
PROLOGUS

l. Et primo en im quaeritur, utrum virtutes sint habitus.
2. S~cundo utrum definitio virtutis quam Augustinus ponit, sit

conveniens.
3. Tertio utrum potentia animae possit esse virtutis subiectum.
4. Quarto utrum irascibilis et concupiscibilis possint esse su-

biectum virtutis.
5. Quinto utrum voluntas sit subiectum virtutis.
6. Sexto utrum in intellectu practico sit virtus sicut in subiecto.
7. Septimo utrum in intellectu speculativo sit virtus.
8. Octavo utrum virtutes insint nobis a natura.
9. Nono utrum virtutes acquirantur ex actibus.
10. Decimo utrum sint aliquae virtutes homini ex infusione.
ll. Undecimo utrum virtus infusa augeatur.
12. Duodecimo de distinctione virtutum.
13. Decimotertio utrum virtus sit in medio.

PROLOG

Zkoumáme následující otázky:
1. J sou ctnosti habity? v' , • ";>
2. Je definice ctnosti, kterou predklada Augustm, spravna.

3. Muže být potence duše subjektem ctnosti? .
4. Mohou být subjektem ctnosti vznétlivost a dychtivost?

5. Muže být subjektem ctnosti ville? ' . ;>
6. Muže být ctnost v praktickém rozumu Jako ve svem subjektu.

l
. , ;>

7. Nachází se ctnost ve speku ativmm rozumu. .
8. Nacházejí se v nás ctnosti na základe pfirozenostl?
9. Získávají se ctnosti ze skutku?
10. Existuií u človeka nejaké vlité ctnosti?
ll. Mohou vlité ctnosti rúst?
12. Odlišují se ctnosti od sebe navzájem?
13. Spočívá ctnost ve stŕedové pozici?



ARTICULUS l

Et primo quaeritur utrum virtutes sint habitus. Et videtur quod non,
sed magis actus.

1. Augustinus enim dicit in Lib. Retract., quod bonus usus liberi
arbitrii est virtus. Sed usus liberi arbitrii est actus, Ergo virtus est
actus.

2. Praeterea, praemium non debetur alicui nisi ratione actus.
Debetur autem omni habenti virtutem; quia quicumque in caritate
decedit, ad beatitudinem perveniet. Ergo virtus est meritum. Meri-
tum autem est actus. Ergo virtus est actus.

3. Praeterea, quanto aliquid est in nobis Deo sim ili us, tanto
est melius. Sed maxime Deo similamur secundum quod sumus in
actu, quia est actus purus. Ergo actus est optimum eorum quae
sunt in nobis. Sed virtutes sunt maxima bona quae sunt in nobis,
ut Augustinus dicit in libro De libero arbitrio. Ergo virtutes sunt
actus.

4. Praeterea, perfectio viae respondet perfectioni patriac. Sed
perfectio patriae est actus, scilicet felicitas, quae in actu consistit,
secundum philosophum. Ergo et perfectio viae, scilicet virtus, actus
est.

ČLÁNEK PRVNÍ

JSOU CTNOSTI HABITy?1

Za prvé se ptárne, zda jsou ctnosti habity. A zdá se, že ctnosti nejsou
habity, ale spíše akry'

1. Augustin totiž ŕíká v knize Odvolání,3 že ctnost je dobré užití
svobodného rozhodování. Avšak užití svobodného rozhodování je
aktern. Ctnost je tedyaktem.

2. Odmenu si človek zasluhuje pouze za nejaký čin, tj. akt. Avšak
zasluhují si ji všichni, kdo mají ctnost, neboť každý, kdo zem~e
v lásce," dosáhne blaženos ti. Ctnost je tedy záslužná. Záslužný Je
však akt. Ctnost je tedyaktem.

3. Čím více se néco v nás podobá Bohu, tím je to lepší; Aovš~k
Bohu se nejvíce pŕipodobňujeme tím, že jsme v akt~, nebot B.u.hJe
čirým aktern. Akt je tedy to nej lepší z toho, co v nás Je. C~nost1 JS.ou
však nej vyššími dob ry, která jsou v nás, jak ŕíká AUgUStIll v knize
O svobodném rozhodooáni? Ctnosti jsou tedy akty.

4. Dokonalosti života odpovídá i dokonalost nebeské vlasti. Do-
konalost naší nebeské vlasti je však aktern, totiž štéstím, které podle
Filosofa spočívá v aktu. Dokonalost života, kterou je ctnost, je tedy
aktern.

l Paraleiní texty: STk l-II, q. 55, a. 1; In II Sent., d. 27, a. 1; In 2 Etk., lect, 5.

2 Latinské actus znamená akt, tj. uskutečnéni (protiklad vučipotenci, tj. možnosti), nebo
v užším významu i čin, skutek. Habitus je naproti tomu nejaká trvalá sc.h.opnost,
tj. to, co človek více rnéné trvale má. V aristo!elském rozdelení kategorií isou akt
a habuus odlišnými rody. Srov. ARISTOTELES, Cat., 8 (8b-Ila).

3 Srov. AUGUSTIN, Retractationes l, 9 (PL 32, 598); srov. AUGUSTIN, De libero
arbitrio II, 19.

4 Protože latina po vzoru ŕečtiny má pro lásku více vý,;azu, ,IIlusíme i,v č~s~ém
prekladu tyto významy rozlišoval. V tomto textu jde pre~evslIJ~ ~ rozlíšení !ask~
jako amor a lásky jako caritas, která je teologickou ctnosti. Nabízí se samozreJIIle
pŕekládat termín amor slovem láska a termín caritas pak speclfikova: vhodn!.~
adjektivem, napr. nadpiirozená nebo dobropiejná lá~ka. ~ d?v~?u co neJpre.hledneJšl
a nejméné komplikované terminologie však volíme J!ny, pn~tup' Termín car;tas,
který je v tomto Tomášové spise velmi frekventovany, preklad~~e slovem la~ka,
a termín amor, který se zde vyskytuje jen velmi zfídka, tlumočíme slovem laska
s uvedením latinského termínu amor v závorce.

5 Srov. AUGUSTIN, De libero arbitrio II, 18 a 19 (PL 32,1267).
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5. Praeterea, contraria sunt quae in eodem genere ponuntur,
et mutuo se expellunt. Sed aetus peeeati expellit virtutem ratione
oppositionis quam habet ad ipsam. Ergo virtus est in genere actus.

6. Praeterea, philosophus dieit in I Caeli et mundi, quod virtus
est ultimum de potentia: ultimum potentiae est actus. Ergo virtus
est actus.

7. Praeterea, pars rationalis est nobilior et perfeetior quam pars
sensitiva. Sed vis sensitiva habet suam operationem nullo habitu vel
qualitate mediante. Ergo nec in parte intelleetiva oportet ponere ha-
bitus, quibus mediantibus pars intelleetiva perfeetam operationem
habeat.

8. Praeterea, philosophus dieit in VII Physie., quod virtus est
dispositio perfeeti ad optimum. Optimum autem est actus; dispositio
autem est eiusdem generis cum eo ad quod disponit. Ergo virtus est
actus.

. 9. Praeterea, Augustinus dieit in Lib. De moribus eeclesiae, quod
virtus est ordo amoris: ordo autern, ut ipse dieit in XIX De Civit.
Dei, est pari um dispariumque sua cuique tribuens loca dispositio.
Virtus ergo est dispositio: non ergo habitus.

Článek první zl
5. Kontrární protiklady" jsou takové protiklady, které patrí do

téhož rodu, ale navzájem se vylučují. Akt hŕíchu však vylučuje etnost
kvúli své protikladnosti vúči ní. Ctnost tedy patŕí do rodu aktu.

6. Filosof v l. knize O nebi a zemi' ŕíká, že ctnost je nejvzdálenéjší
vúči potenci.f Tím, co je potenei nejvzdálenéiší, je však akt. Ctnost

je tedy aktem.
7. Rozumová část duše je vznešenéjší a dokonalejší než část smys-

lová. Činnost smyslové sí1y však nespočívá v habitu ani ve zprostŕed-
kující kvalité," Ani v rozumové části duše tedy nelze pŕedpokládat
habity, jejiehž prostfednietvím by rozumová část duše vykonávala
dokonalou činnost.

8. Filosof v 7. knize FyzikylO praví, že etnost je dispozice do-
konalého k dosažení toho nejlepšího. Tím nejlepším je však akt.
A dispozice je stejného rodu jako to, k čemu disponuje. Ctnost je
tedyaktem.

9. Augustin v knize O zpusobu života církve11 ŕíká, že etnost je
ŕádem lásky (amor). Rád je však podle toho, co Augustin ŕíká v 19.
knize O Boží obci,l2 dispoziee - uspofádání, které každému - stej-
nému i nestejnému - určuje náležité místo. Ctnost je tedy dispozice,
a tudíž není habitem.

6 Vztah kontrárnosti je jeden ze vztahu v tzv. logickém čtverci, jehož vrcholy yred-
stavují čtyŕi typy výroku: obecný kladný (Každé X je Y), obecný záporný (Zádné
X není Y), částečný kladný (Nékterá X jsou Y) a čästečný záporný (Nékterá X
nejsou Y). Mezi témito čtyŕrni typy výroku Ize najít tri typy protikladu. Mezi
obecným kladným a částečným záporným, stejné jako mezi obecným záporným
a částečným kladným je vztah kontradikce, tj. vzájemného vylučování (platí buď
A, nebo B, jiná možnost není). Mezi obecným kladným a obecným záporným je
vztah kontrárnosti (platí buď A, nebo B, nebo ani jedno). Mezi částečným kladným
a čästečným záporným je pak vztah subkontrárnosti (platí buď A, nebo B, nebo
platí obojí zároveň). Srov. napr. SOUSEDÍK, P., Logika pro studenty humanitních
oboru, Praha: Vyšehrad 1999, s. 48-49.

7 Srov. ARISTOTELÉS, De caelo et mundo l, 2 (281 aI5).
8 Latinský výraz ultimum de potentia pŕekládáme die kontextu výrazy "nejvzdálenejší

vúči potenci", "nejzazší naplnení potence", "krajní mez potence" nebo "završení

potence".
9 Habitem je zde trvalá schopnost poznávat a zprostredkující kvalitou zase to, co

daný smysl poznává. Pŕedmétern srnyslú jsou totiž smyslové dostupné kvality.

10 Srov. ARISTOTELÉS, Phys. VII, 3 (246 b2).

II Srov. AUGUSTIN, De moribus ecclesiae, kap. 15 (PL 32, 1322).

12 Srov. AUGUSTIN, De civitate Dei XV, 22 (PL 41, 640).
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10. Praeterea, habitus est qualitas de difficili mobilis. Sed virtus
est facile mobilis, quia per unum actum peccati mortalis amittitur.
Ergo virtus non est habitus.

ll. Praeterea, si habitibus aliquibus indigemus, qui sint virtutes
aut indigernus ad operationes naturales, aut meritorias, quae sun;
quasi supernaturales. Non autem ad naturales: quia si quaelibet
natura, etiam sensibilis et insensibilis, potest suam operationem
perficere absque habitu, multo fortius hoc poterit rationalis natura.
Similiter nec ad operationes meritorias, quia has Deus in nobis
opera tur: Philipp. II, 13. Qui opera tur in nobis velle et perficere,
pro bona voluntate. Ergo nullo modo virtutes sunt habitus.

12. Praeterea, omne agens secundum formam, semper agit secun-
dum exigentiam illius formae, sicut calidum agit semper calefa-
ciendo. Si ergo in mente sit aliqua habitualis forma quae virtus dica-
tur, oportebit quod habens virtutem, secundum virtutem operetur;
quod est falsum: quia sie quilibet habens virtutem esset confirmatus.
Ergo virtutes non sunt habitus.

13. Praeterea, habitus ad hoc insunt potentiis, ut tribuant eis
fac~l~tatem ope.randi. Sed ad actus virtutum non indigemus ali quo
faclh.tatem faciente, ut videtur. Consistunt enim principaliter in
electione et voluntate: nihil autem est facilius eo quod est in volun-.
ta te constitutum. Ergo virtutes non sunt habitus.

14. Praeterea, effectus non potest esse nobilior quam sua causa.
Sed si virtus est habitus, erit causa actus, qui est habitu nobilior.
Ergo non videtur conveniens quod virtus sit habitus.

15. Praeterea, medium et extrema sunt unius generis. Sed virtus
moralis est medium inter passiones; passiones autern sunt de genere
actuum. Ergo, etc.

Článek první 23

10. Habitus je kvalita, která se obtížné ztrácí.P A ctnost je tím, co
se ztrácí snadno, neboť zaniká jediným skutkem smrtelného hŕíchu.
Ctnost tedy není habitem.

ll. jestliže potrebujeme nejaké habity, potrebujeme je bud' kvôli
činnostem pŕirozeným, nebo kvúli činnos tem záslužným, které jsou
jakoby nadpŕirozené, K pŕirozenýrn činnostem je však nepotrebu-
jeme, neboť jakákoli pŕirozenost, a to i smyslová nebo podsmyslová,
mňže své činnosti vykonávat bez habitu. Tím spíše to mňže pŕiroze-
nost rozumová. Podobne je nepotrebujeme ani k činnostem zásluž-
ným, neboť ty v nás pňsobí Buh, jak se ŕíká ve Flp 2,13: "Pusobí ve
vás, že chcete i činíte, co se mu líbí." Ctnosti tedy v žádném prípade' .
nejsou habity.

12. Každý činitel pňsobící na základe formy púsobí vždy zpúso-
bem odpovídajícím požadavkúm té to formy, napr. horké vždy púsobí
tak, že zahŕívá. Kdyby tedy v mysli byla nejaká habituální forma,
které se ŕíká ctnost, musel by ten, kdo má ctnost, jednat ctnostné.
Tak tomu ale není, protože pak by byl kdokoli, kdo má ctnost, v té to
ctnosti utvrzen. Ctnosti tedy nejsou habity.

13. Habity se nacházejí v potencích tak, že jim udélují snadnost
určité činnosti. Zdá se však, že k aktúm ctností není treba néčeho,
co by dodávalo snadnost. Spočívají totiž hlavne ve volbé a vňli. Není
však nic snazšího než to, co je dán o vúlí.!" Ctnosti tedy nejsou habity.

14. Účinek nernúže být vznešenéjší než jeho príčina. Pokud je
však ctnost habitem, bude príčinou aktu, který je vznešenéiší než
habitus. Nezdá se tedy, že by ctnost byla habitem.

15. Stredová pozice a krajní pozice patrí do jednoho rodu.P Mo-
rální ctnost je však stŕedovou pozicí mezi vášnémi a vášne patrí do
rodu aktu." Tudíž ... atd.

13 Habitus se od dispozice liší práve tím, že dispozice je krátkodobá, zatímco habitus
vícernéné trvalý.

14 Srov. STh l-II, q. 13, a. 1 a q. 9, a. l.
15 Srov. níže q. 1, a. 13, námitka IS.
16 Presne vzato se jedná o stred mezi dvéma neŕestmi. Tomáš zde mluví o vášních

(passiones), aby mohla mít námitka smysl (vášne jako [isté akty), a vášnémi myslí
rozbouŕená hnutí, nikoli emoce samotné, jak je vidét z odpovedi na tuto námitku.
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Set contra.
1. Virtus, secundum Augustinum, est bona qualitas mentis. Non

autem potest esse in aliqua specie nisi in prima, quae est habitus.
Ergo virtus est habitus.

2. Praeterea, philosophus dicit in II Ethic., quod virtus est habi-
tus electivus in mente consistens.

3. Praeterea, virtutes sunt in dormientibus; quia non amittuntur
nisi per peccatum mortale. Non sunt autem in eis actus virtutum. ,
quia non habent usum liberi arbitrii. Ergo virtutes non sunt actus.

Respondeo.
Dicendum, quod virtus, secundum sui nominis rationem, potentiae
complernentum designat; unde et vis dicitur, secundum quod res
~hqua per potestatem completam quam habet, potest sequi suum
lm~etum ve.lmotum. Virtus enim, secundum suum nomen, potes-
tans perfectionem demonstrat; unde philosophus dicit in I Caeli et
mu~di, quod virt~~ est ultimum in re de potentia. Quia vera po-
tenna ad actum dicitur, complementum potentiae attenditur penes
hoc quod completam operationem suscipit. Quia vera operatio est
finis operantis, cum omnis res, secundum philosophum in I Caeli
et mundi, sit propter suam operationem, sicut propter finem proxi-
mu~; unumquodque est bonum, secundum quod habet completum
ordinern ad suum finem. Inde est quod virtus bonum facit habentem
et opus eius reddit bonum, ut dicitur in II Ethic.; et per hunc etiarn
modum patet quod est dispositio perfecti ad optimum, ut dicitur in
VII Metaph.

Článek první 25
Na druhé strane

1. Ctnost je podIe Augustína'? dobrou kvalitou mysli. Nemúže
však patfit jinam než do prvního druhu kvalit, kterým je habitus.l''
Ctnost je tedy habitem.

2. Filosof ve 2. knize Etiky19 ŕíká, že ctnost je habitem volby
spočívajícím v mysli.

3. U lidí ve spánku jsou ctnosti, neboŕ ctnosti zanikají pouze
smrtelným hŕíchem. Nejsou u nich však akty ctností.i" protože lidé
ve spánku nepoužívají svobodné rozhodování. Ctnosti tedy nejsou
akty.

Od oučď '
Ct~ost označuje naplnení nejaké potence a ŕíká se jí také "síla,,21na
základe toho, že nejaká vec svou mocí muže vykonávat své hnutí
nebo pohyb. Ctnost tak ukazuje na dokonalost moci. Proto ŕíká Fi-
losof v l. knize O nebi a zemi,22 že ctnost je ve veci nejvíce vzdálena
potenci. A protože se o potenci .mluví .vzv~ledem.kak~~, ?apl~ení
potence spočívá v pŕijetí úplné činnosti. Cinnost je tonz cílem jed-
najícího, neboŕ podle Filosofa v knize O nebi a zemi23 každá vec
existuje kvňli své činnosti jakožto svému nejbližšímu cíli. A proto
je všechno dobré, nakolik je to orientováno ke svému cíli. Ctn~st
tedy delá svého nositele a jeho dílo dobrým, jak se ŕíká ve 2. knize
Etiky.24 Tím je také jasné, že je ctnost dispozicí toho, kdo je dokonalý,
k tomu, co je nejlepší, jak čteme v 7. knize Fyziky.2S

17 Srov. AUGUSTIN, De libero arbitrio II, 19 (PL 32, 1268).
18 Aristotelés rozlišuje 4 druhy kvalit. Srov.ARISTOTELÉS, Cat. 8 (8b-lla). [sou to

habitus (hexis), dispozice (diathesis), patibilní neboli trpná kvalita (pathétiké poiotés)
a vnéjší tvar veci (schéma). Srov. úvodní text.

19 Srov. ARlSTOTELÉS, Eth. Nic. II, 6 (1107 al).
20 To jest: není v nich konkrétní uskutečnéní ctnosti, tedy ctnostné jednání.
21 Latinský text ŕíká: .Crnost označuje už svým jménem naplnení po.tence, ~ ~r?to

se jí ŕíká i síla." V latiné jde o blízkost slov vIrtus (ernest) a v~s ~slla): V češtine
podobná etymologie není možná, a proto v prekladu vynechavame l odkaz na
podobnost slov.

22 Srov. ARlSTOTELÉS,De cae/o et mundo l, 2 (281 alS).
23 Srov. ARlSTOTELÉS, De cae/o et mundo l, 3 (286 a8).
24 Srov. ARlSTOTELÉS, Eth. Nic. II, 6 (1106 alS).
25 Srov. ARISTOTELÉS, Phys. VII, 3 (246 b2). Dokonalostí se zde rozumí dobrá

dispozice k činnosti, která vede k danému cíli.
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Et haec omnia conveniunt wírtuti cuiuscumque rei. Nam virtus
equi est quae facit ipsum bomum, et opus ipsius; similiter virtus
lapidis, vel horninis, vel CUiusclJmque alterius.

Secundum autem diversam conditionem potentiarum, diversus
est modus complexionis ipsius- Est enim aliqua potentia tantum
agens; aliqua tantum acta vel mota; alia vera agens et acta.

Potentia igitur quae est tantum agens, non indiget, ad hoc quod
sit principium actus, aliquo inducto; unde virtus talis potentiae ni-
hil est aliud quam ipsa potenÔa. Talis autem potentia est divina. ,
intellectus agens, et potentiae [laturales; un de harum potentiarum
virtutes non sunt aliqui habitus, sed ipsae potentiae in seipsis com-
pletae.

Illae vera potentiae sunt tantum actae quae non agunt nisi ab aliis
motae; nec est in eis agere vel non agere, sed secundum impetum
virtutis moventis agunt; et tales sunt vires sensitivae secundum se
consideratae; unde in III Ethic. ~icitur, quod sensus nullius actus est
principium: et hae potentiae perficiuntur ad suos actus per aliquid
superinductum; quod tamen noii inest eis sicut aliqua forma manens
in subiecto, sed solum per modum passionis, sicut species in pupilla.
Unde nec harum potentiarum virtutes sunt habitus, sed magis ipsae
potentiae, secundum quod sunt actu passae a suis activis.

Potentiae vera illae sunt agetltes et actae quae ita moventur a suis
activis, quod tamen per eas non determinantur ad unum; sed in eis
est agere, sicut vires aliquo mocO rationales; et hae potentiae corn-
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Toto všechno platí pro ctnost či sílu jakékoli veci, napr. sna kone
je tím, co kone a jeho činnost delá dobrým, a podobne je to i se sílou
kamene, človeka nebo čehokoli jiného.

Rozmanitost potencí však zpúsobuje jejich rňzný charakter. Ne-
jaké potence jsou pouze činné, jiné jsou zase pŕedmétem činnosti,
čili jsou pohybované, jiné jsou zase činné i pohybované.

Potence výlučne činná nepotrebuje k tomu, aby byla principem
činnosti, žádné vedení. sna takové potence neboli moci'" není nic
jiného než potence samotná. Taková je moc božská, činný rozum
a pŕirozené potence." sn~8 takových potencí proto nejsou nejaké
habity, ale samotné potence samy v sobé naplnené.

[iné potence jsou ty, které jsou pouze pŕedmétem činnosti a pu-
sobí pouze tak, že jsou pohybované néčím jiným. To, zda budou
činné, nebo ne, nezáleží na nich - jsou činné pouze díky impulsu
sny toho, co jimi pohybuje. Tohoto typu jsou smyslové sny jako
takové. Proto se ve 3. knize Etiky29 ŕíká, že smysl není principem
žádného aktu. Takové potence jsou uvádény do aktu néčím pŕida-
ným, co v nich ale není jako nejaká forma pŕebývající v subjektu,
ale pouze na zpúsob trpnosti, napr. jako intencionální obraz ve zŕí-
telnici oka. Ani síly téchto potencí nejsou habity, ale spíše potence
samy, nakolik na ne aktuálne púsobí jej ich činitelé.

Potence, které jsou činné a zároveň jsou pŕedmétem činností.t"
jsou od svých činitelň pohybovány, ale ne tak, že by jimi byly deter-
minovány k jednomu, nýbrž jej ich činnost nebo nečinnost záleží na

26 Latinské potentia označuje to, co čeština nazývá možnost, schopnost nebo moc.
V prípade Boha nelze mluvit o možnosti, neboŕ v Bohu, který je actus purus neboli
či rý akt, žádná potence jako možnost není. Lze ale mluvit o Boží schopnosti
či moci. Proto zde slovo potentia pŕekládáme konjunkcí potence a moc, aby to
odpovídalo následujícímu texm, kde se mluví o Boží potenci - moci.

27 Jedná se o schopnosti našeho organismu, které nejsou získané, ale vrozené
a v tomto smyslu pŕirozené. Schopnost zažívání napr. nepotrebuje nic dalšího
k tomu, abychom mohli pŕijírnat a trávit pokrm. Srov. komentár k prekladu Hause
- Murphy, s. 259-260.

28 V latiné oirtutes, tedy doslova ctnosti, Český preklad zde ale výraz "ctnosti" použít
nemôže, neboť nezachycuje souvislost, která existuje mezi uirtus a vis. Srov. výše
pozn. 18.

29 Srov. ARISTOTELÉS, Ech. Nic. III,5 (1139 a20).

30 Tj. aktivné pôsobí a zároveň néco púsobí na ne.
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plentur ad agendum per aliquid superinductum, quod non est in eis
per modum passionis tantum, sed per niodurn formae quiescentis,
et manentis in subiecto; ita tam en quod per eas non de necessitate
potentia ad unum cogatur; quia sie potť-ntia non esset domina sui
actus. Harum potentiarum virtutes non sunt ipsae potentiae; neque
passiones, sicut est in sensitivis potentiis; neque qualitates de ne-
cessitate agentes, sicut sunt qualitates rerum naturalium; sed sunt
habitus, secundum quos potest quis agere cum voluerit ut di cit Com-
mentator in III De anima. Et Augustinus in Lib. De bono coniugali
dicit, quod habitus est quo quis agit, cum tempus affuerit.

Sie ergo patet quod virtutes sunt hsbitus. Et qualiter habitus
distent a secunda et tertia specie qualitatis, qualiter autem a quarta
differant, in promptu est: nam figura non dicit ordinem ad actum
quantum in se est.

Ex his etiam potest patere quod habitus virtutum ad tria indige-
mus.

Primo ut sit uniformitas in sua opera.ione; ea enim quae ex sola
operatione dependent, facile immutantrr, nisi secundum aliquam
inclinationem habitualem fuerint stabili:a.

Secundo ut opera tio perfecta in promjtu habeatur. Nisi enim po-
tentia rationalis per habitum aliquo mode inclinetur ad unum, opor-
tebit semper, cum necesse fuerit operari, praecedere inquisitionem
de operatione; sicut patet de eo qui vul: considerare nondum ha-
bens scientiae habitum, et qui vult secundum virtutem agere habitu
virtutis carens. Unde philosophus di cit il V Ethic., quod repentina
sunt ab habitu.

Tertio ut delectabiliter perfecta operatio compleatur. Quod qui-
dem fit per habitum; qui cum sit per modim cuiusdam naturae, ope-
rationem sibi propriam quasi naturalern reddit, et per consequens
delectabilem. Nam convenientia est delectationis causa; un de phi-
losophus, in II Ethic., ponit signum habius, delectationem in opere
existentem.
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nich samých; napr. síly rozumové'! Takové potence jsou uvádény
do činnosti néčím pri daným, co v nich není pouze na zpúsob trp-
nosti, ale na zpúsob formy spočívající a pŕebývaiící v subjektu tak,
že tím potenee není nucena pouze k jednomu, neboť to by potenee
nebyla pánem svých činností. Síly téchto potencí nejsou potenee
samotné ani trpnosti, jako je tomu u potencí smyslových. Nejsou
to ani kvality, které púsobí s nutností, jako je tomu u kvalit pfí-
rodních vecí. Spíše jsou to habity, jimiž nékdo múže jednat, když
chce, jak ŕíká Komentátor ve 3. knize O duši.32 A Augustin v knize
O dobru manželství33 praví, že habitus je to, čím nékdo jedná podle
pŕíhodnosti pomeru.

Z toho je hned jasné, že ctnosti jsou habity, i to, jak se habity liší
od druhého a tŕetího druhu kvalit, a od druhu čtvrtého, tj. od tvaru,
který sám v sobé nevyjadruje vztah k aktu.

Z toho lze vidét i to, že potrebujeme habity ctností ze tŕech
dňvodú:

Za prvé proto, aby v našem jednání byla jednota. To, co závisí
pouze na našem jednání, totiž snadno podléhá zmenám, pokud to
není upevnéno nejakým habituálním sklonern.

Za druhé proto, aby bylo pohotové dosažitelné dokonalé jed-
nání. Kdyby totiž rozumová potenee nebyla habitem jaksi naklo-
néna k jednomu, musela by vždycky pred každým jednáním toto
jednání zkoumat. Ukazuje se to napr. u toho, kdo chce uvažovat
a nemá pritom habitus vedy, stejné jako u toho, kdo chce jednat
ctnostné, ale nemá pritom habitus ctnosti. Proto Filosof v 5. knize
Etiky34 ŕíká, že pohotové jednání je dáno habitem.

Za tretí proto, že dokonalé jednání provází potéšení. Je vykonáno
na základe habitu, který se stal čímsi na zpúsob pŕirozenosti, a tak
sobé odpovídající činnost shledává jakoby pŕirozenou a v dúsledku
toho i potéšující. Soul ad je totiž príčinou potéšení. Proto Filosof ve
2. knize Etiky35 pokládá potčšení z konaného díla za známku habitu.

31 Srov. STh l, q. 83, a. 1.

32 Srov. AVERROES,Deanima III, eomm. 18.

33 Srov. AUGUSTIN, De bono coniugali, e. 21 (PL 40, 390).

34 Daný výrok se v Aristotelové Etice nenachází,

35 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, 3 (1104 b4).
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1. Ad primum ť-rgo dicendum, quod sicut potestas, ita et virtus
accipitur dupliciter- Uno modo materialiter, prout dicimus, id quod
possumus, esse nostram potentiam; et sie Augustinus bonum usum
liberi arbitrii dicit esse virtutem. Alio modo essentialiter; et sie
neque potentia neque virtus est actus.

2. Ad secunduin dicendum, quod mereri dupliciter accipitur.
Uno modo proprie; et sie nihil aliud est quam facere aliquam actio-
nem unde aliquis sibi iuste acquirat mercedem. Alio modo impro-
prie; et sie quaelibet conditio quae facit hominem aliquo modo dig-
num, meritum dicitur; ut si dicamus, quod species Priami meruit
imperium, quia digna imperio fuit.

Praemium ergo cum merito debeatur, debetur quodammodo et
qualitati habituali, per quam aliquis redditur idoneus ad praemium:
et sie debetur parvlJis baptizatis. Et iterum debetur merito actuali;
et sie non debetur virtuti, sed actui virtutis. Et tamen etiam parvulis
quodammodo redditur ratione meriti actualis, in quantum ex merito
Christi sacramenturi efficaciam habet, quo regenerantur ad vitam.

3. Ad tertium (icendum, quod Augustinus dicit, virtutes esse
maxima bona, non simpliciter, sed in genere; sicut et ignis di ci tur
subtilissimum corp.>rum. Unde non sequitur quod nihil sit in nobis
ipsis virtutibus me~us; sed quod sint de numero eorum quae sunt
maxima bona secundum genus suum. .

4. Ad quarturn Mcendum, quod sicut in vita est perfectio habi-
tualis quae est virtss, et perfectio actualis quae est virtutis actus;
ita etiam in ipsa pa:ria felicitas est perfectio actualis, procedens ex
aliquo habitu consummato. Unde etiam philosophus in I Ethic. di-
cit, quod felicitas est operatio secundum virtutem perfectam.

5. Ad quintum d.cendum, quod actus vitiosus directe tollit actum
virtutis per modum:ontrarietatis; ipsum vera virtutis habitum tollit
per accidens, in qmntum separatur a causa virtutis infusae, scilicet
a Deo. Unde Is., LI):, 2: peccata vestra diviserunt inter vos et Deum
vestrum. Et propter hoc virtutes acquisitae, per unum actum vitio-
sum non tolluntur.
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Knámitkám
1. Ctnost se stejné jako moc chápe dvojím zpňsobern. Za prvé

materiálne, když ŕíkáme, že to, co múžeme, je v naší moci. A v tomto
smyslu Augustin nazývá dobré užití svobodného rozhodování ctností.
Za druhé esenciálne, kdy potence ani ctnost nejsou aktem.f

2. Zásluha se chápe dvojím zpúsobem. Za prvé ve vlastním
smyslu, což není nic jiného než výkon nejaké činnosti, za kterou
múže nékdo získat odmenu. Za druhé v nevlastním smyslu, kdy se
jakékoli okolnosti, které délají človeka hodným néčeho, nazývají zá-
sluhou, napr. když ŕekneme, že Priamňv rod si zasluhuje vládn out,
neboŕ je vlády hoden.

Odmena je dána za zásluhu, a proto pŕísluší habituální kvalite;
kterou se nékdo stává zpúsobilým odmeny, jak je tomu napr. u po-
kŕténých malých détí. A vedle toho je dána za aktuální zásluhu.
Tímto zpúsobem není dána za ctnost, ale za ctnostný čin. Odmena
za aktuální zásluhu je však dána i malým détem, nakolik má svátost
účinnost znovuzrození kvúli zásluhám Kristovým.

3. Augustin ŕíká, že ctnosti jsou nej vyššími dobry nikoli naprosto,
ale v rámci určitého rodu, podobne jako se o ohni ŕíká, že je nej jem-
nejší ze všech teles. Proto z toho neplyne, že v nás není nic lepšího
než ctnosti, ale pouze to, že ctnosti patrí mezi ty skutečnosti, které
jsou nej lepší v rámci svých rodu.

4. Tak jako je v živote habituální dokonalos tí ctnost a aktuální
dokonalostí ctnostný čin, tak je i štéstí v nebeské vlasti aktuální
dokonalostí vycházející z nejakého dokonaného habitu. Proto Filo-
sof v 1. knize Etiky37 ŕíká, že štéstí je činností sledující dokonalou
ctnost.

5. Neŕestný čin pŕímo je kontrárním protikladem ctnostného
činu. Samotný habitus ctnosti však odnímá pouze akcideniálnč, na-
kolik človeka oddéluie od pfíčiny vlité ctnosti, tj. od Boha. Proto ŕíká
Izaiáš 59, 2: ,,]sou to vaše hŕíchy, co vás oddéluje od vašeho Boha."
Získané ctnosti však jedním neŕestným činem odňaty nejsou.

36 Esenciálne vzato, tj. z hlediska toho, co presne vec samotná je, nepatrí ctnost do
kategorie aktu, ale do kategorie kvality. Srov. výše pozn. 2.

37 Srov. ARISTOTELÉS, sa: Nic. I,8 (1098 b30 a 1099 a24).
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6. Ad sextum dicen1dum, quod ilIa definitio philosophi potest
dupliciter intelligi. Une' modo materialiter, ut per virtutem intelli-
gamus id in quod virtuš potest, quod est ultimum inter ea in quae
potentia potest; sicut viirtus eius qui potest ferre centurn libras, est
in eo in quantum potes! ferre centurn libras non in quantum ferre
potest sexaginta. Alio modo potest intelligi essentialiter; et sie virtus
dicitur ultimum potentiae, quia designat potentiae complementum;
sive id per quod potenti- comp le tur, sit aliud apotentia, sive non.

7. Ad septirnum dicendum, quod non est similis ratio de potentiis
sensitivis et rationabili\::,us, ut dictum est.

8. Ad octavum dicer1dum, quod dispositio ad aliquid dicitur id
per quod aliquid rnoventr in illud consequendum. Motus autern ha-
bet quandoque terrninum in eodem genere, sicut motus alterationis
est qualitas; unde dispoi>itio ad hunc terminum semper est eiusdem
generis cum termino. Quandoque vero habet terminum alterius ge-
neris, sicut alterationis terminus est forma substantialis; et sie dis-
positio non est semper eiusdem generis cum eo ad quod disponit;
sicut calor est dispositio ad formam substantialem ignis.

9. Ad non um dicenJum, quod dispositio dicitur tribus modis.
Uno modo per quam nlateria disponitur ad formae receptionern,
sicut calor est dispositic ad formam ignis. Alio modo per quam
aliquod agens disponitur ad agendum, sicut velocitas est dispositio
ad cursum. Tertio modo dispositio dicitur ipsa ordinatio aliquorum
ad invicem; et hoc modO dispositio ab Augustino sumitur. Dispo-
sitio vera contra habitum dividitur primo modo; ipsa vera virtus,
dispositio est secundo [liodo.

10. Ad decimum dicťndum, quod nulla res est adeo stabilis, quae
non statim ex se deficiat sua causa deficiente. Unde non est mirum,
si deficiente coniunctiore ad deum per peccatum mortale, deficiat
virtus infusa. Nec hoc remgnat suae immobilitati, quae intelligi non
potest nisi sua causa malente.

ll. Ad undecimum dicendum, quod ad utrasque operationes
habitu indigemus; ad n1turales quidem tribus rationibus superius
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6. Filosofovu definici ctnosti je možné chápat dvojím zpňsobem.

Za prvé materiálne, kdy ctnost či sílu chápeme jako to, co s ní
mu žeme dosáhnout, tj. to, kam lze až nej dál zajít od pouhé možnosti,
napr. síla toho, kdo unese sto liber, spočívá v tom, že unese sto liber,
a ne v tom, že unese šedesát liber. Za druhé ji lze chápat esenciálne.
V tomto smyslu je ctnost nejvzdálenéjší potenci proto, že označuje
její naplnení, ať už je to, čím je potence naplnéna, nčco od potence
odlišného, nebo nikoli.

7. V tomto smyslu nelze smyslové a rozumové potence srovnávat,
jak bylo ŕečeno výše.38

8. Dispozicí k néčemu se nazývá to, čím je néco pohybováno
k dosažení oné veci. Pohyb nékdy končí v témže rodu jako je sám,
napr. cílem pohybu alterace je kvalita, a dispozice k néčemu tako-
vému je pak vždycky stejného rodu jako to, kam pohyb dospívá.
Nékdy ale pohyb končí v oblasti jiného rodu, napr. když alterace
vede k nové substanciální forme.39 Dispozice tak není vždy téhož
rodu jako to, k čem u disponuje. Teplo je napríklad dispozicí pro
substanciální formu ohné.i"

9. O dispozici se mluví ve tŕech významech. Za prvé tak, že mate-
rie je disponována k pŕijetí formy, napr. teplo je dispozicí pro formu
ohne. Za druhé tak, že je nejaký činitel disponován k púsobení, napr.
rychlost je dispozicí pro beh. Za tretí se dispozicí nazývá samotné
vzájemné uspoŕádání nejakých vecí. A tímto zpňsobem bere dis-
pozici Augustin. Od habitu se odlišuje dispozice v prv ním smyslu.
Ctnost je ale dispozicí ve druhém smyslu.

10. Nic není stabilní tak, že by to nemohlo zaniknout ihned
po vymizení své príčiny. Proto se nelze divit tomu, že se po preru-
šení spojení s Bohern, které zaniká smrtelným hŕíchem, vlitá ctnost
ztrácí. To nepopírá neotŕesitelnost vlitých ctností, o které je možné
mluvit pouze za trvání jejich príčiny.

ll. Habity potrebujeme kvúli obéma typňm činností. K pŕiro-
zeným činnostem je potrebujeme z dňvodú uvedených výše." K zá-

38 Srov. výše odpoveď tohoto článku.
39 Jestliže napríklad zvyšujeme teplotu papíru, po nejaký čas se mení pouze kvalita

(teplota), čili dochází k alteraci, ale v jistém okamžiku dojde ke spálení papíru,
tedy ke zmene substanciální formy.

40 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Quodl., q. 7, a. 4.
41 Srov. výše odpoveď tohoto článku.
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positis; ad meritorias autem iasuper, ut naturalis potentia elevetur
ad id quod est supra naturam ex habitu infuso. Nec hoc removetur ex
ho.c quod deus in nobis operatur; quia ita agit in nobis, quod et nos
agimus; unde habitu indigemus, quo sufficienter agere possimus.

12. Ad duodecimum dicendum, quod omnis forma recipitur in
sua supposito secundum modum recipientis. Proprietas autem ratio-
na1is potentiae est ut in opposita possit, et ut sit domina sui actus.
Unde nunquam per formam habitualem receptam cogitur potentia
rationalis ad similiter agendum; sed potest agere vel non agere.

13. Ad decimumtertium dicendum, quod ilIa quae in sola electio-
ne consistunt facile est quod qualitercumque fiant; sed quod debito
modo fiant, scilicet expedite, firmiter, et delectabiliter, hoc non est
facile; unde ad hoc habitibus virtutum indigemus.

14. Ad decimumquartum dicendum, quod omnes motus anima-
lium vel hominum, qui de novo incipiunt, sunt ab aliquo movente
moto, et dependent ab aliquo priori actu existente; et sie habitus de
se actum non elicit, nisi ab aliquo agente excitatus.

15. Ad decimumquintum dicendum, quod virtus est medium
inter passiones, non quasi aliqua passio media; sed actio, quae in
passionibus medium constituit.
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služným činnos tem je potrebujeme navíc proto, aby byla pŕirozená
schopnost vii tým habitem pozvednuta k tomu, co je nadpŕirozené.
To není popŕeno ani tím, že v nás púsobí Buh, neboť ten v nás púsobí
to, že my sami jednáme. Potrebujeme tedy habitus, abychom mohli
jednat odpovídajícím zpúsobem.

12. Každá forma je svým subjektem pfijímána podle povahy to-
hoto subjektu. Rozumové potenci je vlastní to, že múže vybírat mezi
protiklady a že má vládu nad svým jednáním. Rozumová potence
tedy nikdy nemúže být pŕijetím habituální formy nucena k odpoví-
dajícímu jednání. Muže jednat, ale inejednat.

13. To, co spočívá pouze ve volbé, je v jistém smyslu snadné,
avšak to, co má být učinéno žádoucím zpúsobem, tj. uvoInene, pevne
a s potešením, snadné není. K tomu potrebujeme habity ctností.

14. Všechny nove začínající pohyby zvíŕat i lidí jsou néčím uv á-
dény do pohybu a závisí tak na néčem, co již aktuálne existuje. Ha-
bitus tak sám ze sebe vyvolává nejaký akt pouze tehdy, je-li uveden
do činnosti nejakým činitelem.

15. Ctnost je stŕedovou pozicí mezi vášnémi nikoli jako nejaká
stredová vášeň, ale jako činnost, která ustanovuje stŕedovou pozici
samotných vášní.


