
ARTICULUS 9

Nono quaeritur utrum virtutes acquirantur ex actibus. Et videtur
quod non.

l. Dicit enim Augustinus, quod virtus est bona qualitas mentis,
qua recte vivitur, qua nullus male utitur, quam Deus in nobis sine
nobis opera tur. Sed illud quod fit ex actibus nostris, non opera tur
Deus in nobis. Ergo virtus non causa tur ex actibus nostris.

2. Praeterea, Augustinus dicit: omnium infidelium vita peccatum
est, et nihil est bonum sine summa bono, ubi deest cognitio veritatis,
falsa est virtus etiam in optimis moribus. Ex quo habetur quod virtus
non potest esse sine fide. Fides autem non est ex operibus nostris,
sed ex gratia, ut patet Ephes. cap. II, 8: gratia estis salvati per fidem,
et non ex vobis: nec quis glorietur; Dei enim donum est. Ergo virtus
non potest causari ex actibus nostris.

3. Praeterea, Bernardus dicit, quod incassum quis ad virtutem
laborat, nisi a Domino eam sperandam putet. Quod autem speratur
obtinendum a Deo, non causatur ex actibus nostris. Virtus ergo non
causatur ex actibus nostris.

4. Praeterea, continentia est minus virtute, ut patet per philoso-
phum in VII Ethic. Sed continentia non est in nobis nisi ex divino
munere; dicitur enim Sapient. cap. VIII, 2l: seio quod non possum
esse continens, nisi Deus det. Ergo nec virtutes possumus acquirere
ex nostris actibus, sed solum ex dono Dei.

ČLÁNEK DEVÁTÝ

ZÍSKÁVAJÍ SE CTNOSTI ZE SKUTKU?215

Za deváté se ptáme, zda se ctnosti získávají ze skutku. A zdá se, že
nikoli.

l. Augustin totiž ríká,216 že ctnost je "dobrá kvalita mysli, na
jejímž základe správne žijeme, kterou nemôže nikdo špatné použít
a kterou v nás Buh vyvolává bez našeho pŕičinéní." Avšak to, co
pochází z našich skutku, v nás nepúsobí Buh. Ctnost tedy není
zapŕíčinéna našimi skutky.

2. Augustin ríká:217 "Život všech nevéŕících je hŕichem a bez
nejvyššího dobra není dobré vňbec nic. Kde chybí poznání pravdy,
je ctnost falešná i v prípade nejlepšího chování." Z toho plyne, že
ctnost nemu že být bez víry. Víra však nepochází z našich skutku, ale
z milosti, jak to ukazuje Ef 2,8: "Milostí jste spaseni skrze víru. Ať
se tím nikdo nechlubí, je to Boží dar.,,218 Ctnost tedy nemúže být
zapŕíčinéna našimi skutky.

3. Bernard ŕíká, že človek mame usiluje o ctnost, pokud ji ne-
očekává od Pána. Avšak to, co musíme očekávat od Boha, není zapŕí-
činéno našimi skutky. Ctnost tedy není zapŕíčinéna našimi skutky.

4. Zdrženlivost patrí k nižším ctnostem, podle Filosofa v 7. knize
Etiky.219 Zdrženlivost je v nás ale pouze z Božího daru, neboŕ v Mdr
8,2l se praví: ,,vím, že nemohu být zdrženlivý, leda když dá Buh.,,22o
Ctnosti tedy nemúžeme získat z našich skutku, ale pouze z Božího
daru.

215Paralelní texty: STh l-II, q. 63, a. l; In l Sent., d. 17, q. 2, a. l; II, d. 39, q. 2, a. l;
III, d. 33, q. l, a. 2, q. la l; De ~rit., q. l, a. l; In II Ethic. II, 1.

216AUGUSTIN, ContraIulianum IV, c. 3 (PL 44, 793). Srov. výše článek 2.

217Jedná se o glosu k Rím 14,23 ze Sentenci Prospera z Akvitánie, sem. 106. Srov.
TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 63, a. 2, obj. 1.

218Preklad die latiny.
2l9Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. VII, l (1145 a35). Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,

STh l-II, q. 58, a. 3, ad 2.
220Preklad die latiny. Jeruzalémská Bible pŕekládá podobne jako ČEP takto: "Pocho-

pil jsem, že se moudrosti nedomohu, leda když mi ji dá Buh."
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5. Praeterea, Augustinus dicit, quod horn O non potest vitare pec-
catum sine gratia. Sed per virtutem vitatur peccatum; non enim
potest esse homo simul vitiosus et virtuosus. Ergo virtus non potest
esse sine gratia; non ergo potest acquiri ex actibus.

6. Praeterea, per virtutem pervenitur ad felicitatem. Nam felici-
tas virtutis est praemium, ut philosophus dicit in IEthic. Si ergo ex
actibus nostris acquiratur virtus, ex actibus nostris possumus perve-
nire ad vi tam aeternam, quae est hornin is ul tima felicitas, sine gra tia;
quod est contra apostolum, Rom. VI, 23: gratia Dei vita aeterna.

7. Praeterea, virtus computatur inter maxima bona, secundum
Augustinum, Lib. De libero arbitrio, quia virtute nullus male utitur.
Sed maxima bona sunt a Deo, secundum illud lacob. 1,17: omne da-
turn optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens
aPatre luminum. Ergo videtur quod virtus non sit in nobis nisi ex
dono Dei.

8. Praeterea, sicut Augustinus dicit in lib. De libero arbitrio,
nihil potest formare seipsum. Sed virtus est quaedam forma animae.
Ergo horn o non potest in se per suos actus causare virtutem.

9. Praeterea, sicut intellectus a principio est in potentia essentiali
ad scientiam, ita vis affectiva ad virtutem. Sed intellectus in potentia
essentiali existens, ad hoc ut reducatur in actum scientiae, indiget
motore extrinseco, scilicet doctore ad hoc quod scientiam acquirat
in actu. Ergo similiter ad hoc quod homo virtutem acquirat, indiget
aliquo agente exteriori, et non sufficiunt ad hoc actus proprii.

10. Praeterea, acquisitio fit per receptionern. Actio autern non fit
per receptionern, sed magis per emissionem vel exitum actionis ab
agente. Ergo per hoc quod aliquid agimus, non acquiritur virtus in
nobis.
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5. Augustin ríká,221 že bez milosti se človek nemúže vyhnout
hŕíchu. Hŕíchu se však vyhýbáme ctností, Človek totiž nemu že být
zároveň neŕestný a ctnostný. Nernúže být tedy ctnosti bez milosti.
Proto ji nelze získat ze skutku.

6. Ctností se dochází ke štéstí, Štestí je pŕece odmenou za ctnost,
jak ŕíká Filosofv 1. knizeEtiky.222 Kdybychom tedy získávali ctnost
našimi skutky, mohli bychom díky svým skutkňm bez milosti do-
sáhnout života večného, který je nejvyšším štéstím človeka. To je ale
v rozporu s tím, co ŕíká Apoštol v Rím 6, 23: "Zdarma daný Boží
dar je večný život. ,,223

7. Ctnost se podle Augustinovy knihy O svobodném rozhodování224

radí mezi neivétší dobra, neboť ctnost nemôže nikdo použít špatným
zpňsobem. Nejvétší dobra však podle Jak l, 17 pocházejí od Boha:
"Každý skvelý dar, každé dokonalé obdarování pŕichází shúry a se-
stupuje od Otce svetel."ns Zdá se tedy, že ctnost v nás mňže být
pouze z Božího obdarování.

8 J k v 'k' A . k' Obd' hd' ,226 .. a n a ugusun v nize svo o nem roz o ovam, mc
nemôže formovat sebe sama. Avšak ctnost je jakousi formou duše.
Človek tedy nemňže zapŕíčinit v sobé samém ctnost svými skutky.

9. Tak jako je rozum na počátku esenciálne v potenci k vedení,
tak je i afektivní síla v potenci ke ctnosti. Avšak aby byl rozum, který
je esenciálne v potenci, uveden do aktu vedení a získal vedení v aktu,
je potreba vnéišího hybatele, tj. uči tele. Podobne potrebuje človek
k získání ctnosti nejakého vnéjšího hybatele. Jeho vlastní činnost
k tomu nepostačuje.

10. Néco je získáváno tak, že je to pŕijato. Činnost však nenastává
na základe nejakého pŕijímání, ale spíše na základe vydávání neboli
vycházení činnosti z činitele. A proto když néco delá me, nezíská-
váme tím ctnost.

221 Srov. AUGUSTIN, De perfectione iustuiae, c. 21; De natura et gratia, C. 26; De dono
perseoerantiae, c. 2; Srov.TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 109 passim.

222 Srov.ARISTOTELÉS, Elh. Nic. 1,9 (1099 biS).
223 Preklad Jeruzalémské Bible.
224 Srov. AUGUSTIN, De libero arbitrio l, 18 (PL 32, 1267). Srov. výše článek 2,

námitka 17.
22S Preklad Jeruzalémské Bible.
226 Srov. AUGUSTIN, De libero arbitrio II, 7 (PL 32,1265).
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ll. Praeterea, si per actum nostrum virtus in nobis acquiritur;
aut acquiritur per un um, aut per plures. Non per unum; quia ex uno
non efficitur aliquis studiosus, ut dicitur II Ethic.; similiter etiam
nec ex multis; quia multi actus, cum non sint simul, non possunt
simul aliquem effectum inducere. Ergo videtur quod nullo modo
virtus in nobis causetur ex actibus nostris.

12. Praeterea, Avicenna dicit, quod virtus est potentia essen tia-
liter rebus attributa ad suas peragendas operationes. Sed id quod
essentialiter attribuitur rei, non causatur ex actu eius. Ergo virtus
non causatur ex actu habentis virtutem.

13. Praeterea, si vi rt us causatur ex actibus nostris: aut ex acti-
bus virtuosis, aut ex actibus vitiosis. Non ex vitiosis quia illi magis
destruunt virtutem; similiter nec ex virtuosis, quia illi praesuppo-
nunt virtutem. Ergo nullo modo causatur ex actibus nostris virtus
in nobis.

14. Sed dicendum, quod virtus causatur ex actibus virtuosis im-
perfectis. Sed contra nihil agit ultra suam speciem. Si ergo actus
praecedentes virtutem sunt imperfecti, videtur quod non possunt
causare virtutem perfectam.

15. Praeterea, virtus est ultimum potentiae, ut dicitur in l Caeli
et mundi. Sed potentia est naturalis. Ergo virtus est naturalis, et non
ex operibus acquisita.

16. Praeterea, ut dicitur in II Ethic., virtus est quae bon um red-
dit habentern. Sed homo est bonus secundum suam naturam. Ergo
virtus hornin is est ei a natura, et non ex actibus acquisita.

17. Praeterea, ex frequentia actus naturalis non acquiritur novus
'habitus.

18. Praeterea, omnia habent esse a sua forma. Sed gratia est
forma virtutum: nam sine gratia virtutes dicuntur esse informes.
Ergo virtutes sunt a gratia, et non ab actibus.
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ll. Jestliže ctnost získáváme našimi skutky, získáváme je jed-
ním skutkem nebo mnoha. Nezískáváme je jedním skutkem, pro-
tože se človek nestane učeným, když se jednou učil, jak se praví
ve 2. knize Etiky.227 Podobne je ale nezískáváme ani mnoha skutky,
neboť mnoho skutku - když nemohou být současné - nemúže sou-
časné zpňsobit nejaký účinek. Zdá se tedy, že ctnost v nás nemúže
být žádným zpúsobern zapŕíčinéna našimi skutky.

12. Avicenna ŕíká, že síla či ctnost je esenciálne potence patŕící
vécern, která umožňuje výkon jej ich činností. Avšak to, co esen-
ciálne patrí veci, není zapŕíčinéno její činností. Ctnost tedy není
zapŕíčinéna činností svého nosi tele.

13. Je-li ctnost zapríčinen a našimi skutky, je zapŕíčinéna bud'
skutky ctnosti, nebo skutky neresti. Není zapŕíčinéna skutky neresti,
protože takové skutky ctnost spíše ruší. Podobne není zapŕíčinéna
ani skutky ctnosti, protože ty ctnost pŕedpokládají. Ctnost tedy není
žádným zpňsobem zapŕíčinéna našimi skutky.

14. Je však možné ŕíci, že ctnost je zapŕíčinéna našimi skutky
nedokonalé ctnosti. Na druhé strane: Nic nepúsobí nad rámec svého
druhu. [sou-li skutky pŕedcházející ctnost nedokonalé, zdá se, že
nemohou zapŕíčinit dokonalou ctnost.

15. Ctnost je nejzazší zdokonalení potence, jak se ríká v l. knize
O nebi a zemi.228 Ale potence je pŕirozená, Ctnost je tedy pŕirozená,
a nikoli získaná ze skutku.

16. Jak se ŕíká ve 2. knize Etiky,229 ctnost je to, co delá svého
nosi tele dobrým. Človek je však dobrý ze své pŕirozenosti. Ctnost
tedy človeku patrí z pŕirozenosti a není získaná ze skutku.

17. Pravidelným opakováním pŕirozených činností se nový ha-
bitus nezíská.

18. Všechno má bytí díky své forme. Avšak formou ctností je
milost, neboť se ŕíká, že bez milosti jsou ctnosti bez formy. Ctnosti
tedy pocházejí z milosti, a nikoli ze skutku.

227Citát není doložen.

228Srov. ARISTOTELÉS, De caeZol, II (281 alS).

229Srov. ARISTOTELÉS, Etk. Nic. 11,6 (1106 alS).



144 QD De uirtutibus, q. l

19. Praeterea, secundum apostolum, II Cor. XII, 9, virtus in
infirmitate perficitur. Sed infirmitas magis est passio quam actio.
Ergo virtus magis causatur ex passione quam ex actibus.

20. Praeterea, cum virtus sit qualitas, mutatio quae est secundum
virtutem, videtur esse alteratio: nam alteratio est motus in qualitate.
Sed alteratio passio tantum est in parte animae sensitivae, ut patet
per philosophum in VII Physic. Si ergo virtus acquiritur ex acti-
bus nostris per quamdam passionem et alterationem; sequetur quod
virtus sit in parte sensitiva: quod est contra Augustinum, qui dicit,
quod est bona qualitas mentis.

21. Praeterea, per virtutern habet aliquis rectam electionem de
fine, ut dicitur X Ethicorum. Sed habere rectam electionem de fine,
non videtur esse in potestate nostra: quia qualis unusquisque est,
talis finis ei videtur, ut dicitur III Ethic. Hoc autem contingit nobis
ex naturali complexione, vel ex impressione corporis caelestis. Ergo
non est in potestate nostra acquirere virtutes: non ergo causantur ex
actibus nostris.

22. Praeterea, ea quae sunt naturalia, neque assuescimus neque
dissuescimus. Sed quibusdam hominibus insunt naturales inclinatio-
nes ad aliqua vitia, sicut et ad virtutes. Ergo huiusmodi inclinationes
non possunt tolli per assuetudinem actuum. Eis autem manentibus
non possunt in nobis esse virtutes. Ergo virtutes non possunt in
nobis acquiri per actus.

Set contra.
l. Dionysius dicit, quod bonum est virtuosius quam mal um. Sed

~x malis actibus causantur in nobis habitus vitiorum. Ergo ex bonis
. actibus causantur in nobis habitus virtutum.

2. Praeterea, secundum philosophum in II Ethic., operationes
sunt causae eius quod est nos studiosos esse. Hoc autem est per
virtutem. Ergo virtus causatur in nobis ex actibus.
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19. Podle Apoštola v 2 Kor 12,9 se "síla (či ctnosti30 projevuje
ve slabosti."231 Slabost je však více pasivita než činnost. Ctnost je
tedy spíše zapŕíčinéna pasivitou než činnostÍ.

20. Protože ctnost patrí mezi kvality, zmena ke ctnosti je podle
všeho alterace, tj. kvalitativní pohyb. Alterace je ale pouze trpný
vjem ve smyslové části duše, jak to ukazuje Filosof v 7. knize
Fyziky.232 Kdyby se tedy ctnost získávala z našich skutku trpností
a alterací, pak by ctnost byla ve smyslové části duše, což odporuje
Augustinovi, který ŕíká, že je ctnost dobrá kvalita mysli.

21. Ctnost dává človeku správnou volbu ve veci cíle, jak se ŕíká
v 10. knize Etiky.233 Správná volba cí1e se ale nezdá být v naší moci,
neboť jaký človek je, takový se mu jeví cíl, jak se ŕíká ve 3. knize
Etiky.234 [aký človek je, však plyne z pŕirozeného ustrojení nebo
z vlivu nebeských teles. Získání ctnosti tedy není v naší moci. Ctnost
tedy není zapŕíčinčna našimi skutky.

22. To, co je pŕirozené, nezískáváme ani neztrácíme návykem.
Avšak v nékterých lidech se nacházejí pŕirozené sklony k určitým
neŕestem i ke ctnostem. Takové sklony tudíž nemohou být odstra-
neny návykem určitých činnostÍ. Avšak jestliže v nás tyto sklony
pŕetrvávají, nemohou v nás být ctnosti. Ctnosti tedy nemohou být
získány ze skutku.

Na druhé strane
l. Dionýsios ríká,23S že dobro je silnejší než zlo. Špatné skutky

v nás však zapŕíčiňují habity neŕestí. Dobré skutky v nás tedy zapŕí-
čiňují habity ctnostÍ.

2. Podle Filosofa ve 2. knize Etiki36 jsou činnosti príčinou toho,
že se stáváme učenými. To je ale ctnost. Ctnosti jsou v nás tudíž
zapŕíčinény ze skutku.

230Jak už byl o ŕečeno výše (srov. poznámku v odpovedi v a. 1), latinskévirtus znamená
sílu i ctnost. V biblickém citátu jde o síl u, v Tomášové argumentaci o ctnost.

23\Preklad Jeruzalémské Bible.
232Srov. ARISTOTELÉS, Phys. VII, 3 (245 b24).

233Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. VI, 13 (1145 a5).

234Srov. ARISTOTELÉS, Elh. Nic. III, 5 (1114 a35).

235Srov. DIONÝSIOS AREOPAGITA,De divinis nominibus, c. 4 (PG 3, 718-19).

236Citát není doložen.
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3. Praeterea, ex contrariis sunt generationes et corruptiones. Sed
virtus corrumpitur exmalis actibus. Ergo ex bonis actibus generatur.

Respondeo.
Dicendum quod cum virtus sit ultimum potentiae, ad quod quae-
libet potentia se extendit ut faciat operationem, quod est operatio-
nem esse bonam; manifestum est quod virtus uniuscuiusque rei est
per quam operationem bonam producit. Quia vera omnis res est
propter suam operationem; unumquodque autem bonum est secun-
dum quod bene se habet ad suum finern; oportet quod per virtutem
propriam unaquaeque res sit bona, et bene operetur.

Bonum autem proprium uniuscuiusque rei est aliud ab eo quod
est proprium alterius: diversorum enim perfectibilium sunt diversae
perfectiones; unde et bonum hominis est aliud a bono equi et a bono
lapidis. Ipsius etiam hornin is secundum diversas sui considerationes
accipitur diversimode bonum.

Non enim idem est bonum hornin is in quantum est homo, et in
quantum est civis. Nam bonum hornin is in quantum est homo, est
ut ratio sit perfecta in cognitione veritatis, et inferiores appetitus
regulentur secundum regulam rationis: nam homo habet quod sit
homo per hoc quod sit rationalis. Bonum autem hominis in quantum
est civis, est ut ordinetur secundum civitatem quantum ad omnes:
et propter hoc philosophus dicit, III Politic., quod non est eadem
virtus hominis in quantum est bonus et hornin is in quantum est
bonus civis.

Homo autem non solum est civis terrenae civitatis, sed est parti-
ceps civitatis caelestis Ierusalem, cuius rector est Dominus, et cives
Angeli et sancti omnes, sive regnent in gloria et quiescant in patria,
sive adhuc peregrinentur in terris, secundum illud apostoli, Ephes.
II, 19: estis cives sanctorum, et domestici Dei, etc. Ad hoc autem
quod homo huius civitatis sit particeps, non sufficit sua natura, sed
ad hoc elevatur per gratiam Dei. Nam manifestum est quod virtutes
illae quae sunt hominis in quantum est huius civitatis particeps,
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3. Vznik a zánik vycházejí z protikladu. Avšak ctnost zaniká
zlými skutky. Vzniká tudíž skutky dobrými.

Odpoveď
Protože ctnost je nejzazší zdokonalení potence, tj. hranice, k níž pŕi
výkonu své činnosti nejaká potence sméŕuje a která tuto činnost delá
dobrou, je zrejmé, že ctnost jakéhokoli subjektu je to, díky čemu
tento subjekt vykonává nejakou dobrou činnost. Protože všechno
existuje kvúli své činnosti a protože cokoli dobrého je dobré natolik,
nakolik se dobŕe vztahuje ke svému cíli, musí být néco dobré a dobŕe
vykonávat svou činnost na základe své vlastní ctnosti.

Vlastní dobro určité veci je však odlišné od vlastního dobra
néčeho jiného. Rúzným jsoucnúm, která jsou zdokonalitelná, totiž
odpovídají i rňzné dokonalosti. Proto je i dobro človeka néco jiného
než dobro kone nebo dobro kamene.

Také dobro človeka samého se bere rúzné, v závislosti na zpň-
sobu pohledu. Není totiž stejné dobro človeka, nakolik je človékem
a nakolik je občanern. Dobro človeka, nakolik je človékern, spočívá
v tom, že je jeho rozum uvádén do dokonalosti v poznání pravdy a že
se nižší snaživosti ŕídí pravidly rozumu, neboť človek je človékern
proto, že je rozumový. Avšak dobro človeka, nakolik je občanern,
spočívá v tom, že se ŕídí ohledem na obec zhlediska všech jejích
občanň. Proto ŕíká Filosof ve 3. knize Politiky,237 že ctnost, která
delá človeka dobrým človékem a která ho delá dobrým občanern,
není tatáž.

Človek ale není pouze občanem obce pozemské, ale je účasten
i obce nebeského Jeruzaléma, jehož vládcem je Pán a jehož občany
jsou andelé a všichni svatí, jak ti, ktefí vládnou ve sláve a spočívají
ve své nebeské vlasti, tak ti, kteŕí stále putují zde na zemi, jak ŕíká
Apoštol v Listu Efezanúm 2, 19: "Jste spoluobčany svatých a pat-
ŕíte k Božímu domu, atd."238K tomu, aby byl človek účasten této
obce, nepostačuje jeho pŕirozenost, ale je k tomu pozvedán milostí
Boží. Je zŕejmé, že ctnosti, které človeku patŕí jakožto účastnému
této obce, nemohou být získány pŕirozenou cestou. Nejsou proto za-

237 Srov. ARISTOTELÉS, Polil. III, II (1276 b34). Srov. Elh. Nic. V, 2 (1130 b28).

238 Preklad J eruzalémské Bible.
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non possunt ab eo acquiri per sua naturalia; un de non causantur ab
actibus nostris, sed ex divino munere nobis infunduntur.

Virtutes autem quae sunt hominis in eo quod est homo, vel in
eo quod est terrenae civitatis particeps, non excedunt facultatem
humanae naturae; unde eas per sua naturalia homo potest acqui-
rere, ex actibus propriis: quod sic patet. Dum enim aliquis habet
naturalem aptitudinem ad perfectionem aliquam; si haec aptitudo
sit secundum principium passivum tantum, potest eam acquirere;
sed non ex actu proprio, sed ex actione alicuius exterioris naturalis
agentis; sicut aer recipit lumen a sole. Si vera habeat aptitudinem
natural ern ad perfectionem aliquam secundum activum principium
et passivum simul; tunc per actum proprium potest ad illam perve-
nire; sicut corpus hornin is infirmi habet naturalem aptitudinem ad
sanitatem. Et quia subiectum est naturaliter receptivum sanitatis,
propter virtutem naturalem activam quae inest ad sanandum, ideo
absque actione exteriori s agentis infirmus interdum sanatur.

Ostensum est autem in praecedenti quaestione, quod aptitudo
naturalis ad virtutem quam habet homo, est secundum principia
activa et passiva; quod quidem ex ipso ordine potentiarum apparet.
Nam in parte intellectiva est principium quasi passivum intellectus
possibilis, qui reducitur in suam perfectionem per intellectum agen-
tem. Intellectus autem in actu movet voluntatem: nam bonum in-
tellectus est fin is qui movet appetitum; voluntas autem mota a ratio-
ne, nata est movere appetitum sensitivum, scilicet irascibilem et
concupiscibilem, quae natae sunt obedire rationi. Un de etiam ma-
nifestum est, quod quaelibet virtus faciens operationem hornin is
bonam, habet proprium actum in homine, qui sui actione potest
ipsam reducere in actum; sive sit in intellectu, sive in voluntate,
sive in irascibili et concupiscibili.

Diversimode tam en reducitur in actum virtus quae est in parte
intellectiva, et quae est in parte appetitiva. Nam actio intellectus,
et cuiuslibet cognoscitivae virtutis, est secundum quod aliqualiter
assimilatur cognoscibili; unde virtus intellectualis fit in parte in-
tellectiva, secundum quod per intellectum agentem fiunt species
intellectae in ipsa vel actu vel habitu. Actio autem virtutis appeti-
tivae consistit in quadam inclinatione ad appetibile; unde ad hoc
quod fiat virtus in parte appetitiva, oportet quod detur ei inclinatio
ad aliquid determinatum.
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pŕíčinény našimi skutky, ale jsou nám vlévány na základe božského
obdarování.

Ctnosti, které človeku patrí, nakolik je človékem, neboli na-
kolik je účasten pozemské obce, nepŕesahují možnosti lidské pri-
rozenosti. Proto je človek múže získat pŕirozenýrni prostŕedky, tj.
svými skutky následujícím zpúsobem. Když má nékdo pŕirozenou
zpusobilost k nejaké dokonalosti, pak je-li tato zpúsobilost pouze
na zpúsob pasivního principu, mňže dokonalost získat. Nikoli však
vlastními skutky, ale púsobením nejakého vnéjšího pŕirozeného či-
nitele. Tímto zpňsobem napríklad pŕijímá vzduch svetlo od Slunce.
Má-li však pŕirozenou zpúsobilost k nejaké dokonalosti na zpňsob
principu zároveň aktivního i pasivního, mu že dokonalosti dosáh-
nout svými skutky. Tak má napr. telo nemocného človeka pŕirozenou
zpúsobilost ke zdraví. A protože je subjektem pŕirozené pŕijímajícím
zdraví na základe pŕirozené aktivní síly, která smeruje k uzdravení,
uzdravuje se nemocný nékdy bez púsobení vnéišího činitele.P?

V pŕedcházející otázce však bylo ukázáno, že človek je pŕirozené
zpňsobilý ke ctnosti na zpúsob aktivního i pasivního principu. To je
zjevné ze samotného uspoŕádání potencí. V rozumové části duše je
jakýmsi pasivním principem možný rozum, který je uvádén k dokona-
losti činným rozumem. Rozum v aktu však hýbe vúlí. Dobro rozumu
je totiž cíl, který hýbe snaživostí. Vúle hýbána rozum ern pak pŕiro-
zené hýbe smyslovou snaživostí, tj. vznétlivostí a dychtivostí, jejichž
pŕirozeností je být poslušné rozumu. Je proto také jasné, že jakákoli
ctnost, která delá lidské jednání dobrým, mu že mít v človeku svúj
vlastní akt. Človek tak múže svou činností tuto ctnost uvést do aktu,
ať v rozumu, ve vúli, ve vznétlivosti nebo v dychtivosti.

Ctnost v rozumové části duše je uvádéna do aktu jiným zpňso-
bem než ctnost ve snaživé části duše. Činnost rozumu a jakékoli
poznávací síly je jakýmsi pŕipodobnéním tomu, co je poznáváno.
Rozumová ctnost v rozumové části duše tedy púsobí tak, že se in-
tencionální obrazy stávají díky činnému rozumu myšlenými, a to
buď aktuálne, nebo habituálné, Činnost ctnosti snaživé části duše
zase spočívá v jakémsi sklonu k predmetu snaživosti. A proto, aby
byla ctnost ve snaživé části duše, musí mít snaživá část duše sklon
k néčemu určitému.

239 Srov. výše článek l; srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STk l-II, q. SI, a. 1 a 2.
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Sciendum est autern, quod inclinatio rerum naturalium con-
sequitur formam; et ideo est ad unum, secundum exigentiam for-
mae: qua rem an en te, talis inclinatio tolli non potest, nec contraria
induci. Et propter hoc, res natural es neque assuescunt aliquid neque
dissuescunt; quantumcumque enim lapis sursum fera tur nunquam
hoc assuescet, sed sem per inclinatur ad motum deorsum. Sed ea quae
sunt ad utrumlibet, non habent aliquam formam ex qua declinent ad
unum determinate; sed a proprio movente determinan tur ad aliquid
unum; et hoc ipso quod determinantur ad ipsum, quodammodo dis-
ponuntur in idem; et cum multoties inclinantur, determinan tur ad
idem a proprio movente, et firmatur in eis inclinatio determinata in
illud, ita quod ista dispositio superinducta, est quasi quaedam forma
per modum naturae ten den s in unum. Et propter hoc dicitur, quod
consuetudo est altera natura.

Quia igitur vis appetitiva se habet ad utrumlibet; non tendit
in unum nisi secundum quod a ratione determinatur in illud. Cum
igitur ratio multoties inclinet virtutem appetitivam in aliquid unum,
fit quaedam dispositio firmata in vi appetitiva, per quam inclinatur
in unum quod consuevit; et ista dispositio sie firmata est habitus
virtutis.

Unde, si recte consideretur, virtus appetitivae partis nihil est
aliud quam quaedam dispositio, sive forma, sigillata et impressa in
vi appetitiva a ratione. Et propter hoc, quantumcumque sit fort is
dispositio in vi appetitiva ad aliquid, non potest habere ratio nem
virtutis, nisi sit ibi id quod est rationis. Unde et in definitione
virtutis ponitur ratio: dicit enim philosophus, II Ethicorum, quod
virtus est habitus electivus in mente consistens determinata specie,
prout sapiens determinabit.

1. Ad primum ergo dicendum, quod Augustinus loquitur de
virtutibus secundum quod ordinantur ad aeternam beatitudinem.

2. Et sie dicendum ad secundum, tertium et quarturn.
5. Ad quintum dicendum, quod virtus acquisita facit declinare

a peccato non semper, sed ut in pluribus: quia et ea quae naturaliter
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Je však treba védét, že sklon pŕirozených vecí je dán formou,
a proto smeruje k jednomu podle potreby formy.24o Dokud forma
pŕetrvává, nelze daný sklon odstranit ani zavést sklon protikladný.
A proto si pŕirozené veci nemohou na nic zvyknout nebo odvyk-
nout. Ať vyhodíme kámen vzhúru, kolikrát chceme, nikdy si tento
pohyb neosvojí, ale vždy bude mít sklon padat dolu.241Avšak jsoucna
otevŕená více možnostem nemají takovou formu, která by pňsobila
sklon k jednomu určitému predmetu; to, k čem u sméŕují, si ur-
čují svým vlastním pohybern. A tímto určením se jaksi disponují
stále ke stejnému predmetu. Když se totiž takto nasmérují mno-
hokrát, vzniká z tohoto jejich vlastního pohybu sklon k jednomu
stejnému predmetu. Upevňuje se v nich určitý sklon k danému
predmetu, takže tato dodaná dispozice se stává jakoby formou pŕi-
rozené sméŕuiící k jednomu predmetu. A proto se ŕíká, že zvyk je
druhá pŕirozenost. 242

Protože je snaživá síla otevŕená čemukoli, smeruje k jednomu
pouze tehdy, když je k nemu nasmérována rozumern. Když tedy
rozum snaživou sílu k néčernu nasmeruje mnohokrát, upevňuje se
ve snaživé síle jakási dispozice, která smeruje snaživost k tomu, na
co si zvykla. A ona dispozice, je-li takto upevnená, je habitus ctnosti.

jestliže tedy celou vec správne uvážíme, není ctnost snaživé části
duše nic jiného než jakási dispozice neboli forma vložená a vtišténá
rozumem do snaživé síly. A proto ať už taková dispozice tk ví ve
snaživé síle jakkoli pevne, múže mít charakter ctnosti pouze tehdy,
když je v ní néco z rozumu. Proto se do definice ctnosti klade i rozum.
Filosof totiž ve 2. knize Etiky praví,243 že ctnost je volícím habitem
spočívajícím v mysli, tak jak by jej určil moudrý človek.

Knámitkám
1. Augustin mluví o ctnostech, které sméŕují k večné blaženosti.
2.-4. A totéž je treba ŕíci ke druhé, tretí a čtvrté námitce.
5. Získaná ctnost neodvrací od hŕíchu vždycky, ale pouze často,

neboť i k vécern, které nastávají pŕirozené, dochází pouze často, ale ne

240 Substanciální forma veci je jedna, a tudíž i sklon smeruje k jednomu predmetu.
241 Srov. ARISTOTELÉS, Elh. Nic. II, l (1103 a22).
242 Srov.TOMÁŠ AKVINSKÝ, In IIIEIhic., lect. 15; srov.ARISTOTELÉS, De memo

el remin., c. 2 (452 a30).
243 Srov.ARISTOTELÉS, sa, Nic. 11,6 (1107 al).
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accidunt, ut in pluribus eveniunt. Nec propter hoc sequitur, quod
simul aliquis sit virtuosus et vitiosus; quia unus actus potentiae
neque habitum vitii neque habitum virtutis acquisitae tollit; et non
potest per virtutem acquisitam declinare ab omni peccato. Non enim
per eas vitatur peccatum infidelitatis; et alia peccata quae virtutibus
infusis opponuntur.

6. Ad sextum dicendum, quod per virtutes acquisitas non per-
venitur ad felicitatem caelestem, sed ad quamdam felicitatem quam
homo natus est acquirere per propria naturalia in hac vita secundum
actum perfectae virtutis, de qua Aristoteles tractat in X Metaph.

7. Ad septimum dicendum, quod virtus acquisita non est ma-
ximum bonum simpliciter, sed maximum in genere humanorum
bonorum; virtus autem infusa est maximum bonum simpliciter, in
quantum per eam homo ad summum bonum ordinatur, quod est
Deus.

8. Ad octavum dicendum, quod idem secundum idem non potest
seipsum formare. Sed quando in aliquo uno est aliquod principium
activum et aliud passivum, se.psum forma re potest secundum partes:
ita scilicet quod una pars ems sit formans, et alia formata; sicut

, aliquid movet seipsum, ita quod una pars eius est movens, et alia
mota, ut dicitur VIII Phys. Sie autem est in generatione virtutis ut
ostensum est.

9. Ad nonum dicendum, quod sicut in intellectu scientia acqui-
ritur non sol um per inventionem, sed etiam per doctrinam, quae est
ab alio; ita etiam in acquisitione virtutis homo iuvatur per correctio-
nem et disciplinam, quae est ab alio; qua aliquis tanto min us indiget,
quanto de se est magis dispositus ad virtutem; sicut et aliquis quanto
perspicacioris est ingenii, tanto minus indiget exteriori doctrina.

10. Ad decimum dicendum, quod ad actionem hominis con-
currunt virtutes activae et passivae; et licet a virtutibus, in quan-
tum activae, fiat emissio, et in eis nihil recipiatur; tamen passivis
in quantum passivae, competit acquirere aliquid per receptionern.
Unde in potentia quae est tantum activa, ut in intellectu agente, non
acquiritur aliquis habitus per actionern.
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vždy. Neplyne z toho to, že by byl nékdo zároveň ctnostný a neŕestný,
protože jeden akt nejaké potence neodnímá habitus získané neresti
nebo ctnosti. N avíc získanou ctností se není možné zbavit veškerého
hŕíchu. Získanými ctnostmi se totiž nelze vyhnout hŕíchu nevíry
a jiných hŕíchň, které se staví proti vli tým ctnostem.

6. Získanými ctnostmi nedospíváme k nebeskému štéstí, ale ke
štéstí, jehož dosažení je človek schopen svými pi'irozenými silami
v tomto živote aktem dokonalé ctnosti, o níž Aristotelés pojednává
v 10. knize Metafyziky.244

7. Získaná ctnost není nejvétším dobrem naprosto, ale nanejvýš
v rodu lidských dober. Vlitá ctnost je však nejvčtším dobrem na-
prosto, protože je skrze ni človek nasmérován k nejvyššímu dobru,
kterým je Buh.

8. Néco nemňže formovat samo sebe v tom, čím je. Avšak když
je v néčern nejaký aktivní princip a od nej odlišný princip pasivní,
múže néco formovat samo sebe zhlediska částí, kdy jedna jeho část
je formující a jiná část formovaná. Néco napi'. hýbe samo sebou tak,
že jedna jeho část je hýbající a jiná pohybovaná, jak se ŕíká v 8. kni-
ze Fyziky.245 Tak je tomu i v pŕípadé vzniku ctnosti, jak už bylo
ukázáno.

9. Tak jako se vedení v rozumu získává nejen vlastním objevo-
váním, ale i vzdéláváním, které pŕijírnáme od druhého človeka, tak
také pŕi získávání ctnosti človek pomáhá človeku napomínáním a vý-
chovou, které jsou pŕijímány od druhého človeka. Človek potŕebuje
tuto pomoc tím méné, čím více je disponován ke ctnosti, podobne
jako čím je nékdo bystŕejší, tím méné potrebuje vnéjší poučení.

10. Pŕi lidském jednání spolupúsobí aktivní i pasivní síly. U sil
aktivních dochází k vycházení činnosti navenek; nic se v nich ne-
pŕijímá. U pasivních jakožto pasivních se zase néco získává pŕijetím.
U potence, která je pouze aktivní, napi'. u činného rozumu, se čin-
ností habitus nezískává.

244 Srov. ARISTOTELÉS, Metaph. IX, 8 (1050 bl).

245 Srov. ARISTOTELÉS, Phys. VIII, 4 (254 b30-33; srov. 255 a14; 257 b). Srov.
TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l, q. 2, a. 3; l-II, q. 51, a. 2, ad 2.
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ll. Ad undecimum dicendum, quod quanto actio agentis est effi-
cacior, tanto velocius inducit formam. Et ideo videmus in intellectua-
libus, quod per unam demonstrationem, quae est efficax, causatur in
nobis scientia; opinio autern, licet sit minor scientia, non causa tur
in nobis per unum syllogismum dialecticum; sed requiruntur plures
propter eorum debilitatem.

Vnde et in agibilibus, quia operationes animae non sunt effi-
caces sicut in demonstrationibus, propter hoc quod agibilia sunt
contingentia et probabilia, ideo unus actus non sufficit ad causan-
dum virtutem, sed requiruntur plures. Et licet illi plures non sint
simul, tamen habitum virtutis causare possunt: quia primus actus
facit aliquam dispositionem, et secundus actus inveniens materiam
dispositam adhuc eam magis disponit, et tertius adhuc amplius; et
sie ultimus actus agens in virtute omnium praecedentium complet
generationem virtutis, sicut accidit de multis guttis cavantibus lapi-
dern.

12. Ad duodecimum dicendum, quod Avicenna intendit defi-
nire virtutem naturalern, quae sequitur formam quae est principium
essentiale; unde illa definitio non est ad propositum.

l3. Ad decimumtertium dicendum, quod virtus generatur ex
actibus quodammodo virtuosis et quo damm odo non virtuosis. Actus
enim praecedentes virtutem, sunt quidem virtuosi quantum ad id
quod agitur, in quantum scilicet homo agit fortia et iusta; non autem
quantum ad modum agendi: quia ante habitum virtutis acquisitum
non agit homo opera virtutis eo modo quo virtuosus agit, scilicet
prompte absque dubitatione et delectabiliter absque difficultate.

14. Ad decimumquartum dicendum, quod ratio est nobilior vir-
tute generata in parte appetitiva, cum talis virtutis non sit nisi quae-
dam participatio rationis. Actus igitur qui virtutem praecedit, potest
causare virtutem, in quantum est a ratione, aqua habet id quod per-
fectionis in ea est. Imperfectio enim eiu s est in potentia appetitiva,
in qua nondum est causatus habitus, per quem homo delectabiliter
et expedite id quod est ex imperio rationis consequatur.

15. Ad decimumquintum dicendum, quod virtus dicitur esse ul-
timum potentiae, non quia sernper sit aliquid de essen tia potentiae;
sed quia inclinat ad id quod ultimo potentia potest.

16. Ad decimumsextum dicendum, quod homo secundum na tu-
ram suam est bonus secundum quid, non autem simpliciter. Ad hoc
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ll. Čím je účinnejší činnost činitele, tím rychleji vnáší odpoví-
dající formu. A proto u rozumových pochodu vidíme, že vedení je
v nás zpúsobeno jediným dúkazem, který je účinný, zatímco mínéní,
i když je méné než vedení, v nás není zpňsobeno jediným dialektic-
kým sylogismem, ale je jich potreba více, protože jsou slabé.

V vnéiších činností nejsou činnosti duše účinné tak jako v ob-
lasti dúkazň, protože v oblasti činnosti jde o veci nahodilé a pouze
pravdepodobné. Proto zde ctnost není zpúsobena jedním skutkem,
ale je jich potreba mnoho. A toto množství skutku zpúsobuje ctnost
i pŕesto, že nemohou probíhat současné. První z nich totiž vyvolá
jakousi dispozici, druhý pak už pŕijde k disponované materii, kterou
disponuje iešté více, a tretí pak iešté víc. Poslední z nich tak púsobí
v síle všech pŕedcházejících a završuje vznik ctnosti, podobne jako
mnoho kapek vyhloubí otvor do kamene.

12. Avicenna zde definuje pŕirozenou sílu sledující formu, která
je esenciálním principem. Proto se jeho definice netýká našeho té-
matu.

l3. Ctnost je zpúsobena skutky, které [istým zpúsobem ctnostné
jsou a v jiném smyslu nikoli. Skutky pŕedcházející ctnost jsou ctnost-
né vzhledem k tomu, co púsobí, tj. nakolik človek delá veci statečné
a spravedlivé. Nejsou však ctnostné vzhledem ke zpúsobu konání.
Pred získáním habitu ctnosti totiž človek nedélá skutky ctnosti tak,
jak je delá človek ctnostný, tj. rychle, bez váhání, s potešením a bez
obtíží.

14. Rozum je vznešenéiší než ctnost vyvolaná ve snaživé části
duše, protože tako vá ctnost je jakousi účastí na rozumu. Skutek,
který ctnost pŕedchází, múže ctnost zapŕíčinit, nakolik pochází z ro-
zumu, který ctnosti dává to, co patrí k její dokonalosti. To, co patrí
k nedokonalosti skutku, pochází ze snaživé potence, v níž ješté ne-
vznikl habitus, kterým človek s potešením a hbitostí sleduje príkaz
rozumu.

15. O ctnosti se ŕíká, že je nejzazším dokonáním potence, ne
proto, že by vždy patŕila k esen ci potence, ale proto, že táhne potenci
až na hranice jejích možností.

16. Človek je ze své pŕirozenosti dobrý pouze po určité stránce,
ale nikoli naprosto. Aby bylo néco naprosto dobré, musí být úplne
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autem quod aliquid sit bonum simpliciter, requiritur quod sit tota-
liter perfectum; sicut ad hoc quod aliquid sit pulchrum simpliciter
requiritur quod in nulla parte sit aliqua deformitas vel turpitudo.
Simpliciter autem et totaliter bonus di ci tur aliquis ex hoc quod habet
vol un ta tem bonam, quia per voluntatem homo utitur omnibus aliis
potentiis. Et ideo bona voluntas facit hominem bonum simpliciter;
et propter hoc virtus appetitivae partis secundum quam voluntas fit
bona, est quae simpliciter bonum facit habentern.

17. Ad decimumseptimum dicendum, quod actus qui sunt ante
virtutem, possunt quidem dici naturales, secundum quod a natu-
rali ratione procedunt, prout naturale dividitur contra acquisitum;
non autem possunt naturales di ci, prout naturale dividitur contra id
quod est ex ratione. Sie autem dicitur quod naturalia non dissues-
cimus neque assuescimus, secundum quod natura contra rationem
dividitur.

18. Ad decimumoctavum dicendum, quod gratia dicitur esse
forma virtutis infusae; non tamen ita quod ei det esse specificum;
sed in quantum per eam informatur aliqualiter actus eius. Unde non
oportet quod virtus politica sit per infusionem gratiae.

19. Ad decimumnonum dicendum, quod virtus perficitur in in-
firmitate, non quia infirmitas causat virtutem, sed quia dat occasio-
nem alicui virtuti, scilicet humilitati. Est etiam materia alicuius
virtutis, scilicet patientiae, et etiam caritatis, in quantum aliquis in-
firmitati proximi subvenit. Et naturaliter est signum virtutis, quia
tanto anima virtuosior dem on stra tur, quanto infirmius corpus ad
actum virtutis movet.

20. Ad vicesimum dicendum, quod proprie loquendo non dicitur
aliquid alterari secundum quod adipiscitur propriam perfectionern.
Unde, cum virtus sit propria perfectio horninis, non dicitur homo
alterari secundum quod acquirit virtutem; nisi forte per accidens
secundum quod immutatio sensibilis partis animae in qua sunt ani-
mae passiones, pertinet ad virtutem.

21. Ad vicesimumprimum dicendum, quod homo potest dici
qualis vel secundum qualitatem quae est in parte intellectiva: et
sic non dicitur qualis ex naturali complexione corporis, neque ex
impressione corporis caelestis, cum pars intellectiva sit absoluta ab
omni corpore; vel potest dici homo qualis secundum dispositionem
quae est in parte sensitiva: quae quidem potest esse ex naturali com-
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dokonalé, podobne jako to, co je naprosto krásné, nesmí mít v žádné
své části znetvoŕení ani ohyzdnost. Že je nékdo naprosto a zcela dobrý,
se ŕíká tehdy, když má dobrou vňli, neboť prostŕednictvím vňle
človek ŕídí všechny ostatní potence. Dobrá vňle tedy delá človeka
naprosto dobrým. Ctnostný človek je tedy naprosto dobrý díky ctnosti
snaživé části duše, kterou se jeho vňle stává dobrou.

17. Činnosti vykonané pred získáním ctnosti mohou být na-
zvány pŕirozenými, nakolik vycházejí z pŕirozeného rozumu, kde se
pŕirozeným myslí opak získaného. Nemohou být ale nazvány pri-
rozenými v tom smyslu, kde se pŕirozeným myslí opak toho, co je
rozumové. Když se napríklad ŕíká, že na to, co je pŕirozené, si ne-
zvykáme ani neodvykáme, myslí se pŕirozeným opak rozumového.

18. O milosti se mluví jako o forme ctnosti vlité ne v tom smyslu,
že by dávala ctnosti druhové bytí, ale že je milostí jaksi formován
výkon ctnosti. Občanská ctnost proto nemusí pocházet z vlité mi-
losti.

19. Ctnost se projevuje ve slabosti ne proto, že by slabost byla
príčinou ctnosti, ale proto, že slabost je príležitostí, aby se projevila
ctnost pokory. Je také materií ctnosti trpélivosti a lásky, nakolik
človek pomáhá bližnímu v jeho slabosti. A pŕirozené je i znamením
ctnosti, protože čím slabší telo mňže pŕimét ke ctnostnému skutku,
tím se duše ukazuje být ctnostnéjší.

20. Když néco prijme svou vlastní dokonalost, tak se presne
vzato nejedná o alteraci. A protože je ctnost vlastní dokonalos tí
človeka, nemluvíme v prípade pŕijetí ctnosti o alteraci. O alteraci je
zde možné mluvit pouze v urči tém ohledu, nakolik se týká ctnosti
zmena smyslové části duše, v níž se nacházejí vášne.

21. O človeku lze ŕici, že je nejaký, bud' na základe kvality v rozu-
mové části duše, a v tomto prípade se neŕíká, že je nejaký kvňli pri-
rozenému složení tela nebo kvňli vlivu nebeských teles. Rozumová
čast duše je totiž nezávislá na čemkoli télesnérn. Nebo lze o človeku
ŕíci, že je nejaký, na základe dispozice ve smyslové části duše, která
mňže být dána pŕirozeným složením tela nebo vlivem nebeských
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plexione corporis, vel ex impressione corporis caelestis. Tamen quia
haec pars naturaliter obedit rationi, ideo potest per assuetudinem
diminui, vel totaliter tolli.

22. Et per hoc patet responsio ad vicesimumsecundum; nam
secundum hanc dispositionem quae est in parte sen siti va, dicuntur
aliqui habere naturalem inclinationem ad vitium vel virtutem etc.
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teles. Protože je ale tato část pŕirozené poslušná rozumu, mu že být
charakter človeka, tedy to, jaký človek je, návykem oslabeno nebo
zcela potlačeno.

22. A to dáv á odpoveď i na dvaadvacátou námitku. Kvňli té to
dispozici ve smyslové části duše se o nékterých lidech ŕíká, že mají
pŕirozený sklon k neresti nebo ke ctnosti apod.


