
ARTICULUS 12

I?uodecimo quaeritur utrum virtutes inter se distinguanrur, Quae.
ntur de distinctione virtutum. Et videtur quod non recte virtutes
distinguantur.

. ~. Moralia enim recipiunt speciem ex fine. Si igitur virtutes
dIstlllguantur secundum speciem, oportet quod hoc sit ex parte finis.
Sed non ex parte finis proximi: quia sie essent infinitae virtutes
secundum speciem. Ergo ex parte finis ultimi. Sed finis ultimus
vírturum est unus tantum, scilicet Deus, sive felicitas. Ergo est una
tantum virtus.

2. Praeterea, ad unum finem pervenitur una operatione. Dna
autern operatio est ex una forma. Ergo ad unum finem ordinatur
homo per unam formam. Finis autern hominis est unus: scilicer
felicitas. Ergo et virtus, quae est forma per quam homo ordinatur ad
felicitatem, est una tantum.

3. Praeterea, formae et accidentia recipiunt numerum secundum
materiam vel subiectum. Subiectum autern virtutis est anima vel. . ,
po~entla ammae. Ergo vide tur quod virtus sit una tantum, quia
anirna est una; vel saltem quod virtutes non excedant numerum
potentiarum ani mae.

4. Praeterea, habitus distinguuntur per obiecta, sicut et potentiae.
Cum ergo virtutes sint quidam habitus: videtur quod eadem sit ratio
distinctionis virturum et porentiarum animae; et sie, virtutes non
excedunt numerum potentiarum animae.

5. Sed ~icendum, quod habitus distinguuntur per actus, et non
p~r.potentlas. Sed contra, principiata distinguuntur secundum prin-
CIpIa, et non econverso; quia ab eodem res habent esse et unirarern.
Sed habitus sunt principia actuurn. Ergo magis distinguuntur actus
penes habitus quam econverso.

6. Praeterea, virtus necessaria est ad hoc quod homo inclinetur ad
id quod est virtutis per modum naturae: est enim virtus, ut Tullius

ČLÁNEK DVANÁCTÝ

ODLIŠUJÍ SE CTNOSTI OD SEBE NAVZÁJEM?321

Za dvanácté se ptáme, zda se ctnosti od sebe navzájem odlišují.
Ptáme se na rozdíly mezi ctnostmi. A zdá se, že není správné ctnosti
rozlišova t.

l. Morální záležitosti jsou druhove určeny svým cílem. Jestliže
se tedy ctnosti liší co do druhu, musí to být dáno jejich cílem.
Nernúže se ale jednat o cíl nej bližší, protože to by znamenalo, že
je nekonečné množství druhu ctnostÍ. Musí to tedy být dáno jejich
cílem posledním. Poslední cíl ctností je ale pouze jeden, a to je Buh
nebo štéstí. Existuje tedy pouze jediná ctnost.

2. K jednomu cíli se dochází jednou činností a jedna činnost
pochází z jedné formy. K jednomu cíli tedy človeka smeruje jedna
forma. Cíl človeka je však jeden, tj. štéstí. Tedy i ctnost, což je forma,
kterou je človek nasmérován ke štéstí, je pouze jedna.

3. Formy a akcidenty se numericky rozrňzňují na základe materie
nebo subjektu.322 Subjektem ctnosti je však duše nebo potenee duše.
Zdá se tedy, že existuje pouze jedna ctnost, protože duše je jedna,
nebo pŕinejmenším počet ctností neprevyšuje počet potencí duše.

4. Habity se rozlišují na základe svých predmetu, stejné jako
potence. A protože jsou ctnosti jakýmisi habity, zdá se, že rozdíl
mezi ctnostmi má stejný dúvod jako rozdíl mezi potencemi duše. To
znamená, že ctností není více než potencí duše.

5. Avšak: Habity se rozlišují na základe aktu, nikoh potencí, Na
druhé strane: To, co vychází z nejakých principii, se rozlišuje na
základe téchto principii a ne naopak, neboť véc má své bytí i jednotu
z téhož principu. Habity jsou však principy aktu činnostÍ. Spíše se
tedy rozlišují akty podle habitň než naopak.

6. Ctnost je nezbytná, aby mel človek sklon na zpňsob pŕiro-
zenosti k tomu, co dané ctnosti odpovídá. Ctnost je totiž, jak ŕíká

321 Paraleiní texty: STh l-II, q. 62, a. 2; In III Sent., d. 23, q. 1, a. 4, q. 1, a. 3, ad 4; De
Vérit. q. 14, a. 3, ad 9.

322 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l, q. 29, a. 1, a q. 39, a. 3.



208 QD De virtutibus, q. l Článek dvanáctý 209
dicit, habitus in modum naturae rationi consentaneus. Ad id igi-
tur ad quod ipsa potentia naturaliter inclinatur, non indiget homo
virtute. Sed voluntas hominis naturaliter inclinatur ad ultimum fi-
nem. Ergo circa ultimum finem non est necessarius homini aliquis
habitus virtutis; propter quod nec philosophi posuerunt aliquas vir-
tutes quarum obiectum esset felicitas. Nec ergo nos debemus ponere
aliquas virtutes theologicas, cuius obiectum sit Deus, qui est ultimus
finis.

7. Praeterea, virtus est dispositio perfecti ad optimum. Sed fides
et spes imperfectionem quamdam important; quia fides est de non
visis, spes de non habitis, propter quod, cum venerit quod perfectum
est, evacuabitur quod ex parte est, ut dicitur I Cor. XIII, v. 10. Ergo
fides et spes non debent poni virtutes.

8. Praeterea, ad Deum non potest aliquis ordinari nisi per in-
tellectum et affectum. Sed fides sufficienter ordinat intellectum
hominis in Deum, caritas autem affectum. Ergo praeter fidem et
caritatem non debet poni spes virtus theologica.

9. Praeterea, id quod est generale omni vinu ti, non debet poni
specialis virtus. Sed caritas videtur esse communis omnibus vinu-
tibus; quia ut dicit Augustinus in Lib. De moribus ecclesiae, nihil
aliud est virtus quam ordo amoris: ipsa etiam caritas dicitur esse
forma omnium virtutum. Ergo non debet poni una specialis virtus
inter theologicas.

10. Praeterea, in Deo non solum consideratur veritas quam respi-
cit fides, vel sublimitas quam respicit spes, vel bonitas quam respicit
caritas; sed sunt plura alia quae Deo attribuuntur: ut sapientia, po-
tentia et huiusmodi. Ergo videtur quod sit vel una tantum virtus
theologica, quia omnia illa unum sunt in Deo; vel quod sint tot
virtutes theologicae, quot sunt quae attribuuntur Deo.

ll. Praeterea, virtus theologica est cuius actus immediate ordi-
natur in Deum. Sed plura alia sunt talia: sicut sapientia quae con-

Tullius,323 habitus na zpúsob pŕirozenosti, který je v souladu s ro-
zumem. K tomu, k čemu má sama potence pŕirozený sklon, človek
nepotrebuje ctnost. Vôle človeka však má pŕirozený sklon k posled-
nímu cíli. Ohledné posledního cíle tedy pro človeka není nezbytný
žádný habitus ctnosti. Proto také filosofové nepŕedpokládali nejaké
ctnosti, jejichž pŕedmétern by bylo štestL324 A proto ani my nemu-
síme pŕedpokládat nejaké teologické ctnosti, jejichž pŕedmétem by
byl Bňh, který je posledním cílem.

7. Ctnost je dispozice dokonalého k dosažení toho nejlepšího.F'
Víra a nadéje však s sebou nesou jakousi nedokonalost, neboť víra
neznamená vidét a nadéie neznamená mít. "Když totiž pŕijde to, co
je dokonalé, pak to, co je částečné, zanikne," jak se praví v l Kor 13,
10. Víru a nadéji tedy nelze ŕadit mezi ctnosti.

8. K Bohu se nékdo môže vztahovat pouze intelektem a vôlL326

K Bohu však intelekt človeka dostatečné vztahuje víra a vôli zase
láska. VedIe víry a lásky tedy není nutné pŕedpokládat teologickou
ctnost nadéje.

9. To, co je společné všem ctnostem, nezakládá nejakou zvláštní
ctnost. Láska se však zdá být néčím společným pro všechny ctnosti,
neboť jak praví Augustin v knize O zpúsobu života církve,327 ctnost
není nic jiného než rád lásky (amor). Samotné lásce se pak ŕíká forma
všech ctností, Není tedy treba pŕedpokládat, že se jedná o nejakou
speciální teologickou ctnost.

10. V Bohu není pouze pravda, k níž se upíná ví ra, ale i velikost,
ke které se upíná nadéje, a dobrota, ke které se upíná láska. Existuje
ale mnoho dalších božských vlastností, napr. moudrost, moc apod.
Zdá se tedy, že existuje bud' pouze jedna teologická ctnost, neboť
všechny ony vlastnosti jsou v Bohu jedno, nebo je tolik teologických
ctností, kolik je vlastností, které pŕipisujeme Bohu.

ll. Teologická ctnost je ctnost, jejíž akt bezprostredne smeruje
k Bohu. Takových ctností je ale mnoho, napr. moudrost, která nazírá

323 Srov, CICERO, De inventione rhetorica, 1. Il, c. 53; srov. výše a. 6, obj. 4.

324 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, In Ethic. l, lect. 12.

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

326 Dosl. per intellectum et affectum. "Afektem" se u Tomáše označuje ivoiní vztahování
se k dobru duchovnímu, pŕekládáme tedy jako .vúle",

327 Srov. AUGUSTIN, De moribus ecclesiae, c. IS (PL 32, 1322).
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templatur Deum, timor qui reveretur ipsum, religio quae colit eum.
Ergo non sunt tantum tres virtutes theologicae.

12. Praeterea, finis est ratio eorum quae sunt ad finern. Habitis
igitur virtutibus theologicis, quibus homo recte ordinatur ad Deum,
videtur superfluum ponere alias virtutes.

13. Praeterea, virtus ordinatur ad bonum: est enim virtus quae
bonum facit habentern, et opus eius bonum reddit. Sed bonum est
tantum in voluntate et in appetitiva parte; et sic videtur quod non
sint aliquae virtutes intellectuales.

14. Praeterea, prudentia est quaedam virtus intellectualis. Ipsa
autem ponitur inter morales. Ergo videtur quod moral es virtutes
non distinguantur ab intellectualibus.

15. Praeterea, scientia moralis non tractat nisi moralia. Tractat
autem scientia moralis de virtutibus intellectualibus. Ergo virtutes
intellectuales sunt morales.

16. Praeterea, id quod ponitur in definitione alicuius, non dis-
tinguitur ab eo. Sed prudentia ponitur in definitione virtutis mora-
lis: est enim virtus moralis, habitus electivus in medietate consistens
determinata secundum rectam rationem, ut dicitur II Ethic.: ratio
en im agibilium est prudentia, ut dicitur VI Ethic. Ergo morales
virtutes non distinguuntur a prudentia.

17. Praeterea, sicut prudentia pertinet ad cognitionem practi-
cam, ita et ars. Sed praeter artem non sunt aliqui habitus in ap-
petitiva parte ordinati ad operandum artificialia. Ergo pari ratione
nec praeter prudentiam sunt aliqui habitus virtuosi in appetitu ad
operandum agibilia; et ita videtur quod non sint aliquae virtutes
morales distinctae a prudentia.

18. Sed dicendum, quod idea arti non respondet aliqua virtus in
appetitu, quia appetitus est singularium, ars autern universalium.

Boha, bázeň, která prokazuje Bohu úctu, nebo zbožnost, která se mu
klaní. Teologické ctnosti tedy nejsou pouze tŕi,

12. Cíl zdúvodňuje to, co k cíli smeruje. Máme-li tedy teologické
ctnosti, jimiž je človek správne nasmérován k Bohu, zdají se ostatní
ctnosti nadbytečné.

13. Ctnost zaméŕuje človeka k dobru, neboť je tím, co delá svého
nosi tele a jeho dílo dobrým. Dobro je však pouze ve vúli a ve snaživé
části duše. Zdá se tedy, že nejsou žádné ctnosti rozumové.

Sed contra, Aristoteles dicit II Ethic., quod ira semper est circa
singularia: sed odium est etiam universalium; habemus enim odio

14. Prozíravost je jednou z rozumových ctností. Je však ŕazena
mezi ctnosti morální. Zdá se tedy, že morální ctnosti se neodlišují
od rozumových.

15. Morální veda pojednává pouze o morálních záležitostech.
Zabývá se však i rozumovými ctnostmi. Rozumové ctnosti jsou tedy
totéž co morální.

16. To, co se klade do definice nejaké veci, se od té to veci ne-
odlišuje. Avšak prozíravost je kladena do definice morální ctnosti,
neboť morální ctnost je habitus volby spočívající ve stŕedové pozici
určovaný správným úsudkem, jak se ŕíká ve 2. knize Etiky. 328 A pro-
zíravost je úsudek o jednání, jak se ŕíká v 6. knize Etiky.329 Morální
ctnosti se tedy neodlišují od prozíravosti.

17. Umení330 patrí stejné jako prozíravost do oblasti praktického
poznání. VedIe umení ale neexistují žádné habity sméŕující k vytvá-
ŕení výrobku, které by patŕily snaživé části duše. Ze stejného dúvodu
tedy nebudou ani vedIe prozíravosti jiné habity ctností zaméŕené
k činnosti, které by patŕily snaživosti. Zdá se tedy, že neexistují
žádné morální ctnosti odlišné od prozíravosti.

18. Avšak: Ve snaživosti neexistuje žádná ctnost, která by odpo-
vídala umení, protože snaživost se týk á jednotlivin, kdežto umení
obecnin. 331

Na druhé strane: Aristotelés ve 2. knize Etiky332 praví, že hnev
se týká vždycky jednotlivin, kdežto nenávist i obecnin. Máme totiž

328 Srov. ARISTOTELÉS, Elh. Nic. II, 6 (1107 al).
329 Srov. ARISTOTELÉS, Elh. Nic. VI, 5 (1140 b20).
330 Srov.TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 57, a. 3.
331 Smyslová snaživost je jako vše ve smyslové oblasti zaméŕená k jednotlivinám,

kdežto schopnosti intelektové části duše k obecnému.
332 Srov.ARISTOTELÉS, Rhetorica, II 4 (1382 a4).
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omne latronum genus. Odium autem ad appetitum pertinet. Ergo
appetitus est respectu universalium.

19. Praeterea, unaquaeque potentia naturaliter tendit in suum
obiectum. Obiectum autem appetitus est bonum apprehensum. Ergo
appetitus naturaliter tendit in bonum ex quo est apprehensum. Sed
ad apprehendendum bonum sufficienter nos perficit prudentia. Ergo
praeter prudentiam non est necessarium nos habere aliquam vir-
tutem aliam moralem in appetitu, cum ad hoc sufficiat inclinatio
naturalis.

20. Praeterea, ad virtutem suffici t cogni tio et opera tio. Sed u trum-
que horurn habetur per prudentiam. Ergo praeter prudentiam non
oportet ponere alias virtutes morales.

21. Praeterea, sicut appetitivi habitus distinguuntur penes obiec-
ta, ita et habitus cognoscitivi. Sed de omnibus moralibus est unus
habitus cognoscitivus, vel scientia moralis circa omnia moralia, vel
etiam prudentia. Ergo et una tantum est in appetitu virtus moralis.

22. Praeterea, ea quae conveniunt in forma, et differunt solum in
materia, sunt unum specie. Sed omnes virtutes morales conveniunt
secundum id quod est formale in eis, quia in omnibus est medium
acceptum secundum rationem rectam; non autem differunt nisi pe-
nes materias. Ergo non differunt specie, sed numero tantum.

23. Praeterea, ea quae differunt specie, non denominantur ad
invicem. Sed virtutes morales denominant se ad invicem: quia, ut
Augustinus dicit, oportet quod iustitia sit fortis et temperata, et tem-
perantia iusta et fortis, et sie de aliis. Ergo virtutes non distinguuntur
ad invicern.

24. Praeterea, virtutes theologicae et cardinales, sunt principa-
liores quam morales. Sed virtutes intellectuales non dicuntur cardi-
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v nenávisti všechny druhy zlodéjň. Nenávist však patŕí ke snaživosti.
Snaživost se tedy rnúže týkat i obecnin.

19. Každá potence pŕirozené tíhne ke svému predmetu. Predme-
tem snaživosti je však poznané dobro.333 Snaživost tedy pŕirozené
tíhne k poznanému dobru. Avšak k poznání dobra nám postačuje
prozíravost. Vedle prozíravosti tedy není nutné mít nejakou jinou
morální ctnost ve snaživosti, protože postačuje pŕirozený sklon.

20. Ke ctnosti postačuje poznání a činnost. Obojí však máme
díky prozíravosti. Vedle prozíravosti tedy není potreba pŕedpokládat
žádné jiné morální ctnosti.

21. Poznávací habity se stejné jako snaživé habity rozlišují podle
svých predmetu. Všech morálních činností se však týká jeden po-
znávací habitus, což je morální vedení vztahující se ke všemu mo-
rálnímu nebo i prozfravost.ľ" Také ve snaživosti tedy existuje jedna
morální ctnost.

22. To, co se shoduje formou a liší se pouze materií, je jednoho
druhu.33S Všechny morální ctnosti se však shodují v tom, co je v nich
formální, neboť u všech existuje stredová pozice určená správným
úsudkem, a odlišují se pouze co do toho, co je v nich materiální.
Neliší se tedy druhove, ale pouze numericky.

23. To, co se odlišuje druhove, se nevypovídá osobe navzájem.
Avšak morální ctnosti se osobe navzájem vypovídají, protože Au-
gustin ríká,336 že spravedlnost musí být statečná a uméŕená a umé-
ŕenost spravedlivá a statečná apod. Ctnosti se tedy od sebe navzájem
neodlišuií,

24. Teologické a kardinální ctnosti jsou pŕednéjší než ostatní mo-
rální ctnosti. O rozumových ctnostech se však nemluví jako o kar-

333 Lat. bonum apprehensum.
334 Morální vedení se týká morálky obecne, kdežto prozíravost jednotlivých situací.

Srov. výše a. 6, ad 1.
my príp"ade ctností predstavuje materiál ní prvek jejich predmet. Srov. TOMÁŠ

AKYINSKÝ, STh l-II, q. 57, a. 2. Srov. níže a. 13; dále STh l-II, q. 64, a. 1.

336 Srov. AUGUSTIN, De Trin. YI,4 (PL 42, 927).
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nales, neque theologicae. Ergo nec morales debent dici cardinales,
quasi principales.

25. Praeterea, tres ponuntur ani mae partes; scilicet rationalis,
irascibilis et concupiscibilis. Ergo si sunt aliquae virtutes principa-
les, videtur quod sint tres tantum.

26. Praeterea, aliae virtutes videntur istis principaliores; sicut est
magnanimitas, quae opera tur magnum in omnibus virtutibus, ut di-
citur IV Ethic.; et humilitas, quae est custos virtutum; mansuetudo
etiam videtur esse principalior quam fortitudo, cum sit circa iram,
aqua denominatur irascibilis; liberalitas et magnificentia, quae dant
de suo, videntur esse principaliores quam iustitia quae reddit alteri
debitum. Ergo istae non sunt virtutes cardinales, sed magis aliae.

27. Praeterea, pars non distinguitur a suo toto. Sed aliae virtu-
tes ponuntur a Tullio, partes istarum quatuor: scilicet prudentiae,
iustitiae, fortitudinis, et temperantiae. Ergo saltem aliae virtutes mo-
rales non distinguuntur ab istis; et sie videntur virtutes non recte
distingui.

Set contra
est quod l Cor. XIII, 13, dicitur: nunc autem manent fides, spes,
caritas, tria haec; et Sap. VIII, 7: sobrietatem et prudentiam docet,
et iustitiam, et virtutem.

Respondeo.
Dicendum quod unumquodque diversificatur secundum speciem
secundum id quod est formale in ipso. Formale autem in unoquoque
est id quod est completivum definitionis eius. Ultima enim diffe-
rentia constituit speciem: unde per eam differt definitum secundum
speciem ab aliis; et si ipsa sit multiplicabilis formaliter secundum
diversas rationes, definitum in species diversas dividitur secundum
ipsius diversitatem.
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dinálních nebo teologických. Ani o morálních ctnostech se tedy
nemusí mluvit jako o kardinálních, jako by byly prednejší.337

25. Existují th části duše: rozumová, vznétlivá a dychtivá. [sou-li
nejaké pŕednéjší ctnosti, zdá se, že jsou pouze th.

26. Nékteré ctnosti se zdají být pŕednéjší než jiné. Napríklad
velkodušnost, která koná velké veci ve všech ctnostech, jak se ŕíká
ve 4. knize Etiky.338 Pokora je zase strážkyní ctností. Tichost se pak
zdá být pŕednéjší než statečnost, neboť se týk á hnevu, se kterým
souvisí vznétlivost. Štédrost a velkorysost, které dávají ze svého, se
zdají být pŕednéiší než spravedlnost, která navrací pouze to, co je
dlužné. Kardinální tedy nejsou ony čtyŕi ctnosti, ale spíše ctnosti
jiné.

27. Část se neodlišuje od svého celku, k némuž náleží. Tullius339

však nékteré ctnosti označuje jako části onéch čtyŕ ctností - prozí-
ravosti, spravedlnosti, statečnosti a uméŕenosti. Pŕinejmenším tyto
ctnosti se tedy od onéch čtyŕ neodlišují. Zdá se proto, že se ctnosti
rozlišují nesprávne.

Na druhé strane
V l Kor 13, 13 se ŕíká: "Nyní tedy zústává víra, nadéie a láska,

tyto th." A v Mdr 8, 7: "Učí stŕízlivosti a prozíravosti, spravedlnosti
a síle.,,340

Odpoveď
[soucna se druhove rozrňzňují podle toho, co je v nich formálního.
Formální je pak v každém jsoucnu to, co naplňuje jeho definici.
Poslední diference totiž ustavuje druh, a proto se jejím prostŕednic-
tvím definované jsoucno druhove odlišuje od jsoucen jiných. Pokud
je tato diference na základe rôzných rys u formálne zmnožitelná,
rozrúzňuje se definované podle téchto rysú na rúzné druhy.

337 Srov. výše a. 7, konec odpovedi. Podie Tomáše jsou morální ctnosti ctnostrni
v pravérn smyslu slova, nicméné nejsou vznešenéjší než ostatní ctnosti. Srov. 5Th
l-II, q. 61, a. l, obj. 3.

338 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. IV, 3 (1123 b30); srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, 5Th
l-II, q. 61, a. 3, obj. 1.

339 Srov. CICERO, De inventione rhetorica II, 53-54.
340 Tomáš zde odkazuje na čtvefici kardinálních ctností, nicrnéné nejde o presnou ter-

minologickou shodu. Latinský text uvádí stŕízlivost (sobrietas) namísto obvyklého
označení uméŕenosti (temperantia) a sí1u (virtus) namísto statečnosti (jortitudo).
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Illud autern quod est compIetivum et ultimum formale in de-
finitione virtutis, est bonum: nam virtus universaliter accepta sie
definitur: virtus est, quae bonum facit habentern, et opus eius bo-
num reddit: ut patet in Lib. Ethic. Unde et virtus hornin is, de qua
loquimur, oportet quod diversificetur secundum speciem, secundum
quod bonum ratione diversificatur.

Cum autem homo sit homo in quantum rationalis est; oportet
hominis bonum esse eius quod est aliquaIiter rationale. Rationalis
autem pars, sive intellectiva, comprehendit et cognitivam et appetiti-
varn. Pertinet autem ad rationalem partem non soIum appetitus, qui
est in ipsa parte rationali, consequens apprehensionem intellectus,
qui dicitur voluntas: sed etiam appetitus qui est in parte sensitiva
horninis, et dividitur per irascibilem et concupiscibilem. Nam etiam
hic appetitus in homine sequitur apprehensionem rationis, in quan-
tum imperio rationis obedit; un de et participare dicitur aliqualiter
rationem. Bonum igitur hornin is est et bonum cognitivae et bonum
appetitivae partis.

Non autem secundum eamdem rationem utrique parti bonum
attribuitur. Nam bon um appetitivae parti attribuitur formaliter, ip-
sum enim bonum est appetitivae partis obiectum: sed intellectivae
parti attribuitur bonum non formaliter, sed materialiter tantum.
Nam cognoscere verum, est quoddam bon um cognitivae partis; li-
cet sub ratione boni non comparetur ad cognitivam, sed magis ad
appetitivam: nam ipsa cognitio veri est quoddam appetibile.

Oportet igitur alterius rationis esse virtutem quae perficit partem
cognoscitivam ad cognoscendum verum, et quae perficit ratio nem
appetitivam ad apprehendendum bonum; et propter hoc philoso-
phus in Lib. Ethic., distinguit virtutes intellectuales a moralibus:
et intellectuales dicuntur quae perficiunt part ern intellectualem ad
cognoscendum verum, morales autem quae perficiunt partem ap-
petitivam ad appetendum bon um. Et quia bonum magis congrue
competit parti appetitivae quam intellectivae, propter hoc, nomen
virtutis convenientius et magis proprie competit virtutibus appe-
titivae partis quam virtutibus intellectivae; licet virtutes intellecti-
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Avšak to, co naplňuje definici ctnosti a co je posledním forrnál-
ním rysem této definice, je dobro.l" Ctnost se totiž ve své obecnosti
definuje takto: Ctnost je to, co delá svého nosi tele a jeho dílo dob-
rým, jak se ŕíká v knize Etiky.342 Proto se i lidská ctnost, o které
mluvíme, musí druhove rozrúzňovat podIe toho, jak se rozrúzňuje
pojem dobra.

Protože je človek človékern natolik, nakolik je rozumový, musí
být dobro človeka v néiakém smyslu rozumové. Rozumová neboli
intelektová část duše však zahrnuje poznávací a snaživou sílu. K ro-
zumové části duše ovšem nepatrí pouze snaživost, která v samotné
rozumové části duše sleduje poznání intelektu, tj. vňle, ale i snaživost
smyslové části človeka, která se delí na vznétlivost a dychtivost. Také
tato snaživost totiž v človeku sleduje rozumové poznání, nakolik je
poslušná príkazu rozumu. Proto se ŕíká, že má jakýmsi zpňsobem
účast na rozumu.ŕ" Dobro človeka je tedy dobrem jeho poznávací
i snaživé části.

Dobro se však obérna térnto částem nepripisuje ze stejného du-
vodu. Dobro se totiž pripisuje snaživé části formálne, protože je
pŕedmétem snaživé části duše. Rozumové části duše se dobro ne-
pripisuje formálne, ale pouze materiálne. Poznávat dobro je totiž
jakýmsi dobrem pro poznávací část duše, nicméné jakožto dobro se
nevztahuje k poznávací části duše, ale spíše k části snaživé, neboť
samotné poznání pravdy je néco žádoucího, o co se človek snaží.344

Proto musí být ctnost, která pŕivádí poznávací část duše k doko-
nalosti poznání pravdy, jiného typu než ctnost pŕivádéjící snaživou
část duše k dokonalosti zakoušení dobra. Z tohoto dúvodu rozli-
šuje Filosof v Etice34S ctnosti rozumové a morální, kde rozumové
pŕivádéjí rozumovou část duše k poznání pravdy, zatímco morální
pŕivádéjí snaživou část duše k dosažení dobra. A pro to že dobro patrí
snaživé části duše pŕíhodnéii než části rozumové, spojuje se slovo
"ctnost" vhodnéji a pŕesnéii se ctnostmi snaživé části duše než se

341Srov. výše a. 7, počátek odpovedi; dále srov. výše a. I a 2.
342Srov. ARISTOTELÉS, sa: Nic. II, 6 (1106 al S).
343Srov. výše a. 4.
344Srov. výše a. 7.
345Srov. ARISTOTELÉS, sa: Nic. l, 13 (1103 aS).
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vae sint nobiliores perfectiones quam virtutes moral es, ut probatur
VI Ethic.

Cognitio autem veri non est respectu omnium unius rationis.
Alia enim ratione cognoscitur verum necessarium, et verum con-
tingens: et iterum verum necessarium alia ratione cognoscitur si
sit per se notum, sicut intellectu cognoscuntur prima principia; alia
ratione si fiat notum ex ali o, sicut fiunt notae conclusiones per scien-
tiam vel sapientiam circa altissima: in quibus etiam est alia ratio
cognoscendi, eo quod ex hac homo dirigitur in aliis cognoscendis.
Et similiter circa contingentia operabilia non est eadem ratio co-
gnoscendi ea quae sunt in nobis, quae dicuntur agibilia, ut sunt
operationes nostrae, circa quas frequenter contingit errare, propter
aliquam passionern; quarum est prudentia: et ea quae sunt extra
nos anobis factibilia, in quibus dirigit ars aliqua; quorum rectam
aestimationem passiones animae non corrumpunt.

Et idea philosophus ponit VI Ethic., virtutes intellectuales, sei-
li cet sapientiam, et scientiam et intellectum, prudentiam et artern.

Similiter etiam bonum appetitivae partis non secundum eam-
dem rationem se habet in omnibus rebus humanis. Huiusmodi au-
tem bonum in tripartita materia quaeritur; scilicet in passionibus
irascibilis et in passionibus concupiscibilis, et in operationibus nos-
tris quae sunt circa res exteriores quae veniunt in usum nostrum,
sicut est emptio et venditio, loca tio et conductio, et huiusmodi alia.

Bonum enim hominis in passionibus est, ut sie homo in eis se
habeat, quod per earum impetum a rationis iudicio non declinet;
unde si aliquae passiones sunt quae bonum rationis natae sint impe-
di re per modum incitationis ad agendum vel prosequendum, bonum
virtutis praecipue consistit in quadam refrenatione et retractione;
sicut patet de temperantia, quae refrenat et compescit concupiscen-
tias. Si autem passio nata sit praecipue bonum rationis impedire in
retrahendo, sicut timor, bonum virtutis circa huiusmodi passionem
erit in sustinendo; quod facit fortitudo.
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ctnostmi části rozumové, pŕestože jsou rozumové ctnosti vznešenejší
než ctnosti morální, jak se dokazuje v 6. knize Etiky. 346

Poznání pravdy však nemá ve všech pŕípadech stejný charakter.
Iiný charakter má poznání nutné pravdy, jiný pravdy nahodilé. Po-
dobne poznání nutné pravdy má jiný charakter, je-li známá osobe,
napr. rozumové poznání prvních principú, jiný zase je-li známá pro-
stŕednictvírn néčeho jiného, napr. závery získané prostŕednictvím
úsudku vedy nebo moudrostí ohledné nej vyšších vecí, jejichž cha-
rakter poznání je jiný, neboť je jimi človek veden k poznání dalších
vecí. Podobne ohledné našich nahodilých činností nemá stejný cha-
rakter poznání toho, co je v nás a co nazýváme chováním, což jsou
naše činy, kde často dochází k omylu zpňsobenému vášnérni: k nim
se vztahuje prozíravost; a toho, co je mimo nás, což je naše konání,
kde nás vede nejaké umení, jehož správné pojímání není narušeno
vášnérni duše.347

A proto uvádí Filosof v 6. knize Etiky348 rozumové ctnosti, tj.
moudrost, vedení a rozuméní, prozíravost a umení.

Podobne se ani dobro snaživé části duše nevztahuje stejným
zpúsobem ke všem lidským záležitostern. Toto dobro se nachází
v trojím, tj. ve vášních vznétlivosti, vášních dychtivosti a v našich
činnostech ohledné vnéiších vecí, které máme ve svém užívání, napr.
nakupování a prodávání, pronajímání a najímání apod.

Dobro človeka týkající se vášní totiž spočívá v tom, že človek
není jejich pňsobením odklánén od rozumového souzení. Jestliže
tedy nékteré vášne ze své povahy brání dobru rozumu tím, že ho
samy ponoukají k nejaké činnosti, pak dobro ctnosti spočívá pre-
devším v jakémsi krocení a zadržování, jak to lze vidét na príkladu
uméŕenosti, která krotí a udržuje v náležitých mezích žádostivosti.
Avšak jestliže nejaká vášeň spočívá v bránení dobru rozumu tím, že
človeka jaksi zadržuje, jako napr. strach, dobro ctnosti bude to, že
človeka podporuje, jako to delá statečnost.

346 Srov.ARISTOTELÉS,Elh. Nic. VI, 13(1143 b1S-114S all) a X, 7 (1177 a10-1178
alO). Život nazíravý zarnéŕený na poznání, kde se uplatňují rozumové ctnosti, je
vyšší než aktivní politický život, jemuž odpovídají ctnosti morální. Srov.TOMÁŠ
AKVINSKÝ, STh l-II, q. 68, a. 7-8; II-II, q. 23, a. 6, ad 1.

347 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 57, a. 4.
348 Srov. ARISTOTELÉS, sa: Nic. VI, 3 (1139 b17).
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Circa res vera exteriores bonum ratio nis consistit in hoc quod de-
bitam proportionem suscipiant, secundum quod pertinent ad com-
municationem humanae vitae; et ex hoc imponitur nomen iustitiae,
cuius est dirige re, et aequalitatem in huiusmodi invenire.

Sed considerandum est, quod tam bonum intellectivae partis
quam appetitivae est duplex: scilicet bonum quod est ultimus fin is,
et bonum quod est propter finern; nec est eadem ratio utriusque.
Et ideo praeter omnes virtutes praedictas, secundum quas homo
bonum consequitur in his quae sunt ad finern, oportet esse alias
virtutes secundum quas horn o bene se habet circa ultimum finern,
qui Deus est; unde et theologicae dicuntur, quia Deum habent non
solum pro fine, sed etiam pro obiecto.

Ad hoc autem quod moveamur recte in finern, oportet finem
esse et cognitum et desideratum. Desiderium autem finis duo exigit:
scilicet fiduciam de fine obtinendo, quia nullus sapiens movetur ad
id quod consequi non potest; et amorem finis, quia non desideratur
nisi amatum. Et ideo virtutes theologicae sunt tres: scilicet fides, qua
Deum cognoscimus; spes, qua ipsum nos obtenturos esse speramus;
et caritas, qua eum diligimus.

Sie ergo patet quod sunt tria genera virtutum: theologicae, in-
tellectuales et morales et quodlibet genus sub se plures species habet.

1. Ad primum ergo dicendum, quod moralia recipiunt speciem
a finibus proximis; qui tamen non sunt infiniti, si in eis sola dif-
ferentia formalis consideretur: nam fin is proximus uniuscuiusque
virtutis est bonum quod ipsa opera tur, quod differt ratione, ut os-
tensum est in corp. art.

2. Ad secundum dicendum, quod ratio illa procedit in his quae
agunt per necessitatem naturae, quia ea consequuntur finem una
actione et una forma: horna autem ideo habet rationem, quia per
plura et di versa oportet quod ad finem suum perveniat; unde sunt
ei necessariae plures virtutes.

3. Ad tertium dicendum, quod accidentia non multiplicantur in
uno secundum numerum, sed tantum secundum speciem; unde non
oportet unitatem vel multitudinem in virtutibus considerari secun-
dum subiectum, quod est anima, vel potentiae eius, nisi quatenus
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V oblasti vnéjších vecí spočívá dobro rozumu v tom, že tyto jsou
pŕiméŕené tomu, co je potrebné k sdílení lidského života. A toho se
týk á spravedlnost, která má fídit a zajišťovat rovnost v této oblasti.

Je však treba uvážit, že dobro rozumové i snaživé části duše je
dvojí: dobro, které je posledním cílem, a dobro, které je prostŕedkem
k dosažení posledního cíle. Tato dobra se liší, jej ich povaha není
stejná. A protože krorné všech výše zmínéných ctností, jimiž človek
dosahuje dobro v oblasti vecí, které jsou prostŕedkem k dosažení cíle,
musí být i jiné ctnosti, jimiž se človek správne vztahuje k poslednímu
cíli, kterým je Buh. A proto se témto ctnostem ŕíká teologické, neboť
Buh není pouze jejich cílem, ale také pŕedmétem.r"

Abychom však mohli sméŕovat k cíli, musíme tento cíl znát
a toužit po nem. Touha po cíli pak vyžaduje dvojí, tj. dúvéru v do-
sažení cíle, neboť žádný moudrý človek nesmeruje k tomu, co nelze
dosáhnout, a lásku (amor) k cíli, neboť toužit múžerne pouze po
tom, co milujeme. A proto jsou teologické ctnosti th, tj. víra, kterou
Boha poznáváme, nadéie, jíž doufáme, že k nemu dospejeme, a láska,
kterou ho milujeme.

Z toho také plyne, že jsou th rody ctností: teologické, rozumové
a morální. Jakýkoli z téchto rodu pak v sobé zahrnuje více druhu.

Knámitkám
1. Morální záležitosti pŕijírnají druh od nej bližších cílu,350 kte-

rých však není nekonečne mnoho, pokud v nich uvažujeme pouze
formální diferenci. Nejbližší cíl jakékoli ctnosti je totiž dobro, které
daná ctnost koná a které se liší nejakým svým rysern, jak bylo ŕečeno
v odpovedi tohoto článku.

2. Námitka se týká činitelň púsobících z nutnosti své pŕiroze-
nosti, neboť tito činitelé sméŕují k cíli jednou činností a jednou
formou. Človek má ale rozum a dochází ke svému cíli mnoha rňz-
nými činnostmi. Proto musí mít i mnoho ctností.

3. Akcidenty nejsou v jednom subjektu zmnožovány numericky,
ale pouze druhove. Jednota nebo mnohost ctností tedy nezávisí na
subjektu, kterým je duše nebo její potence, kromé prípadu, kdy

349 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 62, a. l a 2.

350 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, In Ethic. IV, lect. 2 a 8.
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diversitatem potentiarum consequitur di versa ratio boni, secundum
quam distinguuntur virtutes, ut dictum est.

4. Ad quartum dicendum, quod non secundum eamdem ratio-
nem est aliquid obiectum potentiae et habitus. Nam potentia est
secundum quam simpliciter possumus aliquid, puta irasci vel con-
fidere; habitus autem est secundum quem aliquid possumus bene
vel male, ut dicitur in Ethic. Et ideo ubi est alia ratio boni, est alia
ratio obiecti quantum ad habitum, sed non quantum ad potentiam;
propter quod contingit in una potentia multos habitus esse.

5. Ad quintum dicendum, quod nihil prohibet aliquid esse cau-
sam effectivam alterius, quod tam en est causa finalis illius; sicut me-
dicina est causa effectiva sanitatis, quae est finis medicinae, ut phi-
losophus dicit l Ethic. Habitus igitur sunt causae effectivae actuum;
sed actus sunt fines habituum; et ideo habitus formaliter secundum
actus distinguuntur.

6. Ad sexturn dicendum, quod respectu fin is qui est naturae hu-
manae proportionatus, sufficit homini ad bene se habendum natura-
lis inclinatio; et ideo philosophi posuerunt aliquas virtutes, quarum
obiectum esset felicitas, de qua ipsi tractabant. Sed finis in quo bea-
titudinem speramus, Deus, est naturae nostrae excedens proportio-
nem; et ideo supra naturalem inclinationem necessariae sunt nobis
virtutes, quibus in finem ultimum elevemur.

7. Ad septimum dicendum, quod attingere ad Deum qualiter-
cumque et imperfecte, maioris perfectionis est quam perfecte alia
attingere; unde philosophus dicit de proprietatibus animalium, et
in II De cael. et mund.: quod de sublimioribus rebus percipimus,
est dignius, quam quod de aliis rebus multum cognoscimus. Et ideo
nihil prohibet et fidem et spem esse virtutes, quamvis per eas im-
perfecte attingamus ad Deum.

8. Ad octavum dicendum, quod affectus in Deum ordinatur et
per spem in quantum confidit de Deo, et per caritatem in quantum
diligit ipsum.
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z rúznosti potencí plyne i rňznost typu dobra, podle nichž se ctnosti
rozlišují, jak bylo reč en o výše.351

4. Predmet potence a predmet habitu nejsou stejné povahy. Po-
ten ce je totiž to, díky čemu proste néco múžeme, napr. se hnévat
nebo dúvéŕovat. Habitus je zase to, díky čemu rnúžeme néco délat
dobre nebo špatné, jak se ŕíká v Etice.352 A proto kde je jiný typ
dobra, tam je i jiný typ predmetu pro habitus, ale nikoli pro potenci.
Proto múže být v jedné potenci více habitň.

5. Nic nebrání tomu, aby bylo néco účinnou príčinou néčeho
jiného, co je zároveň finální príčinou oné účinné príčiny. Lék je
napríklad účinnou príčinou zdraví, které je zase cílem léku, jak
ŕíká Filosof v 1. knize Etiky.353 Habity jsou tedy účinnou príčinou
činností, ale činnosti jsou cílem habitň. A proto se habity formálne
rozlišují podle sobé príslušných činností.

6. K tomu, aby se človek dobre vztahoval k cíli, který je pŕimé-
ŕený lidské pŕirozenosti, postačuje človeku pŕirozený sklon. A proto
o nékterých ctnostech, jejichž pŕedmčtem je štéstí, filosofové pojed-
návali, práve když se zabývali téma tem štéstí. Avšak cíl, ve kterém,
jak doufáme, dosáhneme blaženosti, tj. Buh, presahuje proporce naší
pŕirozenosti, A proto jsou pro nás nutné nad rámec pŕirozených
sklonú ctnosti, jimiž jsme pozve dáni smérem k poslednímu cíli.354

7. Dosáhnout nejakým, byť nedokonalým zpúsobem Boha si žádá
vétší dokonalosti než dokonalé dosažení čehokoli jiného. Proto ŕíká
Filosof o vlastnostech živočichú ve 2. knize O nebi a zemi:355 "To, co
poznáváme o vécech vznešenéjších, má vétší hodnotu než množství
toho, co poznáváme o vécech jiných." A proto nic nebrání tomu,
aby ví ra a nadéje byly ctnostmi, i když jimi dosahujeme Boha pouze
nedokonalým zpúsobern.F"

8. Vňle se k Bohu vztahuje jak prostŕednictvím nadéie, nakolik
dúvéŕuie Bohu, tak prostŕednictvím lásky, kterou Boha miluje.

35 l Srov. a. 2, odpoveď a ad 2, 3, 4, 7 a 8.
352 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, S (1105 b2S). Potenee umožňuje proste jednat

bez ohledu na hodnotu daného skutku, kdežto habitus s sebou nese nasrnérování
tohoto jednání k dobru (ctnost) nebo ke zlu (neŕest),

353 Srov. ARISTOTELÉS, Elh. Nic. 1,7 (1097 a20) a Tornášúv komentár lect. 9.
354 Srov.TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 62, a. l, ad 3.
355 ARISTOTELÉS, De caelo et mundo l, S (644 b33).
356 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 62, a. 3, ad 2.
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9. Ad nonum dicendum, quod amor est principium et radix
omnium affectuum: non enim gaudemus de praesentia boni nisi in
quantum est amatum; et similiter patet in omnibus aliis affectioni-
bus. Sie igitur omnis virtus quae est ordinativa alicuius passionis,
est etiam ordinativa amoris. Nec etiam sequitur quod caritas, quae
est amor, non sit virtus specialis; sed oportet quod sit principium
quodammodo omnium virtutum, in quantum omnes movet ad suum
finern.

10. Ad decimum dicendum, quod non oportet secundum omnia
attributa divina accipi virtutes theologicas, sed solum secundum illa
secundum quae appetitum nostrum movet ut finis; et secundum hoc
sunt tres virtutes theologicae, ut dictum est art. 10 huius quaestionis.

ll. Ad undecimum dicendum, quod religio habet Deum pro
fine, non autem pro obiecto, sed ea quae offert colendo ipsum; et
ideo non est virtus theologica. Similiter etiam sapientia, qua nunc
contemplamur Deum, non immediate respicit ipsum Deum, sed ef-
fectus ex quibus ipsum in praesenti contemplamur. Timor etiam
respicit pro obiecto aliquid aliud quam deum; vel poenas vel pro-
priam parvitatem, ex cuius consideratione homo Deo reverenter se
subiicit.

12. Ad duodecimum dicendum, quod sicut in speculativis sunt
principia et conclusiones: ita et in operativis sunt fines et ea quae
sunt ad finern. Sicut igitur ad perfectam cognitionem et expedi-
tam non sufficit quod homo bene se habeat circa principia per in-
tellectum, sed ulterius requiritur scientia ad conclusiones; ita in
operativis praeter virtutes theologicas, quibus bene nos habemus ad
ultimum finern, sunt necessariae virtutes aliae, quibus bene ordine-
mur ad ea quae sunt ad finern.

13. Ad decimumtertium dicendum, quod licet bonum, in quan-
tum huiusmodi, sit obiectum appetitivae virtutis et non intellecti-
vae; tamen id quod est bonum, potest inveniri etiam in intellectiva.
Nam cognoscere verum, quoddam bonum est; et sie habitus perfi-
ciens intellectum ad verum cognoscendum, habet virtutis rationem.
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9. Láska (amor) je princip a koŕen všech duševních hnutí. Z prí-
tomnosti dobra se totiž radujeme, pouze když toto dobro milujeme,
a podobné je to u všech ostatních duševních hnutí. Každá ctnost,
která dáv á rád nejaké vášni, dává rád i lásce (amor). Z toho ovšem
neplyne, že by láska (caritas), což je rovnéž láska (amor), nebyla spe-
ciální ctností, ale musí být zároveň jakýmsi zpúsobem principem
všech ctností, nakolik všechny ctnosti uvádí do pohybu k jej ich
cíli.357

10. Není treba, aby každé božské vlastnosti odpovídala nejaká
teologická ctnost. Je tomu tak pouze u téch vlastností, které naši
snaživost uvádéjí do pohybu jakožto její cíl. A v tomto ohledu existují
th teologické ctnosti, jak bylo ŕečeno v 10. článku této otázky.

ll. Zbožnost má Boha jako cíl, ne jako predmet - pŕedrnétem
zbožnosti je to, co človek Bohu ve své úcte obetuje. Proto zbožnost
není teologickou ctností.358 Podobne ani moudrost, kterou nazí-
ráme Boha, nehledí bezprostredne na Boha samého, ale na jeho díla,
v nichž Boha v tomto živote spatŕujeme. Také bázeň má za svúj
predmet néco jiného než Boha: tresty nebo naši nepatrnost, které
človeka vedou k uctivému poddání se Bohu.

12. Tak jako jsou u spekulace východiska a závery, tak jsou v čin-
nostech cíle a prostŕedky k jej ich dosažení. A tudíž tak jako k doko-
nalému a jasnému poznání nepostačuje, že človek dobre rozumové
chápe východiska, ale potrebuje i vedu, díky níž dosahuje závery,
tak i v oblasti činností musí mít človek vedle ctností teologických,
jimiž jsme dobre orientováni k poslednímu cíli, i ctnosti jiné, jimiž
jsme dobre nasmérováni k prostŕedkňm k dosažení cíle.359

13. l když je dobro jako takové pŕedmétem snaživé, a nikoli ro-
zumové síly, múže být to, co je dobré, nalezeno v oblasti rozumové.
Poznat pravdu je pŕece jakýmsi dobrern, a proto habitus zdokonalu-
jící rozum k poznání pravdy má povahu ctnosti.360

357Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 58, a. 6; q. 85, a. 2, ad 1.
358Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh II-II, q. 81, a. 5.

359Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, De uentate, q. 14, a. 3, ad 2.
360Srov. výše a. 7 aSTh l-II, q. 57, a. 1.



226 QD De virtutibus, q. l

14. Ad decimumquartum dicendum, quod prudentia secundum
essentiam suam intellectualis est, sed habet materiam moralern; et
ideo quandoque cum moralibus numeratur, quodammodo media
existens inter intellectuales et morales.

15. Ad decimumquintum dicendum, quod virtutes intellectuales
licet distinguantur a moralibus, pertinent tam en ad scientiam mo-
ralem in quantum actus earum voluntati subduntur: utimur enim
scientia cum volumus, et aliis virtutibus intellectualibus. Ex hoc
autem aliquid morale dicitur, quod se habet aliquo modo ad volun-
tatem.

16. Ad decimumsextum dicendum, quod ratio recta prudentiae
non ponitur in definitione virtutis moralis, quasi aliquid de essentia
eius existens; sed sicut causa quodammodo effectiva ipsius, vel per
participationem. Nam virtus moral is nihil aliud est quam partici-
patio quaedam rationis rectae in parte appetitiva, ut in superioribus
dictum est.

17. Ad decimumseptimum dicendum, quod materia artis sunt
exteriora factibilia; materia autem prudentiae sunt agibilia in nobis
existentia. Sicut igitur ars requirit rectitudinem quamdam in rebus
exterioribus, quae ars disponit secundum aliquam formam; ita pru-
dentia requirit rectam dispositionem in passionibus et affectionibus
nostris; et propter hoc prudentia requirit aliquos habitus morales in
parte appetitiva, non autem ars.

18. Ad decimumoctavum concedimus. Appetitus enim intellecti-
vae partis, qui est voluntas, potest esse universalis boni, quod per
intellectum apprehenditur; non autem appetitus qui est in parte
sensitiva, quia nec sensus universale apprehendit.

19. Ad decimumnonum dicendum, quod licet appetitus natura-
liter moveatur in bonum apprehensum; ad hoc tam en quod faciliter
inclinetur in hoc bonum, quod ratio consequitur per prudentiam
perfectam, requiritur in parte appetitiva aliquis habitus virtutis; et
praecipue vera ratio deliberans et demonstrans aliquod bon um, in
cuius contrarium appetitus natus est ferri absolute; sicut concupisci-
bilis nata est moveri in delectabile sensus, et irascibilis in vindictam,
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14. Prozíravost je co do své esence rozum ová, ale to, čím se za-

bývá, patrí do oblasti morální. A proto je nékdy počítána k morálním
ctnostem jako jakási stredová pozice mezi ctnostmi rozumovými
a morálními.ŕ"

15. l když se rozumové ctnosti odlišují od morálních, patrí k mo-
rální vede, nakolik jsou jejich akty poddány vňli. vedení totiž uží-
váme tehdy, když chceme, a podobne je tomu i s jinými rozumovými
ctnostmi. Néco se pŕece nazývá morálním proto, že se nejakým zpú-
sobem vztahuje k vuli.362

16. Správný úsudek prozíravosti se neklade do definice morální
ctnosti jako néco existujícího v její esenci, ale bud' jako jakási její
účinná príčina, nebo na zpúsob účasti. Morální ctnost totiž není nic
jiného než jakási účast snaživé části duše na správném úsudku, jak
bylo ŕečeno výše.363

17. Materií umení jsou vnéiší veci, které mohou být vyrob eny,
kdežto materií prozíravosti je to, co mňžeme sami v sobé konat.
Tak jako umení vyžaduje jakousi správnost ve vécech vnéjších, se
kterými umení pracuje tak, že jim dává určitou formu, vyžaduje
i prozíravost správnou dispozici pro naše vášne a afekty, A proto
prozíravost vyžaduje ve snaživé části duše nejaké morální habity,
zatímco umení nikoli.

18. S touto námitkou souhlasíme. Snaživost rozumové části duše,
tedy ville, se múže vztahovat k obecnému dobru uchopenému ro-
zumem. To ale nemúže snaživost, která je v části smyslové, nebol
smysly nic obecného uchopit nemohou.

19. l když snaživost pŕirozené smeruje k poznanému dobru, pak
aby snáze tíhla k tomuto dobru, které rozum následuje díky dokonalé
prozíravosti, potrebuje ve snaživé části duše nejaký habitus ctnosti.
Pŕedevšírn proto, aby mohl rozum vpravdé rozpoznat a ukázat nejaké
dobro, k jehož opaku je snaživost ze své pŕirozené povahy plne
pŕitahována, napr. dychtivost ze své pŕirozené povahy smeruje ke
smyslové slasti a vznétlivost zase k obrane, což rozum nékdy na

361 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh II-II, q. 47, a. 4.
362 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, De ueruate, q. 25, a. 5.
363 Srov. a. 6 a STh 11·11,q. 47, a. 4 a 5.
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quae tamen interdum ratio prohibet per su am deliberationem. Simi-
liter etiam voluntas, ea quae in usum hominis veniunt, nata est appe-
tere sibi ad necessitatem vitae, sed ratio deliberans aliquando prae-
cipit alteri communicanda. Et ideo in parte appetitiva necessarium
est ponere habitus virtutum ad hoc quod faciliter obediat rationi.

20. Ad vicesimum dicendum est, quod cognitio ad prudentiam
immediate pertinet; sed operatio pertinet ad eam mediante appe-
titiva virtute; et ideo debent in appetitiva etiam virtute esse aliqui
habitus, qui dicuntur virtutes morales.

21. Ad vicesimumprimum dicendum, quod in omnibus mora-
libus est una ratio veri: in omnibus enim moralibus est verum
contingens agibile; non tam en in eis est una ratio boni, quod est
obiectum virtutis. Et ideo respectu omnium moralium est unus ha-
bitus cognoscitivus, sed non una virtus moralis.

22. Ad vicesimumsecundum dicendum, quod medium in di-
versis materiis diversimode invenitur; et ideo diversitas materiae in
virtutibus moralibus causat diversitatem formalem secundum quam
virtutes morales specie differunt.

23. Ad vicesimumtertium dicendum, quod quaedam virtutes mo-
rales speciales, et circa materiam specialem existentes, appropriant
sibi illud quod est commune omni virtuti, et ab eo denominantur:
propterea quod illud quod est omnibus commune in aliqua speciali
materia, praecipue difficultatem et laudem habet.

Manifestum est enim quod ad quamlibet virtutem requiritur
quod actus eius sit modificatus secundum debitas circumstantias,
quibus in medio constituitur, et quod sit directus in ordine ad finem,
vel ad quodcumque aliud exterius; et iterum quod habeat firmitatem.
Immobiliter enim operari est una de conditionibus virtutis, ut patet
III Ethic.;

persistere autem firmiter praecipue habet difficultatem et laudem
in periculis mortis, et ideo virtus quae est circa hanc materiam,
nomen sibi fortitudinis vindicat. Continere autem, specialiter habet
difficultatem et laudem in delectabilibus tactus; unde virtus quae
est circa hanc materiam, temperantia nominatur.

In usu autem rerum exteriorum praecipue requiritur et laudatur
rectitudo, quia in huiusmodi bonis homines sibi communicant; et
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základe úvahy zakazuje. Podobne se i ville ze své pŕirozené povahy
snaží zmocnit toho, co človek potrebuje k životu, ale uvažující rozum
nékdy prikazuje sdílet tato dobra s jinými lidmi. A proto jsou ve
snaživé části duše habity ctností nutné k tomu, aby človek snáze
poslouchal svúj rozum.

20. Poznání k prozíravosti patrí bezprostredne, ale činnost k ní
patrí prostŕednictvím snaživé síly. A proto musí být ve snaživé síle
také nejaké habity, které nazýváme morální ctnosti.

21. V celé morální oblasti je jeden typ pravdy: je to nahodilá
pravda týkající se toho, co je možné učinit. Není zde však pouze
jeden typ dobra. Pŕedmétem ctnosti je však dobro. A proto je ve
vécech morálky jeden poznávací habitus, ale nikoli jedna morální
ctnost.

22. Stredová pozice se u rúzných materií liší. A proto je odliš-
nost materie u morálních ctností príčinou formální odlišnosti, která
rozlišuje morální ctnosti do rňzných druhu.

23. I určité speciální morální ctnosti, které se týkají speciální
materie, si pŕivlastňují to, co je společné všem ctnostem, a od toho
také pochází jejich jméno. To, co je všem ctnostem společné, je
v určité speciální oblasti obzvlášté obtížné a chvályhodné.

Je totiž jasné, že každá ctnost vyžaduje, aby byl její akt uzpňsoben
s ohledem na patričné okolnosti, jimiž je ustavena ve stŕedové pozici,
aby smeroval k cíli nebo k néčemu vnéjšírnu a aby byl pevný. Pevné
a stálé jednání je totiž jednou z podmínek ctnosti, jak plyne ze
3. knihy Etiky.364

Obzvláš te obtížná a chvályhodná je pevná vytrvalost v nebezpečí
smrti, a proto se odpovídající ctnost nazývá statečnost. Zdrženlivost
je zase obzvláš te obtížná a chvályhodná v prípade rozkoše pri doteku,
a proto se odpovídající ctnost nazývá uméŕenost.

Pri nakládání s vnéjšími vécmi je pak obzvlášté potrebná a chvá-
lyhodná ŕádnost, neboť tato dobra spolu lidé sdílejí, a proto je zde

364 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 11,4 (llOS a34).



230 QD De virtutibus, q. 1 Článek dvanáctý 231

ideo hoc est bonum virtutis in eis, quia quantum ad ea homo di-
recte secundum aequalitatem quamdam se habet ad alios; et ab hoc
denominatur iustitia.

Quandoque ergo homines de virtutibus loquentes, utuntur no-
mine fortitudinis et temperantiae et iustitiae, non secundum quod
sunt virtutes speciales in determinata materia, sed secundum con-
ditiones generales a quibus denominantur. Et per hoc dicitur quod
temperantia debet esse fortis, id est firmitatem habere; et fortitudo
debet esse temperata, id est modum servare, et eadem ratio est in
aliis.

De prudentia vera manifestum est quod quodammodo est gene-
ralis, in quantum habet pro materia omnia moralia, et in quantum
omnes virtutes morales quodammodo eam participant, ut ostensum
est in isto art. Ad 16 arg., et hac ratione dicitur quod omnis virtus
moralis debet esse prudens.

24. Ad vicesimumquartum dicendum, quod virtus aliqua dicitur
cardinalis, quasi principalis, quia super eam aliae virtutes firmantur
sicut ostium in cardine. Et quia ostium est per quod introitur in
domum, ratio cardinalis virtutis non competit virtutibus theologicis,
quae sunt circa ultimum finern, ex quo non est introitus vel motus
ad aliquid interius. Convenit enim virtutibus theologicis quod super
eas aliae virtutes firmentur, sicut supra aliquid immobile; et ideo
fides di ci tur fundamentum, I Corinth., III, ll: fundamenturn en im
aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est; sp es ancora,
Heb. VI, 19: sicut anima ancoram etc.; caritas radix, Ephes. III, 17:
in cari ta te radicati et fundati.

Similiter etiam intellectuales non dicuntur cardinales, quia perfi-
ciunt in vita contemplativa quaedam earum, scilicet sapientia, scien-
tia, et intellectus: vita autem contemplativa est finis, unde non habet
rationem ostii. Sed vita activa, in qua perficiuntur morales, est ut
ostium ad contemplativam. Ars autem non habet virtutes sibi co-

dobrem ctnosti schopnost vztahovat se k druhým s jakousi rovností.
Taková ctnost se pak nazývá spravedlnost.

Proto nékdy lidé, když mluví o ctnostech, neužívají slova "stateč-
nost", "umerenost" a "spravedlnost" ve smyslu speciálních ctností
týkajících se určité oblasti, ale ve smyslu obecných podmínek, od
kterých mají své jméno. V tomto smyslu se pak ŕíká, že by uméŕe-
nost rnéla být statečná, tj. pevná, statečnost zase uméŕená, tj. méla
by zachovávat míru, a podobne u dalších ctností.

o prozíravosti je pak zjevné, že je v jistém smyslu obecná, nakolik
se týká celé morální oblasti a nakolik na ní jaksi mají účast všechny
morální ctnosti, což bylo ukázáno v tomto článku, v odpovedi na 16.
námitku. Z tohoto dôvodu se ŕíká, že by každá morální ctnost méla
být prozíravá.

24. Nejaká ctnost je kardinální, tj. jakoby základní, protože na ní
jiné ctnosti pevne spočívají jako dvere na panrech.ŕ'" A protože jsou
dvere tím, skrze co se vchází do domu, nepatrí pojem kardinální
ctnosti ke ctnostem teologickým, které se naopak týkají posledního
cíle, který není vstupem ani pohybem k néčemu uvnitŕ, Na teolo-
gických ctnostech pevne spočívají všechny ostatní ctnosti jako na
čemsi nehybném.ľ" Prot o se o víre v l Kor 3, II ŕíká, že je zákla-
dern: "Nikdo nemôže položit jiný základ než ten, který je položen,"
o nadéii v Žid 6, 19, že je kotvou: ,y ní máme jakoby kotvu své
duše," a o lásce v Ef 3, 17, že je koŕenem: "abyste byli zakoŕenéni
v lásce a v ní méli svúj základ."

Podobne ani rozumové ctnosti nejsou kardinální, neboť nékteré
z nich, tj. moudrost, vedení a rozumnost, pŕivádéjí k dokonalosti
kontemplativní život, který je cílem, a nemá tudíž povahu onéch
"dverí". Činný život, který je pŕivádén k dokonalosti ctnostmi mo-
rálními, však otevírá dvere k životu kontemplativnímu.Ý' Umení
zase nemá související ctnosti, aby se mu mohlo ŕíkat "kardinální".

365 Latinské slovo cardo znamená pant, na kterém jsou zavéšeny dvere. Podie Kajetá-
nova komentáŕe k STh l-II, q. 61 prvním, kdo toto slovo pro čtyŕi hlavní ctnosti
použil, byl svatý Ambrož.

366 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 61, a. I ad 2. Teologické ctnosti človeka
pŕevyšují, a proto nejsou .Jidské", tedy morální, ale božské, tedy teologické.

367 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 61, a. 1 ad 3.
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haerentes, ut cardinal is dici possit. Sed prudentia, quae dirigit in
vita activa, inter cardinales virtutes computatur.

25. Ad vicesimumquintum dicendum, quod in parte rationali
sunt duae virtutes, scilicet appetitiva, quae vocatur voluntas; et ap-
prehensiva, quae vocatur ratio. Unde in parte rationali sunt duae
virtutes cardinales: prudentia quantum ad rationem, iustitia quan-
tum ad voluntatem. In concupiscibili autem temperantia; sed in
irascibili fortitudo.

26. Ad vicesimumsextum dicendum, quod in unaquaque materia
oportet esse cardinalem virtutem circa id quod est principalius in
materia illa. Virtutes autem quae sunt circa alia quae pertinent ad
illam materiam, dicuntur secundariae vel adiectae.

Sicut in passionibus concupiscibilis, principaliores sunt concu-
piscentiae et delectationes quae sunt secundum tactum, circa quas
est temperantia; et ideo in materia ista temperantia ponitur cardina-
lis; eutrapelia vero, quae est circa delectationes quae sunt in ludis,
potest poni secundaria vel adiuncta.

Similiter inter passiones irascibilis, praecipuum est quod per-
tinet ad timores et audacias circa pericula mortis, circa quae est
fortitudo: unde fortitudo ponitur virtus cardinal is in irascibili; non
mansuetudo, quae est circa iras, licet ab ira denominetur, irascibilis
propter hoc quod est ultima inter passiones irascibilis; nec etiam
magnanimitas et humilitas, quae quodammodo se habent ad spern
vel fiduciam alicuius magni: non enim ita movent hominem ira et
spes, sicut timor mortis.

In actionibus autem quae sunt resp ec tu exteriorum quae veniunt
in usum vitae, primum et praecipuum est quod unicuique quod suum
est, reddatur: quod facit iustitia. Hoc enim subtracto, neque libera-
litas neque magnificentia locum habet, et ideo iustitia est cardinalis
virtus, et aliae sunt adiunctae.

In actibus etiam rationis praecipuum est praecipere, sive eligere,
quod facit prudentia: ad hoc enim ordinatur et consultiva, in quo

Prozíravost, která nás ŕídí v činném živote, se však mezi kardinální
ctnosti počítá.

25. V rozumové části duše jsou dve síly, tj. snaživá, kterou nazý-
váme vňlí, a chápavá, kterou nazýváme rozum. jsou zde tedy i dve
kardinální ctnosti: prozíravost, která se vztahuje k rozumu, a spra-
vedlnost, která se vztahuje k vúli. V dychtivosti je pak uméŕenost
a ve vznétlivosti statečnost.

26. V každé oblasti musí existovat kardinální ctnost týkající se
toho, co je v dané materii prvoradé. Ctnosti vztahující se k jiným
vécern patŕícím do dané oblasti se pak nazývají druhotné nebo sou-
visející.

V oblasti vášní dychtivosti jsou prvoradé žádostivosti a potéšení
hmatu, kterých se týk á uméŕenost. Proto je v této oblasti kardinální
ctností uméŕenost, zatímco vtipnost,368 která se týká potéšení ze hry,
múže být ŕazena mezi ctnosti druhotné neboli související.

Podobne v oblasti vášní vznétlivosti je hlavní to, co patrí ke
strachu a odvaze v nebezpečí smrti. Proto je v prípade vznétlivosti
kardinální ctností statečnost, a ne tichost, která se týká hnevu, i když
co do jména souvisí vznétlivost spíše se vznícením hnevu, který je
jakousi krajní vášní v oblasti vznétlivosti. Ani velkodušnost a po-
kora, které se jaksi vztahují k nadéji nebo dúvéŕe ve velkých vécech,
nepatrí mezi kardinální ctnosti vznčtlivosti, neboť hnev ani nadéje
neuvádéjí človeka do pohybu tak jako smrtelný strach.

U činností týkajících se vnéiších vecí, které používáme v kaž-
dodenním živote, je první a nejpŕednéjší to, co každému dáv á, co
jeho jest, což delá spravedlnost. Bez ní nejsou štédrost ani vel kory-
sost možné. Proto je spravedlnost kardinální ctnost a ostatní pouze
související.

U činností rozumu je hlavní pŕikazovat nebo volit, což delá prozí-
ravost. K tomu sméŕují rozvážnost.ŕ'" která ŕídí radu, a chápání,37o

368Vtipnost (eutrapelia) radí Aristote1és ke ct nos tem týkajícírn se společenství ve hre
a zábave. Srov. Eth. Nic. IV, 14 (1108 a23-26).

369Rozvážnost (eubulia) se podie Aristotela týká správnosti prostŕedkň k nejakému
cíli. Srov. Eth. Nic. VI, 10 (1141 a31 - 1142 b35).

370Chápání (synesis) je jedna z rozumových ctností. Srov. Eth. Nic. VI, II (1142 b35 -
1143 aI8).
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dirigit eubulia, et iudicium de consiliatis, in quo dirigit synesis.
Unde prudentia est cardinalis, aliae vera virtutes sunt adiunctae.

27. Ad vicesimumseptimum dicendum, quod aliae virtutes adiun-
ctae vel secundariae ponuntur partes cardinalium, non integrales
vel subiectivae, cum habeant materiam determinatam et actum pro-
prium; sed quasi partes potentiales, in quantum particulariter par-
ticipant, et deficienter medium quod principaliter et perfectius con-
venit virtuti cardinali.

které ŕídí soud.371Proto je prozíravost kardinál ní ctností, kdežto
ostatní ctnosti jsou ctnosti související.

27. Související neboli druhotné ctnosti jsou části ctností kardi-
nálních, a to nikoli integrální nebo subjektivní části, protože mají
vymezenou materii a vlastní akt, ale jakoby části potenciální, nakolik
mají částečnou a neúplnou účast na stŕedové pozici, která prvoŕadé
a dokonaleji náleží ctnosti kardinální.I"

371 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 57, a. 6.

372 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 61, a. 2, ad 3.


