
ARTICULUS 13

Decimotertio quaeritur utrum virtus sit in medio. Et videtur quod
non.

1. Quia, ut dicitur in l De caelo, virtus est ultimum potentiae.
Sed ultimum non est medium, sed magis extremum. Ergo virtus non
est in medio, sed in extremo.

2. Praeterea, virtus habet rationem boni; est enim bona qualitas,
ut Augustinus dicit. Bonum autem habet ratio nem fin is, quod est
ultimum, et ita extremum. Ergo magis virtus est in extremo quam
in medio.

3. Praeterea, bonum est contrarium malo, inter quae nullum
est medium, quod neque bonum neque malum est, ut dicitur in
Postpraedicamentis. Ergo bonum habet rationem extremi; et sie
virtus, quae bonum facit habentem, et opus eius bonum reddit, ut
dicitur in II Ethic., non est in medio sed in extremo.

4. Praeterea virtus est bonum rationis; hoc enim est virtuosum
quod secundum ratio nem est. Ratio autem in homine non se habet
ut medium, sed ut supremum. Ergo ratio medii non competit virtuti.

5. Praeterea, omnis virtus, aut est theologica, aut intellectualis,
aut moralis, ut ex superioribus patet. Sed virtus theologica non est
in medio; quia Bernardus dicit quod modus caritatis est non habere
modum. Caritas autem praecipua est inter alias virtutes theologicas,
et radix earum.

Similiter etiam nec intellectualibus virtutibus videtur competere
ratio medii: quia medium est inter contraria; res autern, prout sunt

ČLÁNEK T1UNÁCTÝ

SPOČÍvÁ CTNOST VE STREDOVÉ POZICI?373

Za tŕinácté se ptáme, zda ctnost spočívá ve stŕedové pozici. A zdá se,
že nikoli.

1. Protože, jak se praví v 1. knize O nebi,374 ctnost je krajní mezí
potence.375 Krajní mez však není stredová pozice, ale spíše krajnost.
Ctnost proto není v pozici stredo vé, ale spíše krajní.

2. Ctnost má ráz dobra, neboť je dobrou kvalitou, jak ŕíká Au-
gustin. Dobro má však ráz cíle, což je završení, a tedy krajnost.
Ctnost je tedy spíše v krajní pozici než ve stŕedové.

3. Dobro je protikladem zla a není mezi nimi žádný stred, který
by nebyl dobrem ani zlem, jak se praví v Kaiegoriichŕ'" Dobro má
proto ráz krajnosti, a tak ctnost, která činí svého nosi tele a jeho dílo
dobrým, jak se ŕíká ve 2. knize Etiky,377 není v pozici stŕedové, ale
krajní.

4. Ctnost je dob rem rozumu, neboť ctnostné je to, co je podle ro-
zumu. Rozum však u človeka není néčím stŕedovýrn, ale nejvyšším. 378
Ráz stredu tedy ctnosti nepŕísluší.

5. Každá ctnost je buď teologická, rozumová nebo morální, jak
plyne z toho, co bylo reč en o výše.379Teologická ctnost však nespočívá
ve stŕedové pozici, neboť Bernard ríká,38o že mírou lásky je milovat
bez míry. Láska je však první z teologických ctností a jejich koŕen,

Ráz stŕedové pozice podle všeho nepŕísluší ani rozumovým ctnos-
tem, protože stredová pozice se nachází mezi protiklady. Avšak veci,
nakolik jsou v rozumu, nejsou protikladné, a rozum není narušo-

373Paralelní texty: STh l-II, q. 64, a. 1-4; In III Sent., d. 33, q. l, a. 3; q. l. a. l; In II
Ethic., lect. 6-7.

374Srov. ARISTOTELÉS, De caelo l, II (281 aI5).

375Srov. výše a. l, obj. 3.

376Srov. ARISTOTELÉS, Cat., lO (12 a25).

377Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, 6 (1106 aI5).

378Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 64, a. 3, obj. l.

379Srov. a. 6-10.
380Srov. BERNARD Z CLAIRVAUX, De diligendo Deo, c. 1 (PL 182,974).
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in intellectu non sunt contrariae, nec intellectus corrumpitur ex
excellen ti intelligibili, ut di ci tur in III De anima.

Similiter etiam nec virtutes morales videntur esse in medio: quia
quaedam virtutes consistunt in maximo: sicut fortitudo est circa
maxima pericula, quae sunt pericula mortis; et magnanimitas circa
magnum in honoribus; et magnificentia circa magnum in sumpti-
bus; et pietas circa maximam reverentiam quae debetur parentibus,
quibus nihil aequivalens reddere possumus; et simile est de reli-
gione, quae circa magnum est in cultu divino, cui non possumus
sufficienter servire. Ergo virtus non est in medio.

6. Praeterea, si perfectio virtutis consistit in medio, oportet quod
perfectiores virtutes magis in medio consistant. Sed virginitas et
paupertas sunt perfectiores virtutes, quia cadunt sub consilio, quod
non est nisi de meliori bono. Ergo virginitas et paupertas essent in
medio: quod videtur esse falsum; quia virginitas in materia venereo-
rum abstinet ab omni venereo, et ita tenet extremum; et similiter in
possessionibus paupertas, quia renuntiat omnibus. Non ergo videtur
quod ratio virtutis sit consistere in medio.

7. Praeterea, Boetius in Arithmetica assignat triplex medium:
scilicet arithmeticum, ut 6 inter 4 et 8, quia secundum aequalem
quantitatem distat ab utroque; et medium geometricum, sicut 6
inter 9 et 4, quia secundum eamdem proportionem, scilicet sesqui-
alteram, ab utroque extremo distat, licet non secundum eamdem
quantitatem; et medium harmonicum, sive musicum, sicut 3 est
medium inter 6 et 2, quia quae proportio est unius extremi ad alte-
rum, scilicet 6 ad 2, eadem est proportio 3 (quod est differentia inter
6 et 3) ad l, quod est differentia inter 2 et 3.

Nullum autem istorum mediorum salvatur in virtute; quia non
oportet quod medium virtutis aequaliter se habeat ad extremum
neque secundum quantitatem, neque secundum proportionem et
terminorum et differentiarum. Ergo virtus non est in medio.

8. Sed dicendum, quod virtus consistit in medio rationis, et non
in medio rei, de quo dicit Boetius.

élánek tŤináctý 239

ván ani vysoce inteligibilním pŕedmétem, jak se ŕíká ve 3. knize
O duši.381

Podobne se nezdá, že by byly ve stredo vé pozici morální ctnosti,
neboť nékteré ctnosti spočívají v maximu. Statečnost se napríklad
týk á maximálního nebezpečí, tj. nebezpečí smrti, velkodušnost zase
velké pocty, velkorysost velkých výdaiú, úcta nej vyšší vážnosti nále-
žející rodičúm, jimž nemôžeme ničím adekvátne oplatit, a podobne
zbožnost velikosti uctívání Boha, kterému nikdy nemúžeme sloužit
dostatečným zpňsobem. Ctnost tedy nespočívá ve stredo vé pozici.

6. Jestliže dokonalost ctnosti spočívá ve stŕedové pozici, pak čím
je ctnost dokonalejší, tím blíže stredu musí být. Panenství nebo
chudoba jsou však dokonalejší ctnosti, neboť spadají do oblasti rad,
což se týk á pouze toho, co je lepší než dobré. Kdyby ctnost spočí-
vala ve stŕedové pozici, týkalo by se to i panenství a chudoby, což
je zjevné mylné. Panenství je totiž zŕeknutím se sexuální aktivity,
to znamená, že je určitou krajnosti. A podobne se chudoba zŕíká
veškerého vlastnictví. Nezdá se tedy, že by méla ctnost spočívat ve
stŕedové pozici.

7. Boethius v Aritmetice382 mluví o tre ch typech stredu: aritme-
tický, napr. 6 je stred mezi 4 a 8, protože je od obou krajních čísel
stejné vzdálen; geometrický, napr. 6 je stred mezi 9 a 4, který se od
obou krajních čísel neliší stejným číslem, ale v rádu jedenapúlná-
sobkú; a konečne harmonický neboli hudební, napr. 3 je stred mezi
6 a 2, protože podíl obou krajních čísel, tj. 6 a 2 je stejný jako pod íl
3 a l, kde l je rozdíl mezi 3 a 2.

Žádný z téchto typu stredu však nelze použít pro ctnost, neboť
stredová pozice ctnosti se nemusí vztahovat ke kraj ním pozicím ani
co do počtu, ani co do podílu krajních hodnot nebo rozdílu. Proto
ctnost ve stŕedové pozici nespočívá.

8. Oponent by však mohl ŕíci, že ctnost spočívá ve stredu rozu-
movém, a nikoli vécném, o nérnž mluví Boethius.

381 Srov. ARISTOTELÉS,De anima III, 4 (429 b3). V Tomäšové komentári k 10. knize
Metafyziky (lect. 9) se vysvétluje pojem stŕedové pozice. Srov. dále STh l-II, q. 64,
a. 3, obj. 3. Zatímco smysly jsou príliš silným vjemem rušeny (oslnéní prílišným
svétlern, ohlušení príliš silným zvukem apod.), u rozumu néco podobného není.

382 Srov. BOETHIUS,Arithmetica II, 42 nn. (PL 63, ll47-ll52).
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Sed contra, virtus, secundum Augustinum, computatur inter ma-
xima bona, quibus nullus male utitur. Si ergo bonum virtutis est in
medio, oportet quod medium virtutis maxime habeat rationem me-
dii. Sed medium rei perfectius habet rationem medii quam medium
rationis. Ergo medium virtutis magis est medium rei quam medium
rationis.

9. Praeterea, virtus moralis est circa passiones et operationes ani-
mae, quae sunt indivisibiles. In indivisibili autem non est accipere
medium et extrema. Ergo virtus non consistit in medio.

10. Praeterea, philosophus dicit in Lib. Topicorum, quod in vo-
luptatibus melius est facere quam fecisse, vel fieri quam factum esse.
Sed virtus aliqua est circa voluptates, scilicet temperantia. Ergo, cum
virtus semper quaerat quod melius est; semper temperantia quaeret
voluptates fieri, quod est tenere extremum, et non medium. Non
ergo virtus moralis consistit in medio.

ll. Praeterea, ubi est invenire magis et min us, ibi est invenire
medium. Sed in vitiis est invenire magis et minus; est enim aliquis
magis vel minus luxuriosus vel gulosus. Ergo in gula et luxuria, et
in aliis vitiis, est invenire medium. Si ergo ratio virtutis est esse in
medio, videtur quod in vitiis sit invenire virtutem.

12. Praeterea, si virtus consistit in medio, non nisi in medio
duorum vitiorum. Hoc autem non convenit omni virtuti morali;
iustitia enim non est inter duo vitia, sed habet unum tantum vitium
oppositum: accipere enim plus quam suum est, hoc vitiosum est;
sed quod auferatur alicui de eo quod suum est, absque suo vitio est.
Ergo ratio virtutis moralis non est ut in medio consistat.

13. Praeterea, medium aequaliter distat ab extremis. Sed virtus
non aequaliter distat ab extremis. Fortis enim propinquior est audaci
quam timido, et liberalis prodigo quam tenaci; et similiter patet in
aliis. Ergo virtus moralis non consistit in medio.
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Na druhé strane: PodIe Augustina383 patrí ctnost mezi nej vyšší
dobra, která nikdo nemúže použít špatné. [estliže tedy dobro ctnosti
spočívá ve stŕedové pozici, pak musí stredová pozice ctnosti napl-
ňovat pojem stredu nejdokonalejším zpúsobem. Avšak vecný stred
má povahu stredu více než stred rozumový. Stredová pozice ctnosti
je tedy spíše vecným stŕedem než stŕedem rozumovým.

9. Morální ctnost se vztahuje k vášním a činnostem duše,384 které
jsou nedélitelné. U toho, co je nedélitelné, ale nelze rozlišovat stred
a krajnosti. Ctnost tedy nespočívá ve stŕedové pozici.

10. Filosof v knize Topik ríká,385 že prítomné činéní rozkoše
je lepší než minulé a prítomné zakoušení rozkoše lepší než minulé.
Určitá ctnost se však rozkoší týká- je to uméŕenost. A protože ctnost
vždycky hledá to, co je lepší, hledá uméŕenost zakoušení rozkoše,
což znamená držet se krajnosti, a nikoli stŕedové pozice. Morální
ctnost tedy ve stŕedové pozici nespočívá.

ll. Tam, kde je "menší" a "vetší", je i stred. U neŕestí však
"vetší" a "menší" existuje, neboť nékdo je napríklad více nebo méné
zhýralý nebo poživačný. U obžerství a zhýralosti a u jiných neŕestí
tedy existuje stredová pozice. [estliže tedy povaha ctnosti spočívá ve
stŕedové pozici, zdá se, že v neŕestech lze najít ctnost.

12. Spočívá-li ctnost ve stŕedové pozici, musí se jednat o stred
mezi dvéma neŕestmi. To ale neplatí pro všechny morální ctnosti,
napr. spravedlnost se nenachází mezi dvérna neŕestrni, ale je u ní
neŕestná pouze jediná krajnost, totiž vzít více, než mi náleží. Když
se však nékomu odebere, co mu náleží, o neŕest se u nej nejedná.
Povaha morální ctnosti tedy nespočívá ve stŕedové pozici.

13. Stred se nachází ve stejné vzdálenosti od krajností. Ctnost
však není od kraj ností vzdálena stejné, napr. statečný človek má
blíže ke smélérnu než k bázlivému a štedrý blíže marnotratnosti než
lakomství a podobne i v jiných pŕípadech.P" Morální ctnost tedy
nespočívá ve stŕedové pozici.

383 Srov.AUGUSTIN, De libero arbitrio II, 18(PL 32, 1267). Srov.výše a. l, námitka 3.
384 Latinský výraz "passiones et actiones" upozorňuje na trpnou i činnou stránku

lidského života lépe než jakýkoli český preklad. Vyjadruje určitou trpnost vášní
(obojí latinsky passio).

385 Srov. ARISTOTELÉS, Topic. VI, 8 (146 b17).
386 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, 8 a Tornášúv komentár lect. 10.
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14. Praeterea, de extremo in extremum non transitur nisi per
medium. Si ergo virtus sit in medio, non erit de uno vitio opposito
in aliud transitus nisi per virtutem; quod patet esse falsum.

15. Praeterea, medium et extrema sunt in eodem genere. Sed
fortitudo et timiditas et audacia non sunt in eodem genere: nam
fortitudo est in genere virtutis; timiditas et audacia in genere vitii.
Ergo fortitudo non est medium inter ea. Et similiter potest obiici de
aliis virtu tibus.

16. Praeterea, in quantitatibus sicut extrema sunt indivisibilia,
ita et medium; nam puncturn est et medium et terminus lineae. Si
ergo virtus consistit in medio, consistit in indivisibili. Et hoc etiam
videtur per hoc quod philosophus dicit in II Ethic., quod difficile
est esse virtuosum; sicut difficile est attingere signum, vel invenire
centrum in circulo. Si ergo virtus in indivisibili consistit, videtur
quod virtus non augeatur et minuatur; quod est manifeste falsum.

17. Praeterea, in indivisibili non est aliqua diversitas. Si ergo
virtus sit in medio sicut in quo dam indivisibili, videtur quod in
virtute non sit aliqua diversitas, ita quod id quod est virtuosum uni,
sit virtuosum alteri; quod est manifeste falsum: nam aliquis laudatur
in uno, qui vituperatur in altero.

18. Praeterea, quidquid vel ad modicum elongatur ab indivisi-
bili, puta a centro, est extra indivisibile, et extra centrum. Si igitur
virtus sit in medio sicut in quodam indivisibili, videtur quod quod-
cumque vel ad modicum declinet ab eo quod est rectum fieri, sit
extra virtutem; et sie rarissime homo opera tur secundum virtutem.
N on ergo virtus est in medio.

Set contra
est quod omnis virtus vel est moralis, vel intellectualis, vel theolo-
gica. Virtus autem moralis est in medio; nam virtus moralis, secun-
dum philosophum in VII Ethic., est habitus electivus in medietate
consistens. Virtus etiam intellectualis videtur esse in medio, propter
id quod apostolus di cit, Rom., XII, 3: non plus sapere quam oportet
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14. Z krajnosti do krajnosti lze projít pouze skrze stred. [estliže
tedy ctnost spočívá ve stŕedové pozici, nelze pŕejít od jedné neresti
ke druhé jinak než skrze ctnost, což je zievné mylné.

15. Stred a krajnosti patrí do téhož rodu. Statečnost, bázlivost
a smélost však do jednoho rodu nepatrí. Statečnost totiž patrí do rodu
ctnosti, kdežto bázlivost a smélost do rodu neresti. Statečnost tudíž
není stŕedern mezi nimi. A podobne lze vznášet námitky i v prípade
jiných ctností.

16. U kvantit jsou krajnosti i stredová pozice nedélitelné, napr.
stŕedem i okrajem úsečky je bod. Jestliže tedy ctnost spočívá ve
stŕedové pozici, je tento stred nedélitelný, A to, jak se zdá, potvrzuje
i Filosof ve 2. knize Etiky,387 kde ŕíká, že být ctnostný je obtížné,
tak jako je obtížné zasáhnout cíl nebo najít stred kruhu. Spočívá-li
tedy ctnost v néčem nedélitelnérn, zdá se, že ctnost neroste ani se
nezmenšuje, což je zjevné mylné.388

17. Tam, kde je nedélitelnost, není ani žádná rozmanitost. Kdyby
tedy ctnost spočívala ve stŕedové pozici jako v néčem nedélitelném,
pak by podIe všeho nebyla ve ctnosti žádná rozmanitost, což by zna-
menalo, že to, co je ctnostné pro jednoho, je ctnostné i pro druhého.
To je ovšem zievné mylné, neboť za co je jeden človek chválen, za to
môže být jiný kárán.

18. Vše, co je jen nepatrne vzdáleno od néčeho nedélitelného,
napr. od stredu kruhu, to je mimo toto nedélitelné a mimo onen
stred. jestliže je tedy ctnost ve stŕedové pozici jako v néčem nedé-
litelném, pak se zdá, že cokoli se jen nepatrne odklání od toho, co
je správné udélat, je mimo ctnost, a to by znamenalo, že človek jen
zŕídkakdy jedná ctnostné. Ctnost tedy nespočívá ve stŕedové pozici.

Na druhé strane
Každá ctnost je bud' morální, nebo rozumová, nebo teologická. Mo-
rální ctnost spočívá ve stredu, neboť morální ctnost je podIe Filosofa
v 7. knize Etiky389 habitus volby spočívající ve stŕedové pozici. Ro-
zumová ctnost, jak se zdá, spočívá také ve stŕedové pozici, neboť
Apoštol v Rím 12,3 praví: "Nebud'te moudŕí víc, než máte být, ale

387Srov. ARISTOTELÉS, sa, Nic. II, 6 0106 b24).

388Srov. výše a. ll.

389Srov. ARISTOTELÉS, sa, Nic. VII, 6 (1106 bIS). Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
STk l-II, q. 64, a. l.
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sapere, sed sapere ad sobrietatem. Similiter etiam virtus theologica
videtur esse in medio; nam fides incedit media inter duas haereses,
ut dicit Boetius in Lib. De duabus naturis; spes etiam est media
inter praesumptionem et desperationem. Ergo omnis virtus est in
medio.

Respondeo.
Dicendum, quod virtutes morales et intellectuales sunt in medio,
licet aliter et aliter; virtutes autem theologicae non sunt in medio,
nisi forte per accidens. Ad cuius evidentiam sciendum est, quod
cuiuslibet habentis regulam et mensuram bonum consistit in hoc
quod est adaequari suae regulae vel mensurae; unde dicimus illud
bonum esse quod neque plus neque minus habet quam debet habere.

Considerandum autem est quod materia virtutum moralium sunt
passiones et operationes humanae, sicut factibilia sunt materia artis.
Sicut igitur bonum in his quae fiunt per art ern, consistit in hoc quod
artificiata accipiant mensuram secundum quod exigit ars, quae est
regula artificiatorum; ita bonum in passionibus et operationibus
humanis est quod attingatur modus rationis, qui est mensura et
regula omnium passionum et operationum humanarum. Nam cum
homo sit homo per hoc quod rationem habet, oportet quod bonum
hornin is sit secundum rationem esse.

Quod autem in passionibus et operationibus humanis aliquis
excedat modum rationis vel deficiat ab eo, hoc est mal um. Cum
igitur bonum hominis sit virtus humana, consequens est quod virtus
moralis consistat in medio inter superabundantiam et defectum;
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buďte moudŕí ve stŕídmosti." Podobne se zdá, že je ve stŕedové pozici
i teologická ctnost, neboť víra zaujímá stŕedovou pozici mezi dvéma
herezemi, jak ŕíká Boethius v Knize o dvou pfirozenostech.390 Také na-
deje je uprostŕed mezi pŕehnanýrn očekáváním a zoufalstvím. Každá
ctnost tedy spočívá ve stŕedové pozici.

Odpoveď
Morální i intelektuální ctnosti spočívají ve stŕedové pozici, avšak
každé jiným zpúsobem. Teologické ctnosti naproti tomu spočívají
ve stŕedové pozici pouze akcidentálné. K objasnení tohoto tvrzení
je tŕeba ved et, že dobro toho, co má pravidlo a míru, spočívá v tom,
co tomuto pravidlu a této míŕe odpovídá. Proto ŕíkáme, že je néco
dobré tehdy, když to nemá ani více ani méné, než by mít mélo.

Je však tŕeba uvážit, že materií morálních ctností jsou lidská
citová hnutí a činnosti, podobne jako jsou výrobky materií nejaké
dovednosti. To znamená, že podobne jako dobro toho, co vzniká
díky dovednosti, spočívá v tom, že výrobky pŕijímají míru, kterou
dovednost vyžaduje a která je jej ich pravidlern, je dobrem lidských
vášní a činností to,391 co patŕí k náležitému rozumovému úsudku,
který je mírou a pravidlem všech lidských vášní a činností. Človek je
človek ern díky tomu, že má rozum, a proto musí být dobro človeka
v souladu s rozumem.é'"

To, co se v lidských vášních a činnostech jakýmkoli zpňsobem
vymyká náležitému rozumovému úsudku, je zlo. A protože dob-
rem človeka je lidská ctnost, plyne z toho, že morální ctnost spo-
čívá ve stŕedové pozici mezi pŕílišností a nedostatečností, pŕičemž

390 Srov. BOETHIUS, De duabus naturis (Contra Eutychen et Nestorium), c. 7. (PL 64,
1352). Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STk l-II, q. 64, a. 4, obj. 4.

391 Viz poznámku k a. 13, arg. 9 (stejné i dále v odpovedi tohoto článku).

392 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STk l-II, q. 64, a. l: "Morální ct nosti je vlastní uvádét
k dokonalosti snaživou část duše vzhledem k nejaké vymezené materii. Míra a pra-
vidlo snaživého pohybu sméŕujícímu ke svému cíli je samotný rozum. Avšak dobro
všeho, co podléhá méŕítku a pravidlu, spočívá v souladu s príslušným pravidlern,
napr. dobro výrobku spočívá v tom, že odpovídá pravidlám príslušné dovednosti.
(...) A proto je jasné, že dobro morální ctnosti spočívá v souladu s méŕítkern ro-
zumu." J. P. Reid v poznám ce komentující anglický preklad Tomášova spisu uvádí,
že "vášne" jsou predmety statečnosti a umírnénosti, zatímco "činnosti" jsou pred-
métern spravedlnosti. Obojí je pak fízeno prozíravostí, která je správným úsudkem
rozumu.
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ut superabundantia et defectus et medium accipiantur secundum
respectum ad regulam rationis.

Virtutum autem intellectualium, quae sunt in ipsa ratione, quae-
dam sunt practicae, ut prudentia et ars; quaedam speculativae, lit
sapientia, scientia et intellectus. Et practicarum quidem virtutum
materia sunt passiones et opera tio ne s humanae, vel ipsa artificialia;
materia autem virtutum speculativarum sunt res ipsae necessariae.
Aliter autem se habet ratio ad utraque. Nam ad ea circa quae ratio
opera tur, se habet ratio ut regula et mensura, sicut iam dictum est;
ad ea vero quae speculatur, se habet ratio sicut mensuratum et regu-
latum ad regulam et mensuram: bonum enim intellectus nostri est
verum, quod quidem sequitur intellectus noster quando adaequatur
rei.

Sicut igitur virtutes morales consistunt in medio determinato per
rationem; ita ad prudentiam, quae est virtus intellectualis practica
circa moralia, pertinet idem medium in quantum ponit ipsum circa
actiones et passiones. Et hoc patet per definitionem virtutis moralis,
quae, ut in II Ethic. dicitur, est habitus electivus, in medietate consi-
stens, ut sapiens determinabit. Idem ergo est medium prudentiae et
virtutis moralis; sed prudentiae est sicut imprimentis, virtutis mo-
ralis sicut impressi; sicut eadem est rectitudo artis ut rectificantis,
et artificiati lit rectificati.

In virtutibus autem intellectualibus speculativis medium erit ip-
sum verum, quod consideratur in eo secundum quod attingit suam
mensuram. Quod quidem non est medium inter aliquam contra-
rietatem quae sit ex parte rei: contraria enim inter quae accipitur
medium virtutis, non sunt ex parte mensurae, sed ex parte mensu-
rati, secundum quod excedit vel deficit a mensura; sicut patet ex
hoc quod dictum est de virtutibus moralibus. Oportet igitur con-
traria inter quae est hoc medium virtutum intellectualium, accipere
ex parte ipsius intellectus. Contraria autem intellectus sunt oppo-
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pŕílišnost, nedostatečnost i stred se berou s ohledem na pravidlo
rozumu.ŕ'"

Z rozumových ctností, které spočívají v samém rozumu, jsou
nékteré praktické, jako prozíravost a dovednost, a jiné spekulativní,
jako moudrost, vedení a rozumnost. Materií praktických ctností
jsou lidská citová hnutí a činnosti nebo samotné výrobky. Materií
spekulativních ctností jsou pak nutné veci. Rozum se však vztahuje
k tem to dvéma oblastem rňzným zpúsobem. K tomu, co se týká čin-
nosti, se vztahuje jako pravidlo a míra, jak už bylo ŕečeno. K tomu,
co patrí ke spekulaci, se však rozum vztahuje jako to, co je upravo-
váno a poméŕováno pravidlem a mírou skutečnosti. Dobrem našeho
rozumu je totiž pravda, kterou náš rozum sleduje, když se uvádí do
souladu se skutečností.ľ"

Morální ctnosti spočívají ve stŕedové pozici určované správným
úsudkem. Podobne i k prozíravosti, která je praktickou rozumovou
ctností týkající se morální oblasti, patrí stredová pozice co do čin-
nosti a vášne. To je zjevné z definice morální ctnosti, která je podle
2. knihy Etiky395 habitem volby spočívajícím ve stŕedové pozici,
kterou moudrý človek môže stanovit. Stredová pozice je tedy u pro-
zíravosti a morální ctnosti stejného typu,396 avšak prozíravosti náleží
jako tomu, co ji určuje, kdežto morální ctnosti jako tomu, čemu je
určena; podobne správnost dovednosti jakožto správne konající je
stejná jako správnost výrobku správne zhotoveného.

U spekulativních rozumových ctností pak bude stŕedovou pozicí
samo pravdivé. Tuto stŕedovou pozici pak dosáhneme tehdy, když
pravdivé dosáhne své míry. To ovšem není stred mezi protiklady
na strane veci. Protiklady, mezi nimiž se nachází stredová pozice
ctnosti, nejsou na strane míry, ale na strane toho, co je pornéŕováno,
nakolik míru presahuje nebo ji nedosahuje.ľ" Je to zrejmé z toho,
co bylo ŕečeno o morálních ctnostech. Protiklady, mezi nimiž se na-
chází ona stredová pozice rozumových ctností, je tedy treba chápat
na strane samotného rozumu. Protiklady rozumu jsou však protéišky

393Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 64, a. 2.
394Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 64, a. 3.

395Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, 6 (1107 al).
396Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,STh II-II, q. 47, a. 6.

397Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 64, a. 3, ad 3.
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sita secundum affirmationem et negationem, ut patet in II Periher.
Inter affirmationes ergo et negationes oppositas accipitur medium
virtutum intellectualium speculativarum, quod est verum: ut puta,
quia verum est cum dicitur esse quod est, et non esse quod non est;
falsum autem secundum excessum erit, ut dicitur esse quod non est;
secundum defectum vero, cum dicitur non esse quod est.

Si igi tur in in tellectu non esset aliqua propria con trarietas praeter
contrarietatem rerum, non esset accipere in virtutibus intellectuali-
bus medium et extrema. Manifestum est autern, quod in voluntate
non est accipere aliquam contrarietatem propriam, sed solum secun-
dum ordinem ad res volitas contrarias: quia intellectus cognoscit
aliquid secundum quod est in ipso; voluntas autem movetur ad rem
secundum quod in se est. Unde si aliqua virtus sit in voluntate secun-
dum comparationem ad eius mensuram et regulam, talis virtus non
consistet in medio: non enim est accipere extrema ex parte men-
surae, sed ex parte mensurati tantum, prout excedit vel diminuitur
a mensura.

Virtutes autem theologicae ordinantur ad suam materiam vel
obiectum, quod est Deus, mediante voluntate. Et quod de caritate et
spe manifestum est, hoc circa fidem similiter dicitur. Nam licet fides
sit in intellectu, est tamen in eo secundum quod imperatur a volun-
tate: nullus enim credit nisi volens. Unde, cum Deus sit regula et
mensura voluntatis humanae, manifestum est quod virtutes theolo-
gicae non sunt in medio, per se loquendo; etsi contingat quandoque
aliquam earum esse in medio per accidens, ut postea exponetur.

1. Ad primum ergo dicendum, quod ultimum potentiae dicitur
in quod ultimo potentia extenditur, et hoc est difficillimum: quia
difficillimum est invenire medium, facile autem est divertere ab eo.
Et ex hoc ipso virtus est ultimum potentiae, quod est in medio.

2. Ad secundum dicendum, quod bonum habet rationem ultimi
per comparationem ad mo turn appetitus, non autem per comparatio-
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co do tvrzení a popírání, jak se ŕiká ve 2. knize O vyjadfování.398 Stŕe-
dovou pozici spekulativních rozumových ctností tedy nacházíme
mezi tvrzeními a popíráními. Touto stŕedovou pozicí je pravda. Je
napríklad pravdivé ŕíci, že je to, co je, a že není to, co není, avšak je
mylné na zpúsob pŕehánéní, když ŕekneme, že je to, co není, a mylné
na zpúsob nedostatku, když ŕekneme, že není to, co je.

Kdyby tedy v rozumu nebyl vedle protikladu vecí nejaký vlastní
protiklad, nenašli bychom u rozumových ctností stŕedovou pozici
ani krajnosti. Je zjevné, že ve vúli nenacházíme žádný vlastní proti-
klad - pouze protiklad mezi vécmi, k nimž je vúle zaméŕena. Neboť
rozum néco poznává podle toho, jak je to v rozumu, kdežto vňle je
pohybována k veci podle toho, jak je tato vec sama v sobé. Kdyby
tedy byla nejaká ctnost ve vňli poméŕovaná a ovládaná vúlí, nespo-
čívala by ve stŕedové pozici. Krajnosti totiž nenacházíme na strane
méŕítka, ale pouze na strane pornéŕovaného jako toho, co presahuje
nebo nedosahuje svou míru.

Teologické ctnosti sméŕují ke své materii neboli predmetu, kte-
rým je Buh, prostŕednictvím vňle. A to, co je zjevné u lásky a nadéie,
lze ŕíci i o víre. I když je víra v rozumu, je v nem díky príkazu vúle,
neboť verí pouze ten, kdo chce.399 Protože je tedy Buh pravidlem
a mírou lidské vúle, je jasné, že se teologické ctnosti nenacházejí ve
stŕedové pozici, pŕinejmenším když o nich mluvíme osobe. Stává
se ale, že nékdy múže být nékterá z teologických ctností ve stŕedové
pozici akcidentálné, jak uvidíme pozdeji.4oO

Knámitkám
l. Krajní mezí potence se nazývá to, k čemu potence nejdále dosa-

huje, a to je to, co je pro ni neiobtížnéiší. Nejobtižnéjší je totiž nalézt
stŕedovou pozici, zatímco odchylovat se od ní je snadné. A proto je
ctnost krajní mezí potence, což je stredová pozice.t'"

2. Dobro má ráz završení vzhledem ke hnutí snaživosti, ne vzhle-
dem k materii, v níž je nejaké dobro ustaveno. Toto dobro musí být ve

398 Srov. ARISTOTELÉS, Periherm. II, 14.

399 Srov. výše a. 7, a dále 5Th II-II, q. 2, a. l; q. 4, a. 2, ad l.

400 Srov. níže odpoveď na sedcontra a dále 5Th l-II, q. 64, a. 4.

401 Srov. také 5Th l-II, q. 64, a. l, ad l.
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nem ad materiam in qua aliquod bonum constituitur; quod oportet
esse in medio materiae, ut neque excedat, neque excedatur a debita
regula et mensura.

3. Ad tertium dicendum, quod virtus quantum ad formam quam
a sua mensura sortitur, habet rationem extremi; et sie opponitur
malo ut formaturn informi, et commensuratum incommensurato.
Sed secundum materiam in qua talis mensura imprimitur, sie virtus
est in medio.

4. Ad quartum dicendum, quod ratio illa accipit supremum et
medium, secundum ordinem potentiarum animae, non secundum
materiam in qua ponitur modus virtutis quasi medium quoddam.

5. Ad quintum dicendum, quod in virtutibus theologicis non
est medium ut dictum est: sed in virtutibus intellectualibus est
medium non inter contrarietatem rerum, prout sunt in intellectu,
sed inter contrarietatem affirmationis et negationis, ut dictum est.
In virtutibus autem moralibus omnibus commune invenitur quod
sunt in medio. Et hoc ipsum quod quaedam attingunt ad maximum,
pertinet in eis ad rationem medii, in quantum maximum attingunt
secundum regulam rationis; sicut fortis attingit maxima pericula
secundum rationem, scilicet quando debet, ut debet, et propter quod
debet. Superfluum autem et diminutum accipitur non secundum
quantitatem rei, sed per comparationem ad regulam rationis; ut
puta superfluum esset, si quando non debet, vel propter quod non
debet, periculis se ingereret; diminutum autem si se non ingereret
quando et qualiter deberet.

6. Ad sexturn dicendum, quod virginitas et paupertas licet sint
in extremo rei, sunt tamen in medio rationis: quia virgo abstinet
a venereis omnibus propter quod debet et secundum quod debet;
quia propter Deum, et delectabiliter. Si autem abstineret propter
quod non deberet, utpote quia esset ei odiosum secundum se vel fi-
lios gene rare, vel mulierem habere, esset vitium insensibilitatis. Sed
abstinere omnino a venereis propter debitum finern, est virtuosum:
quia etiam qui abstinent ab huiusmodi, ut se exercitiis bellicis dent
ad utilitatem reipublicae, secundum politicam virtutem laudantur.
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stŕedové pozici materie, takže není ani pŕesahující ani nedostačující
vňči náležitému pravidlu a míre.402

3. Co do formy, podle jejíž míry se poméŕuie, má ctnost ráz kraj-
nosti a v tomto smyslu je protikladem zla jako to, co je zformované,
k tomu, co formu postrádá, a jako poméŕitelné k nepoméŕitelnému.
Co do materie, v níž je míra vtišténa, se však ctnost nachází ve
stŕedové pozici.

4. Námitka chápe nejvyšší a stŕedové podle rádu potencí duše,
ne podle materie, v níž ctnost tkví jako v urči tém stredu.

5. Jak už bylo rečeno,403 u teologických ctností není stredová
pozice. U rozumových ctností pak není stredová pozice mezi pro-
tiklady vecí, nakolik jsou v rozumu, ale mezi protiklady tvrzení
a popírání, jak bylo ŕečeno výše.404 U morálních ctností se však
všichni shodují, že se tyto ctnosti ve stŕedové pozici nacházejí. A to,
že nejak dosahují maxima, u nich patrí k charakteru stŕedové pozice,
nakolik maxima dosahují podle pravidla rozumu. Statečný človek se
napríklad vystavuje maximálnímu nebezpečí podle rozumu, tj. kdy
a kde musí a protože musí. Nadbytek a nedostatek se neodvozují od
kvantity veci, ale srovnáním s pravidlem rozumu. Bylo by napríklad
prehnané, kdyby se nékdo vystavoval nebezpečí, když nemusí nebo
kvúli néčemu, co nestojí za to. Nedostatek by byl zase v tom, kdyby
se nebezpečí nepostavil, když a jakmile musí.405

6. Panenství a chudoba jsou sice vecne v krajnosti, ale jsou ve
stŕedové pozici co do rozumu. Panna nebo panie jsou sexuálne zdr-
ženliví, protože musí a nakolik musí. Délají to pro Boha a s po-
tešením. Kdyby byli zdrženliví ze špatného dňvodu, napr. kdyby
se jim hnusilo plodit deti nebo mít ženu, byla by to neŕest necit-
livosti. Naprostá sexuální zdrženlivost z dúvodu náležitého cíle je
však ctnostná. Také ty, kdo jsou podobne zdrženliví kvúli vojenské
službe v zájmu zeme, chválíme za politickou ctnost.

402 Srov. tamtéž.

403 Srov. odpoveď tohoto článku.

404 Srov. tam též.

405 Srov. také STk l-II, q. 64, a. l, ad 2.
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7. Ad septimum dicendum, quod media ilIa quae Boetius ponit,
sunt media rei; et ideo non conveniunt medio virtutis, quod est
secundum rationem; nisi forte in iustitia, in qua est simul medium
rei et medium rationis, cui competit medium rationis arithmeticum
in commutationibus, et medium geometricum in distributionibus,
ut patet in V Ethicorum.

8. Ad octavum dicendum, quod medium comp et it virtuti non
in quantum medium, sed in quantum medium rationis: quia virtus
est bonum horninis, quod est secundum rationem esse. Unde non
oportet quod id quod plus habet de ratione medii, magis pertineat
ad virtutem, sed quod est medium rationis.

9. Ad nonum dicendum, quod passiones et operationes animae
sunt indivisibiles per se sed divisibiles per accidens, in quantum est
in eis invenire magis et minus secundum diversas circumstantias;
et sie virtus in eis medium ten et.

10. Ad decimum dicendum, quod in voluptatibus est melius fieri
quam factum esse, ut per melius non intelligatur operatio boni hone-
sti, quod pertinet ad virtutem, sed boni delectabilis, quod pertinet
ad voluptatem: voluptas enim est in fieri. Quorum autem esse est
in fieri, quando facta sunt, non sunt; unde bonum voluptatis magis
consistit in fieri quam in factum esse.

ll. Ad undecimum dicendum, quod non quodcumque medium
competit virtuti, sed medium rationis: quod quidem medium non
contingit invenire in vitiis, quia secundum propriam rationem non
oportet quod in vitiis sit virtus.

12. Ad duodecimum dicendum, quod iustitia non attingit me-
dium in rebus exterioribus, in quibus homo plus sibi accipit ex
inordinatione voluntatis; unde vitiosum est. Sed quod de suis rebus
aliquid ab eo auferatur, hoc praeter bonitatem eiu s est; unde inordi-
nation ern vitiosam in ipso non importat. Sed passiones animae, circa
quas sunt aliae virtutes, in nobis sunt; unde et earum superfluitas et
diminutio in vitium homini cedit. Et ideo aliae virtutes moral es sunt
inter duo vitia; non autem iustitia, quae tamen medium in propria
materia tenet, quod per se pertinet ad virtutem.
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7. Prípady stŕedú, o nichž mluví Boethius, jsou stredy co do veci,

a proto jsou néco jiného než stredová pozice ctností, která je stŕedem
co do rozumu. Pouze spravedlnost je zároveň stŕedem co do veci
i stŕedern co do rozumu. Této ctnosti tedy pŕísluší rozumový stred
aritmetický v prípade spravedlnosti sménné a stred geometrický
v prípade spravedlnosti distributivní, jak to plyne z 5. knihy Etiky.406

8. Stredová pozice nepatrí ctnosti jako pouhý stred, ale jako stred
co do rozumu, protože ctnost je dobrem človeka, a to by mélo být
dobrem co do rozumu. Proto ke ctnosti nepatrí nutne více to, co má
více ráz stredu, ale pouze to, co je stŕedem co do rozumu.

9. Vášne a činnosti duše jsou nedélitelné o sobé, ale dčlitelné
akcidentálné, nakolik v nich nalézáme "více" a "méne" vzhledem
k rozdílným okolnostem. A v tomto ohledu se ctnost drží stŕedové
pozice.

10. U rozkoší je lepší zakoušení prítomné než minulé, kde "lep-
ším" se nemyslí činnost ušlechtilého dobra, které pŕísluší ctnosti, ale
téšícího dobra, které pŕísluší rozkoši; rozkoš totiž spočívá v pŕítorn-
ném potéšení. To, co svým bytím spočívá v pŕítomném "stávání se",
jakmile nastalo, už vlastne není. Proto dobro rozkoše spočívá spíše
v pŕítomnérn potéšení než v minulém potéšení, které již probéhlo.

ll. Není každá stredová pozice ctností, pouze ta, která je stŕe-
dem podle rozumu. Takový stred ale u neŕestí nenacházíme, neboť
vzhledem k jej ich vlastní povaze v neŕestech ctnost být nemôže.

12. Spravedlnost se nenachází ve stŕedové pozici ve vnéjších ve-
cech. Když si jich človek bere víc kvúli nezŕízenosti vňle, je to neŕest,
avšak pokud je mu vzato néco z toho, co mu patrí, nenarušuje to jeho
dobrotu a k neŕestné nezŕízenosti tím u nej nedochází. Vášne duše,
kterých se týkají ostatní ctnosti, jsou však v nás samých a jej ich nad-
bytek nebo nedostatek tedy uvrhuje človeka do neresti. Proto jsou
ostatní morální ctnosti mezi dvéma neŕestmi. Spravedlnost nikoh,
ale pŕesto má stŕedovou pozici ve své vlastní oblasti, a to je to, co
o sobé patrí ke ctnosti.t'"

406 Srov. ARISTOTELÉS,Elh. Nic. V,3-4; 1131 b27 -1132 a2; srov. TOMÁŠ AKVIN·
SKÝ, STh II-II, q. 61, a. 2.

407 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh l-II, q. 64, a. 2. Zatímco napríklad statečnost je
stŕedern mezi zbabélostí a pŕílišnou opovážlivostí, spravedlnost je stŕedem mezi
konáním nespravedlnosti a trpéním nespravedlnosti. Zbabélost a pŕílišná opováž-
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13. Ad decimumtertium dicendum, quod medium virtutis est
medium rationis, et non medium rei; et ideo non oportet quod
aequaliter distet ab utroque extremo, sed secundum quod ratio habet.
Unde in quibus bonum rationis praecipue consistit in refrenando
passionern, virtus propinquior est diminuto quam superfluo; sicut
patet in temperantia et mansuetudine. In quibus autem bonum est
inducere ad id quod passio impellit, virtus similior est superfluo, ut
patet in fortitudine.

14. Ad decimumquartum dicendum, quod sicut dicit philoso-
phus in V Physic., medium est in quod continue mutans primum
mutat, in quod mutat ultimo; unde solum in motu continuo requiri-
tur quod de extremo ad extremum non transeatur nisi per medium.
Motus autem qui est de vitio in vitium, non est motus continuus,
sicut nec motus voluntatis aut intellectus, secundum quod fertur in
diversa; un de non oportet quod de vi tio in vitium transeatur per
virtutem.

IS. Ad decimumquintum dicendum, quod virtus etsi sit medium
quantum ad materiam in qua invenit medium; tamen secundum
formam suam, prout collocatur in genere boni, est extremum, ut
philosophus di cit in II Ethicor.

16. Ad decimumsextum dicendum, quod licet medium in quo
consistit virtus, sit quodammodo indivisibile, tamen virtus in ten di
et remitti potest, secundum quod homo magis vel minus disponitur
ad attingendum indivisibile; sicut et arcu s minus vel magis exten-
ditur ad percutiendum signum indivisibile.

17. Ad decimumseptimum dicendum, quod medium virtutis non
est medium rei, sed rationis, ut dictum est. Et hoc quidem medium
consistit in proportione sive mensuratione rerum et passionum ad
horninern. Quae quidem commensuratio diversificatur secundum
diversos hornines: quia aliquid est multum uni quod est parum
alteri. Et ideo non eodern modo sumitur virtuosum in omnibus
hominibus.
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13. Stredová pozice ctnosti je stŕedem co do rozumu, a ne co do
veci. A proto není nutné, aby byla stejné vzdálena od obou kraj-
ností, ale aby vedla jednání človeka podle rozumu. Proto tam, kde
rozumové dobro spočívá pŕedevším v odolávání vášním, je ctnost
blíže umenšení než pŕehánéní, jak se to ukazuje u uméŕenosti a ti-
chosti. Avšak tam, kde dobro spočívá v pŕivádéní k tomu, k čem u
vášeň pobízí, podobá se ctnost vice pŕehánéní, jak je tomu v prípade
statečnosti. 408

14. Jak ŕíká Filosof v S. knize Fyziky,409 stŕedern je to, k čem u
dospeje to, co se spojité mení, dŕive než ke konci, k némuž v posledku
smeruje. Dostat se z jedné krajnosti do druhé krajnosti pouze skrze
stred je tedy nevyhnutelné pouze v prípade spojitého pohybu. Pohyb
od jedné neresti k druhé však není spojitý pohyb, stejné jako jírn
není pohyb vúle nebo intelektu ve vztahu k rňzným pŕedmétňm.
Není tedy nutné, aby se od jedné neresti ke druhé pŕecházelo skrze
ctnost.

IS. I když je ctnost ve stŕedové pozici co do materie, ve které
stred spočívá, pŕesto je co do své formy, podle níž patrí do rodu
dobra, v krajní pozici, jak ŕíká Filosof ve 2. knize Etiky.4lO

16. I když je stred, ve kterém ctnost spočívá, jaksi nedélitelný,
mňže ctnost zvyšovat nebo zmenšovat intenzitu, podle toho, jestli je
človek více nebo méné disponován k dosažení nedélitelného stredu,
jako se lučištník více nebo méné približuje zasažení nedélitelného
stredu terče.

17. Stredová pozice ctnosti není stŕedern co do veci, ale stŕedern
co do rozumu, jak bylo již ŕečeno. Tento stred spočívá v proporci
nebo pŕiméŕenosti vecí a vášní k človeku. Tato pŕiméŕenost je v rúz-
ných li dech rúzná, neboť co je hodne pro jednoho, je málo pro
druhého. A proto není ctnostné ve všech lidech prítomné stejným
zpňsobern.ŕ!'

livost jsou obe neresti, kdežto u kraj ností spravedlnosti je neŕestí pouze konání
nespravedlnosti. Pokud trpíme nespravedlností, pak nás to zlými nedélá,

408Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 11,8; 1109 al-19.

409Srov. ARISTOTELÉS,Phys. V, 3; 226 b27.

410Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 11,6; 1107 a 6-7.

411Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. 11,6; 1106 a 32 a lect. 6 Tomášova komentáre.
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18. Ad decimumoctavum dicendum, quod cum medium virtu-
tis sit medium rationis, accipienda est indivisibilitas huius medii
secundum rationem. Accipitur autem indivisibile secundum ratio-
nem quod imperceptibilem distantiam habet, et quod errorem facere
non potest; sicut totum corpus Terrae accipitur loco puncti indivisi-
bilis per comparationem ad totum caelum. Et ideo medium virtutis
aliquam latitudinem habet.

Quod vera in contrarium obiicitur, concedendum et quantum ad
virtutem moralem et intellectualem, sed non quantum ad theologi-
cam. Accidit enim fidei quod sit in medio duarum haeresum, at non
est per se in quantum est virtus. Et sie dicendum est de spe, quod
est inter duo extrema, non secundum quod comparatur ad suum
obiectum, sed secundum dispositionem subiecti ad sperandum su-
perna.

18. Protože je stredová pozice ctnosti stŕedern co do rozumu,
je treba chápat i nedélitelnost tohoto stredu co do rozumu. Jako
nedélitelné co do rozumu se totiž chápe to, co má nepostŕehnutelný
rozmer, a nemňže pŕivádét k omylu. Celé teleso Zeme se napríklad
chápe jako nedélitelný bod ve srovnání s celkem nebes. A proto má
stredová pozice ctnosti nejaký rozsah.

Odpoveď na protinämítku.t'? To, co je v protinámitce, se dá
vztáhnout jak na morální, tak na rozumovou ctnost, ale ne na ctnost
teologickou. Víra je totiž ve stŕedové pozici mezi dvérna herezemi,
avšak nikoli osobe jakožto ctnost. A totéž lze ŕíci o nadéji, která je
mezi dve ma krajnostmi ne ve vztahu ke svému predmetu, ale co do
dispozice subjektu k tomu, v co doufá shury.413

412 Srov. výše uvedený text pod nadpisem "Na druhé strane".

413 Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, 5Th l-II, q. 64, a. 4.


