589).
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zaméŕení k poslednímu cíli. Cíl se vztahuje k tomu, co je k cíli
zaméŕeno, jako forma k materii. Proto jako mater ie nemôže do-
sáhnout formy, není-li pro ni náležite disponována, tak nemôže
nic dosáhnout cíle, pokud k nemu není náležite zaméŕeno. A proto
nemôže nikdo dojít k blaženosti, pokud nemá správnou vôli.

Jako doprovod je správno st vôle potrebná proto, že konečná
blaženost, jak byl o ŕečeno.?" spočívá ve videní božské esence,
která je samotnou esencí dobroty. A tak vôle toho, kdo vidí Boží
esenci, nutne miluje vše milované ve vztahu k Bohu, stejné jako
vôle toho, kdo Boží esenci nevidí, nutne miluje vše milované pod
společným rysem dobra, který zná. A práve to delá vôli správnou.
Je proto zjevné, že blaženost nemôže být bez správné vôle.

Knámitkám
l. Augustin mluví o poznání pravdy, která není samotnou

esencí dobroty.
2. Každý úkon vôle vychází z nejakého úkonu intelektu, nic-

méné nékterý úkon vôle je dŕívčiší než nékterý úkon intelektu.
Vôle totiž smeruje ke konečnému úkonu intelektu, kterým je bla-
ženost. A k tomu je nejprve potreba správný sklon vôle, podobne
jako musí šíp nabrat správný smer, aby zasáhl terč.

3. Ne všechno, co je zaméŕeno k cíli, dosažením cíle pomíjí.
Týká se to pouze toho, co je nedokonalé, jako je pohyb. Když se
tedy dospelo k cíli, nejsou nutné nástroje pohybu, ale náležité za-
mčŕení cíle nutne zústává.

ČLÁNEK 5
JE K BLAŽENOSTI ČLOVEKA TREBA TELO?294

Zdá se, že ano.
l. Dokonalost ctnosti a milosti totiž pŕedpokládá dokonalost

pŕirozenosti, Blaženost je dokonalost ctnosti a milosti, avšak duše
bez tela nemá do konalo st pŕirozenosti, neboť je pŕirozené částí
lidské pŕirozenosti, a každá část oddelená od svého celku je nedo-
konalá. Duše bez tela tedy nemôže být blažená.

293Srov. ST l-II, q. 3, a. 8.
294Paralelní texty: Contra Gent. IV, 79, 91; De pot. q. 5, a. 10; Comp. theol. l, 151.
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2. Blaženost je nejaká dokonalá činnost, jak bylo výše ŕečeno.i"
Ale dokonalá činnost vyplývá z dokonalého bytí, neboť všechno je
činné, jen nakolik je jsoucnem v aktu. Pro to že tedy duše nemá
dokonalé bytí, když je oddelená od tela, jako žádná část oddelená
od celku, zdá se, že duše bez tela nemôže být blažená.

3. Blaženost je dokonalostí človeka. Ale duše bez tela není člo-
vek. Blaženost tedy nemôže být v duši bez tela.

4. Filosof v 7. knize Etiky296 ŕíká, že činnost štčstí, v níž spočívá
blaženost, je bez prekážky. Ale činnost separované duše ne ní bez
prekážky, neboť jak ŕíká Augustin ve 12. knize Doslovného výkladu
Genesis, "má jakousi pŕirozenou žádost starat se o telo, a tou žá-

dostí je určitým zpúsobern zadržována, takže nespeje celým úsilím
do onoho nejvyššího nebe",297 tj. k videní Boží esence. Duše bez
tela tedy nemôže být blažená.

5. Blaženost je dostatečné dobro a upokojuje touhu. Avšak
to nelze ŕíct o separované duši, protože ta si ieštč žádá spojení
s télem, jak ŕíká Augustin.?" Duše separovaná od tela tedy není
blažená.

6. Človek v blaženosti je roven andélúm. Ale duše bez tela ne ní
rovná andčlúm, jak ŕíká Augustin.?" Není tedy blažená.

Na druhé strane
Ve Zjevení 14, 13 se ŕíká: "Blažení ti, kteŕí umírají v Pánu."

Odpoveď
Existuje dvojí blaženost. Jedna nedokonalá, kterou lze dosáhnout
v tomto živote, a druhá dokonalá, která spočívá ve videní Boha.
Je zjevné, že k blaženosti tohoto života je nutne potrebné telo.
Blaženost tohoto života je totiž činností spekulativního nebo prak-
tického intelektu, a činnost intelektu v tomto [pozemském] živote
není možná bez predstavivosti, k níž dochází pouze v télesnérn
orgánu, jak bylo ŕečeno v první části Sumy.300 A tak blaženost,

295Srov. ST l-II, q. 3, a. 2 a 5.
296Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. VII, 13 (1153b16).
297AUGUSTIN, De Gen. ad litt. XII, 35 (PL 34, 483).
298Srov. tarntéž.
299Srov. tarntéž.

300Srov. ST l, q. 84, a. 6 a 7.
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jíž múžerne dosáhnout V tomto [pozemském] živote, jaksi závisí
na tete.

Ale i o dokonalé blaženosti, která spočívá ve videní Boha, ne-
kteŕí tvrdili, že nernúže nastat u duše, která je bez tela; ŕíkali totiž,
že duše svatých separované od tela dojdou oné blaženosti až v den
soudu, kdy opet pfijmou tela. Že je to mylné, plyne z autorita-
tivní nauky i z rozumové argumentace. Z autority proto, že Apo-
štol praví ve 2 Kor 5, 6-8: "Dokud jsme v tele, jsme vzdáleni od
Pána," a dále ŕíká, co je pŕíčinou oné vzdálenosti: "protože nyní
putujeme jen ve víre, ale dosud ho nevidíme." Z toho je zrejmé, že
dokud nékdo jde jen ve víre a plne nevidí, neboť postrádá videní
Boží esence, ieštč není u Boha pŕítomen. Ale duše svatých, separo-
vané od tela, jsou u Boha prítomné. Proto Apoštol dodává: "Jsme
však plni dúvčry, máme dobrou vúli a chtéli bychom být vzdáleni
od tela a být pŕítomni u Pána." Proto je zjevné, že duše svatých
separované od tela vidí esenci Boha, v nérnž je pravá blaženost.

To je také zjevné z rozumové argumentace. Neboť intelekt pro
svou činnost potrebuje telo jen kvúli predstavám, v nichž nahlíží
inteligibilní pravdu, jak bylo ŕečeno v první části Sumy.301 Je však
zjevné, že božskou esenci pomocí predstavy vidét 'nelze, jak byl o
ukázáno v první části Sumy.302 A protože dokonalá blaženost člo-
veka spočívá ve videní božské esence, dokonalá blaženost človeka
na tele nezávisí. Duše tedy múže být blažená i bez tela.

Je však treba včdét, že k dokonalosti nejaké veci patrí nec o
dvojím zpúsobem: jednak kustavení esence veci, jako je duše po-
trebná k dokonalosti človeka. Jiným zpúsobem je k dokonalosti
veci potreba to, co náleží k jejímu dobrému bytí, jako k dokona-
losti človeka pam krása tela nebo bystrost ducha. Ačkoli tedy telo
nepatrí k dokonalosti lidské blaženosti prvním zpúsobern, patrí
k ní druhým zpúsobem. Neboť činnost závisí na pŕirozenosti veci.
Čím tedy bude duše dokonalejší ve své pŕirozenosti, tím doko-
naleji bude mít svou vlastní činnost, v níž spočívá štéstí. Proto
Augustin ve 12. knize Doslovného výkladu Genesisr" na otázku, zda
"duchum zemŕelých bez tel múže být udélena nejvyšší blaženost",
odpovídá, že "nemohou vidét nesdélitelnou substanci tak, jak ji

301Srov. ST l, q. 84, a. 7.
302Srov. STI, q. 12, a. 3.
303AUGUSTIN, De Gen. ad liu. XII, 35 (PL 34, 483).
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vidí svatí andelé, a to buď z nejaké skryté príčiny, nebo proto, že je
v nich jakási pŕirozená žádost obstarávat telo".

Knámitkám
l. Blaženost je dokonalostí duše po stránce intelektu, který

je tím, čím duše prevyšuje telesné orgány, ale není tím, co činí
[duši] pŕirozenou formou tela. A proto, i když [duši] nezústává
dokonalost pŕirozenosti, podIe které je formou tela, pŕetrvává ona
dokonalost pŕirozenosti, podie které jí náleží blaženost.

2. Duše se k bytí vztahuje jinak než jiné části, u kterých bytí
celku není bytím ne které z jeho částí, takže část zničením celku
buď zcela zaniká, jako části živočicha smrtí živočicha, nebo - jest-
liže zústanou - mají jiné aktuální bytí, jako část úsečky má jiné
bytí nežli celá úsečka. Avšak lidské duši po zničení tela zústává
bytí [púvodního] kompozita.i'" protože bytí formy a materie je
stejné, tj. bytí kompozita. Duše však subsistuje ve svém bytí, jak
bylo ukázáno v první části Sumy.305 Znamená to tedy, že po sepa-
raci od tela má dokonalé bytí, Proto múže mít dokonalou činnost,
i když nemá dokonalou pŕirozenost druhu.

3. Človek má blaženost z hlediska intelektu, a proto, když zú-
stává intelekt, múže v nem být blaženost, jako zuby Etiopana mo-
hou být bílé i po vytržení, a podie nich se Etiopan nazývá bílým.?"

4. Nčco múže být prekážkou dvojím zpúsobern: Za prvé na
zpúsob protikladu, jako mráz pŕekáží púsobení tepla; a taková
prekážka činnosti brání štčstí. Za druhé na zpúsob nejakého nedo-
statku, kdy vec nemá vše, co je potrebné k její úplné dokonalosti.
Taková prekážka štéstí nebrání, ale brání úplné dokonalosti veci.
A tak se ŕíká, že separace duše od tela duši zadržuje, že celým úsi-
lím nespeje k videní božské esence. Neboť duše si žádá zakoušet
Boha tak, aby také zakoušení pŕetékalo do tela z nadbytku, jak je

304Latinský výraz compositurn, tedy "skladba" nebo "složenina", zde pŕevádíme
kalkem "kompozitum", aby bylo zrejmé, že jde o terminus technicus. Jedná se
o skladbu materie a formy, v prípade človeka tedy tela a duše.

305Srov. STI, q. 75, a. 2.
306Pi'irovnání k Etiopanovi, nebo jak bychom dnes ŕekli, černochovi, není jen po-

liticky ne korektní, ale i nevhodné zhlediska smyslu argumentu samorného. Je
zrejme obecne nedomyšlené nazývat černocha bílým kvúli barvé jeho chrupu
(pŕfhodnčiší je asi mluvit o zrzavém človeku kvúli barvé jeho vlasú). Pravdou je,
že Tomáš obvykle uvádí lepší ilustrativní pŕirovnání.
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to jen možné. A proto dokud duše sama bez tela zakouší Boha, je
její žádost v nem upokojena tak, že pŕece jen chce, aby i její telo
došlo účasti na tomto zakoušení.

5. Touha separované duše je dokonale uspokojena se strany
žádoucího, protože má to, co její žádosti postačuje. Avšak není
uspokojena úplne se strany žádajícího, protože ono dobro nemá
každým zpúsobern, kterým by ho chtčla mít. A proto, až zase získá
telo, její blaženost vzroste, ovšem nikoli intenzitou, ale rozsahem.

6. Tomu, co se na daném místč ŕíká, totiž že "duchové zemŕe-
lých nevidí Boha jako andelé", musíme rozumčt ne jako výroku
o nerovnosti kvantit, protože i nyní jsou nékteré duše blažených
vzaty do vyšších rádu andélú, kde vidí Boha jasnéji než andelé
nižší. Je treba to chápat jako výrok o nerovnosti co do pomeru,
neboť inejnižší andelé mají plnou do konalo st blaženosti, jakou
mají mít. Separované duše svatých však nikoli.

ČLÁNEK 6
JE K BLAŽENOSTI TREBA NEJAKÁ DOKONALOST TELA?307

Zdá se, že k dokonalé blaženos ti človeka nikoli.
1. Dokonalost tela je totiž nejaké telesné dobro. Ale výše byl o

ukázáno.>" že blaženost nespočívá v telesných dobre ch. K blaže-
nosti človeka tedy není treba nejaká dokonalá dispozice tela.

2. Blaženost človeka spočívá ve videní božské esence, jak bylo
ukázáno.ŕ?? Ale k této činnosti telo ničím nepŕispívá, jak bylo ŕeče-
no."? K blaženosti se tedy nevyžaduje žádná dispozice tela.

3. Čím více je intelekt abstrahován '!' od tela, tím dokonaleji
myslí. Avšak protože blaženost spočívá v nej dokonalejší činnosti
intelektu, musí být duše ve všech ohledech abstrahována od tela.

30'Paralelní texty: STIll, q. 15, a. 10; In IV Sent. d. 49, q. 4, a. 5, quo 2.
308Srov.ST l-II, q. 2, a. 5.
30·Srov. ST l-II, q. 3, a. 8.
310Srov.ST l-II, q. 4, a. 5.

31lAbstrakce znamená doslova odtažení (ab = od, traho = táhnout). Mluvíme na-
príklad o abstrakci obecných pojmu zjednotlivin, kdy si odmyslíme individualitu
(odtáhneme svou pozornost od individuálních znaku). Zde je slovo "abstrakce"
použito ve smyslu odpoutání se, pŕičernž ješté nemusí jít o úplné oddelení, pro
které Tomáš používá výraz "separace". Duše separovaná od tela je duše, která po
smrti existuje samostatne bez tela. Duše od tela abstrahovaná je duše, která se
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K blaženosti tedy v žádném ohledu není treba nejaká dispozice
tela.

Na druhé strane
Blaženost je odmenou ctnosti. Proto Jan 13, 17 praví: "Blažení
iste, jestliže to také činíte." Avšak svatým se za odmenu slibuje ne-
jen videní Boha a potčšení, nýbrž také dobrá dispozice tela, neboť
v poslední kapitole Izaiáše (66, 14) se praví: "Uvidíte to a vaše
srdce se rozveselí, vaše kosti vypučí jako tráva." Dobrá dispozice
tela je tedy k blaženosti potrebná.

Odpoveď
Mluvíme-li o blaženosti človeka, jíž lze dosáhnout v tomto živote,
pak je zjevné, že je k ní nutne treba dobrá dispozice tela. Tato
blaženost totiž podle Filosofa v 1. knize Etiky312 spočívá v činnosti
dokonalé ctnosti. Je však zjevné, že nezdravo st tela múže být člo-
veku prekážkou v jakékoli činnosti ctnosti.

Avšak mluvíme-li o dokonalé blaženosti, tvrdí nčkteŕí, že
k blaženosti není treba žádné dispozice tela, ba dokonce že je
k blaženosti treba, aby duše byla od tela zcela separovaná. Proto
Augustin ve 12. knize O Boží obci uvádí slova Porfyriova: "Aby
duše byl a blažená, musí prchat pred veškerým telem."313 Ale to je
nepŕijatelné. Pro duši je totiž spojení s tčlem pŕirozené a dokona-
lost duše se s její pŕirozenou dokonalostí nemúže vylučovat.

A proto je treba ŕíci, že k blaženosti ve všech ohledech do-
konalé je treba dokonalé dispozice tela, a to jak pŕedchúdné, tak
následné. O pŕedchúdné ŕíká Augustin ve 12. knize Doslovného
výkladu Genesis: "Je-li obstarávání tela nesnadné a obtížné, jako
v pŕípadč tela porušeného a zatčžujícího duši, odvrací se mysl od
videní nejvyššího nebe." A z toho dochází k záveru, že "jelikož toto
telo již nebude živočišné, nýbrž duchovní, bude se rovnat andčlúm
a to, co mu bylo na obtíž, bude mu ke sláve".314 Následná pak
proto, že z blaženosti duše nastane pŕetékání do tela, aby také ono

v rúznérn stupni osvobozuje od telesného zneklidnční a spoutávání. Separace je
v tomto ohledu nejvyšší stupeň abstrakce.

312Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. l, 13 (11 02a5).
3l3AUGUSTIN, De civ. Dei XXII, 26 (PL 41,794).
314AUGUSTIN, De Gen. ad litt. XII, 35 (PL 34, 483).
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dosáhlo své dokonalosti. Proto Augustin ŕíká v Listu Dioshorooir'"
"BUh učinil duši s tak mocnou pŕirozeností, že z její plné blaže-
nosti pŕetéká síla neporušenosti do nižší pŕirozenosti."

Knámitkám
l. Blaženost nespočívá v télesnérn dobru jakožto v predmetu

blaženosti. Avšak telesné dobro múže pŕispét k jakési ozdobé nebo
dokonalosti blaženosti.

2. l když telo ničím nepŕispívá k oné činnosti intelektu, kterou
nazíráme Boží esenci, pre sto jí mme pŕekážet. A proto je potrebná
dokonalost tela, aby nepŕekáželo pozdvižení mysli.

3. K dokonalé činnosti intelektu je treba jakási abstrakce od
tohoto pomíjivého tela, které zatéžuie duši, ale nikoli od tela
duchovního, které bude dokonale poddáno duchu. O tom pojed-
náme ve tretí části tohoto díla.!"

ČLÁNEK 7
Jsou K BLAŽENOSTI POTREBNÁ NEJAKÁ VNEJŠÍ

DOBRA?317

Zdá se, že ano.
l. To, co je svatým slíbeno jako odmena, to pam k blaženosti.

Avšak svatým se slibují vnčiší dobra jako pokrm a nápoj, bohatství
a království. V Lk 22, 30 se totiž praví: "Budete jíst a pít u mého
stolu v mém království." A v Mt 6, 20: "Shromažďujte si poklady
v nebi;" a Mt 25, 34: "Pojďte, požehnaní mého Otce, prijmete
jako údel království." K blaženosti je tedy treba vnčiších dober.

2. Boéthius ve 3. knize O útčše z filosofieŕ'" ŕíká, že "blaženost je
stavem dokonalého sdružení všech dober". Ale vnčiší dobra jsou
jakási dobra človeka, i když ta nejmenší, jak ŕíká Augustin."? Proto
jsou k blaženosti také potrebná.

315AUGUSTIN, Epist. CXVIII,3 (PL 33, 439).
316Srov.STIll, suppl., q. 82.
317Paralelnítext: ST II-II, q. 186, a. 3, ad 4.
31BBOETHIUS, De consol.III, prosa 2 (PL 63, 724).
319Srov.AUGUSTIN, De lib. arbit. (PL 32, 1267).
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3. V Mt 5, 12 Pán praví: "Máte v nebi velkou odmenu." Ale být
v nebi znamená být na néiakém místé. K blaženosti je tedy treba
pŕinejmenším vnéjší mís to.

Na druhé strane
V ŽI 73, 25 se praví: "Koho bych mel na nebesích? A na zemi
v nikom krorné tebe nemám zalíbení." Jako by ŕíkal: Nic jiného
nech ci, než toto: "Pnlnout k Pánu je mé dobro." K blaženosti tedy
není treba nic, co je mimo Boha.

Odpoveď
K nedokonalé blaženosti, jíž lze dosáhnout v tomto živote, jsou
potrebná vnéjší dobra ne jako to, co pam k esenci blaženosti, ný-
brž jako nástroje sloužící blaženosti, která spočívá v konání ctnosti,
jak se ŕíká v l. knize Etiky.320 Človek v tomto živote totiž potrebuje
telesné náležitosti jednak k činnosti ctnosti kontemplativní, jednak
k činnosti ctnosti činné, ke které je treba iešté mnoho jiných vecí,
s jejichž pomocí jsou konány úkony činné ctnosti.

Avšak k dokonalé blaženosti, která spočívá ve videní Boha,
taková dobra v žádném ohledu potrebná nejsou. Dúvodem je to,
že všechna taková vnéiší dobra jsou nutná buď k udržování ži-
vočišného tela, nebo k nejakým činnostem, které konáme skrze
živočišné telo a které odpovídají lidskému životu. Ale tato do-
konalá blaženost, která spočívá ve videní Boha, bude buď v duši
bez tela, nebo v duši spojené s télern, ovšem nikoli živočišným,
nýbrž duchovním. A proto taková vnéiší dobra nejsou v žádném
smyslu potrebná k dokonalé blaženosti. Isou totiž zaméŕena k ži-
vočišnému životu. A v tomto živote se podobnosti s dokonalou
blažeností více blíží štéstí kontemplativní než činné, neboť je Bohu
podobnejší, jak plyne z toho, co již bylo ŕečeno.!" Proto potrebuje
téchto telesných dober méné, jak se ŕíká v 10. knize Etiky.322

Knámitkám
l. Všechny telesné pfísliby, které jsou obsaženy ve svatém

Písmu, musí být chápány metaforicky, neboť v Písmu bývají du-

320Srov.ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 1,13 (1102a5).
321Srov. ST l-II, q. 3, a. 5, ad 1.
322Srov.ARISTOTELÉS, Eth. Nic. X,8 (1178bl).
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chovní skutečnosti popisovány pomocí telesných [obrazu], "aby-
chom z toho, co známe, povstali k touze po tom, co neznáme", jak
ríká Rehor v jedné homílii."> Pokrmem a nápoj ern se napríklad
rozumí potčšení blaženosti, bohatstvím pak plnost, jíž Buh zcela
naplní človeka, královstvím zase vyvýšení človeka až ke spojení
s Bohern.

2. Dobra sloužící živočišnému životu nepŕísluší životu duchov-
nímu, v némž spočívá dokonalá blaženost. A pŕesto bude v oné
blaženosti sdružení všech dober; neboť cokoli se v nich nachází
dobrého, bude v nejhlubším prameni všech dober celistvé.

3. Podie Augustina v knize O kázání Pánč na hore "mzda sva-
tých nespočívá v telesných nebesích, nebesy se totiž rozumí veli-
kost duchovních dober".324 Nicméné blažení budou na télesnérn
místč, kterým je ohnivé nebe, ne proto, že by to bylo pro blaženost
nutné, nýbrž pro jakousi vhodnost a krásu.

ČLÁNEK 8
JE K BLAŽENOSTI POTREBNÁ SPOLEČNOST PRÁTEL?

Zdá se, že pŕátelé jsou k blaženosti nutní.
1. Budoucí blaženost se v Písmu často označuje slovem "sláva".

Avšak sláva spočívá v tom, že se mnozí dozvídají o dobru človeka.
Proto je k blaženos ti treba společnost pŕátel.

2. Boéthius ŕíká, že "bez společenství nemá človek potčšení
z žádného dobra".325 K blaženosti je však treba potčšení. Je tedy
treba také společnost prá tel.

3. Láska nabývá dokonalosti v blaženosti. Avšak láska se vzta-
huje na milování Boha i bližního. Zdá se tedy, že k blaženosti je
treba společnost prá tel.

Na druhé strane
V Mdr 7, 11 se praví: .Všechno dobré mi prišlo spolu s ní," totiž
s božskou moudrostí, která spočívá v kontemplaci Boha. K blaže-
nosti tedy nic dalšího není treba.

323REHOR,Hom. in Evang. II, II (PL 76, 1114).
324AUGUSTIN,De serm. Dom. in monte l, 5 (PL 34,1237).
325SENECA, Ad Lucilium epist. 6.
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Odpoveď
Mluvíme-li O štéstí prítomného života, pak šťastný človek pŕátele
potrebuje, jak ŕíká Filosofv 9. knize Etiky,326 ne kvúli užitku, pro-
tože si sám vystačí, ani kvúli potéšení, protože má v sobé dokonalé
potéšení z konání ctností, nýbrž kvúli dobrým skutkúm, aby jim
totiž dobre činil a aby se radoval z toho, že jim činí dobro, a aby
mu oni v konání dobra pomáhali. Človek totiž k dobrým skutkúm
potrebuje pomoci prá tel jak v úkonech života činného, tak v úko-
nech života kontemplativního.

Mluvíme-li ovšem o dokonalé blaženosti, která bude v nebeské
vlasti, pak k blaženosti společnost pŕátel nutná není, protože
človek má naprostou plnost své dokonalosti v Bohu. Společnost
prá tel však pŕispívá k dobrému bytí blaženosti. Proto Augustin
v 8. knize Doslovného výkladu Genesis ŕíká: "K tomu, aby byl du-
chovní tvor blažený, je treba jen vnitŕní pŕispéní večnosti, pravdy
a lásky Stvoŕitele. Má-li se však ŕíci, že je podporován z vnéjšku,
tak snad jen tím, že se duchovní tvorové navzájem vidí a ze svého
společenství se v Bohu radují."327

Knámitkám
1. Pro blaženost je esenciální sláva, kterou má človek u Boha,

a ne u človeka.
2. Tato slova platí, když ono dobro, které máme, není zcela

dostatečné. To ovšem v tomto prípade nelze ŕíci, protože v Bohu
má človek plno st všeho dobra.

3. Dokonalost lásky je pro blaženost esenciální co do milování
Boha, nikoli co do milování bližního. Proto kdyby byla jen jediná
duše zakoušející Boha, byla by blažená, i kdyby nemčla bližního,
jehož by milovala. Ale bude-li zde nejaký bližní, pak láska k nemu
plyne z lásky k Bohu. Pŕátelství je proto jako doprovod dokonalé
blaženosti.

326Srov.ARISTOTELÉS, Eth. Nic. IX,9 (1169b22).
327AUGUSTIN, De Gen. ad liu. VIII, 25 (PL 34, 391).


