
ARTICUJLUS2

Secundo quaeritur utrum definitio virtutis quam Augustinus ponit
sit conveniens. Scilicet: virtus est bona qualitas mentis, qua recte vi-
vi tur, qua nemo male utitur, quam Deus in nobis sine nobis operatur.
Et videtur quod sit inconveniens.

1. Virtus enim est bonitas quaedam. Si ergo ipsa est bona: aut
ergo sua bonitate, aut alia. Si alia, pľ'ocedetur in infinitum: si seipsa,
ergo virtus est bonitas prima quia sola bonitas prima est bona per
seipsam.

2. Praeterea, illud quod est comrnune omni enti, non debet poni
in definitione alicuius. Sed bon um, quod convertitur cum en te, est
commune omni enti. Ergo non debet poni in definitione virtutis.

3. Praeterea, sicut bonum est in rnoralibus, ita et in naturalibus.
Sed bonum et malum in naturalibus non diversificant speciem. Ergo
nec in definitione virtutis debet poni bona, quasi differentia specifica
ipsius virtutis.

4. Praeterea, differentia non includitur in ratione generis. Sed
bonum includitur in ratione qualitatis, sicut et ens. Ergo non de-
bet addi in definitione virtutis, ut dicatur: virtus est bona qualitas
mentis etc.

5. Praeterea, malum et bonum sunt opposita. Sed malum non
constituit aliquam speciem, cum sit privatio. Ergo nec bonum; ergo

ČLÁNEK DRUHÝ
JE DEFINICE CTNOSTI,

KTEROU PREDKLÁDÁ AUGUSTIN, spRÁVNÁ?42

Za druhé se ptáme, zda je definice ctnosti, kterou pŕedkládá Au-
gustin, správná. Tato definice zní: .Ctnost je dobrá kvalita mysli, na
jejímž základe správne žijeme, kterou nemôže nikdo špatné použít
a kterou v nás Búh vyvolává bez našeho pŕičinéní. ,,43 A zdá se, že
tato definice správná není.

1. Ctnost je jakýmsi dobrem. jestliže je tedy ctnost dobrá, pak je
dobrá bud' svým dobrem, nebo dobrem jiným. Pokud jiným, pak bu-
deme postupovat do nekonečna.l" Pokud svým, pak je ctnost prvním
dobrem, neboť pouze první dobro je dobré samo sebou.

2. To, co je všem jsoucnúm společné, nelze klást do definice
nejaké veci. Avšak dobro, které je zaménitelné se jsoucnem.f je spo-
lečné všem jsoucnúm. Nemôže být tedy kladeno do definice ctnosti.

3. Dobro se vyskytuje v morálce i v pŕirozenosti. Avšak dobro
a zlo v pŕirozenosti veci nemení její druh. "Dobré" by tedy nernélo
být kladeno ani do definice ctnosti, jako by šlo o druhovou diferenci
ctnosti samotné."

4. Diference není zahrnuta v rodu. Avšak "dobro" je stejné jako
"jsoucno" zahrnuto v pojmu kvality. Nelze ho tedy použít v definici
ctnosti, jak to delá Augustin: "Ctnost je dobrá kvalita mysli ..." atd.

5. Zlo a dobro jsou protiklady. Avšak zlo neustavuje žádný druh,
neboť se jedná o privaci.V Tudíž ani dobro neustavuje druh. Dobro

42 ParaleIní texty: STh l-II, q. SS,a. 4; In II Sent., d 27, a. 2.
43 AUGUSTIN, De libero arbitrio II, 19 (PL 32, 1268): ,,virlus est bona qualuas mentis,

qua recte vivitur, qua nemo male utuur; quam Deus in nobis sine nobis operatur,"
44 Vysvetlení, které vyvolává potrebu dalšího vysvetlení, a to zase dalšího atd. až do

nekonečna, není vysvetlením. Logika proto argumentaci tohoto typu odmítá.
45 Nékteré pojmy jsou zaménitelné (konvertibilní) se jsoucnem, tj. náleží každému

jsoucnu. Obvykle se sem radí jednota, pravdivost a dobrota (Ens, unum, verum el
bonum converluntur). Srov.De verit., q. l.

46 "Kvalita mysli" je v Augustinové definici na místé rodu, "dobrý" na rnísté druhové
diference.

47 Privativní nedostatek je nepŕítomností néčeho, co by pfítomno být mélo.
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non debet poni in definitiorsc virtutis tamquam differentia consti-
tutiva.

6. Praeterea, bonum est iP plus quam qualitas. Ergo per bonum
non differt una qualitas ab alia; ergo non debet poni in definitione
virtutis bon um, sicut differerltia qualitatis vel virtutis.

7. Praeterea, ex duobus ictibus nihil fit. Sed bon um importat
actum quemdam, et qualitas similiter. Ergo male dicitur, quod virtus
sit bona qualitas.

8. Praeterea, quod praediFatur in abstracto, non praedicatur in
concreto; sicut albedo est cdlor, non tam en colorata. Sed bonitas
praedicatur de virtute in abitracto. Ergo non praedicatur in con-
creto; ergo non bene dicitur: virtus est bona qualitas.

9. Praeterea, nulla differeJltia praedicatur in abstracto de specie
unde dicit Avicenna, quod homo non est rationalitas, sed rationale.
Sed virtus est bonitas. Ergo bcmitas non est differentia virtutis; ergo
non bene dicitur: virtus est b(ma qualitas.

10. Praeterea, malum mor1s idem est quod vitium. Ergo bonum
moris idem est quod virtus; er.gobonum non debet poni in definitio-
ne virtutis, quia sie idem defiJliret seipsum.

ll. Praeterea, mens ad intellectum pertinet. Sed virtus magis
respicit affectum. Ergo male dicitur, quod virtus sit bona qualitas
mentis.

12. Praeterea, secundum l\ugustinum, mens nominat superio-
rem partem animae. Sed aliqu~e virtutes sunt in inferioribus poten-
tiis. Ergo male ponitur in defi:1itione virtutis bona qualitas mentis.
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tedy nemôže být kladeno do definice ctnosti jako ustavující dife-
rence.

6. Dobro se nachází ve více skutečnostech než kvalita. Jedna
kvalita se tedy nemôže odlišovat od druhé dobrern. Proto nemôže
být dobro kladeno do definice ctnosti jako diference kvality nebo
ctnosti.

7. Nic nesestává ze dvou aktô.48 Dobro však predstavuje jakýsi
akt, stejné jako kvalita. Je tedy nesprávné tvrdit, že ctnost je dobrá
kvalita.

8. To, co se vypovídá abstraktne, nevypovídá se konkrétne, napr.
bélost je barva, ale není néco barevného. Dobro se však o ctnosti
vypovídá abstraktne. Nevypovídá se tedy konkrétne, a proto není
správné tvrdit, že "ctnost je dobrá kvalita".

9. Žádná diference se nevypovídá abstraktne o druhu, a proto
Avicenna'" ŕfká, že človek není rozumovost, ale je rozumový. Ctnost
je však dobrern. Dobro tedy není diference ctnosti. Neŕíká se tedy
správne, že "ctnost je dobrá kvalita".

10. Morální zlo je totéž co neŕest, Morální dobro je tedy totéž co
ctnost. Dobro tedy nemôže být kladeno do definice ctnosti, protože
tak by byla ctnost definována sama sebou.

A v k " 'v C kt 50ll. MysLsouvisí s rozumem. vsa ctnost SOUVISJspise s ale ern.
Není tedy správné ŕíkat, že ctnost je dobrá kvalita mysli.

12. PodIe Augustína" označuje mysl nejvyšší část duše. Avšak
nékteré ctnosti se týkají nižších potencí. Proto není správné klást
do definice ctnosti "dobrou kvalitu mysli".

48 Tomáš odmítá nauku o pluralite substanciálních forem v jednom jsoucnu. Sub-
stanciální forma je prv ním aktem každého jsoucna. Každé jsoucno však múže mít
mnoho aktu sekundárních, tj. akcidentálních forem. Nicrnéné i v rádu akci den-
tálních forem musí platit, že v jedné a téže veci nernňže mít nejaká substance více
akcidentú (napr. být v rádu kvantity zároveň velká i malá nebo v rádu kvality bílá
i zelená).

49 Srov. AVICENNA, Metaph., 6; Srov. STh l, q. 84, a. 3; Contra Gent. II, 42; De
Substantiis Separatis.

50 Afekt (affectus) je reakcí na poznání. Obvykle se afektivní schopnosti rozlišují jako
smyslová snaživost (appetitus sensitivus), která se dále delí na dychtivost -=r-.
cibilis) a vznétlivost (irascibilis), a rozumová snaživost (appetitus intellectivus) neboli
vúle.

51 Srov. AUGUSTIN, De Trinitate XII, 3 (PL 42, 1000); srov. STh l, q. 79, a. 9.
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13. Praeterea, subiectum virtutis nominat potentiam, non es-
sentiam. Sed mens videtur nominare essentiam animae; quia dicit
Augustinus, quod in mente est intelligentia, memoria et voluntas.
Ergo non debet poni mens in definitione virtutis.

14. Praeterea, illud quod est proprium speciei, non debet poni in
definitione generis. Sed rectitudo est proprium iustitiae. Ergo non
debet poni rectitudo in definitione virtutis, ut dicatur bona qualitas
mentis, qua recte vivitur.

15. Praeterea, vivere viventibus est esse. Sed virtus non perficit
ad esse, sed ad opera. Ergo male dicitur, qua recte vivitur.

16. Praeterea, quicumque superbit de aliqua re, male utitur ea.
Sed de virtutibus aliquis superbit. Ergo virtutibus aliquis male uti-
tur.

17. Praeterea, Augustinus in libro De lib. Arbit. dicit, quod solum
maximis bonis nullus male mi tur. Sed virtus non est de maximis
bonis; quia maxima bona sunt quae propter se appetuntur; quod
non convenit virtutibus, cum propter aliud appetantur, quia propter
felicitatem. Ergo male ponitur qua nullus male utitur.

18. Praeterea, ab eodem aliquid generatur et nutritur et augetur.
Sed virtus per actus nostros nutritur et augetur; quia diminutio
cupiditatis est augmentum caritatis. Ergo per actus nostros virtus
generatur; ergo male ponitur in definitione, quam Deus in nobis
sine nobis operatur.

19. Praeterea, removens prohibens ponitur movens et causa. Sed
liberum arbitrium est quodammodo removens prohibens virtutis.
Ergo est quodammodo causa; ergo non bene ponitur, quod sine
nobis Deus virtutem operetur.

20. Praeterea, Augustinus dicit: qui creavit te sine te, non iusti-
ficabit te sine te. Ergo etc.
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13. Subjektem ctnosti je potence, nikoli esence. Mysl však podle
všeho označuje esenci duše. Augustin52 totiž ŕíká, že ~ mysli je. inte-
ligence, paméŕ a vúle. Mysl tedy nelze klást do ~efimce ctn?su.

14. To co je bytostne vlastní druhu, nelze klast do definice rodu.
Správnos~ je však bytostne vlastní spravedlnosti. Správnost. ted~
nemuže být kladena do definice ctnosti, jak se to delá v Augustmove
definici: "dobrá kvalita mysli, na jejímž základe správne žijeme".53

15. "Bytí živých bytostí" nazýváme "žití". Ctnost však,nezd~ko=
naluje bytí, ale jednání. Neŕíká se tedy správne, že ctnosti "spravne

žijeme". o

16. Kdokoli je na néco pyšný, ten to užívá špatným zpusobem.
Nekterí lidé jsou však pyšní na své ctnosti. Ctnosti tedy lze špatné

pouŽít. , hod' ,54 ŕíká ~ ~ t ~
17. Augustin v knize O svobodnem roz ovam n a, ze spa ne

nelze použít pouze nejvyšší dobra. Ctnost však k nejvyšším dobrúm
nepatrí, neboŕ nejvyšší dobro je to, co je žád~~~ k:rUli so~e .sa~~mu.
To ale neplatí pro ctnost, protože ctnost S! zadame kvuh necem~
jinému, než je ona sama, totiž kvúli štéstí. Ríká se tedy špatné, že )1

"nikdo nernúže špatné použit". .
18. Plození, vyživování a rúst jsou púsobeny tímtéž. Ctnost )~

však živena a roste našimi skutky, neboť umenšování žádostivosti
znamená vzrúst lásky. Ctnost je tedy zplozena našimi skutky. Proto
se v definici ŕíká nesprávne, že ji "v nás Buh vyvolává bez našeho
pŕičinéní". ,,~.

19. To co odstraňuje prekážku, se bere jako hybatel a pricina.
Svobodné rozhodování však určitým zpusobem odstraňuje prekážku
pro ctnost. Je tedy určitým zpus?bem pr~či?ou ctr:osti, ~.~~o~o ~;
nesprávne ŕíká, že ctnost "v nás Buh vyvolava be~ nas:?~ p:l~m:m .

20. Augustin ŕíká: "Ten, kdo te stvoril bez tvého pncmem, te bez
tvého pričinení neospravedlní."55 TudíŽ ... atd.

52 Srov. PSEUDO-AUGUSTIN, De spiruu et anima (PL 40, 779-832). Autorem díla
je pravdepodobne cisterciák Alcher z Clairvaux.

53 Kvalita mysli je zde jako rodové vymezení a dobrota spolu se správností života

jako druhové vymezení.
54 Srov. AUGUSTIN,De libera arbitno 11,18 (PL 32,1257). Srov. STh l-II, q. 57, a. 3,

obj. l.
55 AUGUSTIN, Tract LXXII in Ioan. (PL 35, 1823).



42 QD De virtutibus, q. l

21. Praeterea, ista definitio convenit gratiae, ut videtur. Sed virtus
et gratia non sunt unum et idem. Ergo non bene definitur per hanc
definitionem virtus.

Respondeo.
Dicendum, quod ista definitio complectitur definitionem virtutis
etiam si ultima particula omittatur; et convenit omni virtuti hu-
ma.nae. Sicut enim dictum est, virtus perficit potentiam in cornpa-
ratione ad actum perfectum; actus autem perfectus est finis potentiae
vel operantis; unde virtus facit et potentiam bonam et operantem
ut prius dictum est. Et idea in definitione virtutis aliquid ponitur
quod pertinet ad perfectionem actus, et aliquid quod pertinet ad
perfectionem potentiae vel operantis.

Ad perfectionem autem actus duo requiruntur. Requiritur autem
quod actus sit rectus, et quod habitus non possit esse principium con-
trarii actus. Illud enim quod est principium boni et mali actus, non
potest esse, quantum est de se, principium perfectum boni actus:
q~ia habitus est perfectio potentiae. Oportet ergo quod ita sit princí-
p~u~. actus boni, quod nullo modo mali; propter quod philosophus
dicit in VI Ethic., quod opinio, quae potest esse vera et falsa non est
virtus; sed scientia, quae non est nisi de vero. Primum designatur in
hoc quod dicitur, ~ua recte vivitur: secundum, in hoc quod dicitur,
qua nemo male untur,

Ad hoc vera quod virtus facit subiectum bonum tria sunt ibi
consideranda. Subiectum ipsum: et hoc determinatu~ cum dicitur
men~is? ~uia virtus humana non potest esse nisi in eo quod est
hominis m quantum est homo. Perfectio vera intellectus designatur
in hoc quod dicitur bona; quia bonum dicitur secundum ordinem
ad finern. Modus.autem inhaerendi designatur in hoc quod dicitur
qualitas; quia virtus non inest per modum passionis, sed per modum
habitus; ut supra dictum est.
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21. Zdá se, že daná definice platí pro milost. Ctnost a m~lost
však nejsou jedno a totéž. Není tedy správné definovat ctnost tímto

zpôsobem.

Odpoveď . . . .
Augustinova definice naplňuje definici ctnosn, l kdybyc~om vy:
nechali její poslední část. A odpovídá každé lidské ctnosn. Jak uz
bylo rečeno,56 ctnost pripravuje potenci k d,~s~žení dokonalého ak:u;
Dokonalý akt je ale cí1em potence nebo činitele. Ctno~t tedy d~l~
potenci dobrou a činnou, jak již bylo reČenO.57A proto Je v defimc~
ctnosti to, co patrí k dokonalosti aktu, i to, co patrí k dokonalosti

potence nebo činitele.

K dokonalosti aktu je potreba dvojí: aby byl akt správný a aby
habitus nemohl být principem kontrárního aktu. To, co je ?rinci?e~
dobrého i zlého aktu, nemôže být samo ze sebe dokonalym pr~nc~-
pem dobrého aktu, neboť habirus je ,doko~alostí po~ence. MUSI .~yt
tedy principem dobrého akt~,ta,ko~ym zpúsobem- ze.ne~8u~e n~Ja!
principem aktu zlého. Proto nka Fllosof v 6. k,mze ~ttky: ,ze,mme:
ní které môže být správné i mylné, není ctnosn, kdezto vedem, ktere
semúže vztahovat pouze k pravde, ctností je. První se ŕíká os~ov~"na
jejímž základe správne žijeme" a druhé slovy "kterou nemu ze mkdo

špatné pouŽít". O'" • ,

V souvislosti s tím, že ctnost delá SVUJsubjekt dobrym, Je treba
uvážit trojí. Jednak samotný subjekt, což je v definici označen o sl~~
vern mysl". Lidská ctnost totiž môže být pouze v tom, co patn

" 59 " dčloveku nakolik je človekern. Dále dokonalost rozumu, coz Je v e-
finici označeno slovem "dobrá". O dobru se totiž mluví ve v~tahu
k nejakému cíli. Dále pakzpusob, jakým ctnost tkví ve sv~;n subJ~ktu,
což se v definici označuje slov ern "kvalita". Ctnost totiz v subjektu
není jako vášeň, ale jako habitus, jak bylo ŕečeno výše.

60

56 Srov. výše článek l.

57 Srov. tamtéž.
58 Srov. ARISTOTELÉS,Eth. Nic. VI, 3 (1139 b l S).

59 Srov. níže články 6 a 7.

60 Srov, výše článek 1.
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Haec ,autem omnia conveniunt tam virtuti morali quam in-
tellectuah, quam theologicae, quam acquisitae, quam infusae. Hoc
vera quod Augustinus addit quam in nobis sine nobis Deus operatur
convenit solum virtuti infusae. '

1. Ad prim um ergo dicendum, quod accidentia sicut non dicun-
t~r, entia quia subsistant, sed quia aliquid eis est; ita virtus non
dicitur bona quod ipsa sit bona, sed qua aliquid est bonum. Un de
non.oportet quod virtus sit bona aha bonitate, quasi informetur aha
bonitate.

2. Ad secundum dicendum, quod bonum quod convertitur cum
en,te, non ponitur hic in definitione virtutis; sed bonum quod deter-
mmatur ad actum moralern.

3. Ad tertium dicendum, quod actiones diversificantur secun-
dum formam agentis, ut calefacere et infrigidare. Bonum autem et
~alu~ ~unt quasi forma et obiectum voluntatis; quia sernper agens
impnmit formam suam in patientem, et movens in motum. Et ideo
a~tus morales, quorum principium est voluntas, diversificantur spe-
cIe.secundum bonum ~t malum. Principium autem naturalium ope-
rationum non est finis, sed forma; et idea non diversificantur in
n.aturahbus species secundum bonum et malum; sed in moralibus
SIC.
. .4. Ad quartum dicendum, quod bonitas moralis non includitur
in intellectu qualitatis; et idea ratio non est ad propositum.

,5. Ad ~uin.tu~ dicendum, quod malum non constituit speciem
rat~one pnvatlOn~s, sed ratio ne eius quod privationi substernitur,
quia ~o~ com~atltur secum rationem boni; et ex hoc habet quod
constituit speciern.

6. Ad sexturn dicendum, quod obiectio illa procedit de bono
naturae, non de bono moris, quod ponitur in definitione virtutis.

~. Ad septimum dicendum, quod bonitas non importat aliam
bomtatem, quam ipsam virtutern, ut ex dictis patet. Ipsa enim virtus
per ~ssentlam suam est qualitas; un de manifestum est quod bona et
quahtas non dicunt diversos actus, sed unum.

8. ~d octavum dicendum, quod istud fallit in transcendentibus,
quae ,cIrcumeunt orn ne en~. Nam essen tia est ens, et bonitas bona,
et ~mta~ un~, non autem SICpotest dici albedo alba. Cuius ratio est
quia quidquid cadit in intellectu, oportet quod cadat sub ratione
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To vše se týká jak ctnosti morální, tak rozumové, teologické,
získané i vlité. Augustinuv dodatek "kterou v nás Buh vyvolává bez
našeho pfičinení", se týká pouze ctnosti vlité.

Knámitkám
1. Akcidenturn se neŕíká jsoucna proto, že by subsistovaly, ale

preto, že jejich prostfednictvím néco je. Podo~ne se ani ct~os,t ~e-
nazývá dobr ern proto, že by sama byla dobra, al~ ~roto, z~, !eJ~m
prostrednictvím je néco dobré. Ctnost tedy nemusi byt dobra nnym
dobrem, jako by jím byla formována. ,

2. Dobro, které je zamenitelné se jsoucnem, se zde do definice
ctnosti neklade. Jedná se o dobro vztažené k morálnímu aktu.

3. Činnosti se rozrúzňují podle forem činitele, napr. ohľívání
nebo ochlazování. Dobro a zlo jsou však jakoby formou a predmetem
vôle, protože činitel vždy vtiskuje svou formu do t~ho..' co je .t~~né~
a hybatel do toho, co je pohybované. A proto se morální a~ty, JejIch:
principem je rozhodnutí vúle, rozruzňují co do druhu Jako dobre
a zlé. Princip pfirozených činností však není zvolený cíl, ale forma,
a proto se druhy v prírode dobrem a zlem nerozruzňují, kdežto

v oblasti morální ano.

4. Morální dobrota není zahrnuta do pojmu kvality. Proto je daná

nárnitka bezpredmetná. .
S. Zlo neurčuje druh podle privací, ale podlé toho, co Je sub-

jektem privace, kterému chybí néco z dobra. Tímto zpusobem druh

ustavuie

6. N ámitka se týk á prírodního dobra, ale nikoli dobra morálního,

které je kladeno do definice ctnosti.
7. Dobro nepfináší [iné dobro než je sama ctnost, jak plyne z toho,

co již bylo rečeno. Sama ctnost je svou esencí kvalita. Je .proto jasné,
že "dobro" a "kvalita" neoznačují rúzné akty, ale pouze Jeden. ,

8. Námitka selhává v prípade transcendentálií, které zahrnují
veškeré J'soucno neboť esence je jsoucí, dobro je dobré a jednota, -
jedna, kdežto o bélosti nelze ŕíci, že je bílá. Je ,tom~ tak proto, :e
cokoli je uchopeno rozumem, musí spadat do pojmu Jsoucna a v du-
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emi~, et per consequens sub ratione boni et unius; un de essentia et
bon~tas et unitas non possunt intelligi, nisi intelligantur sub ratione
boni et unius et entis, Propter hoc potest di ci bonitas bona, et unitas
una.

9'. A~ nonum dicendum quod dijferentia, sicut et genus, praedicatur
essentialuer de ~peCle, et non de~ominative; et ideo si species sit quid subsi-
stens et composztum, non praedzcatur de ea dijferentia in abstracto sed in
c~nc:eto. Nam in .su.bstantiis. compositis nomina concreta, quae com;ositum
szgnijicant, pro~ne zn praedzcamento esse dicuntur, sicut species vel genera,
ut h~m.o vel anl1':zal,~et ideo ~portet, si dijferentia debeat de tali specie es-
sentialiter praedzcan, quod szgnijicetur in concreto, quia aliter non diceret
totum es~e speciei. S~d si species sit forma simplex (sicut accidentia, in qui-
bus nomina concreuoe dicta non ~~nuntur in praedicamento sicut species
vel ge~era, ut album et mgrum, msz per reductionem; sed solum secundum
quod zn abstr~cto signijicantur, ut albedo, musica, iustitia et universaliter,
v~rtus) praeáicosur de ea tam genus quam dijferentia in abstracto; unde
stcut ~zrtus est essentialiter qualitas, ita essentialiter bonitas rationis seu
moralis.

10: Ad de~imum dicend~m, quod bonum moris dicitur de actu bono,
et habitu et obiecto bono bomtate moris. Similiter et malum moris dicitur=actu malo quod est peccatum, et de habitu malo quod est vitium. Unde
vzrt~s est q.u~e bonum [acit habentem, et opus eius reddit bonum bonitate
mons: szmzl~t~ viti~m est quod malum facit habentem, et opus eius reddit
m.a.lum rr:alztza rr:ons. Non est ergo malum moris idem quod vitium; cum
vu~um dicat habu~m, malum vero moris dicatur de habitu et de actu et de
obzecto. !it par: ratume bonum moris non est idem quod virtus, cum bonum
mons =: dzca~ur de actu. Nam in ipsa virtute tria possumus considerare.

Pnmum est zd quod essentia virtutis directe importat; et sic virtus im-
portat quamdam dispositionem qua aliquid bene et convenienter disponitur
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sledku toho i do pojmu dobra a jednoho. Esenci, dobro a jednotu lze
tudíž chápat pouze na zpúsob dobrého, jednoho a jsoucího. Proto je
možné ŕíci, že dobro je dobré a jednota jedna.

9.-21. Odpovedi na další námitky chybí.61

9. Diference se stejnč jako rod vypovídá o druhu esenciálne, a ne deno-
minatumč. A proto je-li druh nčco subsistujícího a složeného, nevypovídá
se o nem diference abstraktne, ale konkrétne. ve složených substancích se
konkrétní jména označující složeninu vypovídají ve vlastním smyslu ka-
tegoriálnč jako druhy nebo rody, napr. človek nebo živočich. A proto má-li
se diference o takovém druhu vypovídat esenciálne, musí být oyjádiena
konkrétne, neboť jinak by nevypovídala celé bytí druhu. Jestliže je ale druh
jednoduchou formou (jako akcidenty, u kterých se jména vypovídaná kon-
krétne neberou kategoriálné jako druhy nebo rody, napr. bílé a černé, leda
že by se tak braly nepiimo, kdežto pri výpovedi abstraktní se kategoriálné
berou, napr. bčlost, hudba, spravedlnost a obecne vzato ctnost), vypovídá
se o nich rod idiference abstraktne. Jako je tedy ctnost esenciálne kvalitou,
tak je tomu i s dobrem rozumu nebo dobrem morálním.

10. Morálním dobrem se nazývá dobrý čin, dobrý habitus a morálne
dobrý predmet. Podobne se morálním zlem nazývá špatný čin, tj. hiich,
a špatný habitus, tj. neiest. Ctnost je tedy to, co delá svého nositele dobrým
a jeho dílo morálne dobrým. Podobne neiest je to, co delá svého nositele
zlým a jeho dílo morálne špatným. Morální zlo tedy není totéž co neiest.
Neiest je totiž habitem, kdežto morálním zlem se nazývá jak habitus, tak
čin i predmet. A ze stejného diaodu není morální dobro totéž co ctnost,
neboť za morální dobro se označuje i čin. V samotné ctnosti pak múžeme
rozlišit trojí:

Za prvé to, co piimo znamená esence ctnosti. Ctnost znamená urči-
tou dispozici, kterou nčkdo dobre a náležite disponuje v souladu se svou

61 Ve Flachové edici Otásel: o ctnostecli z roku 1500 je po osmé odpovedi uvedeno:
Rešení dalších otázek je zrejmé z toho, co již bylo ŕečeno." Benátská edice Otáeek

~ anostecn z roku 1503 zpracovaná dominikánským teologem a magistrem rádu
Vincentem Bendelli de Castronovo uvádí na místé chybéiících odpovedí doplnék
pripravený tímto editorem. Další edice dodatek uvádéjí také, se jménem autora.
Materiál pro vypracování odpovedí je vzat z jiných Tomášových spisu i z pokračo-
vání textu Otázek o ctnostech. N auka je verná Tomášovu myšlení, ale styl je odlišný.
Velmi často je neobratný, opakuje se a postrádá lehkost a zŕetelnost vyjadŕování
Tomášova. Dále uvádíme pro úplnost preklad zrnínéného dodatku; zvýrazňujeme
ho jiným typem písma.


