
ARTICULUS S

Quinto quaeritur utrum voluntas sit subiectum virtutis. Et videtur
quod sie,

1. Maior enim perfectio requiritur in imperante ad hoc quod
recte imperet, quam in exequente ad hoc quod recte exequatur; quia
ex imperante procedit ordinatio exequentis. Sed ad actum virtutis se
habet voluntas sicut imperans, irascibilis autem et concupiscibilis
sicut obedientes et exequentes. Cum igitur in irascibili et concupis-
cibili sit virtus sicut in subiecto, videtur quod multo fortius debeat
esse in vol un ta te.

2. Sed diceretur, quod naturalis inclinatio voluntatis ad bonum
sufficit ad eius rectitudinem. Nam finem naturaliter desideramus;
unde non requiritur quod rectificetur per habitum virtutis superad-
di turn. Sed contra, voluntas non solum est finis ultimi, sed etiam
finium aliorum. Sed circa appetitum aliorum finium contingit vo-
luntatem et recte et non recte se habere. Nam boni praestituunt
sibi bonos fines, mali vera malos, ut dicitur in III Ethic.: qualis
unusquisque est, talis finis videtur ei. Ergo requiritur ad rectitudi-
nem voluntatis, quod sit in ea aliquis habitus virtutis ipsam perfi-. \
ciens,

3. Praeterea, etiam inest animae cognoscitivae aliqua cognitio
naturalis, quae est primorum principiorum; et tamen resp ectu hu-
ius cognitionis est aliqua virtus intellectualis in nobis, scilicet in-
tellectus, qui est habitus principiorum. Ergo et in voluntate debet
esse aliqua virtus respectu eiu s ad quod naturaliter inclinatur.

4. Praeterea, sicut circa passiones est aliqua virtus moralis, ut
temperantia et fortitudo; ita etiam est aliqua virtus circa operationes,
ut iustitia. Operari autem sine passione est vol un ta tis, sicut operari
ex passione est irascibilis et concupiscibilis. Ergo sicut aliqua virtus
moralis est in irascibili et concupiscibili, ita aliqua est in voluntate.

(

ČLÁNEK PÁTÝ

MÚŽE BÝT SUBjEKTEM CTNOSTI VÚLE?llS

Za páté se ptáme, zda je ville subjektem ctnosti. A zdá se, že ano.

l. Vétší dokonalost se vyžaduje u toho, kdo pŕikazuie, aby rozho-
doval správne, než u toho, kdo poslouchá, aby mohl správne poslou-
chat, protože pŕikazující stanovuje rád, který poslouchající sleduje.
Ville se však k aktu ctnosti vztahuje jako pŕikazující, kdežto vznét-
livost a dychtivost jako poslouchající a následující. A protože ve
vznétlivosti a dychtivosti je ctnost jako v subjektu, zdá se, že tím
spíše musí být jako v subjektu ve vúli,

2. Je však možné ŕíci, že pŕirozený sklon ville k dobru postačuje
k její správnosti. Po cíli totiž pŕirozené roužíme, a proto není treba,
aby byla napravena prostŕednictvím pŕidaného habitu ctnosti. Na
druhé strane: Ville se nevztahuje pouze k poslednímu cíli, ale také
k cílúm jiným. Vúle se však mu že snažit o jiné cíle bud' správne,
nebo nesprávne. Dobŕí lidé si kladou cíle dobré a zlí lidé cíle zlé, jak
se ŕíká ve 3. knize Etiky: "Jaký nékdo je, takový se mu jeví cíl.,,1l6
Ke správnosti ville je tedy treba, aby v ní byl nejaký habitus ctnosti,
který by ji zdokonaloval.

3. V poznávací části duše je také jakési pŕirozené poznání pa-
tŕící mezi první principy a ohledné tohoto poznání v nás existuje
jakási rozumová ctnost, která je habitem chápání principň. Ve vúli
tedy musí existovat nejaká ctnost vztahující se k tomu, k čemu ville
pŕirozenč smeruje.

4. Jako existuje morální ctnost týkající se vášní, napr. uméŕenost
a statečnost, tak existuje i ctnost týkající se činností, tj. spravedlnost.
Činnost bez vášní je vecí vňle, tak jako je činnost plynoucí z vášne
vecí vznétlivosti a dychtivosti. Tudíž: Tak jako nejaká morální ctnost
existuje ve vznétlivosti a dychtivosti, tak existuje i ve vúli.

llsParalelní texty: STh. l-II, q. 56, a. 6; In III Seni., d. 23, q. l, a. 4, q. l a 1; d. 27,
q. 2, a. 3, ad 5; De veril., q. 24, a. 4 a 9.

116 ARISTOTELÉS, Elh. Nic. III, 5 (1114 bl).
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5. Praeterea, philosophus in IV Ethic. dicit, quod amor sive ami-
citia est ex passione. Amicitia autem est ex electione. Dilectio autern
quae est sine passione, est actus voluntatis. Cum igitur amicitia sit
vel virtus, vel non sine virtute, ut dicitur in VIII Ethic.; videtur
quod virtus sit in voluntate sicut in subiecto.

6. Praeterea, caritas est potissima inter virtutes, ut probat apo-
stolus, I ad Cor. XIII. Sed caritatis subiectum esse non potest nisi
voluntas; non en im est eius subiectum concupiscibilis inferior, quae
solum ad bona sensibilia se extendit. Ergo voluntas est subiecturn
virtutis.

7. Praeterea, secundum Augustinum, per voluntatem immedia-
tius Deo coniungimur. Sed id quod coniungit nos Deo, est virtus.
Ergo videtur quod virtus sit in voluntate sicut in subiecto.

8. Praeterea, felicitas, secundum Hugonem de s. Victore, in vo-
luntate est. Virtutes autem sunt dispositiones quaedam ad felicita-
tem. Cum igitur dispositio et perfectio sint in eodem, videtur quod
virtus sit in voluntate sicut in subiecto.

9. Praeterea, secundum Augustinum, voluntas est qua peccatur
I et recte vivitur. Rectitudo autem vitae pertinet ad virtutem; unde

Augustinus dicit, quod virtus est bona qualitas mentis, qua recte
vivitur. Ergo virtus est in voluntate.

10. Praeterea, ~ontraria n~t~ sunt fieri circa idem. Virtuti \utem
peccatum contranatur. Cum Igitur omne peccatum sit in voluntate,
ut Augustinus dicit, videtur quod virtus sit in eadem.

ll. Praeterea, virtus humana in illa parte animae debet esse quae
est propria horninis. Sed voluntas est propria horninis, sicut et ratio;
utpote magis propinqua rationi quam irascibilis et concupiscibilis.
Cum igitur irascibilis et concupiscibilis sint subiecta virtutum, vi-
detur quod multo fortius voluntas.
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5. Filosof ve 4. knize Etikyll7 praví, že láska (amor) neboli pŕátel-
ství pochází z vášne. Pŕátelství však pochází zvolby. Láska,1l8 která
je prostá vášne, je aktem vňle. A protože je pŕátelství ctností nebo
k nemu nedochází bez ctnosti, jak se ŕíká v 8. knize Etiky, zdá se, že
ctnost je ve vúli jako v subjektu.

6. Láska je nejmocnéjší ze ctností, jak dokazuje Apoštol v l Kor
13,13. Subjektem lásky však múže být pouze vúle. Nižší dychtivost
jejím subjektem být nemúže, protože se vztahuje pouze k smyslovým
dobrúm. Subjektem ctnosti je tedy vňle.

7. Podle Augustina se s Bohem bezprostŕedné spojujeme vúlí.
Avšak to, co nás spojuje s Bohern, je ctnost. Zdá se tedy, že ctnost
tkví ve vúli jako v subjektu.

8. Podle Huga od sv. Viktora spočívá štéstí ve vúli. Ctnosti jsou
však jakési dispozice ke štéstí. A protože dispozice a její naplnení se
nacházejí v tomtéž, zdá se, že je ctnost ve vúli jako v subjektu.

9. Podle Augustína'!" je vúle to, čím hŕešíme nebo správne ži-
jeme. Správnost života však odpovídá ctnosti, a proto Augustiri'ŕ''
ŕíká, že ctnost je dobrá kvalita mysli, na jejímž základe správne
žijeme. Ctnost je tedy ve vňli,

10. Protiklady se pŕirozené vztahují k té že veci. Protikladem
ctnosti je hŕích. A protože každý hŕích spočívá ve vúli, jak ŕíká
Augustin, zdá se, že ctnost je v témže subjektu.

ll. Lidská ctnost musí být v té části duše, která pŕísluší pouze
človeku. Takovou částí je vu le a rozum. Vňle je také rozumu bližší
než vznétlivost nebo dychtivost. A protože vznétlivost a dychtivost
jsou subjekty ctností, zdá se, že tím spíše bude subjektem ctností
vúle,

117Jedná se o 8. knihu. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. VIII, S (llS7 b29).

118Pri pŕekládání výrazu pro lásku se v hlavních bodech držíme úzu zavedeného
Karlem Šprunkem v publikaci Tomáš Akvinský, O lásce. f0íber otásek z teologické
sumy, Praha: Krystal OP 2005. K prekladu anwr a caritas srov. poznámku ke q. l,

arg. 3.
119Srov. AQGUSTIN, Retracuuiones l, 9 (PL 32, 596).

120Srov. AUGUSTIN, Contra Iulianum IV, 3 (PL 44, 743).
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Set contra.
1. Omnis virtus aut est intellectualis, aut moralis, ut patet per phi-

losophum in fine l Ethic. Virtus autem moral is est sicut in subiecto
in eo quod est rationale non per essentiam, sed per participationem;
virtus vera intellectualis habet pro subiecto id quod est rationale
per essentiam. Cum igitur voluntas in neutra parte possit compu-
tari; quia nec est cognoscitiva potentia, quod pertinet ad rationalem
per essentiam; neque pertinet ad irrationalem animae partem quae
pertinet ad rationalem per participationem; videtur quod voluntas
nullo modo subiectum virtutis esse possit.

2. Praeterea, ad eumdem actum non debent ordinari plures vir-
tutes. Hoc autem sequeretur, si voluntas virtutis esset subiectum;
quia ostensum est, quod in irascibili et concupiscibili sunt aliquae
virtutes; et cum ad actus ilIarum virtutum se habeat quodarnmode
voluntas, oporteret quod ad eosdem actus essent aliquae virtutes
in voluntate. Ergo non est dicendum, quod voluntas sit subiectum
virtutis.

Respondeo.
Dicendum, quod per habitum virtutis potentia quae ei subiicitur,

, resp ectu sui actus complementum acquirit. Unde ad id ad quod po-
tentia aliqua se extendit ex ipsa ratione potentiae, non est necessarius '--
habitus virtutis.

Virtus autem ordinat potentias ad bonum; ipsa enim est quae
bonum facit habentern, et opus eius bonum reddit. Voluntas autem
hoc quod virtus facit circa alias potentias, habet ex ipsa ratio ne suae
potentiae: narn eius obiectum est bonum. Un de tendere in bonum
hoc modo se habet ad voluntatem sicut tendere in delectabile ad
concupiscibilem, et sicut ordinari ad sonum se habet ad auditum.
Un de voluntas non indiget aliquo habitu virtutis inclinante ipsam
ad bonum quod est sibi proportionatum, quia in hoc ex ipsa ratio-
ne potentiae tendit; sed ad bonum quod transcendit proportionem
potentiae, indiget habitu virtutis.

J
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Na druhé strane
1. Každá ctnost je bud' rozumová, nebo morální, jak ukazuje

Filosof v záveru 1. knihy Etiky.l2l Subjektem morální ctnosti je
však to, co je rozumové nikoli esenciálne, ale na základe účasti.
Subjektem rozumové ctnosti je totiž to, co je rozumové esenciálne.
Vňle tedy nemúže patŕit ani k jednomu typu zmínéných subjektu,
neboť není poznávací' schopností, která je rozumová esenciálne, ani
není součástí nerozumové části duše, která patrí k rozumové na
základe účasti. Proto se zdá, že vňle nernúže být žádným zpňsobem
subjektem ctnosti.

2. K jednomu aktu nemúže sméŕovat více ctností. K tomu by ale
došlo, kdyby byla subjektem ctnosti vňle. Bylo totiž ukázáno.l ? že
ve vznétlivosti a dychtivosti se nékteré ctnosti nacházejí. A protože
se k aktúm téchto ctností jakýmsi zpňsobem vňle vztahuje, musely
by být ctnosti ve vúli vztažené k týmž aktňm. Není tedy možné ŕíci,
že je vúle subjektem ctnosti.

!
Odpoveď

_ Habitem ctnosti dosahuje potence, která je jejím subjektern, napl-
není odpovídající jejímu aktu.123 K tomu, k čemu nejaká potence
smeruje ze své vlastní povahy, tedy není habitus ctnosti nezbytný.

\

Ctnost však smeruje potence k dobru - je tím, co delá svého
nosi tele a jeho dílo dobrým.V" To, co ctnost púsobí v jiných poten-
cích, má však vňle na základe povahy své vlastní potence, protože
jejím pŕedmétem je dobro. Nasmérování vňle k dobru je tedy srov-
natelné s nasrnérováním dychtivosti k potéšení nebo vztahu sluchu
ke zvuku. Vúle tedy nepotrebuje nejaký habitus ctnosti, který by ji
naklánél k dobru, jež by jí bylo pŕiméŕené, neboť k nemu smeruje
na základe povahy své potence. Potrebuje však habitus ctnosti kvúli
dobru, které možnosti její potence presahuje.

121 Srov. ARISTOTELÉS, Ech. Nic. l, 13 0103 aS).

122 Srov. výše q. 1, a. 4.

123 Srov. výše q. 1, a. 1 a a. 2.

124 Srov. ARISTOTELÉS, Ech. Nic. II,6 0106 a1S-17).
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Cum autem uniuscuiusque appetitus tendat in proprium bonum
appetentis; dupliciter aliquod bonum potest excedere voluntatis pro-
portionern. Uno modo ratione speciei; alio modo ratione individui.

Ratione quidem speciei, ut voluntas elevetur ad aliquod bonum
quod excedit limites humani boni: et di co huma~um id quod ex
viribus naturae homo potest. Sed supra humanum bonum est bonum
divinum, id quod voluntatem hominis caritas elevat, et similiter
spes.

Ratione autem individui, hoc modo quod aliquis quaerat id quod
est alterius bon um, licet voluntas extra limites bani humani non
feratur; et sie voluntatem perficit iustitia, et omnes virtutes in aliud
tendentes, ut liberalitas, et alia huiusmodi. Nam iustitia est alterius
bonum, ut philosophus dicit in V Ethic.

Sie ergo duae virtutes sunt in voluntate sicut in subiecto; scilicet
caritas et iustitia. Cuius signum est, quod istae virtutes quamvis ad
appetitivam pertineant, tamen non circa passiones consistunt, sicut
temperantia et fortitudo: un de patet quod non sunt in sensibili
appetitu, in quo sunt passiones, sed in appetitu rationali, qui est
voluntas, in quo passiones non sunt. Nam omnis passio est in parte
animae sensitiva, ut probatur in VII Physic. Illae autem virtutes quae
circa passiones consistunt, sicut fortitudo circa timores et audacias,
et temperantia circa concupiscentias, oportet eadem ratione esse in
appetitu sensitivo. Nec oportet quod ratione istarum passionum sit
aliqua virtus in voluntate quia bonum in istis passionibus est quod
est secundum rationem. Et ad hoc naturaliter se habet voluntas ex
ratione ipsius potentiae, cum sit proprium obiectum voluntatis.

1. Ad primum ergo dicendum, quod ad imperandum sufficit vo-
luntati iudicium rationis; nam voluntas appetit naturaliter quod est
bonum secundum ratio nem, sicu: concupiscibilis quod est delecta-
bile secundum sensum.

2. Ad secundum dicendum, quod inclinati~ naturalis voluntatis
non solum est in ultimum finern, sed in id bonum quod sibi a ratio-
ne demonstratur. Nam bonum intellectum est obiectum voluntatis. ,

Článekpátý 89

Protože ale jakákoli snaživost smeruje k vlastnímu dobru toho,
komu ona snaživost náleží, múže dobro pŕesahovat možnosti vúle
dvojím zpúsobem: Za prvé co do druhu, za druhé co do jedince.

Presahuje-li dobro možnosti vúle co do druhu, musí být vúle
pozdvižena k nejakému dobru, které presahuje hranice lidského
dobra. Lidským pŕitom nazývám to, co múže človek udélat pŕiroze-
nými silami. Nad dobrem lidským je však dobro božské, to, k némuž
vúli človeka pozvedá láska a podobne nadéje,

Presahuje-li dobro možnosti vúle co do jedince, kdy nékdo hledá
to, co je dobrem jiného človeka, pŕičemž se jeho vúle nedostává za
hranice lidského dobra, pak vúli pŕivádí k dokonalosti spravedl-
nost a všechny ctnosti, které srnéŕují k jinému, napr. štédrost apod.
Spravedlnost je totiž dobrem druhého, jak ŕíká Filosof v 5. knize
Etiky.12S

Proto jsou ve vňli jako v subjektu dve ctnosti, totiž láska a sp ra-
vedlnost. Znakern té to skutečnosti je to, že tyto ctnosti sice patr~ke I
snaživosti, ale netýkají se vášní jako uméŕenost a statečnost. Z toho
plyne, že nejsou ve snaživosti smyslové, ve které jsou vášne, ale ve
snaživosti rozumové, tj. ve vňli, v níž vášne nejsou. Každá vášeň je
totiž ve smyslové části duše, jak se dokazuje v 7. knize Fyziky.126
Ctnosti, které se týkají vášní, napr. statečnost vzhledem ke strachu
a odvaze nebo uméŕenost vzhledem k žádostivosti, tedy musí být
ze stejného dňvodu ve smyslové snaživosti. Není nutné, aby kvňli

"témto vášním byla ve vúli nejaká ctnost, neboť dobro v téchto váš-
nich je to, co je v souladu s rozumern. Vu le se k tomuto dobru pŕi-
rozené vztahuje z povahy své potenee, neboť toto dobro je vlastním
pŕedmétern vúle,

K námitkám
1. K pŕikazování stačí vúli soud rozumu. Vňle se totiž pŕirozené

snaží o to, co je dobrem z hlediska rozumu, tak jako se zase dychtivost
snaží dosáhnout toho, co je potešením pro smysly.

2. Pŕirozený sklon vňle smeruje nejen k poslednímu cíli, ale
také k tomu dobru, které pred ni staví rozum. Pŕedmétem vňle
je totiž rozumem uchopené dobro, ke kterému pak vňle pŕirozenč

125 Srov. ARISTOTELÉS, Eth. Nic. V, l (1130 a4). Srov. PLATÓN, Polit., 343 C.

126 Srov. AR~STOTELÉS, Phys. VII, 6 (248 a7).
~
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ad quod naturaliter ordinatur voluntas, sicut et quaelibet potentia
in suum obiectum, dummodo hoc sit proprium bon um, ut supra
dictum est. Tamen circa hoc aliquis peccat, in quantum iudicium
rationis intercipitur passione.

3. Ad tertium dicendum, quod cognitio fit per aliquam speciem;
nec ad cognoscendum potentia intel1ectus sufficit per seipsam, nisi
species a sensibilibus accipiat. Et ideo -oportet in his etiam quae
naturaliter cognoscimus, esse quemdam habitum, qui etiam quo-
dammodo principium a sensibus sumit, ut dicitur in fine Poster.
Sed voluntas ad volendum non indiget aliqua specie; un de non est
simile.

4. Ad quartum dicendum, quod circa passiones virtutes sunt in
appetitu inferiori; nec ad huiusmodi requiritur alia virtus in appetitu
superiori, ratione iam dicta,

5. Ad quintum dicendum, quod amicitia proprie non est virtus,
sed consequens virtutem. Nam ex hoc ipso quod aliquis est virtuosus,
sequitur quod diligat sibi similes. Secus autem est de caritate, quae
est quaedam amicitia ad Deum, elevans hominem in id quod metam
naturae excedit; unde caritas in voluntate est, ut diximus.

6.-7. Et per hoc patet responsio ad sexturn et septimum; nam
virtus coniungens voluntatem Deo est caritas. -

8. Ad octavum dicendum, quod ad felicitatem quaedam prae-
exiguntur sicut dispositiones, sicuti actus virtutum moralium, per
quo s removentur impedimenta felicitatis; scilicet inquietudo mentis
a passionibus, et ab exterioribus perturbationibus.

Aliquis autem actus eSIvirtutis qui est essentialiter ipsa felicitas
quando est completus; scilicet actus rationis vel intel1ectus. Nam
felicitas contemplativa nihil aliud est quam perfecta contemplatio
summae veritatis; felicitas autem activa est actus prudentiae, quo
homo et se et alios gubernat.

Aliquid autem est in felicitate sicut perfectivum felicitatis; sei-
licet delectatio, quae perficit felicitatem, sicut decor iuventutem, ut
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smeruje, jako ostatne každá potence ke svému predmetu, který je
jejím vlastním dobrern, jak bylo ŕečeno výše.127 Človek tedy hreší
tehdy, když je soud rozumu zas tren vášní.

3. Poznání se uskutečňuje prostŕednictvím intencionálního ob-
razu. Rozumová potence jako taková není pro poznání dostačující,
pokud neprijme intencionální obraz ze smyslových vecí. Proto musí
existovat i u toho, co poznáváme pŕirozené, jakýsi habitus, který
také jaksi získává principy ze smyslú, jak se ŕíká v záveru Druhých
analytik.128 Ville však k volbé nepotrebuje žádný intencionální obraz,
a proto dané veci nejde srovnávat.

4. Ctnosti týkající se vášní jsou v nižší snaživosti. K tomu není
treba žádná jiná ctnost ve snaživosti vyšší, z dúvodň, o kterých jsme
již rnluvili.P"

5. Pŕátelství ve vlastním smyslu není ctnost, ale dňsledek ctnosti.
Z toho, že je nékdo ctnostný, totiž plyne, že miluje sobé podobné
lidi. Jinak je tomu ale s láskou, která je jakési pŕátelství s Bohem
pozvedající človeka k tomu, co presahuje hranice jeho pŕirozenosti.
Pro to láska ve vňli spočívá, jak už bylo ŕečeno.P''

6.-7. A z toho je jasná i odpoveď na šes tou a sedrnou námitku,
neboť ctnost spojující vúli človeka s Bohem je nadpŕirozená láska.

8. Ke štéstí jsou treba nékteré dispozice, napr. akty morálních
ctností, které odstraňují prekážky štéstí, tj ..neklid mysli pňsobený
vášnérni a jinými vnéjšími vli vy.

Ctnosti však náleží takový akt rozumu nebo intelektu, který je
esenciálne samotným štéstím, když je úplný. Nazíravé štestíl31 totiž
není nic jiného než dokonalé nazírání nejvyšší pravdy. Činné štéstí
je pak aktem prozíravosti, kterou človek ovládá sebe i jiné.

Ve štéstí je však néco, co štéstí dovádí k dokonalosti, a sice pote-
šení, které uvádí štéstí k dokonalosti, tak jako krása mládí, jak se ŕíká

127 Srov. odpoveď tohoto článku.

128 Srov. ARISTOTELÉS,Anal. post., 19 (100 alO).

129 Srov. odpoveď tohoto článku.

130 Srov. odpoveď tohoto článku.

131 Jde o pŕirozené nazírání pravdy, tedy o téma filosofické, nikoli teologické.
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dicitur in X Ethic.: et hoc pertinet ad voluntatem; et in ordine ad
hoc perficit voluntatem caritas, si loquamur de felicitate caelesti,
quae sanctis repromittitur. Si autem loquamur de felicitate contem-
plativa, de qua philosophi tractaverunt, ad huiusmodi delectationem
voluntas naturali desiderio ordinatur. Et sie patet quod non oportet
omnes virtutes esse in voluntate

9. Ad nonum dicendum, quod voluntate recte vivitur et peccatur
sicut imperante omnes actus virtutum et vitiorum; non autem sicut
eliciente; unde non oportet quod voluntas sit proximum subiectum
cuiuslibet virtutis.

10. Ad decimum dicendum, quod peccatum omne est in vo-
luntate sicut in causa, in quantum omne peccatum fit ex consensu
voluntatis; non tam en oportet quod omne peccatum sit in voluntate
sicut in subiecto; sed sicut gula et luxuria sunt in concupiscibili, ita
et superbia in irascibili.

ll. Ad undecimum dicendum, quod ex propinquitate volunta-
tis ad ratio nem contingit quod voluntas secundum ipsam rationem
potentiae consonet rationi; et ideo non indiget ad hoc habitu vir-
tutis super inducto, sicut inferiores potentiae, scilicet irascibilis et
concupiscibilis.

I

L· Ad prim um vera eorum quae in contrarium obiiciuntur, di-
cendum, quod caritas et spes, quae sunt in voluntate, non continen-
tur sub .ista philosophi divisione; sunt enim aliud genus virtutum,
et dicuntur virtutes theologicae. Iustitia vera inter morales conti-
netur; voluntas en im sicut et alii appetitus, ratione participat, in
quantum dirigitur a ratione. Licet enim voluntas ad eamdem na-
turam intellectivae partis pertineat, non tamen ad ipsam potentiam
rationis.

2. Ad secundum dicendum, quod resp ectu illorum ad quae ha-
betur virtus in irascibili et concupiscibili, non oportet esse virtutem
in voluntate, ratione prius dicta.

Článekpácý 93

v 10. knize Etiky.132 A to patŕí vúli. K tako vé dokonalosti pŕivádí
vuli láska, a pak mluvíme o štéstí nebeském, které je slíbeno svatým.
Mluvíme-li ale o nazíravém štéstí, o kterém pojednávají filosofové,
pak je vňle nasmérována k onomu potéšení pŕirozenou tôuhou, A tak

'- je jasné, že všechny ctnosti nemusí být ve vúli,

9. Vúlí správne žijeme nebo hŕešíme, neboťvúle prikazuje všechny
úkony ctností ineŕestí, ale nevyvolává je. Není tedy nutné, aby byla
ville nejbližším subjektem jakékoli ctnosti.

10. Každý hŕích je ve vúli jako v príčine, neboť každý hŕích
vzniká souhlasem vňle. To ale nutne neznamená, že je každý hŕích ve
vúli jako v subjektu, protože obžerství a chlípnost spočívají v dych-
tivosti a pýcha zase ve vznétlivosti.

ll. K vúli blízkosti vňle a rozumu se stává, že vu le je v souladt
s rozumem pŕirozené, a proto k tomu nepotrebuje pridanou ctnost,'
tak jako ji potŕebují nižší potence, tj. vznétlivost a dychtivost.

K protinámitkám
l. Láska a nadéie, které jsou ve vňli, nejsou v onom rozdelení

u Filosofa zahrnuty. [sou totiž i jiné rody ctností, kterým se ŕíká

ctnosti teologické . .Spravedlnost však spadá mezi morální ctnosti.
Ville, stejné jako jiné snaživosti, má účast na rozumu, nakolik je
rozumem ŕízena. l když ville patrí k téže pŕirozenosti rozumové
části duše, nepatrí k samotné potenci rozumu.

2. Pro ty akty, k nimž se vztahují ctnosti ve vznétlivosti a dych-
tivosti, nejsou nutné ctnosti ve vúli, Dňvod již byl uveden.P"

i32 Srov. ARISTOTELÉS, Ech. Nic. X,4 (1174 b32). Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh
l-II, q. 3, a. 4, 5, 8; q. 4, a. 1 a 4; q. 5, a. 7 atd.

133 SrO'V.odpoveď tohoto článku.


