
ARTjCULUS 4

Quarto quaeritur utrum irascibilis et concupiscibilis possint esse
subiectum virtutis. Et videtur quod non.

1. Quia contraria nata sunt fieri circa idem. Virtuti autem con-
trarium est peccatum mortale, quod non potest esse in sensualitate,
cuius partes sunt irascibilis et concupiscibilis. Ergo irascibilis et
concupiscibilis subiectum virtutis esse non possunt.

2. Praeterea, eiusdem potentiae sunt habitus et actus. Sed prin-
cipalis actus virtutis est electio, secundum philosophum in Lib.
Ethic., quae non potest esse actus irascibilis et concupiscibilis. Ergo
nec habitus virtutum possunt esse in irascibili et concupiscibili.

3. Praeterea, nullum corruptibile est subiectum perpetui; unde
Augustinus probat animam esse perpetuam, quia est subiectum ve-
ritatis, quae est perpetua. Sed irascibilis et concupiscibilis, sicut
et ceterae potentiae sensitivae, non remanent post corpus, ut qui-
busdam videtur; virtutes autem manent. Nam iustitia est perpetua
et immortalis, ut dicitur Sapient. l, 15; quod pari ratione de omnibus
dici potest. Ergo irascibilis et concupiscibilis virtutum subiectum
esse non possunt.

4. Praeterea, irascibilis et concupiscibilis habent organum cor-
porale. Si ergo virtutes sunt in irascibili et concupiscibili, sunt in
organ o corporali. Ergo possunt apprehendi per imaginationem vel
phantasiam; et sie non sunt sola mente perceptibiles; ut Augustinus
dicit de iustitia, quod est rectitudo sola mente perceptibilis.

5. Sed dicendum, quod irascibilis et concupiscibilis possunt esse
subiectum virtutis, in quantum participant aliqualiter, ratione. Sed
contra, irascibilis et concupiscibilis dicuntur ratione participare, in
quantum a ratione ordinantur. Sed ordo rationis non potest virtuti

ČLÁNEK čTVRTÝ
MOHOU BÝT SUBJEKTEM CTNOSTI
VZNETLIVOST A DYCHTIVOST?87

Za tŕetí se ptáme, zda môže být subjektem ctnosti vznétlivost a dych ti-
voSt.88 A zdá se, že nikoli.

l. Protiklady se pŕirozené vztahují k tém už. Protikladem ctnosti
je však smrtelný hŕích, který nemôže spočívat ve smyslovosti, jejímiž
částmi jsou vznétlivost a dychtivost. Vznétlivost a dychtivost tedy
nemohou být subjektem ctnosti.

2. Habitus a pŕíslušný akt patrí téže potenci. Hlavním ak tem
ctnosti, jak ŕíká Filosof v Etice, 89 je však volba, která nemôže být ak-
tem vznétlivosti ani dychtivosti. Tudíž ani habity ctností nemohou
pŕebývat ve vznétlivosti nebo dychtivosti.

3. Nic pomíjivého není subjektem néčeho trvalého. Proto Au-
gustin dokazuje trvalé bytí duše z toho, že je subjektem ctnosti, která
je trvalá. Vznčtlivost a dychtivost, steiné jako jiné smyslové potence,
však nepŕetrvávají zánik tela. Na rozdíl od toho však ctnosti pŕetr-
vávají. Vždyť spravedlnost je trvalá a nesmrtelná, jak se ŕíká v knize
Moudrosti l, 15. Totéž pak lze ŕíci o všech ctnostech. Vznétlivost
a dychtivost tedy nemohou být subjekty ctností.

4. Vznétlivost a dychtivost mají telesný orgán. [sou-li tedy ctnosti
ve vznétlivosti a dychtivosti, jsou v télesném orgánu. Mohou být
tedy uchopeny obrazotvorností nebo pŕedstavivostí a neplatí, že jsou
uchopitelné pouze myslí, jak to ŕíká Augustin.ľ" podle néhož je
spravedlnost správností uchopitelnou pouze myslí.

5. Vznétlivost a dychtivost mohou být subjektem ctnosti, nakolik
mají nejakou účast na rozumu. Ale na druhé strane: vznétlivost
a dychtivost mají účast na rozumu natolik, nakolik jsou rozumem

87 Paraleiní texty: STh l-II, q. 56, a. 4 a 5, ad l; In III Sent., dist. 33, q. 2, a. 4; De
verit., q. 24, a. 4, ad 9; De virtutibus, q. l, a. 10, ad 5.

88 Latinské výrazy appetuus, app. irascibilis a concupiscibilis pŕekládárne jako snaživost,
vznetlivost a dychtivos/. -

89 Srov. ARISTOTELES, Eth. Nic. VI, 2 (1139 a23); VIII, 13 (1163 a23).
90 Srov. AUGUSTIN, De quantuate animae, c. 5 (PL 32,1040).
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sustentamentum praebere, cum non sit quid subsistens. Ergo nec in
quantum ratione participant, possunt irascibilis et concupiscibilis
esse virtutis subiectum.

6. Praeterea, sicuti irascibilis et concupiscibilis, quae pertinent
ad sensibilem appetitum, subserviunt rationi; ita et potentiae ap-
prehensivae et sensitivae. Sed in nulla apprehensiva potentiarum
sensitivarum potest esse virtus. Ergo nec in irascibili et concupisci-
bili.

7. Praeterea, si ordo rationis participari potest in irascibili et
concupiscibili, poterit minui rebellio sensualitatis, quae has duas
vires continet ad rationem. Sed rebellio praedicta non est infinita,
cum sensualitas sit virtus finita, et virtutis finitae non possit esse
actio infinita. Ergo poterit totaliter tolli praedicta rebellio; omne
enim finitum consumitur multoties ablato quo dam, ut patet per
philosophum in l Physic.; et sie sensualitas in hac vita possit totaliter
curari. Quod est impossibile.

8. Sed dicendum, quod Deus, qui virtutem infundit, posset to-
taliter praedictam rebellionem auferre; sed ex parte nostra est quod
non totaliter auferatur. Sed contra, homo est id quod est in quan-
tum est rationalis; cum ex hoc speciem sortiatur. Quanto igitur id
quod est in homine, magis rationi subiicitur; tanto magis competit
humanae naturae. Maxime autem subiicerentur inferiores vires ani-
mae rationi si praedicta rebellio totaliter tolleretur. Ergo hoc esset
competens maxime humanae naturae; et ita ex parte nostra non est
impedimentum quin praedicta rebellio totaliter tollatur.

9. Praeterea, ad rationem virtutis non sufficit quod peccatum vi-
tetur. Perfectio en im iustitiae in hoc consistit quod in Psa!. XXXIII,
IS, dicitur: dedina a malo, et fac bonum. Sed ad irascibilem perti-
net detestari malum, ut dicitur in Lib. De spiritu et anima. Ergo in
irascibili ad minus non potest esse virtus.
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ŕízeny. Toto rozumové ŕízení však nernúže udržovat ctnosti, neboť
není néčím subsistujícím. A proto, i když vznétlivost a dychtivost
mají účast na rozumu, nemohou být subjektem ctnosti.

6. Jako jsou podŕízené rozumu vznétlivost a dychtivost, které pŕí-
sluší smyslové snaživosti, jsou rozumu podŕízené i potence vnímavá
a smyslová. Avšak v žádné srnyslové vnímavé potenci se nemňže
nacházet ctnost. Nemúže se tedy nacházet ani ve vznétlivosti nebo
dychtivosti.

7. Jestli mňže vznétlivost a dychtivost mít účast na rozumovém
fádu, mohlo by to zmenšit boj téchto dvou smyslových sil s rozu-
memo Tento boj však není nekonečný, neboť smyslovost je konečná
síla a konečné sí1e nemúže patŕit nekonečná činnost. Zrnínéný boj
tedy múže úplne zmizet. Všechno konečné totiž dojde konce, když
se mnohokrát odebere nejaká jeho část, jak ukazuje Filosof v l. knize
Fyziky.9! Smyslovost by tedy bylo možné v tomto pozemském živote
zcela vyléčit. Což je nemožné.f

8. Je však tŕeba ŕíci, že Buh, který vlévá ctnost, by mohl zmínéný
boj naprosto odstranit. My sami ho však zcela odstranit nemňžeme,
Na druhé strane: Človek je to, co je, nakolik je rozumový, neboť
rozumovostí je zaŕazen do druhu. Čím více je to, co je v človeku,
poddáno rozumu, tím více to pŕísluší lidské pŕirozenosti. Nižší sí1y
duše jsou však nejvíce poddány rozumu tehdy, když je zmínéný boj
odstranén, Bylo by to tedy nejvíce v souladu s lidskou pŕirozeností.
Z naší strany tak nic nebrání naprostému odstranéní zmínéného
boje.

9. Pro správný pojem ctnosti nedostačuje to, že se vyhýbá hŕíchu.
Dokonalost spravedlnosti totiž spočívá v tom, co se ŕíká v Žalmu 34,
IS: "odvrať se od zla a čiň dobro." Ke vznétlivosti však patrí pouze
odporování zlu, jak se ŕíká v knize O duchu a duši.93 Pŕineimenším
ve vznétlivosti tedy nernňže být ctnost.

91 Srov. ARISTOTELÉS, Phys. 1,4 (187 b25).

92 Žádostivost (concupiscentia) pokládá Tomáš v souladu s katolickou naukou za pro-
jev dédičného hŕíchu, který se projevuje jako nesoulad vnitŕních sil človeka, pŕe-
devším jako vzpírání se smyslových sil rozumovému vedení. Tato žádostivost
pŕetrvává jako následek i po kf tu, který díky Boží milosti odpouští dedičný hŕích.
V tomto živote, jak verí Tomáš (a jak tomu nasvedčuje i naše zkušenost), lze vnitŕní
disharmonii žádostivosti do značné míry pŕemáhat či umenšovat, ale nelze ji na-
prosto odstranit.

93 Srov. ARISTOTELÉS, De spiruu et anima II, 45.
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10. Praeterea, in eodem libro dicitur, quod in ratione est desi-

derium virtutum, in irascibili odium vitiorum. Sed in eodem est
desiderium virtutis et virtus, cum quaelibet res suam perfectionem
desideret. Ergo omnis virtus est in ratione, et non in irascibili et
concupiscibili.

ll. Praeterea, in nulla potentia potest esse habitus quae agitur
tantum et non agit; eo quod habitus est id quo quis agit cum voluerit,
ut dicit Commentator in III De anima. Sed irascibilis et concupis-
cibilis non agunt, sed aguntur: quia ut dicitur in III Ethic., sensus
nullius actus dominus est. Ergo non potest esse habitus virtutis in
irascibili et concupiscibili.

12. Praeterea, proprium subiectum parificatur propriae passioni.
Virtus autem parificatur rationi, non autem irascibili et concupisci-
bili, quae sunt nobis et brutis communes. Virtus ergo est in homi-
nibus tantum, sicut et ratio; ergo omnis virtus est in ratione, non
autem in irascibili et concupiscibili.

13. Praeterea, Rom. VII, dicit Glossa: bona est lex, quae dum
concupiscentiam prohibet, omne malum prohibet. Omnia ergo vitia
ad concupiscibilem pertinent, cuius est concupiscentia. Sed in eo-
dem, sunt virtutes et vitia. Ergo virtutes non sunt in irascibili, sed
in concupiscibili ad minus.

Set contra.
l. Est quod philosophus, dicit de temperantia et fortitudine,

quod sunt irrationabilium partium. Parte s autem irrationabiles, id
est sensibilis appetitus, sunt irascibilis et concupiscibilis, ut habetur
in III De anima. Ergo in irascibili et concupiscibili possunt esse
virtutes.

Článek čtvrtý

10. V téže knize se fíká, že rozumem toužíme po ctnostech, za-
umco vznétlivostí nenávidíme neŕesti. Touha po ctnosti a ctnost je
však v tomtéž, neboť každá vec touží po své dokonalosti. Jakákoli
ctnost je tedy v rozumu, a ne ve vznétlivosti nebo dychtivosti.

ll. V žádné potenci neexistuje habitus, který je pouze pŕedmé-
tem činnosti, ale sám není činný. Habitus je totiž to, čím nékdo
pusobí to, co chce, jak praví Komentátor ve 3. knize O duši. Vznét-
livost a dychtivost však nejsou činné, ale jsou pŕedmétem činnosti,
protože ve 3. knize Etiky94 se ŕíká, že smysly nejsou pánem žádného
aktu. Habitus ctnosti tedy nemňže spočívat ve vznétlivosti nebo
dychtivosti.

12. Subjekt je pŕiméŕený jemu náležející vlastnosti. Ctnost je
však pfimerená rozumu, a ne vznétlivosti nebo dychtivosti, které
máme společné se zvíŕaty, Ctnost je tedy pouze u človeka, stejné
jako rozum, a proto spočívá v rozumu, ale ne ve vznétlivosti nebo
dychtivosti. v

13. Glosa k 7. kapitole listu Rímanúm fíká, že "zákon je dobrý,
když zákazem dychtivé žádostivosti'" zakazuje veškeré zlo." Každá
neŕest tedy pŕísluší dychtivé části duše, jíž pŕísluší i dychtivá žá-

dostivost. Ctnosti i neŕesti se však nacházejí v tomtéž." Ctnosti tedy
nejsou ve vznétlivosti, ale jen v dychtivosti.

Na druhé strane
l. O uméŕenosti a statečnosti Filosof fíká,97 že patfí k nerozu-

mové Části duše. N erozumové části duše jsou ale smyslové snaživosti,
tj. vznétlivost a dychtivost, jak se píše ve 3. knize O duši.98 Ctnosti
tedy ve vznétlivosti a dychtivosti být mohou.

94 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. II, 6 (1139 a2).
95 Výrazem "dychtivá žádostivost" zde pŕekládáme latinský termín concupiscentia,

které v jiných pŕípadech pŕekládáme proste "žádostivost", abychom zde zachovali
paralelu concupiscibilis - concupiscentia (dychtivost - dych ti vá žádostivost). V latiné
pŕítomnou pfíbuznost slov (appetitus) concupiscibilis a concupiscentia nelze česky
dobŕe vyiádŕit, neboŕ je tŕeba rozlišit concupiscibilis (dychtivost) jakožto pŕirozenou
a dobrou sí1u smyslové části duše a concupiscentia (žádostivost), která je vnitŕní
disharmonií duše a koŕenem hfíchu,

96 Srov. výše článek 1, námitka S.

97 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. III, 9 (1ll7 b22).

98 Srov. ARISTOTELÉS, De anima III, 9 (432 b7).
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2. Praeterea, peccatum veniale est dispositio ad mortale. Perfectio
autem et dispositio sunt in eodem. Cum igitur veniale peccatum sit
in irascibili et concupiscibili (prius enim motus est actus sensualita-
tis, ut ponitur in Glossa ad Rom. VIII); ergo et mortale peccatum ibi
esse poterit; et sie etiam virtus, quae est peccato mortali contraria.

3. Praeterea, medium et extrema sunt in eodem. Sed virtus aliqua
est medium inter contrarias passiones; sicut fortitudo inter timorem
et audaciam, et temperantia inter superfiuum et diminutum in con-
cupiscentiis. Cum igitur huiusmodi passiones sint in irascibili et
concupiscibili, videtur etiam quod in eisdem sit virtus.

Respondeo.
Dicendum, quod circa quaestionem istam partim ab omnibus con-
venitur, et partim opiniones sibi invicem repugnant. Ab omnibus
enim conceditur aliquas virtutes in irascibili et concupiscibili esse,
sicut temperantiam in concupiscibili et fortitudinem in irascibili;
sed in hoc est differentia.

Quidam enim distinguunt duplicem irascibilem et concupisci-
bilem esse; in superiori parte animae, et iterum in inferiori. Dicunt
enim, quod irascibilis et concupiscibilis quae sunt in superiori parte
animae, cum ad naturam rationalem pertineant, possunt esse su-
biectum virtutis; non tamen illae quae sunt in inferiori parte ad
naturam sensualem et brutalem pertinentes. Sed hoc quidem in alia
quaestione discussum est; utrum scilicet in superiori parte animae
possint distingui duae vi res, quarum una sit irascibilis et alia con-
cupiscibilis, proprie loquendo. Sed, quidquid de hoc dicatur, nihilo-
minus in irascibili et concupiscibili quae sunt in inferiori appetitu,

.secundum philosophum in III Ethic., oportet ponere esse aliquas
virtutes, ut etiam alii dicunt: quod quidem sie patet.

Cum enim virtus, ut supra dictum est, nominet quoddam po-
tentiae complementum, potentia autem ad actum respiciat; oportet
human am virtutem in illa potentia ponere quae est principium actus
humani. Actus autem humanus dicitur qui non quocumque modo
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2. Všední hŕích je dispozicí ke hŕíchu smrtelnému. Dokonalost
i dispozice se však týkají téhož. A protože je všední hŕích ve vznétli-
vosti a dychtivosti (prvním pohybem je akt smyslovosti, jak se ŕíká
v glose k 8. kapitole listu Ŕímanúm), môže tam být i hŕích smrtelný,
a tedy i ctnost, která je protikladem smrtelného hŕíchu.

3. Strední i krajní pozice se nacházejí v tomtéž. Nejaká ctnost
je však strední pozicí mezi protikladnými vášnemi,99 napr. stateč-
nost mezi strachem a opovážlivostí nebo uméŕenost mezi pŕemírou
a nedostatkem v oblasti žádostí. A protože takové vášne pŕebývají
ve vznétlivosti a dychtivosti, zdá se, že v nich pŕebývá i ctnost.

Odpoveď
Ohledné této otázky spolu všichni v néčem souhlasí a v néčern si na-
vzájem protirečí. Všichni totiž souhlasí s tím, že jsou nejaké ctnosti
ve vznétlivosti a dychtivosti, napr. uméŕenost v dychtivosti nebo
statečnost ve vznétlivosti. Je zde ale i rozdíl.

Nékteŕí lidé rozlišují dvojí vznétlivost a dychtivost, jednu ve
vyšší a druhou v nižší části duše.l'" Ŕíkají pak, že vznétlivost a dych-
tivost, které jsou ve vyšší části duše, patrí k rozumové pŕirozenosti,
a proto mohou být subjektem ctnosti. Nemohou jím být ale vznét-
livost a dychtivost, které jsou v nižší části duše, a patŕí tedy k pri-
rozenosti smyslové a živočišné. Toto je ale diskuse o jiné otázce,
totiž zdali ve vyšší části duše môžeme rozlišit dve síly, z nichž jedna
je v pravém smyslu vznétlivost a druhá dychtivost. Ať už ale na
tuto otázku odpovíme jakkoli, musíme podle toho, co ŕíká Filosof
ve 3. knize Etiky,IOI potvrdit, že ve vznétlivosti a dychtivosti, které
patrí k nižší snaživosti, existují nejaké ctnosti. UZEávají to i jiní
autori. Je to zjevné z následující úvahy.

Protože ctnost, jak bylo ŕečeno výše,102označuje naplnení nejaké
potence, a protože potence odpovídá aktu, musí být lidská ctnost v té
potenci, která je principem lidského činu (aktu). Lidským činem
však nenazýváme to, co je v jakémkoli smyslu vykonáno človékem

99 Tvrzení platí pro morální ctnosti. Srov. níže článek 13.
100Príkladem múže být napr. Tornášúv kolega na univerzite v Paríži svatý Bonaven-

rura. Srov. BONAVENTURA, In III Sent., d. 33, a. l, q. 3.

101Srov. ARISTOTELÉS, ea: Nic. III, 9 (432 b7).

102Srov. výše články l a 2.
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in hornine vel per hominem exercetur; cum in quibusdam etiam
plantae, bruta et homines conveniant; sed qui hornin is proprius est.
Inter cetera vera hoc habet homo proprium in suo actu, quod sui
actus est dominus, Quilibet igitur actus cuius homo dominus est, est
proprie actus humanus; non autem iBi quorum horn o non est domi-
nus, licet in hornine fiant, ut digerereyet augeri, et alia huiusmodi.
In eo igitur quod est principium talis actus cuius homo dominus est,
potest poni virtus humana.

Sciendum tamen est, quod huiusmodi actus contingit esse triplex
principium. Un um sicut primum movens et imperans, per hoc quod
homo sui actus sit dominus; et hoc est ratio vel voluntas. Aliud
est mov ens motum, sicut appetitus sensibilis, qui etiam movetur
ab appetiru superiori in quantum ei obedit, et tunc iterum movet
membra exteriora per sui imperium. Tertium autem est quod est
motum tantum, scilicet membrum exterius.

Cum autem utrumque, scilicet membrum exterius et appetitus
inferior a superiori parte animae moveantur; tamen aliter, et ali-
ter. Nam membrum exterius ad nutum obedit superiori imperanti
absque ulla repugnantia secundum naturae ordinem, nisi sit impedi-
men turn aliquod; ut patet in manu et pede. Appetitus autem inferior
habet propriam inclinationem ex natura sua, unde non obedit supe-
riori appetitui ad nutum, sed interdum repugnat; unde Aristoteles
dicit in Politica sua, quod anima dominatur corpori' dispotico prin-
cipatu, sicut dominus servo, qui non habet facultatem resistendi in
aliquo imperio domini; ratio vera dominatur inferioribus animae
part ibu s regali et politico principatu, id est sicut reges et principes
civitatum dominantur Iiberis, qui habent ius et facultatem repug-
nandi quantum ad aliqua praecepta regis vel principis.

In membro igitur exteriori non est necessarium aliquid perfecti-
vum actus humani, ni si naturalis eius dispositio, per quam natum
est moveri a ratione; sed in appetitu inferiori, qui rationi repugnare
potest, est necessarium aliquid quo operationem quam ratio imperat,
absque repugnantia prosequatur. Si en im immediatum operationis
principium sit imperfectum, oportet operationem esse imperfectam,
quantacumque perfectio adsit superiori principio. Et ideo, si appeti-
tus inferior non esset in perfecta dispositione ad sequendum impe-
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(neboŕ v nékterých činech se rostliny, zvíŕata a lidé shodují), ale to,
co je vlastní pouze človeku. Mezi jinými je človeku v jeho činnosti
vlastní to, že je pánem svých skutku. Každý skutek, nad nímž má
človek vládu, je tedy ve vlastním smyslu lidským činern. Lidským
činem ale nejsou ty činy, nad nimiž človek nemá vládu, i když se
u človeka vyskytují, napr. trávení, rňst apod. Lidská ctnost tedy
múže být pouze v tom, co je principem takových činu, nad nimiž
má človek vládu.

Je však treba védét, že u takových činu se vyskytují th druhy
principú. Za prvé je to hybný a pŕikazující princip, díky némuž je
človek pánem svých skutku. Je to rozum nebo vúle, Za druhé je to
princip hybný a zároveň pohybovaný, jako je smyslová snaživost,
která je pohybována snaživostí vyšší, kterou poslouchá, a následne
svým pŕíkazem pohybuje vnéišími částmi tela. Za tretí je to princip
pouze pohybovaný, tj. vnéiší části tela.

Jak vnéjší části tela, tak i nižší snaživost jsou však pohybovány
vyšší částí duše, ačkoli každé jiným zpúsobern. Vnéjší část tela po-
slouchá rozkaz vyšší části bez odporu a podle pŕirozeného rádu
vecí, pokud se ovšern nevyskytne nejaká prekážka, jak je to vidét
na príkladu ruky nebo nohy. Nižší snaživost má však vlastní sklon
daný její pŕirozeností. Proto vždycky neposlouchá príkaz vyšší sna-
živosti a nékdy ho odmítá. Z tohoto dúvodu ŕíká Aristotelés ve své
Politice, 103 že duše panuje nad télem jako pán nad služebníkem, který
nemá možnost se vzepŕít jakémukoli príkazu svého pána. Nižším
částem duše však rozum vládne s královským a politickým primá-
tem, tj. jako králové a predstavení vládnou svobodným občanúm,
kteŕí mají právo a možnost se vzepŕít nejakým pŕíkazúm krále či
predstaveného. J

Ve vnéiších částech tela tedy kromé pŕirozené dispozice, kterou
jsou tyto části tela pohybovány rozumern, není nutné nic, co by
uvádélo lidské skutky k dokonalosti. V nižší snaživosti, která múže
rozumu vzdorovat, je však nutné néco, co by vedlo k vykonání čin-
nosti, kterou rozum pŕikazuje. Jestliže je totiž bezprostrední princip
činnosti nedokonalý, musí být nedokonalá i činnost, ať je vyšší prin-
cip jakkoli dokonalý. Kdyby tedy nižší snaživost nebyla dokonale
disponována k následování príkazu rozumu, pak by činnost vychá-

103 Srov. AF,ISTOTELÉS, Polit: l, 3 (1253 b19).
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rium rationis, operatio, quae est appetitus inferioris, sicut proximi
principii, non esset in bonitate perfecta; esset enim cum quadam
repugnantia sensibilis appetitus; ex quo quaedam tristitia conseque-
retur appetitui inferiori per quamdam violentiam a superiori moto;
sicut accidit in eo qui habet forte s concupiscentias, quas tamen non
sequitur, ratione prohibente. Quando igitur oportet operationem ho-
minis esse circa ea quae sunt obiecta sensibilis appetitus, requiritur
ad bonitatem operationis quod sit in appetitu sensibili aliqua dispo-
sitio, vel perfectio, per quam appetitus praedictus de facili obediat
rationi; et hanc virtutem vocamus.

Quando igitur aliqua virtus est circa illa quae proprie ad vim
irascibilem pertinent, sicut fortitudo circa timores et audacias, mag-
nanimitas circa ardua sperata, mansuetudo circa iras: talis virtus
dicitur esse etiam in irascibili sicut in subiecto. Quando aut ern est
circa ea quae sunt proprie concupiscibilis, dicitur esse in concupis-
cibili sicut in subiecto; sicut castitas, quae est circa delectationes
venereas, et sobrietas et abstinentia, quae sunt circa delectationes in
cibis et potibus.

1. Ad primum ergo dicendum, quod virtus et peccatum mortale '
dupliciter considerari possunt; scilicet secundum actum et secun-
dum habitum. Sicut autem actio concupiscibilis et irascibilis si
secundum se consideratur, non est peccatum mortale, concurrit ta-
men in actu peccati mortalis, quando ratione movente vel consen-
tiente tendit in contrarium legis divinae; ita actus eorumdem, si per
se accipiantur, non possunt esse actus virtutis, sed solum quando
concurrunt ad consequendum imperium rationis. Et sie actus pec-
cati mortalis et virtutis pertinet aliquo modo ad irascibilernet concu-
piscibilem; unde et habitus utriusque in irascibili et concupiscibili
esse possunt.

Hoc tamen in re est, quod sicut actus virtutis consistit in hoc
quod irašcibilis et concupiscibilis sequuntur rationem, ita actus pec-
cati consistit in hoc quod ratio trahitur ad sequendum inclinationem
irascibilis et concupiscibilis. Vnde et peccatum consuévit frequen-
tius rationi attribui tamquam proximae causae; et eadem ratione
virtus irascibilis et concupiscibilis.
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zející z nižší snaživosti jako z blízkého principu nebyla dokonale
dobrá, protože smyslová snaživost by se nejak vzpírala. V dúsledku
toho by nižší snaživost ovládl smutek zpúsobený násilným pohybem
ze strany vyššího principu, jako se to stává človeku se silnými žá-

dostmi, které neuspokojí kvúli zábranám ze strany rozumu. Když se
tedy činnost človeka musí zaobírat tím, co je pŕedmétem smyslové
snaživosti, pak k tomu, aby byla činnost dobrá, človek potrebuje
mít ve své smyslové snaživosti jakousi dispozici nebo dokonalost,
jíž by zmínéná snaživost snadno poslouchala rozum. A to nazýváme
ctností.

Když se tedy nejaká ctnost vztahuje k tomu, co ve vlastním
smyslu patrí vznétlivé síle, napr. statečnost ke strachu a opováž-
livosti, velkodušnost k tomu, po čem toužíme, ale co je obtížné
dosažitelné, mírnost ke hnevu, pak se o takové ctnosti ŕíká, že je
ve vznétlivosti jako v subjektu. Když se ale vztahuje k tomu, co
je vlastní dychtivosti, ŕíká se, že je v dychtivosti jako v subjektu,
napr. cudnost, která se vztahuje k pohlavní rozkoši, nebo stŕízlivost ,
a zdrženlivost, které se vztahují k potéšení z jídla a nápoje.

Knámitkám
1. Ctnost i hŕích lze cháp at dvojím zpúsobem, tj. jako akt a jako

habitus. Akt dychtivosti a vznétlivosti jako takový není smrtelným
hŕíchem. K jeho soubéhu se smrtelným hŕichem však dochází tehdy,
když se na základe rozumového souhlasu staví proti božskému zá-
konu. Podobne nemohou být akty téchto snaživostí jako tako ve ak-
tem ctnosti. Mohou jí být pouze tehdy, když dochází k jej ich soubéhu
s pŕíkazem rozumu, který poslouchají. Proto akt smrtelného hŕíchu
nebo ctnosti jistým zpusobem ke vznétlivosti a dychtivosti patrí. .

, A z tohoto dňvodu mohou být ve vznétlivosti a dychtivosti i habity,

Vec se má tak, že jako akt ctnosti spočívá v tom, že vznétlivost
a dychtivost následují rozum, tak zase akt hŕíchu spočívá v tom,
že je rozum veden k následování sklonú vznétlivosti a dychtivosti.
Proto je hŕích často pfipisován rozumu jakožto nej bližší príčine,
a podobne ctnost zase vznétlivosti a dychtivosti.
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2. Ad secundum dicendum, quod, sicut iam dictum est, actus
virtutis non potest esse irascibilis vel concupiscibilis tantum, sine
ratione. Id tamen quod est in act u virtutis, principalius est ratio-
nis, scilicet electio; sicut et in qualibet operatione principalior est
agentis actio quam passio patientis Ratio enim imperat irascibili et
concupiscibili. Non ergo pro tante dicitur esse virtus in irascibili
vel concupiscibili, quasi per eas toius actus virtutis vel principalior
pars expleatur; sed in quantum, pervirtutis habitum, ultimum com-
plementum bonitatis actui virtutis confertur: in hoc scilicet quod
irascibilis et concupiscibilis absque difficultate sequantur ordinem
rationis.

3. Ad tertium dicendum, quod supposito quod irascibilis et con-
cupiscibilis non remaneant actu in mima separata, manent tamen in
ea sicut in radice: nam essentia animae est radix potentiarum. Et si-
militer virtutes quae ascribuntur irascibili et concupiscibili, manent
in ratione sicut in radice. Nam ratio est radix omnium virtutum, ut
postea ostendetur. .»

4. Ad quarturn dicendum, quodin forrnis invenitur quidam gra-
dus. Sunt enim quaedam formae ft virtutes totaliter ad materiam
depressae, quarum omnis actio material is est; ut patet in forrnis ele-
mentaribus. Intellectus vera est totaliter a materia liber; unde et
eiu s operatio est absque corporis communione. Irascibilis autem et,
concupiscibilis medio modo se habent. Quod enim organo corporalí"
utantur, ostendit corporalis transmutatio, quae earum actibus adiun-
gitur; quod iterum sint aliquomodo a materia elevatae, ostenditur

. , per hoc quod per imperium moventur et quod obediunt rationi. Et
sie in eis est virtus, id est in quantum elevatae sunt a materia, et
rationi obediunt.

5. Ad quintum dicendum, quod licet ordo rationis quo irascibilis
et concupiscibilis participant, non sit aliquid subsistens, nec per
se possit esse subiectum; potest ta:nen esse ratio quare aliquid sit
subiectum.
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2. Jak už bylo rečeno,104 akt ctnosti nemúže být omezen pouze na
vznétlivost nebo dychtivost bez pŕispéní rozumu. To, co je na aktu
ctnosti hlavní, patrí rozumu, totiž volba,lOS podobne jako je v jaké-
koli činnosti pŕednéjší činnost činného než trpnost trpného. Rozum
totiž vládne vznétlivosti i dychtivosti. Že ve vznétlivosti a dych ti-
vosti je ctnost, tedy neŕíkáme proto, že se skrze ne uskutečňuje celý
akt ctnosti nebo aspoň jeho podstatná část, ale proto, že skrze habitus
ctnosti dochází k nejzazšímu naplnení dobra ctnostného aktu v tom,
že vznétlivost a dychtivost následují bez obtíží príkaz rozumu.

3. Vznetlivosťani dychtivost v separované duši aktuálne nepŕe-
trvávají, nicméné zústávají v ní jako v koreni, neboť esence duše je
základem potencí. A podobne i ctnosti, které se týkají vznétlivosti
a dychtivosti, zústávaií v rozumu jako v základu. Rozum je totiž
základem všech ctností, jak ukážeme pozdéii.l'" .

4. Mezi formami existuje jisté odstupňování. Nékteré formyasíly
jsou naprosto vtisknuté do mater ie, takže je veškerá jej ich činnost
materiální, jak je to zjevné u forem prvku. Rozum je zase na materii
naprosto nezávislý, a proto jeho činnost není sdílená s télem, Vznet-
livost a dychtivost jsou nékde uprostred. To, že využívají telesných
orgánu, se ukazuje na tom, že jejich akty jsou provázeny telesnými
zmenami. To, že jsou nad materii jaksi povznesené, se zase ukazuje
na tom, že se pohybují podle pŕíkazu.l'" a že poslouchají rozum.
Ctnost je v nich tedy natolik, nakolik jsou povznesené nad materii

. a poslušné rozumu.

5. I když rozumové ŕízení, na kterém mají vznétlivost a dych ti-
vost účast, není néčírn subsistujícím a nemu že být ani samo osobe
subjektern, pŕesto múže být dúvodem, proč je subjektem zrovna to
či ono.

104 Srov. výše čl án ek 4, ad l.

lOS Srov. STh l-II, q. 56, a. 4, ad 4.

106 Srov. níže článek 8 a výše článek 2, ad 12.
107 Latinsky imperium, což je rozum ovÝ akt; srov. STh l-II, q. 17, a. 1.
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6. Ad sexturn dicendum, quod virtutes sensitivae cognitivae sunt
naturaliter praeviae rationi, cum ab eis ratio accipiat; appetitivae
autem sequuntur naturaliter ordinem rationis cum riaturaliter ap-
petitus inferior superiori obediat; et ideo non est simile.

7. Ad septimum dicendum, quod tota rebellio irascibilis et con-
cupiscibilis ad rationem tolli non potest per virtutem; cum ex ipsa
sui natura irascibilis et concupiscibilis in id quod est bonum secun-
dum sensum, quandoque rationi repugnet; licet hoc possit fieri di-
vina virtute, quae potens est etiam naturas immutare. Nihilominus
tamen per virtutem minuitur illa rebellio, in quantum praedictae
vires assuefiunt ut rationi subdantur; ut sie ex extrinseco habeant id
quod ad virtutem pertinet, scilicet ex dominio rationis super eas; ex
seipsis autem retineant aliquid de motibus propriis, qui quandoque
sunt contrarii rationi.

8. Ad octavum dicendum, quod licet quandoque in horn ine prin-
cipium sit quod est rationis; tamen ad integritatem humanae naturae
requiritur non solum ratio, sed inferiores ani mae vires, et ipsum cor-
pus. Et ideo ex conditione humanae naturae sibi relictae provenit
ut in inferioribus animae viribus aliquid sit rationi rebellans, dum
inferiores vi res animae proprios motus habent. Secus autern est in
statu innocentiae et gloriae, cum ex coniunctione ad Deum ratio
sortitur vim totaliter sub se inferiores vires continendi.

9. A:d nonum dicendum, quod detestari malum, secundum quod
ad irascibilem pertinere dicitur, non solum importat declinationem
a malo, sed queÍndam motum irascibilis ad mali destructionem;
sicut accidit illi qui -non solum malum refugit, sed ad mala extir-
panda per vindictam movetur. Hoc autem est aliquod bonum facere.
Licet autem sie mal um detestari, ad irascibilem et concupiscibilem
pertineat, non tamen solum habet actum hunc; nam et insurgere ad
arduum bonum consequendum ad irascibilem pertinet; in qua non
solum est passio irae et audaciae, sed etiam spei.

10. Ad decimum dicendum, quod illa verba sunt accipienda per
quamdam adaptationem, et non per proprietatem. Nam in qualibet
potentia animae est desiderium boni proprii; unde et irascibilis
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6. Smyslové poznávací síly pŕirozené pŕedcházejí rozum, neboť
z nich rozum čerpá své podnety. Snaživé síly zase pŕirozené násle-
dují rozumové ŕízeni, protože nižší snaživost pŕirozené poslouchá
snaživost vyšší. Oba prípady se tedy liší.

7. Celý boj vznétlivosti a dychtivosti s rozumem ctností být od-
stranén nernúže, protože vznétlivost a dychtivost svou pŕirozeností
tíhnou ke smyslovému dobru, které je nékdy v rozporu s tím, co ŕíká
rozum. Muže k tomu ale dojít božským púsobením, které má dost
moci i ke zmene pŕirozenosti.l'" Ctností je však tento boj umen-
šován, nakolik si zmínéné síly uvykají svému podŕízení rozumu.
Z vnéjšku, tj. z nadvlády rozumu, se jim tedy dostává toho, co patrí

. ke ctnosti. Z nich samých jim však zňstává néco z vlastních pohnu-
tek, které jsou nékdy v rozporu s rozumern.

8. l když je v človeku hlavní rozum, pŕesto je k celistvosti lidské
pŕirozenosti potrebný nej en rozum, ale také nižší síly duše a samo
telo. A proto v lidské pŕirozenosti ponechané sobé samél09 vyvstává
jakýsi boj nižších sil duše s rozumern, protože tyto nižší síly duše
mají své vlastní pohyby. Jinak je tomu ale ve stavu nevinnosti, nebo
ve stavu slávy,IlO kdy má rozum díky spojení s Bohem plnou moc
ovládat nižší síly.

9. Odporování zlu, ve smyslu, jak se zmiňuje v souvislosti se
vznétlivostí, neznamená jen odklon od zla, ale i jakýsi pohyb vznét-
livosti vedoucí ke zničení zla. Néco podobného vidíme u človeka,
který se pred zlem nej en ukrývá, ale má ten denci ho i pŕernáhat. To
pak znamená, že delá néco dobrého. l když takové odporování zlu
patrí ke vznétlivosti a dychtivosti, nejedná se o jejich jediný akt. Ke
vznétlivosti náleží i usilování o obtížné získatelné dobro, ve kterém
má mís to nejen emo ce hnevu a odvahy, ale i nadéie,

10. Tato slova je treba chápat v jakémsi posunu tém smyslu, a ne
doslova. V jakékoli potenci duše je touha po vlastním dobru. Proto
vznétlivost touží po vítézství a dychtivost po potéšení. Avšak protože

108Srov. STh III, q. 13, a. 3, s. c.

I09To znamená lidské pŕirozenosti bez pomoci Boží milosti.

II0Tj. ve stavu pred prvotním hŕíchem, resp. ve stavu večného života s Bohem.
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appetit victoriam, sicut et concupiscibilis delectationem. Sed quia
concupiscibilis fertur in id quod est bonum toti animali simpliciter
sive absolute; ideo omne desiderium boni appropriatur sibi.

ll. Ad undecimum dicendum, quod licet irascibilis et concu-
piscibilis secundum se consideratae agantur, et non agant: tam en
in homine secundum quod participant aliqualiter rationem, etiam
quodam modo agunt; non tamen totaliter aguntur. Vnde etiam in
Politicis dicit philosophus, quod dominium rationis super has vi-
res est politicum; quia huiusmodi vires aliquid habent de proprio
motu, ubi non totaliter obediunt rationi. Dominium autem animae
ad corpus non est regale, sed dispoticum; quia membra corporis ad
nutum obediunt animae quantum ad motum.

12. Ad duodecimum dicendum, quod licet istae vires sint in
brutis, non tamen in eis participant aliquid rationis; et ideo virtutes
morales habere non possunt.

13. Ad decimumtertium dicendum, quod omnia mala ad con-
cupiscentiam pertinent, sicut ad primam radicem, et non sicut ad
proximum principium. Nam omnes passiones ex irascibili et con-
cupiscibili oriuntur, ut ostensum est, cum de passionibus animae
ageretur. Perversitas vera rationis et voluntatis ut plurimum ex pas-
sionibus accidit. Vel potest di ci quod per concupiscentiam intelli-
git non solum id .quod ~S~ proprium .vis concupiscibilis, sed qU?d
est commune ton appetrnvae potentiae; in cuius unaquaque par-
ticula invenitur alicuius concupiscentia, circa quam contingit esse
peccatum. Nec aliter peccari potest nisi aliquid concupiscendo vel
appetendo.
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dychtivost se vztahuje k tomu, co je dobrem celého živočicha naprosto
nebo absolutne, pripisuje se jí veškerá tou ha po dobrém.l!'

ll. l když jsou vznétlivost a dychtivost jako takové pŕedmétem
činnosti, a nikoli aktivnč činné, jsou - nakolik mají v človeku neja-
kou účast na rozumu - také nejakým zpňsobem činné a nejsou zcela
pasivní. Proto Filosof ve své Politicell2 ŕíká, že rozum panuje nad
témito silami' jako politik. Takové síly totiž mají svňj vlastní pohyb,
v némž ne vždy poslouchají rozum. Avšak vláda duše nad télem není
kralováním, ale despocií, neboť vnéiší části tela jsou co do pohybu
zcela poslušné príkazu duše.ll3

12. Tyto síly jsou sice i u zvíŕat, ale nemají v nich účast na rozumu.
Proto nemohou mít zvíŕata morální ctnosti.

13. Veškeré zlo patrí k dychtivé žádostivosti jako ke svému pr-
votnímu zdroji, a ne jako ke svému nejbližšímu principu. Všechny
vášne pŕece vyvstávají ze vznétlivosti a dychtivosti, jak bylo již uká-
záno jinde pri pojednání o vášních duše.'!" Ke zvrácenosti rozumu
a vúle však dochází často kvúli vášním. Mužeme také ŕíci, že dych ti-
YOUžádostivostí zde myslíme nej en to, co je vlastní dychtivé síle, ale
to, co je společné celé snaživé potenci, v jejíž každé části se nachází
nejaká dychtivá žádostivost, u které dochází k hŕíchu, Není možné
hŕešit jinak, než že po néčem dychtíme a snažíme se to dosáhnout.

III Srov. 5Th l-II, q. 25, a. 1.

112 Srov. ARISTOTELÉS, Polil. l, S (1254 b4).

113 Tomáš zde vychází z antické tradice rozdelení druhu vlády.

114 Si-ov. 5Th l-II, q. 22, a. 2; q. 72, a. 2, ad 1.


