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OTÁZKA 5
O DOSAŽENÍ BLAŽENOSTI

ČLÁNEK 1
MÚŽE ČLOVEK DOSÁHNOUT BLAŽENOSTI?

Dále je treba promyslet otázku dosažení blaženosti. K tomu se
vztahuje osm otázek:

l. Múže človek dosáhnout blaženosti?
2. Múže být jeden človek blaženéjší než druhý?
3. Múže být nčkdo blažený v tomto živote?
4. Je možné získanou blaženost ztratit?
5. Múže človek dosáhnout blaženosti pŕirozenými silami?
6. Dosahuje človek blaženosti prostŕednicrvím činnosti neja-

kého vyššího tvora?
7. jsou k tomu, aby človek získal od Boha blaženost, potrebné

nejaké lidské skutky?
8. Žádá si každý človek blaženost?

Zdá se, že nikoli.
l. Jako je totiž rozumová pŕirozenost nad pŕirozeností smyslo-

vou, tak je pŕirozenost intelektová nad pŕirozeností rozumovou, jak
vyplývá z mnoha míst v Dionýsiové knize O božských jménech. 328

Avšak zvíŕata, která mají pouze smyslovou pŕirozenost, nemohou
dosáhnout cíle pŕirozenosti rozumové. Proto ani človek, který má
rozumovou pŕirozenost, nemúže dosáhnout cíle pŕirozenosti inte-
Iektové.?" jímž je blaženost.

2. Pravá blaženost spočívá ve videní Boha, který je čirá pravda.
Človeku je však pŕirozené, aby pravdu nahlížel v materiálních
vécech, a proto uchopuje inteligibilní intencionální obrazy v pred-
stavách, jak se praví ve 3. knize O duši.330 Proto nernúže dosáhnout
blaženosti.

3. Blaženost spočívá v dosažení nejvyššího dobra. Nikdo však
nernúže k tomu, co je nej vyšší, dospét jinak, než že dojde k tomu,
co je uprostred. Avšak uprostred mezi Bohem a lidskou pŕiroze- \
ností je pŕirozenost andélská, kterou človek pŕekonat nemúže. Zdá
se tedy, že nemúže dosáhnout blaženosti.

Na druhé strane
ŽI 94, 12 praví: "Blažený človek, jehož vyučuješ, Pane."

Odpoveď
Blaženost označuje dosažení dokonalého dobra. Kdokoli je tedy
schopen [otevŕít se] dokonalému dobru, múže dojít k blaženosti.
Že je človek schopen [otevŕít se] dokonalému dobru, plyne z toho,
že jeho intelekt mme chápat obecné a dokonalé obra a ·eho ville

328Srov. DIONÝSIOS, De div. nom. 4 (PG 3, 693; 696; 856; 868).
329Tomáš v pŕípadé človeka obvykle mluví o intelektu (intellectus), rnéné často o ro-

zumu (ratio), nicméné včtšinou pŕísné mezi obérna termíny nerozlišuje. Pouze
v pŕípadech, jako je tento, ukazuje zásadní rozdíl mezi dvčma úrovnérni nejvyšší
roviny pŕirozenosti (ať už jí ŕíkáme intelektová, nebo rozumová). Podobne pn
pojednání o andélech používá výhradne výraz intellectus. Presný popis rozdílu
mezi intelektem a rozumem je zrejmý z odpovedi na první námitku níže.

330SroV.ARISTOTELÉS, De anima III, 7 (413b2).
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ho múže zase žádat. A proto múže človek dosáhnout blaženosti.
Totéž je zrejmé i z toho, že je človek schopen videt božskou esenci,
jak byl o uvedeno první části Sumý.331 V tomto videní, jak jsm~
rekli,332 spočívá dokonalá blaženostČloveka.

ČLÁNEK 2
MÚŽE BÝT JEDEN ČLOVEK BLAŽENEJŠÍ NEŽ DRUHý?335

Knámitkám
1. Rozumová pŕirozenost presahuje smyslovou jinak, než

presahuje pŕirozenost intelektová rozumovou. Rozumová pŕiroze-
nost totiž presahuje smyslovou co do redmetu oznání, protože
smysly nemohou žádnýrn zpúsobern poznat obecné, jež poznává
rozum. Pŕirozenost intelektová však prevyšuje rozumovou co do
zeusobu poznání inteligibilní pravdy, neboť pravdu, k níž rozu-
mová pŕirozenost dochází rozumovým zkoumáním, postihuje
intelektová rázem, jak plyne z toho, co byl o ŕečeno v první části
Sumy.333 ~, co postihuje intelektl tedy jakýmsi pohybem
dochází i rozum. Proto mMe rozumová priroz~ do sá1iiíOut
blaženosti, která je dokonalostí pŕirozenosti intele tové, ovsem
jiným zpúsobern než andelé. Andelé totiž dosáhli této blaženosti
hned na začátku své existence, zatímco lidé k ní dospívä)T až v rú-
be~ ča~. Smyslová pŕirozenost však k tomuto cíli nernúže dojít
žádným zpúsobem.

2. Človeku v pŕítornném stavu života je pŕirozené, že poznává
inteligibilní pravdu v predstavách. Avšak po tomto živote nabude
jiného pŕirozeného zpúsobu [poznání], jak bylo ŕečeno v první
části Sumy.334

3. Človek nemúže pŕekonat andely co do stupne pŕírozenosti,
aby byl pŕirozené vyšší než oni. Múže se však nad ne dostat čin-
ností intelektu, když poznává, že nad andely je nčco, co človeka
oblažuje; a když toho dokonale dosáhne, bude dokonale blažený.

Zdá se, že nikoli.
1. Blaženost je "odmenou za ctnost", jak ŕíká Filosofv 1. knize

Etiky.336 Ale za ctnostné skutky se dává všem stejná odmena. V Mt
20, 10 se totiž praví, že všichni, kteŕí pracovali na vinici, "dostali
po denáru", neboť, jak ŕíká Ŕehoŕ.?" "dostali stejnou odmenu
večného života". Proto nebude jeden blaženejší než druhý.

2. Blaženost je nej vyšším dob rem. Nad nejvyšším všab1emuže
být nic vétšího. Blaženost jednoho človeka tedy nernúže být včtší

než blaženost človeka druhého.
3. Blaženost upokojuje touhu človeka, neboť je dokonalým

a postačujícím dobrem. Avšak touha se neupokojí, dokud zbývá
iešté nejaké dobro, které by se mohlo doplnit. jestliže však již ne-
chybí nic, co by se mohlo doplnit, nernúže být néco jiného vétším
dobrem. Buď tedy človek ne ní blažený, nebo - pokud blažený je -
nernúže být jiná, vétší blaženost.

Na druhé strane
Avšak Jan 14,2 praví: "V dome mého Otce je mnoho príbytku,"
jimiž se podie Augustina=" rozuméií "od zásluh odvozené rúzné
[stupne] dústojnosti života večného". Avšak dústojnost večného
života, která se udčluie za zásluhu, je sama blaženost. Jsou tedy
rúzné stupne blaženosti, nikoli jedna stejná blaženost pro všechny.

Odpoveď
Jak byl o ŕečeno výše,339 pojem blaženosti zahrnuje dve veci: po-
slední cíl, jímž je nej vyšší dobro, a dosažení neboli zakoušení

tohotOdobra. Co t 'ká samotného dob é·e tedmetem
~ríčinou blaŽenosti, nemuže být jedna blaženost vetší než druháL,

~ ,
331Srov.STI l2a.1. -(lol..R/t.7".

332Srov.ST l-II, q. 3, a. 8.
333Srov.STI, q. 58, a. 3; q. 79, a. 8.
334Srov. ST l, q. 84, a. 7; q. 89, a. 1.

335Paralelní texty: In IV Sem. d. 49, q. l, a. 4, quo 2; In Matth: c. 20; In Ioan. c. 14,
lect. l; In l Cor. c. 3, lect. 2.

336ARISTOTELÉS, Eth Nic. 1,9 (1099b16).
JJ7REHOR, Horn. in Evang. l, 19 (PL 76,1156).
J38AUGUSTIN, In Ioann. LXVII super 14, 2 (PL 35, 1812).

mSrov. l-II, q. l, a. 8; q. 2, a. 7.
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protože je pouze jedn0..Ee~ší dobro, totiž Buh, jehož zakouše-
ním jsou lidé blaženi. Avšak co se týká d~ení neboli zakoušení
to oto o ra, muže být jeden blaženejší než druhý, protože čím
více toto dobro zakouší •..tím je hlaženčíší, Stává se, že nčkdo do-
konaleji zakouší Boha než druhý, protože je lépe dis onován nebo
nasrnérován k jeho zakoušení. V tomto smyslu rnúže být jeden
človek blaženéjší než druhý.

tt:' ~ _"_uA~D. / ~ ,,:-;...1,.
K námitkám -, --~

l. Jediný denár znamená jedinost blaže~ z hlediska pred-
metu. Avšak rúznost príbytku znamená rúznost blaženosti odle
.Euzného stupne zakoušenÍ.

2. Blaženost se nazývá nejvyšším dobrem, nakolik je dokona-
lým dosažením nebo zakoušením nejvyššího dobra.

3. Žádnému blaženému nechybí nejaké dobro, po kterém by
toužil, když má samo nekonečné dobro, které je "dobrem všeho
dobra", jak ŕíká Augustin.>? O nékom však ŕíkáme, že je blaženčiší
než druhý, podle ruzné účasti na témže dobru. Pŕidání dalších do-
ber ale blaženost nezvétšuje. Proto Augusti~e Vyznánichr" ŕíká:
"Ten, jenž zná tebe i ostatní veci, není díky nim blaženéjší, nýbrž je
blažený jedine díky tobé,"

3. To, co ŕíkají mnozí, nernúže být naprosto mylné, protože
to, co je v mnohém, se zdá být pŕirozené, a pŕirozenost úplne
neselhává. Avšak mnozí blaženost kladou do tohoto života, jak je
zrejmé z ŽI 144, 15: "Blažený lid, který je má," totiž dobra prí-
tomného života. Proto nékdo múže být v tomto živote blažený.

Na druhé strane
Job 14, l praví: "Človek narozený z ženy žije krátký čas, avšak
útrap má do sytosti." Blaženost ale vylučuje útrapy. Proto nernúže
být človek v tomto živote blažený.

ČLÁNEK 3
MÚŽE BÝT NEKDO BLAŽENÝ V TOMTO žrVOTE?342

Odpoveď
Jakási účast na blaženosti je v tomto živote možná, ale dokonalé
a prave azenosti v tomto živote dosáhnout nelze. tomu ze

out vojím zpúsobem,
Za prvé ze samotného charakteru blaženosti: Blaženost iakožt~

dokonalé a dostaču'ící dobro luču'e všechno zlo a na lňu'e veš-
kerou touhu. V tomto živote však nelze vyloučit všechno zlo, vždyť
prítomný žiVot je podroben mnohým zlúrn, jimž se nelze vyhnout,
ať už je to nevédomost ze strany intelektu, nebo nezŕízený afekt
ze strany žádosti, či mnohé nepríjemnosti ze strany tela, jak to
obšírne rozebírá Augustin v 19. knize O Boží obci.343 Stejne tak
není možno us oko'it v tomto živote to uhu po dobru. Človek totiž
prirozene touží po tom aby dobro, které má trvalo stále. Avšak
dobra tohoto života jsou pomíjivá, neboť pomíjí i samotný život,
po kterém pŕirozené toužíme a chceme, aby trval stále, protože
človek pred smrtí prirozene rchá. Proto je nemožné.>.,ab cQ..om
v tomto zivote me i pravou blaženost.

Za rUlie,K yz uvazujeme o tom, v čem zvlášté spočívá blaže-
nost: spočívá totiž ve videní božské esence, které človek nernúže
v tomto živote dosáhnout, jak bylo ukázáno v první části Sumy.344
Z toho zievné pl ne, že nikdo.nem o že t mto živote dosáhnout
pravé a dokonalé blaženosti.

Zdá se, že ano.
l. V Ž1119, l se praví: "Blažení, kdo žijí bezúhonné, kdo krá-

čejí v zákone Páné," To se však týká tohoto života. Proto v tomto
živote múže být nékdo blažený.

2. Nedokonalost účasti na nejvyšším dobru neznamená, že
nejde o blaženost; jinak by nemohl být jeden blaženéjší než druhý.
Lidé však mohou mít v tomt~živote účast na nejvyšším dobru, to-nz poznáním a milováním Boha, tŕebaže nedokonale:I>roto muŽe
být človek v tomto živote blažený. -

340AUGUSTIN, Ennar. in Psalm. 114,3 (PL 37,1441).
341AUGUSTIN, Con/esso V, 4 (PL 32, 708).

342Paralelnítexty: In IV Seni. d. 43, q. l, a. l, quo 4; Contra Gent. III, 48; Sent.libri
Ethic. l, lect. 10, 16.

343Srov.AUGUSTIN, De civ. Dei XIX, 4 (PL 41, 628).
344Srov.STr, q. 12, a. 2.
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Knámitkám
1. Nékteŕí se v tomto živote nazývají blaženými buď ro na e 1

na dosažení blaženosti v budoucím živote, podle slov Rím 8, 24:
"Nadejí jsme byli spaseni, " nebo pro nejakou účast na blaženosti
vzhledem k nejaké..rnu..zako.ušenLnriY ššího dobra.
-:r-Učast na blaženosti múže být nedokonalá dvojím zpusobem.
Jednak ze strany samotného predmetu blaženosti, a to když není
vidčn ve své esenci. A taková nedokonalost ruší charakter pravé
blaženosti. jiným zpúsobern múže být nedokonalá ze strany toho,
kdo má na blaženosti účast: a to když sice dosáhne pred~u
blaženosti jako takového, totiž Boha, ale nedokonale vzhledem ke
zpúsobu, kterým Buh zakouší sám sebe. A taková nedokonalost
neruší pravý charakter blaženosti. Blaženost je totiž činnost, jak
bylo výše ŕečeno.>" a proto pravý charakter blaženosti je dán
predmetem, jenž druhove určuje úkon, nikoli subjektem.

3. Lidé se domnívají, že v tomto živote je jakási blaženost, kvôli
nejaké podobnosti s pravou blažeností, takže se ve svém hodno-
cení tak úplne nekl;mou.

3. Má-li nčco začátek, má to i konec. Avšak blaženost človeka
má začátek, protože človek nebyl blažený vždycky. Zdá se tedy, že
má ikonec.

Na druhé strane
V Mt 25, 46 se ŕíká o spravedlivých, že "pujdou do života več-
ného", což je, jak bylo ŕečeno.>" blaženost svatých, Co však je
večné, to neustává. Blaženost tedy nelze ztratit.

ČLÁNEK 4
JE MOŽNÉ ZÍSKANOU BLAŽENOST ZTRATIT?346

Odpoveď
M1uvíme-li o blaženos ti nedokonalé, jakou lze dosáhnout v tomto
živote, tak musíme nci, že ji ztratit lze. A to je zrejmé u štestí kon-
templativního, které se ztrácí buď za omnením, napŕíklad když
se vedení ztratí nejakou nemocí, nebo nejakým zaneprázdnéním,
jímž je ne kdo zcela odveden od kontemplace. Totéž je patrné
i u štestí činného, neboť vňle človeka se múže zmčnit, totiž když
se zvrhne ze ctnosti, v jejímž úkonu principiálne spočívá štéstí, do
neresti. Zústává-li však ctnost bez úhony, mohou sice vnčiší zmeny
takovou blaženost prerušovat, nakolik pŕekážejí mnoha ctnostným
úkonúrn, ale nem<ili"ou ji do-Cela odstranit, protože vždy zbývá ten
úkon ctnosti, že človek bude chvályhodné snášet samotná proti-
venství. A protože blaženost tohoto života je možné ztratit, což se.
zdá odporovat pojmu blaženos ti, ŕíká Filosof v 1. knize Etiky,348 že
nékteŕí jsou v tomto živote blažení nikoli naprosto, nýbrž jako lidé,
jejichž povaha podléhá zmene.

Co se však týče blaženosti dokonalé, kterou očekáváme po
tomto živote, je treba včdét, že Órigenés349 následoval omyl ne-
kterých platonikú a tvrdil, že i po dosažení konečné blaženosti se
človek muže stát nešťastným.

To je však zievné mylné ze dvou dúvodú. Za prvé to plyne ze
samotného obecného charakteru blaženosti. Protože blaže.llilSl
je "dokonalé a dostačující dobIo':"musí upo~t rouhu človeka
a vyloučit každé zlo. Clovčk pak pŕirozené touží uchovat si dobro,
které má, a dosáhnout jistoty jeho uchování; jinak je nutne trápen

Zdá se, že ano.
1. Blaženost je totiž nejaká dokonalost. Ale každá dokonalost

je v tom, co lze zdokonalit, podle jeho zpúsobu, Protože je tedy
človek ze své pŕirozenosti romenli " zdá se, že má na blaženosti
účast romenlivým zpúsobem, A tak se zdá, že človek rnúže bla-
ženost ztratit.

2. Blaženost s očívá v činnosti intelektu, kter' ·e poddán vôli.
Avšak vôle se vztahuje k protikladúm. Zdá se tedy, že by mohla
ustat v činnosti, jíž je človek blažený, a tak by človek pŕišel o bla-
ženost.

345Srov. ST l-II, q. 3, a. 2.

346Paralelní texty: ST l, q. 64, a. 2; q. 94, a. l; In l Sent. d. 8, q. 3, a. 2; In IV Sent.
d. 49, q. l, a. l, quo 4; Contra Gent. III, 62; Comp. theol. l, 167; II, 9; In Ioan.
c. 10, lect. 5.

347Srov. ST l-II, q. 5, a. 2, s.c.
34·Srov. ARISTOTELÉS, Eth Nic. l, 10 (1101a19).
349ÓRIGENÉS, De princ. (PG ll, 164 a 167); srov. JERONÝM, Epist. 124,2 (PL

22, 1066); AUGUSTIN, De civ. Dei X, 30 (PL 41,309).
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strach ern pred ztrátou nebo bolestí z jisté ztráty. K pravé blaže-
nosti je tedy treba, aby met človek pevné presvedčení o tom, že ni-
kdy neztratí dobro, které má. Jestliže je toto presvedčení pravdivé,
znamená to, že blaženost nikdy neztratí. Je-li však mylné, je to, že
má mylné presvedčení, samo jakýmsi zlem, neboť omyl je zlem
intelektu, tak jako pravda je jeho dobrern, jak se ŕíká v 6. knize
Etiky.350 A jestliže je v človeku nejaké zlo, už ne ní blažený.

Za druhé totéž plyne z druhového pojmu blaženosti. Neboť
výše bylo ukázáno,"" že dokonalá blaženost človeka spočívá ve
videní božské esence. Je však nemožn~ aby ten, kdo vidí božskou
'esenci, ji chtél ~det. Protože každé dobro, které nékdo má
a chce ho nemít, je buď nedostatečné, a proto se hledá nejaké
uspokojivéjší mís to nej, nebo se s ním pojí nejaké nepohodlí, pro
než se stává nepríjemným. Avšak videní božské esence naplňuje
duši všemi dobry, neboť ji spojuje s pramenem veškeré dobroty.

Proto se praví v Zl 17, 15: "Nasytím se, až se zjeví sláva tvá,"
a v Mdr 7, 11 se praví: .Všechno dobré mi pŕišlo spolu s ní," totiž
s kontemplací moudrosti. Podobne s ní také není spojeno žádné
nepohodlí~ protože o kontemplaci moudrosti se praví v Mdr 8,
16: "Pobývat s ní nepôsobí trpkost a spolužití s ní není trápením."
Z toho je tedy patrné, že blažený nemôže opustit blaženost vlastní
vôlL Stejne tak 'i nemôŽe ztratit odnétírn ze str.any.JkJll,a. Protože
odnétí blaženos ti je jakýsi trest, nemôže nastat z 'iného dôvodu
než pro néjakou viw.Té se ovšem nemôže dopustit ten, kdo vidí
Boží esenci eboť k takovému videní atrí nutne s rávnost vôle,
jak byl o ukázáno výše.352 Podobne nemôže odejmout blaženost
ani žádný jiný činitel. Mysl spojená s Bohem je pozdvižena nade
vše ostatní, takže ji od~takového sookninemôže žádný jiný činitel
~dloučit. Proto je zjevné nevhodné, aby po néjakérn čase človek
pŕešel z blaženosti do neštéstí a naopak, neboť taková strídání
mohou nastat jen u toho, co podléhá času a pohybu. -

Knámitkám
1. Blaženost je úplná dokonalost, jež u blaženého vylučuje

každý nedostatek. roto se jí [človeku dostává bez romenli-
vosti pôsobením bozs é moci, ktera pozvedá človeka k účasti na

ygčnosti ptesahu'ící každou zmenu.
- 2. Vôle se vztahuje k protikladúm v tom, co je zaméŕeno k cíli,
ale k poslednímu cíli je zaméŕena pŕirozenou nutností. Což je pa-
trné z toho, že človek nemôže nechtít bv blažen '.

3. Že má blaženost začátek, je dáno povahou toho, kdo na ní
má účast, a je bez konce díky povaze dobra, které delá blaženým
toho, kdo má na nem účast. Tedy jinou [príčinou] je zpúsoben
začátek blaženosti a jinou to, že je bez konce.

ČLÁNEK 5
MÚŽE ČLOVEK DOSÁHNOUT BLAŽENOSTl

PRrROZENÝMl SILAMl?353

Zdá se, že ano.
1. Prir~st neselhává v tom, co je nutné. Nic však není pro

človeka tak nutné jako to, čím dosahuje posledního cíle. Proto to
lidské pŕirozenosti nechybí. Človek tedy môže pŕirozenými silami
dosáhnout blaženos ti.

2. Človek je vznešenčiší než nerozumoví tvorové, takže se zdá
být sobéstačnčiší. Avšak nerozumoví tvorové mohou dosáhnout
svých cílú pŕirozenými silami. Tím spíše tedy môže človek pŕiroze-
nými silami dosáhnout blaženosti.

3. Blaženost je podle Filosofa "dokonalá činnost=.?" Avšak
nčco začít náleží témuž [subjektu] jako to dokonat. jelikož tedy
činnost nedokonalá, která je jakýmsi začátkem lidských činností,
je poddána pŕirozené moci človeka, díky níž je pánem svých činú,

353Paralelní texty: ST l, q. 12, a. 4; q. 64, a. l; l-II, q. 62, a. l; In III Sent. d. 27,
q. 2, a. 2; In IV Sent. d. 49, q. 2, a. 6; Contra Gent. III, 52; 147. Tento článek se
venuje tématu spojenému s herezí ela ianismu, tedy presvedčením o možnosti
dosažení večné spásy vlastními silami, Tomáš v tomto článku nikde pŕímo o pe-
lagianismu nemluví, nicméné tematicky jde o stejnou oblast. Níže v článku 7.
bude probírána otázka spojovaná s presne opačnou herezí, totiž radikálním (re-
formačním) durazem na bezvýznamnost lidských skutku.

354ARISTOTELÉS, Eth. Nic. VII, 13 (I153b16),

350Srov.ARISTOTELÉS, Eth. Nic. VI, 2 (1139a26).
351Srov. ST l-II, q. 3, a, 8.
352Srov.ST l-II, q. 4, a. 4.
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zdá se, že by pŕirozenou silou mohl dojít až k dokonalé činnosti,
kterou je blaženost.

učiní blaženým. "Co môžeme díky pŕátelúm, môžeme jakoby sami
sebou," jak se ŕíká ve 3. knize Etiky.359

2. Vz v,v"e rirozenost která m o ž sáhnout dokona-
lého dobra, i kd ž k 'eho dosažení otfebu'e vne'ší omoc než
prirozenost, která nemôže dosáhnout dokonalého dobra, nýbrž
dosahuje nejakého nedokonalého dobra, ačkoli k jeho dosažení

nepotŕebuje vn~jší pomoc, jak ŕíká Filosof ve 2. knize O nebi.360
Podobne je lépe disponován ke zdraví ten, kdo môže dosáhnout
dokonalého zdraví s 110mocí léku, než ten, kdo môže dosáhnout
jen nedokonalého zdraví, i když bez pomoci léku. A proto rozu-
mový tvor, který môže dosáhnout dokonalého dobra blaženosti,
ale potrebuje k tomu božskou pomoc, je dokonalejší než nero-
zumový tvor, jenž takového dobra není schopen, nýbrž silou své
pŕirozenosti dosahuje nejakého nedokonalého dobra.

3. Když jsou nedokonalé a dokonalé skutečnosti téhož druhu,
mohou být zapŕíčinény stejnou silou. jsou-Ii rúzného druhu, není
to nutné, neboť ne všechno, co môže disponovat materii, môže
také dodat poslední dokonalost. Avšak nedokonalá činnost, která
podléhá pŕirozené moci človeka, není téhož druhu jako ona do-
konalá činnost, která je blažeností človeka, protože j;ruh činnosti
závisí na predmetu. Proto daná námitka neplatí.

Na druhé strane
Človek je pŕirozenč púvodcern svých činú skrze intelekt a vôli.
Avšak poslední blaženost pripravená svatým efesahuje intelekt
i vôli človeka, jak ŕíká Apoštol v 1 Kor 2, 9: "Co oko nevidelo
a ucho neslyšelo, co ani človeku na mysl nepŕišlo, to pŕipravil BUh
tem, kdo ho milují." Človek tedy nemôže svými pŕirozenými si-
lami dosáhnout blaženosti.

Odpoveď
Blaženost nedokonalá, které lze dosá.!mout v tomto živote, môže

-2-Ý! človekem nr~ene získána, steiné jako ctnost, v jejíž činnosti
spočívá, jak uvidíme níže.355Avšak dokonalá blaženost.člmLeka, jak
bylo ŕečeno výše,356 spočívá ve videní božské esence. Vidčt Boha
v jeho esencj vla resahu'e rirozenost ne'en člo~ž
každého tvora, jak jsme ukázali v první části Sumy.357 Neboť pri-
rozené poznání kteréhokoli tvora se deje zpúsobern odpovídajícím
podmínkám jeho substance, jak se ŕíká v knize O pfíčinách,358 když
se pojednává o myšlení: "poznává to, co je nad ním a pod ním,
zpúsobem, který odpovídá podmínkám jeho substance". Ale žádné
poznání, které odpovídá podmínkám sub stan ce stvorené, nedosa-
huje k videní božské esence, které nekonečne presahuje jakoukoli
stvoŕenou substanci. Proto ani človek, ani jiný tvor nemôže svými
pŕirozenými silami dosáhnout poslední blaženosti.

ČLÁNEK 6
DOSAHUJE ČLovEK BLAŽENOSTI PROSTREDNICTVÍM

ČINNOSTI NEJAKÉHO VYŠŠÍHO TVORA?

Knámitkám
1. Tak jako pŕirozenost človeku nedala zbrane a odev jako

jiným živočichúm, a pŕesto neselhala v nutných včcech, protože
mu dala rozum a ruce, aby si to mohl obstarat, tak také človeku
nedala žádný princip, jímž by mohl dosáhnout blaženosti (neboť
to ani není možné), a pre sto neselhává v nutném. Dala mu totiž
svobodné rozhodovaní, jímž se môže obrátit k Bohu, který ho

Zdá se, že se človek môže stát blaženým činností nejakého vyššího
tvora, totiž andela.

1. Ve včcech se totiž nachází dvojí rád: jeden je v uspoŕádání
částí univerza navzájem, jiný v zaméŕení celého univerza k dobru,
které je mimo ;-ej. První rád je zaméŕen k druhému jako k cíli, jak
se ŕíká ve 12. knize Metafyziky,361 podobne jako se usporádání částí
vojska navzájem odvozuje ze zamerenÍ celého vOJska k vôdci. Ale
vzájemné uspoŕádári] části univerza je dáno tak, že vyšší tvorové

355Srov. ST l-II, q. 83.
356Srov.ST l-II, q. 3, a. 8.
357Srov. STI, q. 12, a. 4.
358 Liber de causis 7.

359ARISTOTELÉS, Eth Nic. III,3 (1112b27).
360Srov.ARISTOTELÉS, De caelo II, 12 (292a22).
361Srov. ARISTOTELÉS, Metaph Xl, 10 (1075all).
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Na druhé strane
V ŽI 84, 12 se praví: "Pán je dárce milosti a slávy."

tomu tak, že človeku k dosažení osledního cíle pomáhají andelé..-.....------- -
v nččern pŕedcházejícím, čímž se človek disponuje k jeho dosažení.
Ale samotného posledního cíle dosahuje človek pomocí prvního
činitele, jímž je Buh.

2. Když je nejaká forma v néčern uskutečnéna tak, že má do-
konalé a pŕirozené bytí, múže být principem uskutečnéní v néčem
jiném; tak jako nčco teplého ohŕívá svým teplem. Ale je-li forma
v nččern nedokonale, a ne co do pŕirozeného bytí, nernúže být
principem sdílení se druhému; napríklad vjem barvy, který je na
zŕítelnici, nemúže nic učinit bílým; a také ne všechno, co je osvet-
leno nebo zahŕáto, múže ohŕát nebo osvčtlit jiné veci, neboť tak
by osvétlování a ohŕívání vedlo do nekonečna. Avšak svetlo slávy,
skrze než je viden Buh, je dokonale a s ' rrir.oz~
v Bohu, zatímco v jakémkoli tvoru je nedokonale a má bytí na
základe odobnos LEebo účasti . .Ľr:pto žá.dný..b1ažen' tvor nemuže
svou blaženost sdčlit druhému.
-3. Blažený andel ~svecuje intelekt človeka i nižších andélú jen
S2..go ovahy nekterých bo v '~u, ne však co do videní bo~
ské esence, jak ylo ŕečeno v první části Sumy.366 K jejímu videní
jsou vs lC l osvíceni bezprostredne Bohem.

púsobí na nižší, jak bylo ŕečeno v první části Sumy;362 blaženost
pak spočívá v zaméŕení človeka k dobru, které je mimo univerzum,
tedy k Bohu. Človek se tedy stává blaženým púsobením vyššího
tvora, totiž andela ...---

2. Co je "takovým" v potenci.ŕ" múže být uvedeno do aktu
tím, co je "takovým" v aktu, jako to, co je potenciálne teplé, se
stává aktuálne teplým púsobením toho, co je aktuálne teplé.~k
človek je blažený v potenci. Muže se tedy stát blaženým aktuálne
skrze andela, který je aktuálne blaženi

- 3. Blaženost spočívá v činnosti intelektu, jak bylo ŕečeno vý-
še.364 Avšak andel muže osvítit intelekt človeka, jak jsme videli
v první části Sumy.365 Andel tedy múže uCíimcroveka blaženým.

Odpoved"
Veškeré tvorstvo je odrobeno zákonňm pŕirozenosti a jeho síla
a činnost Je omezena. To, co presahu)eštvorenou pmozenost,"tedy

- nemuže být zpusoDeno silou nejakého tvora. A proto má-li se stát
néco, co presahu·e prirozenost, je to zpúsobeno bezprostredne
Bohem, napr. vzkŕíšení mrtvého, uzdravení slepého a podobne.
Bylo však ukázáno, že blaženost je jakési dobro pŕesahující stvoŕe-
nou pŕirozenost. Proto je nemožné, aby byla zpúsobena činností
nejakého tvora. Mluvíme-li o dokonalé blaženosti, pak se človek

l stává blaženým jedine činností Boha. Mluvíme-li však o blaženosti
nedokonalé, platí o ní totéž co o ctnosti, v jejímž úkonu spočívá.

ČLÁNEK 7
Jsou K TOMU, ABY ČLOVEK ZÍSKAL OD BOHA

BLAŽENOST, POTREBNÉ NEJAKÉ LIDSKÉ SKUTKy?367-- --
Zdá se, že nikoli.

1. Buh, který je činitel nekonečné síly, nepotrebuje pŕedern pro
své konání materii nebo dispozici materie, nýbrž muže všechno
~učinit najednou. Avšak skutky človeka, pokudk blaženos ti nejsou
treba jako príčina účinná, jak byl o ŕečeno.>" k ní nemohou být
potrebné jinak než jako dispozice. Z toho plyne, že Buh, jenž pro
své konání nevyžaduje žádné dispozice, udeluje bIilinost bez
predchozích skutku.~------2. Tak jako je Buh bezprostŕedním púvodcern blaženosti, tak
bezprostredne ustavil i pŕirozenost. Avšak pn prvním ustavení pn-

Knámitkám
1. Činné potence jsou často uspoŕádány tak, že vést k po sled-

nímu cíli je úko lem nejvyšší potence, zatímco nižší potence porná-
hají disponovat se k dosažení tohoto posledního cíle, jako užívání
lodi, kvúli kterému se loď staví, náleží umení námoŕnickému,
které je tak nad umením loďaŕským. A také v rádu univerza je

362Srov. STI, q. 19, a. 5, ad 2; q. 48, a. l, ad 5; q. 105, a. 2.
363.Takový" zde zastupuje jakékoli adjektivum charakterizující danou vec.
364Srov. STI-II, q. 3, a. 4.
365Srov. ST I, q. 111, a. 1.

366Srov. ST I, q. 106, a. 1.

367Paralelní texty: ST I, q. 62, a. 4; Comp. theol. I, 172.
368Srov. STI-II, q. 5, a. 6.
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rozenosti učinil tvory bez nejaké pŕedchozí dispozice nebo úkonu
tvorú; každého rovno u učinil dokonalého ve svém druhu. Zdá
se tedy, že i blaženost udéluje človeku bez nejakých pŕedchozích
skutku.

3. Apoštol ŕíká v :Rím 4, 6, že blaženost človeka je v tom, že
mu BUh "udeluje spravedlnost bez skutkú", K dosažení blaženosti
tedy není treba nejakých skutkú človeka.

Knámitkám
1. Pŕedchozí činnost človeka je k dosažení blaženosti potrebná

nikoIi kvúli nedostatečnosti božské moci udélující blaženost, ale
proto, íll2 byl zachován rád vecí.

2. rvrn tvory ucmil hned dokonalé, bez nejaké pŕedchozí
dispozice nebo činnosti rvorú, protože první jedince druhu uči-
nil tak, aby se skrze ne pŕirozenost šírila do dalších. A podobne
skrze Krista, jenž je Buh a človek, méla blaženost pŕecházet na
jiné, jak ŕíká Apoštol v Žid 2, 10: "privedl mnoho synú do slávy".
Proto byla jeho duše blažená hned od první chvíle jeho početí,
bez nejaké pŕedchozí záslužné činnosti. Ale to byla jedine u neho;
pokŕtčným dčtem totiž pŕispívá k dosažení blaženosti zásluha
Kristova, i když jim chybí vlastní záslužné skutky, neboť kŕtem se
staly údy Kristovými.

3. Apoštol mluví o blaženos ti nadéje, jež pochází z milosti
ospravedlňující, která se nedává za pŕedcházející skutky. Ta totiž
nemá charakter završení pohybu, jako blaženost, nýbrž je spíše
začátkem pohybu, kterým se k blaženosti smeruje.

Na druhé strane
Avšak u Jana se ŕíká: "Když to víte, jste blažení, budete-li to ko-
nat." K blaženosti se tedy dochází skutky.

Odpoveď
K blaženosti je treba správno st ville, jak bylo výše ŕečeno.t'" což
~ic jinéfio než náležité za~í ville k poslednímu cíli; a to
je k dosažení posledního cíle potrebné, jako je materiáIní dis-

....E0zicenutná k prijetí formy. Z toho však neplyne, že by nejä"ká
činnost človéka mel a pŕedcházet jeho blaženos ti. Buh by totiž
mohl učinit vúli správne sméŕuiící k cíli a zároveň dosahující cíle;
tak jako nčkdy materii dává zároveň dispozici i formu. Avšak rád
Boží moudrosti vyžaduje, aby se to tak nedčlo, Neboť ve 2. knTze
O nebi/" se n a, že "z téch, kterým je dáno mít dokonalé dobro, je
nčkteŕí mají bez pohybu, nékteŕí jediným hnutím, nékteŕí mnoha
hnutími". Bez oh bu má dokonalé dobro ·en ten, kdo ·e má ŕi-
rozené. Avšak pľirozene má blažen ·e O. Proto je jen Bohu~
vlastní, že se k blaženosti nepohybuje nejakou pŕedchozí činností.
Protože ovšem blaženost presahuje veškerou stvoŕenou pŕiroze-
nost, neexistuje žádný pouhý tvor, který by normálne dosahoval
blaženosti bez pohybu činnosti, která ho k ní vede. Avšak andel,
jenž je vyššího rádu pŕirozenosti než človek, jí z ustanovení božské
moudrosti dosáhl jediným pohybem záslužného úkonu, jak bylo
vyloženo v první části Sumy.37I Lidé jí však do noh 'mi

ohyb činností, které naz' 'rn asluh . Proto také, podle
Filosofa.?" je blaženost odmenou za ctnostné skutky.- ---
369Srov.ST l-II, q. 4, a. 4.
370ARISTOTELÉS, De caelo II, 12 (292a22).
371Srov.STI, q. 62, a. 5.
372Srov.ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 1,9 (1099b16).

ČLÁNEK 8
ŽÁDÁ SI KAŽDÝ ČLOVEK BLAŽENOST?373

Zdá se, že nikoIi.
1. Nikdo si nernúže žádat to, co nezná, protože pŕedmčtern

žádosti je vnímané dobro, jak se ŕíká ve 3. knize O duši.ť" Avšak
mnozí nevedí, co je blaženost, což plyne z toho, že "nekteľí kladli
blaženost do rozkoše rela, jillr do ctnosti duše, jiní do jiných vecí",
jak ŕíká Augustin ve 13. knize O Trojici.375Ne všichni si tedy žádají
blaženost.

2. Esencí blaženosti je videní božské esence, jak bylo ŕečeno.!"
Avšak nékteŕí se domnívají, že je nemožné, aby človek videl Boha
v jeho esenci, a proto si to nežádají. Všichni lidé si tedy blaženost
nežádají.

373Paralelnítext: In IV Sent. d. 49, q. l, a. 3, quo L
374Srov.ARISTOTELÉS, De anima III, 10 (433a27; b12).
375AUGUSTIN, De Trin. XIII,4 (PL 42,1018).
376Srov.ST l-II, q. 3, a. 8.
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3. Augustin ve 13. knize O Trojici ŕíká, že "blažený je ten, kdo
má vše, co chce, a nic nechce špatné"."? Ale to všichni nechtéjí,
neboť nčkteŕí chtéjí nčco špatné, a pŕece to chtéií chtít. Všichni
tedy blaženost nechtčjí.

z hlediska činné potence, nebo z hlediska predmetu; a v tomto
smyslu k ní vôle s nutností netíhne.

3. Definice blaženosti, kterou nékteŕí stanovili: "Blažený
je ten, kdo má všechno, co chce", nebo "jemuž se darí podle
pŕání", je dobrá a dostačující, chápe-li se určitým zpúsobern, ale
v jiném smyslu je nedokonalá. Pokud se tím rozumí jednoduše
to, co človek chce pŕirozenou žádostí, pak je pravda, že ten, kdo
má všechno, co chce, je blažený, neboť pŕirozenou žádost človeka
neuspokojí nic jiného než dokonalé dobro, iímž je blaženost.
Pokud se tím ale rozumí to, co človek chce na základe chápání
rozumu, tak vlastnení nekterých vecí, které človek chce, ne atrí
k blaženos ti, nýbrz spíše k u ohostl, nakolik dosažerií takových
včcí rani crov~ku m , co c ce pŕirozenč, podobne jako rozum
nékdy pŕijímá za pravdivé to, co mu brání poznat pravdu. A z toho
dôvodu Augustin k definici pŕidal "a nechce nic špatné", aby byla
reč o blaženosti dokonalé. Nicméné stačilo by první vymezení,
totiž "blažený je ten, kdo má všechno, co chce", pokud by se mu
správne rozumélo,

Na druhé strane
Augustin ve 13. knize O Trojici ŕíká: "Kdyby nčkdo ŕekl: Všichni
chcete být blažení, ubozí být nechcete, byl by ŕekl jen to, co by každý
poznával ve své vúli,"!" Každý tedy chce být blažený.

hv? ~ 'fi, 4...-- J:..-t...-
Odpoveď
Blaženost lze cháp at dvojím zpúsobem. ednak z hlediska obec-
ného charakteru blaženosti. V tomto smyslu chce blaženost každý
c oyek. Obecný charakter blaženosti tÔti~sahuje to, že je doko-
nalým dobrern, jak bylo ŕečeno.?" A protože dobro je pŕedmétem
vôle, dokonalým dobrem pro nékoho je to, co plne uspokojuje
jeho vôli. Žádat si blaženost proto není nic 'iného než žádat, aby
vôle b la us okojena, coz c ce každý.

jiným zpúsobern muzeme m uvit o blaženosti zhlediska její
_konkrétní podobľ> to jest toho, v čem blaženost spočíváj A v tomto.
srn slu všichni blaženost nepoznávají, neboť nevedí, čemu obecný

, charakter blaženosti~A z to oto uvodu ji v tomto smys u
';šichni ne5htejL - - ----
r

Knámitkám
l. Z toho plyne odpoveď na první námitku.
2. Vôle následuje chápání intelektu nebo rozumu, a jako se

stává, že néco je po vecné stránce totožné, avšak rozum to chápe
rozdílné, tak se také stává, že néco je po vecné stránce totožné,
a pre sto je to jedním zpúsobem žádáno a jiným to žádáno není.
Blaženost se tedy môže cháp at jako konečné a dokonalé dobro,
což je obecný charakter blaženosti; v tomto ohledu k ní vôle pŕiro-
zene a nutne tíhne 'ak bylo ŕečeno.ŕ'" AvšakIililZeffie ji cháp at také
z~e:::k:::,~b:::.u::ď:::....:z~h::le::d::i:sk=a:..!-je:..:d::n=a~j:::íc::í:.:h=o~,=:.n:.:::e..:::b..:::.-o

377AUGUSTIN, De Trin. XIII, 5 (PL 42,1020).
378AUGUSTIN, De Trin. XIII,3 (PL 42,1018).
379Srov.ST l-II, q. 5, a. 4, ad 2.
380Srov.ST l-II, q. 5, a. 3 a 4.
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SUMMARY

A large collection of questions begins in the second part of the
Summa, focussing upon good and evil in human actions, namely,
ethics. The first five questions are devoted to blessedness, which
is the starting point of the whole treatise. As such, this process
is not original, for Thomas continues on from Aristotle, and
his followers, who began the study of ethics by considering the
ultimate goal of human life: happiness (eudaimonia). However,
Aquinas was not simply a philosopher, for he was especially
a Christian theologian; therefore, the idea of happiness, as taken
from Aristotle, was modified to a certain extent by Aquinas. This
is connected also with the terminology he employed for, regarding
Aristotelian eudaimonia, Thomas speaks of happiness (je/icitas)
but also of blessedness (beatitudo). For there exists a difference
between the meaningsof these words, which Thomas perceives
not to be in opposition but rather to have a degree or level of
difference. Felicitas usually refers to a worldly happiness while be-
atitudo is focussed instead upon the complete fulfilme nt of human
life. However, Thomas does not firmly distinguish between these
terms and often us es them interchangeably. When commenting
on Aristotle's Ethics, Thomas us es the wordfelicitas, while in the
Summa Theologiae, he employs the word beatitudo. This would
correspond to distinguishing between philosophical and theolog-
ical emphases and thus to natural and supernatural happiness. In
variance with this, in the Summa Contra Gentiles he us es felicitas
even though it is also referring to ultima felicitas homini, that is the
highest fulfilment and supernatural goal in man's life, which is
God. The question is whether the reason for this difference is the
character of the Summa Contra Gentiles, being a treatise for non-
-Christians (also the terminology employed corresponds to this),
or whether this is proof of a certain undistinguished terminology.
The probability is that it is possible to say that the terminological
distinction given can at times mean a certain emphasis to this or
to that, but not hold a fundamental difference.

In any case, in this earthly life it is possible to have only im-
perfect blessedness. For it is not within our capabilities to fully
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perceive God's essence, which is, according to Thomas, the nature
ofblessedness. A clear relationship is discernible when comparing
Aristotle's and Thomas' approach. However, in Thomas, the Aris-
totelian characteristics of the ultimate goal of man and his journey
to such are significantly developed. For Aristotle considered the
ethicallife to be a privilege available only to a few. Moreover, he
determined the eudaimonian state by the presence of external
goods, such as health and wealth. On the other hand, forThomas,
we see a certain universalisation that avoids an elitist approach to
ethics that restricts it only to some. Thomas achieves this particu-
larly through theological development. Thus, primarily, it is not
about a more perfect philosophical concept but about developing
an already existing concept with the foundation of refiected Chris-
tian faith. Philosophical ethics and its natural intention towards
blessedness is thus, in Thomas' perspective, a form of prepara-
tion for the Gospel. The order of the content in this part of the
Summa Theologiae begins with the concept of the ultimate goal of
human life (Question l), which Thomas determines as blessed-
ness. Regarding the question as to what this blessedness consists
of, he analyses various possibilities that do not lead to blessedness
(Question 2). Then he reaches the conclusion that blessedness
consists in the activity of re ason, specifically in the activity of
theoretical reason gazing up on the divine essence (Question 3).
He then discusses all that is necessary for such blessedness (Ques-
tion 4) and matters regarding the circumstances of attaining or
losing blessedness (Question 5). Thomas' understanding of bless-
edness thus is clearly in the cat egory of the intellectualistic tradi-
tion of ethical thinking, which considers reason to be the principle
of ethical behaviour and a successful life in general.


