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Ú v o d

Hovoriť o cnosti v súčasnosti už neznamená situovať sa do pozície 
mentora morálky, ktorej jazyku nik nerozumie a pri ktorej sa len 
zhovievavo pousmejeme. Situáciu nevystihuje už ani metafora cnosti 
ako „dýchavičnej a bezzubej starej panny“1, ktorej sa snažil vrátiť pô-
vodný lesk a príťažlivosť Scheler. Na cnosť dnes naopak apelujú rôzne 
odvetvia ľudskej činnosti. Postupne sa stáva súčasťou profesijných 
etík2 a v istej svojej podobe vstupuje aj do povedomia verejnosti zau-
jímajúcej sa o zodpovedný spôsob života hľadajúci spravodlivý stred 
či spravodlivú mieru vzhľadom k historickým, technickým a spolo-
čenským okolnostiam.3

Filozof cnosti preto už nepripomína osamelého jazdca usilujú-
ceho sa o návrat tejto zabudnutej etickej kategórie. Po MacIntyrovej 
„Strate cnosti“ (After virtue, 1984) sa zdvihla vlna záujmu o etiku 
cnosti, ktorá neostala nepovšimnutá ani na Slovensku.4 Cnosť sa do-
konca nepovažuje za výlučnú záležitosť etikov či filozofov, ale preniká 
aj do psychologického a literárneho diskurzu.5

Za všetkými snahami o rehabilitáciu cnosti sa týči úsilie oslo-
bodiť morálku od minimalistického vyžadovania zhody konania so 
1 Scheler, M.: K rehabilitaci ctnosti. In: Scheler, M.: O studu, s. 5.
2 Hovorí sa napríklad o lekárskych cnostiach, ktorými sú úcta ku každému pacien-

tovi a uznanie jeho dôstojnosti, empatia, pravdivosť, zodpovednosť, pokora a mi-
losrdenstvo bez povýšenosti (Pohunková, D.: Etická práva pacientů, s. 16).

3 Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti, s. 238.
4 Spomeňme napríklad autorky a diela: Urbancová, E. (2002): Cnosť v Tóge. Pojem 

virtus vo filozofii M. Tullia Cicerona; Smreková, D. – Palovičová, Z. (2003): Dobro 
a cnosť; Hrehová, H. (2006): Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského.

5 Spomeňme napríklad význam pojmu virtue (cnosť) v psychologickej koncepcii 
Eriksona (Erikson, E. H.: Life History and the historical moment) či tendenciu 
uprednostňovať paraboly pred príkazmi v románovej tvorbe (Záznam z disku-
sie nasledujúcej po prednáške A. Compagnona v Ústave svetovej literatúry SAV 
v Bratislave dňa 24. mája 2007. In: Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne 
poznanie, s. 66). 
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zákonom a snaha vrátiť morálke záujem o charakter konajúceho, 
o jeho spôsoby bytia, o kvalitu jeho osoby. Etika cnosti predstupuje 
s nárokom na pozitívnu vnútornú dispozíciu človeka, na utváranie 
jeho morálneho charakteru. Dnešný človek už nebude ochotný ne-
brať ohľad na vlastné emócie pri posudzovaní vhodnosti konania. 
Očakáva, že dobrota jeho konania bude sprevádzaná aj dobrým 
pocitom, od ktorého sa odvíja subjektívne hodnotenie kvality života. 
Neuspokojí sa s konaním v súlade s vonkajšou normou a chce, aby 
norma jeho konania bola jeho normou, zvnútornenou moralitou 
autonómneho človeka. 

Všetky tieto ašpirácie súčasného človeka môžu byť cudzie i vlast-
né Tomášovmu náhľadu na ľudskú morálku. Vlastné vtedy, ak dobrý 
pocit bude sprievodným javom nadobudnutej cnosti, cudzie vtedy, ak 
ho povýši za normu rozhodovania. Radosť z konania je podľa Tomáša 
Akvinského neklamným znakom cnostného charakteru človeka a čo 
viac, cnostný človek je súčasne v zhode s prirodzeným zákonom, čiže 
záväznou normou ľudského konania. 

Predkladaná publikácia predstavuje pokus priblížiť etiku cnosti 
v podobe, v akej ju premyslel Tomáš Akvinský. Táto ambícia sa ne-
vyhne niekoľkým úskaliam. Prvým je lákavosť snahy modernizovať 
scholastický jazyk a metódu autora. Pokiaľ sa však nemá stratiť vnú-
torná členitosť Tomášovho systému, modernizácia a zjednodušenie 
musí ustúpiť miestami technickému jazyku, ktorým sa vyznačovala 
vtedajšia vedecká metóda. Preto sa na špecifickosť scholastického ja-
zyka nenavyknutý čitateľ bude musieť do niektorých pasáží vyzbrojiť 
trpezlivosťou a asi sa mu kniha nebude čítať ľahko, ale odmenou úsilia 
preniknúť do vnútra systému bude jednoduchosť a jasnosť, s akou sa 
krása cnosti prejaví uprostred spleti súvislostí. 

Druhá vec, ktorá sa nezlučuje s mojím autorským zámerom, je 
apologetika a používanie superlatívov na margo Tomášovho mysle-
nia. Snažila som sa predstaviť Tomáša skôr ako súčasť istej tradície, 
ktorá začína Augustínom, ale čerpá popri dobovom objave Aristotela 
už z Cicerona a novoplatonizmu, ktorí vytvárajú akúsi sieť v pozadí 
Tomášom používaných odkazov a argumentov. Nespochybňujem 
význam, aký Tomáš mal a má v kontexte teológie či súčasných podôb 
novotomizmu, mám skôr záujem predstaviť ho ako otvoreného mys-
liteľa, ktorý môže byť v niečom pre súčasnú etiku cnosti inšpiratívny. 
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Tomášov prínos možno pozorovať hneď v niekoľkých ohľadoch. 
V prvom rade je zaujímavá Tomášova schopnosť integrovať tak roz-
dielnych mysliteľov, akými sú Aristoteles na jednej strane a pokračo-
vatelia Plotinovho odkazu na druhej strane. Tomáš nepreberá tieto 
rozdielne tradície eklekticky, v jeho podaní vytvárajú akoby jednu 
mozaiku, ktorej celkový obraz nemožno spozorovať z parciálnej 
perspektívy Tomáša ako aristotelika. Z hľadiska etiky cnosti ďalším 
zaujímavým prvkom Tomášovho myslenia je centralita idey dobra. 
Od dobra sa totiž u Tomáša odvíja nielen etika cnosti, ale aj etika 
zákona, preto dosahovanie dobra predstavuje zjednotenie oboch 
pohľadov na pôvod morálneho konania. Publikácia vyzdvihuje tiež 
Tomášovu mystickú stránku. Úsilie človeka o dosiahnutie dobra 
vystupuje totiž v tandeme s uznaním limitov jeho racionality a ohra-
ničenosti ľudských schopností vôbec, čo na mieste, kde sa stretáva 
ľudská nedokončenosť a túžba po jej dotvorení, vytvára priestor pre 
skúsenosť prijatia daru milosti.

Predchádzajúce riadky napovedajú, že publikácia má ambíciu 
skôr predstaviť Tomášov koncept cnosti na základe preskúmania 
a premyslenia Tomášových diel a za pomoci sekundárnej literatúry, 
než ďalej rozvíjať jeho myšlienky. Kniha má povahu úvodu do proble-
matiky, čomu nasvedčujú aj schémy, ktoré odľahčujú a sprehľadňujú 
text. 

Rada by som vyjadrila svoju vďačnosť tým, ktorí stáli pri mne pri 
písaní tejto knihy svojimi prejavmi podpory a dôvery. Ďakujem zvlášť 
doc. PhDr. Petrovi Volekovi, PhD., m. prof. Katolíckej univerzity 
v Ružomberku za jeho pripomienky a podnety. 



M i e s to  c n o s t i  v  to M á š o v e j 1.   
f i l o z o f i c k o - t e o l o g i c k e j 
k o n c e p c i i

tEória participáciE na bytí a dobrE1.1. 

Participácia stvorených súcien na bytí1.1.1. 

Porozumieť pojmu „cnosť“ (virtus) v kontexte myslenia Tomáša  
Akvinského znamená vstúpiť do labyrintu špekulácie s mnohoná-
sobne poprepájanými kontextami, v ktorých cnosť figuruje. Podľa 
Étienna Gilsona je napriek vnútornej spletitosti základný rámec  
Tomášovho myslenia zosnovaný z malého počtu princípov ustavične 
sa križujúcich a v hĺbke prameniacich i ústiacich v jednej idey, ktorou 
je idea bytia.6 Bytie prepožičiava Tomášovmu univerzu jeho inteligi-
bilitu i možnosť celostného vysvetlenia z hľadiska rozumu. 

Pojem bytie sa vo svojej univerzalite dožaduje ďalších diferen-
ciácií, ktoré umožnia predstaviť Tomášovu koncepciu v jeho štruk-
túre. Bytie sa v prvom rade vzťahuje na Boha. Boh je bytím.7 Toto 
strohé konštatovanie je podľa Tomáša najvlastnejším menom Boha, 
pretože len Boh je samou svojou esenciou, kým všetko ostatné je 
podľa svojej formy8 a na bytí Boha len participuje.9 Znamená to, že 
najvšeobecnejšia idea bytia prislúcha Bohu i stvoreniu, ale odlišným 

6 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin,  
s. 437.

7 Deus est ipsum esse per se subsistens (STh I, 4, 2). 
8 STh I, 13, 11. 
9 STh I, 75, 5 ad 4.
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spôsobom10, Bohu esenciálne, stvoreniu participáciou. Pojem „bytie“ 
teda nie je možné o Bohu a stvorení vypovedať jednoznačne, ale ani 
nie čisto viacznačne. Dôvodom istej podobnosti medzi vypovedaním 
bytia o Bohu i súcne je kauzálny vzťah závislosti súcna na Bohu ako 
na účinnej príčine (causa efficiens). Medzi príčinou a účinkom nie 
je len vzťah závislosti účinku od príčiny, ale aj istá podobnosť, lebo 
„každý činiteľ vytvára niečo sebe podobné“11. Preto nielen bytie, ale 
aj iné dokonalosti sú o Bohu a stvorení vypovedateľné len analogicky, 
teda zachovávajúc na jednej strane bytostný rozdiel v spôsobe bytia 
oboch, ale na druhej strane istú podobnosť medzi nimi.12 

Esencia jednotlivých stvorených vecí slúži ako limit rozsahu ich 
participácie.13 Čím dokonalejšia miera participácie, tým vyššie posta-
venie stvoreného bytia v hierarchii bytí. Princíp hierarchie umožnil 
Tomášovi štrukturovať univerzum podľa miery bytia, ktorú je schop-
ná prirodzenosť zachytiť na základe formy, resp. esencie. Hierarchia 
teda vzniká na základe diferencie, ktorá je diferenciou participácie 
na bytí. 

V Tomášovom hierarchickom univerze okrem diferenciácie, 
ktorou sa stvorené bytia sústredia do druhov podľa miery participá-
cie na plnosti bytia ich formou, sa jednotlivé bytia ďalej diferencujú 
i v rámci svojich druhov do individuálnych jedincov s rôznou indi-
viduálnou mierou bytia či dokonalosti. Účasť na bytí teda nemožno 
považovať za konštantnú vlastnosť súcien, naopak, nijaké súcno ne-
realizuje naplno svoju esenciu ani svoju vlastnú individualitu.14 Pred-

10 Deus autem alio modo se habet ad esse quam aliqua creatura (De potentia VII, 7). 
11 [...] omne agens [...] facit sibi simile (STh I, 19, 2). Tomáš tak obohatil novoplatón-

sku ideu emanácie a príčinnej participácie bytia na Bytí o kresťanskú ideu stvo-
renia. Medzi Bohom a človekom nie je len vzťah príčinnej závislosti, ale aj istej 
blízkosti Transcendencie, prenikajúcej svojím aktom bytie vecí. Porov. O’Shea, K.: 
L’âme humaine: esprit, forme et hôte de Dieu, s. 6.

12 K analógii u Tomáša porov.: Volek, P.: Analýza jazyka hovorenia o Bohu (analógie) 
u Tomáša Akvinského, s. 107-117; Dvořák, P.: Sémantika analogie u Tomáše a v to-
mizmu, s. 91-106. 

13 De ente et essentia V, 83.
14 „První věc, kterou «být» dělá, je, že činí, aby jeho esence byla, to jest «aby byla 

jsoucno». To činí naráz, úplně a definitivně, protože mezi být a nebýt není žádní 
střední poloha. Ale další věc, kterou dělá «být», je, že začíná přivádět svou vlastní 
individuální esenci poněkud blíže její úplnosti“ (Gilson, É.: Bytí a někteří filoso-
fové, s. 212).
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pokladom tohto tvrdenia je Tomášovo rozlíšenie medzi esenciálnym 
bytím veci, ktoré samotné na bytí len participuje, a zdokonalením 
esenciálneho bytia pridaním akcidentov k esencii.15 

Gilsonov existenciálny výklad Tomáša odkrýva vo stvorenom 
súcne neustále napätie medzi dosiahnutou dokonalosťou a ideálom 
dokonalosti, ustavičné úsilie súcien udržať sa v bytí a tak realizovať 
svoju dokonalosť.16 Tento proces postupného napredovania k vlastnej 
dokonalosti trvá v prípade ľudských bytostí počas celého života, čiže 
človek a každé súcno je v tomto živote v ustavičnom stávaní sa. Byť 
preto neznamená len participovať na bytí, ale tiež ustavične sa kreo-
vať, stávať iným obohacovaním sa o akcidenty. 

Kontinuálne sebazdokonaľovanie sa Tomáš snažil zachytiť pojma-
mi možnosť (potentia) a uskutočnenie (actus), čo sú dva činitele tvo-
riace vnútornú štruktúru súcna. Možnosť je moc tkvejúca vo veciach 
ako reálna šanca uskutočniť niečo, stať sa niečím. Uskutočnenie je 
naplnenie možnosti, jej realizácia.17 V tomto zmysle môže byť esencia 
chápaná ako možnosť a jej zdokonalenie ako aktualizácia možnosti.

Participácia stvorených súcien na dobre1.1.2. 

Boh ako Stvoriteľ dáva veciam ich bytie na spôsob účinnej príčiny. 
Je prekypujúcim dobrom, ktoré sa realizuje tým spôsobom, že svoju 
dobrotu odovzdáva, lebo dobro má difúznu povahu.18 Latinský pojem 
diffundere nemožno podľa Tomáša vzťahovať len na úkon účinnej 
príčiny. Difúziu dobra treba dať do súvislosti skôr s aktom finálnej 
príčiny. Vec je totiž dobrou nielen svojím bytím, ale tiež svojím sme-
rovaním k cieľu. Okrem toho účinok participuje na účinnej príčine 
iba prostredníctvom formy, ale veci dosahujú svoj cieľ celým svojím 
bytím.19 

15 De veritate XXI, 5. 
16 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 

s. 438.
17 Porov. ScG I, 16.
18 Spaemann, R. – Löw, R.: Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovuobjevení 

teleologického myšlení, s. 85. Pôvod stredovekého princípu bonum diffusivum sui 
treba hľadať v Platónovom koncepte teleológie (tamtiež, s. 35-37).

19 De veritate XXI, 1 ad 4.
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Darovať bytie je však nielen prejavom dobroty, ale zároveň je 
zdieľaním (communicatio) podoby.20 Boh ako účinná príčina je 
i exemplárnou príčinu (causa exemplaris), čiže vzorom v zmysle, 
že to, čo je podľa vzoru vytvorené, je na obraz vzoru.21 Plnšia účasť 
na bytí a dobre preto znamená plnšie pripodobnenie sa Bohu. 

Táto filozofická téza má aj svoje teologické zdôvodnenie. Človek 
nesie v biblickom opise stvorenia charakteristiku Božieho obrazu 
(imago dei)22, čo Tomáš vysvetľuje jeho podobnosťou s Bohom ako 
vzorom, založenou na prirodzenej schopnosti k poznávaniu a mi-
lovaniu Boha.23 V kontexte teológie obrazu a podoby24 predstavuje 
cnosť kvalitu duše, ktorá človeka uspôsobuje k podobe s Bohom, v jej 
vzdialenej (prirodzenej) forme25, či intímnejšou participáciou vďaka 

20 Výraz communicare, ktorý prekladá Štěpinová ako zdieľanie sa vyššieho nižšiemu 
(Štěpinová, M.: Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského, s. 31), figuruje u Torrella ako 
pojem, ktorý naznačuje rozmer vytvárania spoločenstva (Torrell, J.-P.: Saint Tho-
mas d´Aquin, maître spirituel, s. 373), čo znamená, že zdieľanie je nielen odovzdá-
vanie kvality vyššieho nižšiemu, ale aj vzájomné spoločenstvo, puto. Štěpinová 
naznačuje aj teologické zdôvodnenie svojho chápania zdieľania, ktoré siaha ako 
k prameňu k skúsenosti vnútrotrojičného diania v Bohu. 

21 Boh je causa efficiens, exemplaris et finalis omnium rerum (STh I, 44, 4 ad 4). 
K objasneniu platónskeho chápania exemplárnej príčiny porov. Vries, J. de: Zá-
kladní pojmy scholastiky, s. 82. Podľa Farkaša „výzva nasledovať, napodobňovať 
Boha a bohov sa nachádza aj v židovskej a grécko-rímskej literatúre“ (Farkaš, P.: 
Ježišova reč na vrchu, s. 84), pričom starozákonné texty sa stali podkladom aj pre 
novozákonné chápanie napodobňovania Boha (Farkaš, P.: Ježišova reč na vrchu, 
s. 85).

22 Gn I, 26-27. Porov. STh I, 93, 1. Predložka ad, ktorá sa spája s určením človeka 
ako stvoreného na Boží obraz (ad imagem Dei) vyjadruje isté priblíženie, ktoré 
prislúcha vzdialenej veci (STh I, 93, 1), ale zároveň vzorovú príčinu (STh I, 93, 5 
ad 4).

23 STh I, 113, 4.
24 STh I, 93, 9. Rozdiel medzi obrazom a podobou Boha bol už v 12. storočí pomerne 

ustálenou interpretačnou tradíciou (porov. Pospíšil, C. V.: „Bernard z Clairvaux 
a jeho spis De gratia a libero arbitrio“, s. 14), profilujúcou sa v patristickom mys-
lení. Napríklad podľa Ireneja obraz spočíva v pôvodnom stvorení a obdarení pri-
rodzenými telesnými a duševnými dokonalosťami, kým podobou rozumie dary 
nadprirodzenej milosti (Irenaeus: Adversus haereses V, 6, 1). 

25 Tomáš rozlišuje medzi podobou stopy, ktorá je vlastná nerozumovým bytiam 
(STh I, 113, 6), podobou obrazu, ktorá patrí človeku ako racionálnemu bytiu a po-
dobou slávy, ktorá je prijatá ako dar milosti (STh I, 33, 3).
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milosti, ktorá robí človeka podobným Bohu26. Podoba podľa Tomáša 
znamená výraz obrazu a dokonalosť a spája sa s milovaním cnosti, 
teda s vlastnením pravej cnosti, ktorá presahuje len jednotlivý cnost-
ný úkon. Tomáš dokonca hovorí o tzv. vzorových cnostiach (virtutes 
exemplares), ktoré sa nachádzajú v Bohu chápanom ako plnosť bytia 
a dobroty. Keď duša sleduje vzorové cnosti, dobre žije a môže sa v nej 
samej zrodiť cnosť.27

Uvedená diskusia predznačila, že stvorené veci sú dobré nielen 
svojou účasťou na Božej dobrote, ale aj tým, že smerujú k dobru 
ako k svojmu cieľu. Tomáš teda rozlišuje dobrotu esenciálnu, ktorú 
nazýva aj substanciálnou, a dobrotu akcidentálnu, ktorá je dobro-
tou kompletnou a absolútnou.28 Esenciálna dobrota nadobudnutá 
samotným bytím veci skrze jej participáciu na večnom bytí Boha 
predstavuje novoplatónsky rámec Tomášovej teórie, do ktorého je 
integrovaná aristotelovská téma cieľa či telos vecí, podľa ktorej je 
dobrom stvorených bytí ich zdokonalenie skrze akcidenty, resp. 
aktualizácia ich špecifických schopností. Dobrom je preto samotné 
uskutočnenie toho, čo je v prirodzenosti v možnosti. Dobrota veci sa 
teda derivuje prvotne z participácie na transcendentnej dobrote, ale 
vlastnou dobrotou veci v zmysle jej autonómie je realizácia možností 
jej vlastnej prirodzenosti skrze zdokonalenie jednotlivých schopnos-
tí. Osobné snaženie konečných bytostí o zdokonalenie či realizovanie 
sa prostredníctvom schopností je potom výrazom hlbšej ontologickej 
štruktúry, ktorá je vytvorená zdieľaním podobnosti, a teda v rovine 
snaženia snahou pripodobniť sa Bohu. 
26 STh I, 12, 5. Pripodobnenie sa Bohu však treba chápať vo vedomí priepastného 

rozdielu medzi napodobením a vzorom. Zmysel tohto pojmu naznačuje Ivánka: 
„Tento pojem je úplně legitimní [...], pokud se «podobností Bohu» nemíní víc 
než otevřenost ducha pro přijetí Božích sdílení milosti a osvícení a jeho bytost-
né zaměření k tomuto milostiplnému sdílení, jeho «oslovitelnost Bohem», která 
(navzdory nadpřirozenosti sdíleného) vytváří vlastní určení duchovní bytosti v té 
míře, že tato bytost nachází odpovídající bytostní naplnění teprve tehdy, když do-
sahuje svého nadpřirozeného určení – protože její existence spočívá v této otevře-
nosti a zaměřenosti“ (Ivánka, E. von: Plato christianus, s. 479).

27 STh I-II, 61, 5. Tomáš tu vychádza z Augustína: [...] oportet aliquid aliud sequatur 
anima, ut ei virtus possit innasci [...] Deus igitur restat quem si sequimur, bene, si 
assequimur, non tantum bene sed etiam beate vivimus (Augustinus Aurelius: De 
moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum I, VI, 9-10). 

28 Porov. De veritate XXI, 5; De veritate XXI, 5 ad 1.
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Pripodobnenie sa Bohu sa vnútorne spája so sebauskutočňo-
vaním, aktualizovaním možností jednotlivých súcien v závislosti 
od stupňa participácie na bytí. Návrat vecí k svojmu počiatku, z kto-
rého vyšli v pohybe exitus od Boha ako pôvodcu (causa efficiens), 
je zároveň sebauskutočňovaním, pripodobnením sa Bohu, ktorý 
sa tak stáva finálnou príčinou (causa finalis) pohybu súcna reditus. 
Sprostredkujúcim činiteľom tohto pohybu je povaha Božej dobroty. 
Plodnosť Božej dobroty je princípom v pozadí stvorenia, resp. pô-
vodu všetkých vecí, želateľnosť Božej dobroty je princípom v pozadí 
posledného cieľa všetkých vecí.29 

Vo vnútri dynamického pohybu pôvodu a návratu motivované-
ho plodnosťou na strane stvorenia a túžbou po absolútnom dobre 
na strane návratu nachádza svoje zdôvodnenie ľudské konanie. Všet-
ky veci smerujú k plnosti bytia, ktoré sa snažia zachovať, aby sa tak 
pripodobnili subsistujúcemu bytiu, k Bohu. Všetko sa teda pripodob-
ňuje Bohu v miere svojho bytia a skrze dotváranie svojho bytia.30 

Ľudská prirodzEnosť v kontExtE tEóriE participáciE 1.2. 

Autonómia a integrita stvorených bytí1.2.1. 

Samotný fakt participácie bytí na Bohu, a teda ich závislosti na zdro-
ji, tak z dôvodu pôvodu existencie ako aj v zmysle zachovania jej 
kontinuálneho pokračovania31, neumenšuje autonómiu či integritu 
stvorených bytí. Zárukou toho je Tomášov dôraz na aristotelovský 
29 [...] primo agenti, qui est agens tantum, non convenit agere propter acquisitionem 

alicuius finis; sed intendit solum communicare suam perfectionem, quae est eius 
bonitas. Et unaquaeque creatura intendit consequi suam perfectionem, quae est si-
militudo perfectionis et bonitatis divinae. Sic ergo divina bonitas est finis rerum 
omnium (STh I, 44, 4).

30 Omnia igitur intendunt, sicut ultimum finem, Deo assimilari (ScG III, 19). Je to 
zrejmé aj z toho, že u Boha niet rozdielu medzi bytím a bytím múdrym, spravod-
livým a pod., ako je tomu u človeka (porov. De veritate XXI, 5). Preto stvorenie 
tým, že k svojej esencii pridáva ďalšie akcidentálne určenia, sa zároveň viac pripo-
dobňuje Bohu. 

31 STh I, 45, 3 a ad 3. 
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prirodzený prístup, podľa ktorého sú veci dobré vlastnou inherent-
nou dobrotou.32 Znamená to, že hoci príčinou i posledným cieľom 
stvorených vecí je Božia dobrota, stvorené bytia majú vlastnú dobrotu 
danú ich esenciou.33 

Esencia patrí veci ako jej podstata, samo sebou, nutne, teda vyjad-
ruje to, čo je prirodzenosťou veci, čo v nej podstatne spočíva, inými 
slovami to, čo sleduje formu veci.34 Prirodzené sú podľa Tomáša aj ak-
cidenty prirodzenosti, a to v tom zmysle, že majú v prirodzenosti svoj 
prvý princíp, pôvod svojho pohybu.35 Tomáš rozlišuje prirodzenosť 
rodovú, druhovú a individuálnu.36 Človek je rodovou prirodzenosťou 
súčasťou živočíšnej ríše, kým druhovou prirodzenosťou dedenou 
od rodičov je rozumným živočíchom.37 V individuálnych akciden-
toch sa ľudia líšia ako jednotlivci.38 

Aktualizovaním toho, čo je v ľudskej prirodzenosti ako v možnosti, 
človek smeruje k uskutočneniu svojej dokonalosti, ktorej dosiahnutie 
sa spája s návratom k Bohu ako cieľovej príčine všetkého. Naznačená 
koncepcia, ktorá včleňuje prirodzený aristotelovský prístup do šir-

32 De veritate XXI, 4. 
33 Sic ergo unumquodque dicitur bonum bonitate divina, sicut primo principio exem-

plari, effectivo et finali totius bonitatis. Nihilominus tamen unumquodque dicitur 
bonum similitudine divinae bonitatis sibi inhaerente, quae est formaliter sua boni-
tas denominans ipsum. Et sic est bonitas una omnium; et etiam multae bonitates 
(STh I, 6, 4). 

34 STh I-II, 10, 1 ad 2. To, čo sleduje hmotu, nie vždy tkvie vo veciach skutočne, ale 
niekedy iba v možnosti, ako napríklad pohyb. 

35 STh I-II, 10, 1. Medzi prirodzené akcidenty v oblasti ľudskej duševnej aktivity za-
raďuje Tomáš prirodzené schopnosti, prirodzené habitusy a prirodzené činnosti 
(Porov. Šprunk, K.: Tomáš Akvinský o lásce. Úvodná štúdia. In: Tomáš Akvinský 
o lásce (výběr otázek z Teologické sumy), s. 25). 

36 Porov. STh I-II, 94, 2; STh I-II, 51, 1.
37 Deti sa podľa Tomáša podobajú rodičom vo všetkých akcidentoch, ktoré vytvára-

jú prirodzenosť druhu, a to vrátane akcidentu dedičného hriechu, ktorý nahradil 
akcident prvotného stavu nevinnosti, stratený po páde prvých rodičov. Aj prvot-
ný stav nevinnosti alebo spravodlivosti bol akcidentom prirodzenosti druhu ako 
nejaký dar Boha prirodzenosti a spočíval v nadprirodzenej podriadenosti rozumu 
Bohu. Táto milosť však tvorila súčasť prirodzenosti (rovnako ako po páde prvých 
rodičov dedičný hriech) iným spôsobom ako jej ostatné podstatné charakteristi-
ky, nakoľko „sa človeku nedávala silou semena“, ale bola mu udelená spolu s rozu-
movou dušou (porov. STh 1, 100, 1 ad 2).

38 Porov. STh I, 100, 1.
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šieho novoplatónskeho rámca, predstavuje podľa Dell’Olia vhodnú 
platformu pre objasnenie etiky cnosti v Tomášovom podaní.39

Postavenie človeka v hierarchickom ráde sveta1.2.2. 

Druhová prirodzenosť najviac zodpovedá tomu, čo treba chápať pod 
prirodzenosťou človeka. V ráde sveta založenom na hierarchickom 
usporiadaní stvorení vyplývajúcom zo stupňov dokonalostí sa človek 
nachádza v hraničnej pozícii medzi duchovným svetom anjelských 
bytostí a telesným svetom živočíchov. Svojou rozumovou dušou par-
ticipuje na duchu a jeho netelesnosti a svojím telom na matérii a jej 
pominuteľnosti.40 

V kontinuálnom rade súcien predstavuje človek a komplexnosť 
ľudského tela dokonalosť živočíšnej ríše, najväčší výtvor organickej 
prírody.41 Hodnota telesnej existencie človeka sa však nevyčerpáva 
v dokonalosti jeho telesnej stavby. Človek je podľa Tomáša viac než 
súbor prvkov, z ktorých sa skladá a vďaka ktorým funguje v prírod-
nej ríši. Ak by to tak nebolo, bol by iba jedným článkom živočíšneho 
reťazca, síce dokonalejšej a zložitejšej výstavby, avšak ponoreným 
do vlastného bytia bez akejkoľvek perspektívy či možnosti zaujať 
odstup od bezprostrednosti zmyslového prežívania. Človek sa podľa 
Tomáša od iných telesných súcien líši nie predovšetkým a principiál-
ne telesne, ale duchom. Ako iné telesné súcna sa stáva konkrétnym 
človekom až vďaka forme, ktorá ako aktívny princíp spolupracuje 
s matériou, teda pasívnym princípom telesnosti, na vytvorení jedinca. 
Táto forma však nie je len nositeľom zmyslovosti, ale je formou rozu-
movou, ktorá je v porovnaní s inými formami spojenými s matériou 

39 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 
the Connection of the Virtues, s. 41. Podriadenie prirodzeného prístupu partici-
patívnemu má najmä tú výhodu, že poskytuje plnší priestor pre objasnenie prob-
lematiky vzťahu medzi pohanskými a kresťanskými cnosťami, ktorú MacIntyre 
ohodnotil ako kľúčový problém 12. storočia (MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 197). 
V diskusii o probléme zladenia štyroch kardinálnych cností s teologickými cnos-
ťami nadviazal Tomáš na viaceré autority v oblasti filozoficko-teologickej reflexie, 
avšak sám ponúkol riešenie, pre ktoré je zakomponovanie ľudského či prirodze-
ného prístupu do teocentrického kontextu podstatné. 

40 Porov. ScG II, 68.
41 STh I, 91, 3 ad 1.
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do matérie najmenej ponorená a najviac ju prekračuje práve pre jej 
duchovnú povahu.42

Formou ľudského tela je ľudská duša, ktorá ako substanciálna 
forma tela konštituuje jednotlivého človeka.43 Jednota tela a duše 
sa u jednotlivca prejavuje vo viacerých rovinách. Telesné zmysly 
sprostredkujú človeku materiál pre rozumové poznanie44 a zmyslo-
vá žiadostivosť či vášeň pohýna vôľu na vykonanie skutku.45 Preto 
je na zdokonalenie ľudskej duše potrebný aj rozvoj zmyslového ži-
vota.46 Spojenie duše s telom teda nie je v neprospech duše, avšak 
podľa Tomáša je tu forma pre matériu, telo pre dušu a nie opačne, 
preto predstavuje duša ono vznešenejšie v človeku.47 Odlúčenie duše 
od tela po smrti je opustením časopriestorového poriadku a hoci si 
nesmrteľná duša zachováva aj po smrti svoju individualitu, prestáva 
existovať konkrétna ľudská bytosť.48 Smrť teda ničí človeka a je pre 
človeka najhorším trestom, nie vyslobodením.49 Od tela odlúčená 
duša už nemôže realizovať celý rad svojich schopností, ktoré patrili 
k ľudskej prirodzenosti.50 Spojenie duše s telom je podľa Tomáša 
niečím tak silným, že si duša ponecháva prirodzenú schopnosť a ná-
klonnosť k zjednoteniu s telom aj po smrti.51 

Osobný charakter človeka1.2.3. 

Tomášova reflexia človeka v hierarchickom ráde súcien nekončí pri 
konštatovaní jeho hraničnej pozície a substanciálnej jednoty tela 
a rozumovej duše, svoj vrchol jeho antropológia nachádza v dôraze 
na osobný charakter individuálneho celku, ktorým je ľudská bytosť. 

42 STh I, 76, 1.
43 STh I, 76, 1. 
44 STh I, 84, 4. 
45 STh I-II, 24, 2 ad 3; STh I-II, 24, 3.
46 STh I, 76, 5.
47 […] forma non sit propter materiam, sed potius materia propter formam […] (STh 

I, 76, 5).
48 Porov. Swieżawski, S.: Nový výklad sv. Tomáše, s. 108.
49 Elders, L. J.: Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského, s. 326-327. 
50 Machula, T.: Od «anima in corpore» k «anima forma corporis», s. 52.
51 Porov. STh I, 76, 1 ad 6; STh I-II, 4, 5 ad 4. 
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Pojem osoba siaha do čias gréckej komédie a tragédie, kedy slo-
vo prosopa značilo osoby dávajúce si na tvár masku. A keďže herci 
v týchto drámach hrali roly význačných ľudí, s termínom prosopa sa 
spája istá hodnota. Tomášova definícia osoby vychádzajúca z etymo-
lógie pojmu naznačuje predovšetkým vznešenosť. Podľa neho pojem 
osoba patrí človeku, lebo človek má spomedzi celého stvorenia jediný 
rozumovú prirodzenosť, vďaka ktorej je na obraz Boha, ale to už na-
značuje, že z hľadiska hodnoty prislúcha pojem osoba najviac Bohu, 
„hodnota Božej prirodzenosti presahuje totiž každú hodnotu“52. 

Druhá Tomášova definícia osoby pochádza od Boëthia a vo väč-
šej miere vyhovuje nárokom aristotelsko-scholastickej terminológie. 
Boëthius osobu v diele De duabus naturis označil ako „individuálnu 
substanciu racionálnej prirodzenosti“53. Uvedená definícia poukazuje 
na tri charakteristické známky osoby: substancialita v zmysle subsis-
tentnosti, individualita a racionalita. 

Pojem substancia naznačuje, že osoba má charakter samostatné-
ho bytia, teda subsistuje. Táto známka osoby v prípade človeka, ktorý 
na bytí participuje, vypovedá, že napriek tomu, že má ďalšie premen-
livé určenia, tzv. akcidenty, osoba pretrváva a ostáva osobou, nemôže 
stratiť svoj osobný charakter. 

Individualita v prípade človeka znamená „premennú určitého 
druhu, ktorú môže vyplniť každé indivíduum jestvujúce určitým 
spôsobom, ktoré je zároveň subsistentné“54. Samotná individuácia je 
proces, ktorého príčinou v zložených telesách je podľa Tomáša ma-
téria.55 
52 STh I, 29, 3 ad 2.
53 STh I, 29, 1. Takýto pojem osoby je vztiahnuteľný tak na osobu Boha, ako aj 

na osobu človeka, hoci nie tým istým spôsobom, pretože „o Bohu a stvoreniach sa 
nemôže nič hovoriť jednoznačne“ (nihil univoce de Deo dici possit et de creaturis) 
(STh I, 29, 4 ad 4).

54 Volek, P.: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, s. 364.
55 Spôsob individuácie u človeka predstavuje u Tomáša komplikovanú pasáž, kde sa 

dá hovoriť aj o tom, že človek nie je individualizovaný matériou, o čom svedčí na-
príklad Tomášova polemika s averroistami. Tomáš tu zastáva názor, že neexistuje 
jeden rozum spoločný všetkým ľuďom, ale individuálna rozumová duša, ktorá 
prežíva i po oddelení od tela, nakoľko vo svojich činnostiach nie je viazaná nutne 
a úzko na telo (Machula, T.: Od «anima in corpore» k «anima forma corporis», 
s. 50-51), čo neveriť podľa Tomáša znamená zboriť predstavu života po smrti, ako 
aj najhlbšie základy etiky (porov. Puttalaz, F.-X. – Imbach, R.: Povoláním filosof, 
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Racionalita človeka súvisí s druhovo diferenčným znakom jeho 
prirodzenosti, ktorým je rozum. Prejavuje sa predovšetkým v rozu-
movom uvažovaní a slobodnom chcení. Poznanie a chcenie, rozum 
a vôľa sú dve racionálne schopnosti duše, ktoré umožňujú ľudskú 
slobodu a vládu nad svojimi skutkami. Vďaka týmto dvom schop-
nostiam sa existencia ľudskej osoby nazýva personálnou a nie iba 
prirodzenou.56 

Ľudské schopnosti a ich úkony1.2.4. 

Ľudské schopnosti sú prirodzené akcidenty patriace k ľudskej priro-
dzenosti.57 Ide o kvality, ktoré umožňujú ľudskej prirodzenosti vyko-
návať určité činnosti s ohľadom na určité ciele. Schopnosti sú teda 
špecifikované svojou činnosťou a navzájom sa líšia, nakoľko každá 
sleduje iný predmet,58 čo konštituuje aj istú hierarchiu medzi nimi. 
Uvedená hierarchia korešponduje so samotným princípom hierar-
chie u Tomáša. Znamená to, že usporiadaná hierarchia bytí je záro-
veň hierarchiou dokonalosti úkonov jednotlivých bytí.59 U človeka sa 
hierarchia prejavuje tým, že z hľadiska dokonalosti úkonov Tomáš 
na prvé miesto vyzdvihuje schopnosti rozumové, nasledujú schop-
nosti zmyslové a najnižšia priečka patrí schopnostiam vegetatívnym. 
Všetky tieto schopnosti sa nejakým spôsobom podieľajú na dvoch 
najvýraznejších ľudských činnostiach, na poznaní a chcení. 

s. 37). Ľudská duša preto nie je podľa neho individuovaná telom, hoci sama je 
zameraná na spojenie s telom. Podľa Voleka to znamená, že princíp individuácie 
duše musí mať nejaký vzťah k telu a to ku konkrétnemu jednému ľudskému telu 
(Volek, P.: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, s. 381). Duša je totiž dušou 
konkrétneho tela, s ktorým jedine môže byť spojená (STh I, 29, 4 ad 3). Spolupráca 
duše a tela v ich individuálnom spojení sa potom prejaví aj v ďalšej činnosti ľud-
ských bytostí.

56 [...] forma significata per hoc nomen persona, non est essentia vel natura, sed perso-
nalitas (STh I, 39, 3 ad 4).

57 Porov. Šprunk, K.: Tomáš Akvinský o lásce. Úvodná štúdia. In: Tomáš Akvinský 
o lásce (výběr otázek z Teologické sumy), s. 25).

58 STh I, 77, 3. Porov. Kenny, A.: Tomáš o lidském duchu, s. 136. 
59 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 

s. 440.
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Poznanie je komplexná činnosť, na ktorej sa zúčastňujú viaceré 
ľudské schopnosti. Človeku najvlastnejšou je rozum, ktorý spôsobuje, 
že človek dokáže abstrahovať od jednotlivých premenlivých znakov 
poznávaného objektu, tvoriť pojmy a z nich súdy, čiže poznávať pod-
statu vecí. Rozum sa vyznačuje neustálou túžbou po poznaní pravdy. 
Keďže rozum je duchovná schopnosť, neobmedzená predmetom ani 
materiálnym orgánom, človek má potenciálne schopnosť dospieť aj 
k poznaniu Boha ako poslednej príčiny v rade príčin, ku ktorým sa 
môže rozumovou činnosťou dopracovať, hoci takéto poznanie nie je 
úplné. Tomáš zdôrazňuje, že napriek možnosti dospieť vďaka rozu-
movému poznaniu k poznaniu Boha, vlastným predmetom rozumu 
je súcno, teda hmotný svet.60 Tento zmyslový a premenlivý svet člo-
vek poznáva predovšetkým zmyslovými poznávacími schopnosťami 
a až následne v jeho od pominuteľných hmotných charakteristík 
odlúčenej podobe prijatý rozumom. Z tohto dôvodu má rozumové 
poznanie počiatok v zmyslovom.61 Ľudský rozum, keďže ide o ne-
organickú duchovnú schopnosť, poznáva hmotný svet poznaním 
nehmotným, všeobecným a nutným. V porovnaní s ním sa zmyslové 
poznanie rovnako vzťahuje na hmotný svet, ale nemôže pritom od-
hliadnuť od ohraničenia daného vlastnými hmotnými podmienkami 
poznávania.62 Rozum je teda vo svojej činnosti odkázaný na poznanie 
zmyslov, hoci ho presahuje. 

Rozumové poznanie človeku umožňuje súdiť o veciach. O veci 
môžeme vynášať súd buď v rovine tzv. špekulatívneho alebo teore-
tického rozumu (intellectus speculativus), kedy človeku ide o zhodu 
svojho súdu, svojho myslenia s vecou samotnou, alebo v rovine tzv. 
činného či praktického rozumu (intellectus operativus), kedy človek 
vynáša súd o veci podľa toho, či je primeraná prirodzenosti.63 Človek 
teoreticky súdi o veciach, pretože chce poznať pravdu a k tomuto cieľu 
má aj potrebné uspôsobenie – tzv. prvé teoretické princípy intelektu. 
Praktický rozum, ktorý súdi o veciach týkajúcich sa konania, má 
podobné uspôsobenie, tzv. synderesis, čo sú prvé princípy správneho 
konania. Oba druhy súdov sú navzájom prepojené. Človek majúci 

60 STh I, 88, 3.
61 STh I, 84, 3.
62 STh I, 85, 1.
63 STh I, 79, 11.
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správny teoretický pojem veci sa k pravde danej veci môže vyjadriť 
z pohľadu cieľa.

Proces ohodnocovania konkrétnej veci sa potom odvíja od jej 
pojmu tak, ako ho formuloval špekulatívny intelekt, avšak ak má byť 
daná vec aj dosahovaná, musí človek jej hodnotu premietnuť do ro-
viny posledného cieľa, a teda si položiť otázku, či jej dosiahnutím sa 
priblíži alebo nie k želanému cieľu. Dobro obsiahnuté vo veci človek 
chápe z pohľadu všeobecného dobra a jednotlivé veci ako prostriedky 
vedúce k cieľu. Tomáš teda priznáva veciam objektívnu existenciu aj 
objektívnu hodnotu z hľadiska ich esencie a pravdivosti, ale zároveň 
poukazuje na to, že ľudská osoba ich hodnotu pre seba určuje sama 
v závislosti od svojho cieľa. Dosiahnutie istého dobra, istej veci potom 
nemusí a ani nemôže mať rovnaký význam pre každého jednotlivca.

Ľudská bytosť sa popri kognitívnych procesoch vyznačuje aj pro-
cesmi a schopnosťami apetitívnymi. Tak ako poznanie sa odohráva 
v dvoch rovinách, na úrovni zmyslovej a na úrovni rozumovej, i ape-
titívne schopnosti človeka rozlišuje Tomáš jednak zmyslové a jednak 
rozumové. Pod pojmom appetitus chápe Tomáš smerovanie, inkliná-
ciu, naklonenie alebo tendenciu k niečomu.64 

Hoci sa apetitívne schopnosti špecificky líšia od poznávacích, 
v činnosti spolu úzko súvisia: snaživosť sleduje poznanie.65 Zmyslová 
žiadostivosť (appetitus sensitivus), na rozdiel od tendencií rodiacich 
sa na platforme jednoduchého prežitia a súvisiacich primárne so za-
chovaním života (appetitus naturalis), reflektuje poznanie zmyslové.66 
Jej predmetom je preto dobro alebo zlo poznávané zmyslami, teda 
dobro alebo zlo materiálne. Zmyslová snaživosť sa prejavuje vášňami, 
ktoré motivujú človeka ku konaniu v prvotnej bezprostrednosti. Vôľa 
ako rozumová žiadostivosť (appetitus intellectivus) môže voči zmysla-
mi predstavenému dobru zaujať odstup.67 Robí tak s ohľadom na to, 

64 Šprunk uprednostňuje preklad slova appetitus pojmom snaživosť (porov. Šprunk, 
K.: Tomáš Akvinský o lásce. Úvodná štúdia. In: Tomáš Akvinský o lásce (výběr otá-
zek z Teologické sumy), s. 9-25), Volek pojmom žiadostivosť (Volek, P.: Filozofia 
človeka podľa Tomáša Akvinského, s. 310) a Štěpinová daný pojem prekladá ako 
žiadosť (Porov. Štěpinová, V.: Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského, s. 16-73). 

65 Porov. Šprunk, K.: Tomáš Akvinský o lásce. Úvodná štúdia. In: Tomáš Akvinský 
o lásce (výběr otázek z Teologické sumy), s. 10.

66 STh I, 78, 1 ad 3; STh I, 81, 1; STh I, 81, 2.
67 STh I, 80, 2 ad 2.
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že jej predmetom je dobro poznávané rozumom, teda i také dobro, 
ktoré sa vymyká bezprostrednému posúdeniu v reláciách (zmyslovo) 
príjemné – nepríjemné, resp. nebezpečné, škodlivé. Dobro sa môže 
dosť podstatne líšiť podľa toho, či je ako dobro poznané zmyslami 
alebo rozumom, preto sa diferencia medzi rozumovým a zmyslovým 
dobrom javí ako podstatná pre otázku snaživosti, hoci na rovine 
konkrétneho prežívania a voľby sa úkony oboch môžu premiešavať.68 
Príčinou pohybu zmyslovej žiadostivosti je potom samotný predmet, 
nahliadnutá vec, kým príčinou rozumovej žiadostivosti, vôle, je vše-
obecné dobro, ktoré hľadá v konkrétnej veci na základe rozumového 
súdu o veci.69 Človek seba samého nezdokonaľuje inštinktívne, auto-
maticky pridávaním jednotlivých dobier, ale vedome, podľa toho, či 
to alebo ono dobro ho privedie k cieľu. Finalita jeho konania potom 
určuje konkrétnu voľbu. 

Tiahnutie snaživosti, či už rozumovej alebo zmyslovej, je teda 
dôsledkom poznania dobra. Rozdiel medzi zmyslovou a rozumovou 
snaživosťou sa prejavuje v tom, že vôľa sa môže slobodne rozumo-
vo určovať, slobodne voliť a v mene rozumového dobra sa presadiť 
proti tlaku vášní, čo znamená, že motivácia konania už nepochádza 
zo zmyslovosti a človek tak prekračuje rámec schopností spoločných 
jemu a živočíšnej ríši. 

Vôľa zo svojej podstaty nutne smeruje k poslednému cieľu, 
k blaženosti, podobne ako rozum nutne vychádza z poznania prvých 
princípov.70 Vôľu teda Tomáš chápe dvojako; jednak ňou označuje jej 
úkon, ktorým je smerovanie k poslednému cieľu, a jednak samotnú 
schopnosť chcenia, ktorá sa vzťahuje tak na cieľ, ako na prostriedky 
k cieľu. Vôľa potom k jednotlivým prostriedkom na dosiahnutie cieľa, 
teda k jednotlivým čiastkovým dobrám smeruje natoľko, nakoľko 
zodpovedajú poslednému cieľu. To, čo v nich vôľa chce, je cieľ.71 Člo-
vek si teda môže vybrať akékoľvek dobro, ale nie svoje smerovanie 

68 Porov. Šprunk, K.: Tomáš Akvinský o lásce. Úvodná štúdia. In: Tomáš Akvinský 
o lásce (výběr otázek z Teologické sumy), s. 11.

69 De veritate XV, 3.
70 STh I, 82, 1; STh I, 82, 2. Podobne aj v prípade rozumu; rozum síce z nutnosti drží 

prvé zásady, princípy, pritom však existujú kontingentné vety, ktoré aj keby boli 
popreté, neznamenajú popretie prvých zásad. Rozum neprisvedčuje z nutnosti, 
pokiaľ prostredníctvom dôkazu nespozná nutnosť spojitosti.

71 STh I-II, 8, 2.



        
24 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

k dobru, k šťastiu. Hoci zameranie vôle k šťastiu ako k svojmu dobru 
sa vyznačuje nutnosťou, nie sú nutné jednotlivé akty vôle, tie si človek 
volí a v tom spočíva jeho sloboda.72 Vôľa teda neinklinuje determi-
novane ku konkrétnemu dobru, jej predmetom je všeobecné dobro, 
ktoré jednotlivé dobrá presahuje a ak vôľa k týmto dobrám smeruje, 
tak kvôli tomu, že v nich pomocou nahliadnutia rozumu vidí čiastko-
vé naplnenia univerzálneho dobra.

Tomáš si kladie aj otázku, čo je dôvodom pohnutia vôle k niečo-
mu. Keďže predmetom vôle je dobro, ono samotné ako cieľ pohýna 
vôľu, ktorá dynamizuje ostatné duševné schopnosti k ich činnosti, 
nakoľko tieto tiahnu k jednotlivým dobrám. Zo strany predmetu teda 
vôľu pohýna jednak rozum, predkladajúc jej svoj predmet, a jednak 
zmyslová žiadostivosť, pretože pod vplyvom vášne sa človeku môže 
zdať dobrým niečo, čo v prípade jej absencie sa takým javiť nemusí.73 
Na druhej strane, keďže vôľa prechádza z možnosti k uskutočneniu, 
potrebuje byť pohnutá niečím vonkajším, čo nemôže byť hmotnej po-
vahy. Preto Tomáš tvrdí, že príčinou vôle je Boh, a to tým skôr, že Boh 
je Stvoriteľom človeka (ako prvá príčina) a zároveň je aj všeobecným 
dobrom, ku ktorému všetko smeruje.74 

Človek môže seba samého obohacovať o jednotlivé dobrá nie 
nutne, inštinktívne, ale slobodne, majúc pojem veci a nahliadajúc vec 
z hľadiska posledného cieľa. Voľba konkrétnych dobier, od ktorých 
človek očakáva isté naplnenie, musí byť teda koordinovaná, aby sa 
nepresadila niektorá prirodzená náklonnosť, ktorá by hodnotu veci 
vnímala v rozpore s tým, čo hovorí rozum. K tejto vedomej koordi-
nácii jednotlivých ľudských potrieb a náklonností prispievajú ďalšie 
určenia, ktoré môže vôľa nadobúdať a ktoré majú povahu habituál-
nych sklonov k jednotlivým dobrám, cnosti.75 Ich úloha spočíva 
v uschopňovaní jednotlivých síl v človeku, aby vo svojom zameraní 

72 STh I, 82, 2 ad 2.
73 Porov. STh I-II, 9, 1-2.
74 STh I-II, 9, 6.
75 Nam voluntas naturaliter inclinatur in ultimum finem. Finis autem in operativis 

habet rationem principii naturalis. Ergo inclinatio voluntatis est quoddam princi-
pium activum respectu omnis dispositionis, quae per exercitium in parte affectiva 
acquiritur. Manifestum autem est quod ipsa voluntas, in quantum est potentia ad 
utrumlibet se habens, in his quae sunt ad finem, est susceptiva habitualis inclinatio-
nis in haec vel in illa (De virtutibus I, 8).
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sledovali to, čo je cieľom správnej vôle. Z toho vyplýva, že cnosť nabá-
da k sledovaniu toho, čo je dobré v skutočnosti, teda v konformite so 
správnym rozumom.76 Cnosť tak aktívne vstupuje do procesu rozho-
dovania a slobodnej voľby, ako aj do etapy vykonania skutku.

76 Sententia libri Ethicorum III, 10. 



c n o s ť  a  d o b r ý  ž i v o t2 .  

dobrý život a blažEnosť2.1. 

Dobro ako cieľ 2.1.1. 

Predstavená metafyzická koncepcia Tomášovej štruktúry univerza, 
ktorá je podľa Chenua viac novoplatónska ako aristotelovská77, situuje 
ľudské konanie do centra pohybu vychádzania (exitus) a návratu (re-
ditus). Čloek sa prostredníctvom svojho konania vracia k Bohu, do-
sahuje tak svoj cieľ a zároveň v sebe rozvíja podobu s Bohom. Dobro 
ako cieľ má v kontexte Tomášovej etiky rozhodujúci význam, nakoľko 
jeho dosahovanie sa spája s problematikou ľudského šťastia. 

Tomáš sa venuje blaženosti v úvodných otázkach prvej časti 
druhého dielu Teologickej sumy. Hneď v prológu označil Boha ako cieľ 
ľudského konania, ktorý všetko priťahuje k sebe. Dôvodom pohybu 
súcna k Bohu je plnosť jeho bytia, dokonalosť jeho esencie, želateľ-
nosť jeho dobroty. Nedokonalosť súcna súvisí s jeho nehotovosťou, 
potencialitou a človek sa aktualizuje a zdokonaľuje prostredníctvom 
dosahovania dobier. Preto všetko, čo si človek žiada, žiada si ako 
dobro a ak toto dobro nie je samo osebe dokonalé, človek si ho žiada 
ako to, ktoré ho priblíži k dokonalému dobru.78 Človek teda riadi celý 
svoj život s ohľadom na posledný cieľ, ktorý je dokonalým dobrom. 
Tomáš tu aplikuje Aristotelov argument: je nemožné v sérii čiastoč-

77 Chenu poznamenáva, že novoplatónska schéma vychádzania a návratu stojí aj 
v pozadí Tomášovej Teologickej sumy. Táto schéma má podľa neho pôvod u gréc-
kych otcov, ktorých Tomáš očistil od pôvodného panteizmu a determinizmu, po-
nechal jej však mimo historický platonizmus jej dialektiku. Porov. Chenu, M.-D.: 
Tomáš Akvinský, s. 80-89. 

78 STh I-II, 1, 6.
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ných cieľov postupovať donekonečna.79 Avšak posledný cieľ vyžaduje 
samotná logika konania; keby totiž nebol posledný cieľ, človek by 
nezačal niečo konať, netúžil by a ani by neukončil zámer, len by po-
stupoval donekonečna.80 To, či jednotlivec posledný cieľ identifikuje 
s Bohom, však nie je isté. Hoci podľa Tomáša každý túži po Bohu 
ako absolútnom dobre, nie každý si je aktuálne vedomý tejto túžby, 
a preto môže jednotlivec posledné dobro hľadať v iných veciach, čo 
ho však nemôže bytostne uspokojiť.81 

V druhej otázke Prima Secundae Tomáš postupne eliminuje tie 
projekty ľudského šťastia, ktoré hľadajú naplnenie v nejakom koneč-
nom alebo čiastočnom dobre. Každé takéto dobro je totiž dobrom len 
v istých ohľadoch, nie absolútne. Človek si nemôže sľubovať dokonalé 
šťastie od vonkajších dobier (bohatstvo, pocty, sláva, moc), telesných 
dobier (zdravie, telesný pôžitok), ani od nejakého dobra duše (cnosti, 
kontemplácia) či sociálneho života (priateľstvo, spravodlivá spoloč-
nosť).82 Len univerzálne nestvorené dobro, ktorým je Boh, môže 
dokonale saturovať ľudskú túžbu po šťastí.83 

Posledným a v najplnšej miere zdokonaľujúcim predmetom ľud-
skej túžby je Boh. Avšak je potrebné vyjadriť sa aj k aktivite, ktorá 
zjednocuje človeka s týmto nestvoreným dobrom. Podľa Tomáša 
musí táto aktivita vychádzať z nejakej ľudskej schopnosti, a to kon-
krétne z tej schopnosti, ktorá najviac reflektuje jeho bytie osobou, 
a ktorou je racionalita. „Podstata blaženosti spočíva v úkone rozumu; 
avšak potešenie (delectatio), ktoré nasleduje blaženosť, patrí vôli.“84 
Úkon rozumu, ktorý má Tomáš na mysli, je úkonom špekulatívne-
ho rozumu, ktorý sa zaoberá najvznešenejším predmetom, Bohom, 

79 Aristoteles: Fyzika VIII, 256a. Aristoteles v uvedenej pasáži demoštruje, že všetko 
pohybované vyžaduje prvého nehybného hýbateľa. 

80 Porov. STh I-II, 1, 4.
81 [...] illi qui peccant, avertuntur ab eo in quo vere invenitur ratio ultimi finis, non 

autem ab ipsa ultimi finis intentione, quam quaerunt falso in aliis rebus (STh I-II, 
1, 7 ad 1).

82 Porov. STh I-II, 2.
83 STh I-II, 2, 8; STh I-II, 4, 7-8. Porov. ScG III, 27-40.
84 STh I-II, 3, 4. Tomáš sa v tomto článku odvoláva na Augustínove Vyznania. Porov. 

Augustinus Aurelius: Confessiones X, 23.
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preto „posledná a dokonalá blaženosť môže byť len v nazeraní Božej 
podstaty (visio beatifica)“85. 

Posledná časť Tomášovej analýzy blaženosti v Teologickej sume 
sa zaoberá možnosťou dosiahnuť tento cieľ v časnom živote. Podľa 
Tomáša je nazeranie Boha ako finálne naplnenie človeka nedosiahnu-
teľné ľudskými schopnosťami, lebo „posledná blaženosť [...] presahuje 
rozum i vôľu človeka a vidieť Boha v jeho esencii je nad prirodzenosť 
nielen človeka, ale i každého tvora [...]“86. Tomáš preto úsilie ľudskej 
osoby vedúce k dosiahnutiu posledného cieľa vpisuje do širšieho po-
hybu úplne nezištnej Božej veľkodušnosti, v kontexte ktorého musí 
byť pochopená i ľudská zásluha.87 „[...] k blaženosti sa vyžaduje správ-
nosť vôle [...], čo nie je nič iné ako náležitý rád vôle (ordo voluntatis) 
k poslednému cieľu [...]. Ale z toho sa nedokazuje, že by nejaká čin-
nosť človeka mala predchádzať jeho blaženosť. [...] činnosť človeka sa 
pre dosiahnutie blaženosti nevyžaduje vopred kvôli nedostatočnosti 
božskej oblažujúcej moci (divinae virtutis beatificantis), ale aby bol vo 
veciach zachovaný poriadok.“88

Uvedená pasáž Teologickej sumy naznačuje istý paradox: na jed-
nej strane je nazeranie Boha túžbou vpísanou do ľudskej prirodze-
nosti (desiderium naturale), na druhej strane naplnenie tejto túžby 
presahuje prirodzené schopnosti človeka a vyžaduje intervenciu 
Božej milosti, ktorá mu toto videnie sprostredkuje. Paradox „priro-
dzenej túžby po nadprirodzenom“89 predstavuje podľa Rosenthala 
isté napätie v tomistickej syntéze,90 ktoré je dôsledkom stredovekého 

85 STh I-II, 3, 8. Ľudský rozum, inteligencia otvorená k poznaniu všetkého, totiž 
túži poznať prvú v rade príčin a bez jej poznania nedosiahne svoju dokonalosť. 
Poznávajúc jednotlivé dielčie príčiny sa stále viac obracia k poznaniu onoho pô-
vodného, prvej príčiny a k nej sa približuje. Táto bytostná túžba človeka poznať sa 
v rovine lásky pretína s túžbou milovať to najväčšie dobro. 

86 STh I-II, 5, 5.
87 Tat, A.: Béatitude et fins de la vie humanine. Les questions 1-5 de la Ia IIae de la 

Somme théologique de saint Thomas d’Aquin
88 STh I-II, 5, 7 a ad 1.
89 Torrell, J.-P.: Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, s. 459-460. 
90 Rosenthal toto napätie demonštruje na pozíciách Cajetana, ktorý zastáva riešenie 

duplex ordo, a Lubaca ako aj Rahnera, ktorí Cajetanovu separáciu prirodzenosti 
a milosti reintegrujú (porov. Rosenthal, A. S.: The problem of the desiderium natu-
rale in the thomistic tradition).
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pochopenia blaženosti, inšpirovaného Zjavením.91 Pozícia Aristotela, 
ktorého línie myslenia sa Tomáš v traktáte o blaženosti pridržiava, 
je postavená na vlastnení dobra naplňujúceho a zdokonaľujúceho 
imanentné inklinácie v človeku. Zjavenie však blaženosť situuje 
do kontextu ľudskej spásy, ktorá je slobodným a nezaslúženým darom 
Boha. 

Tomáš Akvinský sa snažil tieto dve pozície zmieriť z viacerých 
hľadísk. Nazeranie Boha predstavuje realizáciu najlepšej ľudskej 
schopnosti, rozumu, vzhľadom k najvyššiemu dobru, k Bohu. Rozum 
je však takej povahy, že sa neuspokojí poznaním existencie vecí, ale 
túži poznať ich esenciu, to, čím sú. Prirodzená teológia umožňuje 
človeku dopracovať sa k existencii Boha ako prvej príčiny vo svetle 
prirodzeného rozumu.92 Avšak esenciálne poznanie Boha presahuje 
schopnosti ľudského rozumu. Ľudský rozum sa napriek prirodzenej 
ohraničenosti svojich schopností nemôže uspokojiť predtým, ako 
by bol zavŕšený poznaním Božej esencie, pretože tá je zdrojom jeho 
vlastného bytia a bytia vôbec. Rovnako ani jeho láska nemôže byť 
zavŕšená predtým, ako by dosiahla Dobro, ktoré je zdrojom všetkých 
ostatných dobier.93 Nutnosť poznania Boha v jeho esencii sa teda spá-
ja s nutnosťou porozumieť svojmu vlastnému bytiu. 

Tomášov argument v prospech možnosti naplnenia prirodzenej 
túžby po Bohu čerpá z existencie účelnosti v prírode. V prírode, ktorej 
súčasťou je i ľudská prirodzenosť, všetko funguje ako proces smeru-
júci k svojmu naplneniu. Racionalita Boha a stvoreného sveta preto 
neznesie výnimku a ak každá prirodzená túžba môže byť naplnená, 
z tohto kozmologického pravidla nemôže byť apriori vyňatá ani túžba 
po poznaní Božej podstaty.94 

Uvedený argument, hoci potvrdzuje možnosť i nutnosť naplnenia 
prirodzenej túžby po nadprirodzenom, ešte nehovorí o forme tohto 
naplnenia. Podľa Tomáša sa na bezprostredné videnie Boha vzťahu-
je prísľub daný v Novom zákone: „Teraz vidíme len nejasne, akoby 
91 V tejto súvislosti hovorí Spaemann o koperníkovskom obrate v eudaimonizme, 

ktorý uskutočnilo kresťanstvo. (Porov. Spaemann, R.: Štěstí a vůle k dobru, s. 73).
92 Ku kompetencii filozofie v otázke Božej existencie a zvlášť k Tomášovým cestám 

k existencii Boha sa vyjadruje Cardal (porov. Cardal, R.: Bůh ve světle filosofie, 
s. 47-101). 

93 Torrell, J.-P.: Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, s. 461.
94 ScG III, 57.
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v zrkadle, no potom z tváre do tváre“ (1 Kor 13, 12). To znamená, že 
riešenie paradoxu vedie cez prísľub poznania po smrti vo večnom 
živote a stavia problém na rovinu viery.95

Poznanie Boha, čiže jeho videnie takým spôsobom, ako on sám 
vidí seba, bude sprevádzané rovnakou blaženosťou, z akej sa raduje 
Boh.96 Blaženosť bude mať podobu úplného nasýtenia a uspokojenia 
túžob, kde nič viac už danému stavu šťastia nebude môcť byť prida-
né. Podľa Tomáša človek v prvom rade uspokojí svoju túžbu poznať 
pravdu, ktorá bude utíšená a naplnená nazeraním Boha. V ňom sa 
inteligencii zjaví všetko, čo chcela prirodzene spoznať. Aj iná túžba 
pochádzajúca z ľudskej schopnosti rozumovo sa určovať a riadiť svoj 
vnútorný život, ako aj jeho vonkajšie spoločenské prejavy a konanie 
rozumom, a teda prostredníctvom cnosti, nájde svoje naplnenie. 
Sila rozumu osvieteného božským svetlom sa totiž prejaví natoľko, 
že nebude môcť vybočiť zo správnej cesty. Šťastie dosiahnuté v živo-
te po smrti naplní i zmyslové túžby človeka, a to intenzitou, ktorá 
presiahne zmyslové potešenie, pretože rozumová slasť bude očistená 
od znepokojujúcich a vyrušujúcich prvkov. A nakoniec prirodzená 
túžba človeka i ostatných živých bytostí, túžba zachovať si existenciu, 
bude vrchovato naplnená, pretože blahoslavení dosiahnu večný život 
s Bohom.97

Prirodzený cieľ a 2.1.2. ordo rationis

Predchádzajúca analýza predostrela viaceré dobrá, ktoré môžu byť 
cieľom ľudského snaženia. Okrem Boha, ktorý je dobrom svojou 
esenciou, sú všetky dobrá dobrami participáciou, čiže v miere svojej 
účasti na bytí a v miere ich vlastnej aktualizácie vo vzťahu k cieľu. 
Znamená to, že i medzi stvorenými dobrami, ktoré zdokonaľujú 
človeka, existuje istý rád, hierarchia. Sekundárna či akcidentálna do-
konalosť človeka sa potom odvíja od jeho otvorenosti voči dobrám, 
ktoré zdokonaľujú jeho bytie v miere ich vlastnej dokonalosti. Žiaden 

95 Porov. ScG III, 51. Tomáš uvádza aj ďalšie argumenty zo Sv. písma v prospech 
uvedeného poňatia; medzi nimi 1 Jn 3, 2 („Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme 
mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je“).

96 ScG III, 51.
97 K úvahám o naplnení ľudských túžob v poslednej blaženosti porov. ScG III, 63. 
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konečný objekt vôle (čiže partikulárne dobro) nemôže byť rozumom 
uchopený ako vyčerpávajúci podstatu dobroty osebe a zároveň ani 
nemôže byť dobrý vo všetkých ohľadoch.

Činnosťou ľudskej vôle je voľba medzi jednotlivými dobrami.98 
Vôľa svoju aktivitu vykonáva na základe súdu praktického rozumu, 
ktorého funkciou je podrobiť jednotlivé voľby jedinca racionálnemu 
rádu, čím človek realizuje životný projekt a sám seba uskutočňuje. 
Dobro v zmysle ľudského dobra je podľa Tomáša vymedziteľné priro-
dzenými sklonmi a racionálnym hodnotením.99 

Tomáš kategorizuje jednotlivé oblasti ľudských dobier podľa 
toho, ktoré ľudské sklony uspokojujú. Človek podľa neho prirodzene 
inklinuje k trom kategóriám dobier zodpovedajúcim trom sklonom 
(inclinatio) v človeku: sklon zachovať vlastné bytie, sklon zachovať 
druh (spojenie muža a ženy, výchova detí a pod.), sklon poznávať 
Boha a žiť v spoločnosti druhých.100 Rozumové preskúmanie dobier, 
ku ktorým pudí prirodzenosť na základe uvedených sklonov, je 
podmienkou dobrého života, nakoľko dobrý život alebo blaženosť 
vyžaduje, aby jednotlivé ľudské skutky zodpovedali rozumovému 
rádu (ordo rationis). To, čo je pre človeka dobrom, ktoré treba konať, 
určujú jeho prirodzené sklony, ktoré sú rozumom zosúladené s cieľmi 
jeho racionálnej prirodzenosti. 

Medzi rádom rozumu (ordo rationis) a rádom sveta (ordo univer-
si) existuje vzťah, pretože pravda rozumu je založená v pravde veci101 
a pravdu všetkého v konečnom dôsledku v Tomášovom chápaní uni-
verza určuje Boží rozum. Ordo universi predstavuje objektívnu sku-
točnosť vecí, od človeka nezávislý rád vecí odstupňovaný mierou ich 
participácie na bytí.102 Rád sveta ako výraz Božej dobroty sa prejavuje 
i tak, že vďaka nemu je každá vec usporiadaná k jednému cieľu.103 

98 STh I-II, 13, 6.
99 Caha, A.: Klíčové a diskutabilní partie v Akvinského koncepci lex naturalis, s. 8.
100 STh I-II, 94, 2.
101 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 

s. 437.
102 Porov. ScG II, 40. 
103 Bonum enim invenitur in rebus secundum duplicem ordinem, ut in 12 Metaphys. 

dicitur, scilicet secundum ordinem unius rei ad rem aliam, qui ordo similis est ordini 
quem partes exercitus ad invicem habent: et alius est ordo rerum ad finem ultimum, 
qui scilicet est similis ordini exercitus ad bonum ducis: et quia res referuntur in fi-
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V ňom spočíva dobro celku i jednotlivca. Iným je však rád, ktorý 
človek do sveta vnáša svojím racionálnym uvažovaním a ktorý teda 
rozum tvorí buď pri myslení alebo v aktoch vôle.104 Rád rozumu však 
nie je od rádu sveta nezávislý, lebo jeho predpokladom je existencia 
objektívne daného posledného cieľa, z hľadiska ktorého človek hod-
notí svoje čiastkové ciele. Preto, ako píše Štěpinová, „ak človek koná 
správne (t.j. rozumne), potom rád, ktorý vnáša do svojho konania, je 
rád, ktorý zodpovedá usporiadaniu vecí v rámci ordo universi“105. 

Človek súdiaci o jednotlivých dobrách ako čiastkových cieľoch, 
ku ktorým smeruje na základe prirodzených náklonností, skúma ich 
hodnotu preňho vo vzťahu k poslednému cieľu. Tento racionálny rád 
sa rozhodnutím a príkazom vôle premietne do racionálneho konania. 
Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je dispozícia k mysleniu i ko-
naniu zo strany subjektu. Práve ona sa nadobúda postupne v priebe-
hu života skrze cnostné habitusy, ktoré uspôsobujú jednotlivé ľudské 
schopnosti vo vzťahu k cieľu. Avšak „aj keď pevne zakorenené cnosti 
v operatívnych schopnostiach človeka vedú k ráznosti v prijímaní 
správnych rozhodnutí, k pevnosti v prekonávaní odporu afektívnosti 
a k stabilite prekonávajúcej svojvoľnosť a menlivosť, nie sú hlavným 
účinkom cností. Prvým a vlastným účinkom cností je uspôsobenie 
operatívnych schopností konkretizovať pravé a povinné šťastie po-
čas života jednotlivého človeka“106. Trvácnosť a pevnosť prítomná 
v pojme habitus (hexis), ktorá predstavovala pre Aristotela i Tomáša 
Akvinského podstatnú zložku definície pojmu, je teda len sprievod-
ným javom cnosti, ale jej povahu vo vzťahu k ľudskému konaniu 
objasňuje jej vzťah k blaženosti. 

Cnosť teda predstavuje pre človeka nutnú podmienku šťastia, 
nakoľko jeho schopnosti ponechané v prirodzenom stave nestačia 

nem ultimum communem, mediante fine proprio; ideo secundum diversitatem finis 
proprii efficitur diversa relatio rerum ad finem ultimum (Super Sententiis II, 38, 1, 
1). Porov. Floss, K.: Hledání řádu, s. 225.

104 Machula toto rozlíšenie použil pre rozdelenie vedy. Rôznym rádom zodpovedajú 
rôzne vedy: filozofia prírody sa zaoberá rádom prírody, ktorý však nevytvára, ale 
len skúma; racionálna filozofia sa venuje rádu, ktorý rozum vytvára v myslení, 
a morálna filozofia sa zaoberá rádom, ktorý rozum vytvára v aktoch vôle. Porov. 
Machula, T.: Rozdělení a metody vědy, s. 18.

105 Štěpinová, M.: Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského, s. 73. 
106 Fula, M.: Téma šťastia v morálnej filozofii, s. 121-122.
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na trvalé a správne zameranie k finálnemu cieľu, či je už koncipovaný 
z hľadiska nedokonalého šťastia v prítomnom živote alebo z hľadiska 
dokonalej blaženosti po smrti.107 Hoci Tomáš priznáva, že subjektívny 
pocit šťastia v časnom živote závisí aj od iných dobier, predsa nechce 
urobiť blaženosť závislou od ich dosiahnutia. Podľa neho vonkajšie 
podmienky šťastia môžu síce blaženosť prerušovať alebo prekážať 
vo vykonávaní cnostných úkonov, ale nemôžu ju úplne odstrániť, 
pretože cnosť aj tieto protivenstvá znáša.108 Ak aj človek nedisponuje 
niektorými dobrami, ktoré zodpovedajú jeho prirodzeným sklonom, 
môže dosiahnuť šťastie, lebo „k blaženosti sa vyžaduje správnosť vô-
le“109, prostredníctvom ktorej človek dosahuje správny pomer k cieľu. 
Znamená to, že zdokonalenie ľudskej prirodzenosti sa dosahuje cez 
rozumovo usporiadaný život prostredníctvom „činnosti duše v súla-
de s cnosťou“110.

Život podľa cnosti je jednou z dvoch možných foriem života, 
ktoré prirodzený cieľ dosahujú činnosťou rozumu. Kým aktívny 
život (vita activa) v zameraní na dosahovanie vonkajších dobier 
spočíva v činnosti praktického rozumu, druhá forma života vychádza 
z činnosti špekulatívneho rozumu a zodpovedá jej kontemplatívny 
život (vita contemplativa). Kontemplatívny život predstavuje krajnú 
ľudskú sebarealizáciu v tomto živote, lebo jeho predmetom je naj-
väčšie dobro, Boh a jeho kontemplácia.111 Tomáš však kontempláciu 
považuje iba za predstupeň toho videnia, ktoré bude nasledovať. Ako 
taký je však kontemplatívny život lepší než aktívny život cnosti, ktorý 
spočíva v obrátení k vonkajším veciam a ktorý nepresahuje hranice 
prítomného života.112

Okrem kontemplatívneho a aktívneho života Tomáš v nadväz-
nosti na Augustína hovorí aj o tzv. zmiešanom (mixto) alebo stred-

107 [...] nec homo, nec aliqua creatura, potest consequi beatitudinem ultimam per sua 
naturalia (STh I-II, 5, 5).

108 STh I-II, 5, 4.
109 [...] rectitudo voluntatis [...] requiritur ad beatitudinem (STh I-II, 5, 7).
110 STh I-II, 5, 5.
111 Tomáš reprodukuje osem Aristotelových dôvodov, pre ktoré je kontemplatívny 

život lepší než aktívny, pričom k nim pridáva aj jeden evanjeliový dôvod. Porov. 
STh II-II, 182, 1. Aristoteles: Etika Nikomachova X, 7, 1177a-1178a.

112 Porov. ScG III, 63. 
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nom živote (medium vivendi genus).113 Jeho paradigmou je cnosť 
rozvážnosti, ktorá sa v podmete zhoduje s cnosťami rozumovými, ale 
svojou matériou je priraďovaná k mravným cnostiam, a preto sa na-
chádza v strede.114 Tomáš uvádza v prospech tohto tretieho spôsobu 
života niekoľko argumentov, ktorých spoločným základom je fakt, že 
okolnosti súčasného života môžu niekedy od človeka vyžadovať, aby 
sa z lásky k Bohu vzdal na čas alebo sčasti božského nazerania pre 
dôvody súvisiace s láskou k druhým a vyžadujúce od neho zamerať sa 
na vonkajšie veci.115

Nadprirodzený cieľ a 2.1.3. ordo gratiae

Vlastná činnosť rozumu prejavujúca a realizujúca sa v aktívnom 
živote podľa cnosti či v kontemplatívnom živote nazerania pravdy 
bola v prirodzenom poriadku konfrontovaná s nemožnosťou dospieť 
k svojmu úplnému naplneniu spočívajúcom v poznaní Božej esen-
cie. Podľa Tomáša však nijaká prirodzená túžba v človeku nemôže 
byť márna116, a preto je potrebné, „aby bolo človeku dané nielen to, 
čím koná s ohľadom na cieľ, alebo čím je jeho snaženie naklonené 
k tomuto cieľu, ale tiež to, čím by samotná prirodzenosť človeka 
bola pozdvihnutá na istú dôstojnosť, vďaka ktorej by mohla tento 
cieľ dosiahnuť“117. Onou dokonalosťou, ktorá pozdvihuje dušu, aby 
mohla dosiahnuť finálny nadprirodzený cieľ svojho života, je milosť 
(gratia). 

Milosť vystupuje u Tomáša pod viacerými termínmi a na mno-
hých miestach, nie iba v jej venovaných pasážach.118 Podľa O’Mearu je 
prítomnosť milosti v Tomášovom myslení tak dôsledná a nevyhnut-

113 Augustín dokonca obe krajné možnosti považuje za jednostranné a v Božom štáte 
sa vyjadruje v prospech miešaného života. Porov. De civitate dei XIX. 

114 STh II-II, 181, 2 ad 3. 
115 Porov. STh II-II, 182, 1 ad 3; STh II-II, 182, 2.
116 ScG III, 51.
117 De veritate XXVII, 2.
118 Ide predovšetkým o STh I-II, 109-114. Podľa O’Mearu má milosť u Tomáša 

viacero významov, pod ktorými vystupuje, napríklad quiddam supernaturale  
(STh I-II, 110, 1); habituale donum a Deo (STh I-II, 110, 2; STh I-II, 110, 1, ad 1 a  
ad 3); participatio divinae bonitatis (STh I-II, 110, 3). Porov. O’Meara, T. F.: Grace 
as a Theological Structure in the Summa theologiae of Thomas Aquinas, s. 133. 
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ná, že dokonca nemožno hovoriť o štruktúre jeho myslenia v kon-
cepcii exitus – reditus uprednostňovanej Chenuom, ale práve milosť 
je formálnou štruktúrou spájajúcou Boha, ľudskú osobu a Krista.119 
Jej význam totiž nemožno limitovať na prechodnú Božiu pomoc 
pri dosahovaní cieľa, na ktorý ľudské schopnosti nestačia. Milosť je 
skôr vnútorná forma, vďaka ktorej človek koná vo vyššom poriadku, 
poriadku milosti (ordo gratiae).120 Je to Božia prítomnosť či parti-
cipácia na hlbších rovinách Božieho života.121 Boh svojou milosťou 
uspôsobuje človeka k večnému životu dávajúc mu to, čo ho robí hod-
ným života s ním.122 Je to istá kvalita, ale nie habitus, pretože nie je 
bezprostredne orientovaná k skutku, ale k istému duchovnému bytiu, 
ktoré vytvára v duši.123

Božia milosť uspôsobuje človeka vyšším spôsobom a k vyššiemu 
cieľu, ktorým je Boh. Nie je však totožná so samotnou cnosťou, To-
máš pod ňou chápe skôr stav, „ktorý predchádza vliate cnosti ako 
ich počiatok a koreň“124. Milosť teda predchádza cnosť, je esenciou 
duše a „skrze prirodzenosť duše zdieľa podľa akejsi podobnosti Božiu 
prirodzenosť obrodením či znovustvorením“125. Božia milosť vstupu-
je do ľudského života ako nevyhnutný predpoklad dosiahnutia bla-
ženosti. Táto požiadavka vstupu nadprirodzeného rádu do domény 

119 O’Meara, T. F.: Grace as a Theological Structure in the Summa theologiae of Tho-
mas Aquinas, s. 148. Domnievame sa, že milosť v Tomášovej teológii možno chá-
pať užšie aj širšie, pričom O’Meara sa pridržiava širšieho chápania milosti, ktoré 
je zakotvené v teológii stvorenia, kde samotná ľudská prirodzenosť bola človeku 
daná z milosti a preto aj ľudský pohyb k prirodzenej dokonalosti je možné chápať 
ako dynamiku Božej milosti. V prospech užšieho poňatia Božej milosti porov. 
STh I-II, 5, 5 ([...] beatitudo imperfecta quae in has vita haberi potest, potest ab ho-
mine acquiri per sua naturalia). Znamená to, že v užšom zmysle sa milosť vzťahuje 
na to, čo je nad prirodzenosťou človeka, t.j. dosiahnutie poslednej blaženosti. 

120 O’Meara, T. F.: Virtues in the Theology of Thomas Aquinas, s. 262. Porov. STh I-II, 
110, 2 ad 1.

121 Porov. STh I, 43, 3. 
122 De veritate XXVII, 1. 
123 De veritate XXVII, 2 ad 7. 
124 STh I-II, 110, 3 ad 3. 
125 [...] ita etiam per naturam animae participat, secundum quandam similitudinem, na-

turam divinam, per quandam regenerationem sive recreationem (STh I-II, 110, 4).
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ľudskosti neuberá nič na autenticite ľudského úsilia, skôr predstavuje 
naplnenie a zavŕšenie prirodzeného prístupu.126

Problém duplicity ciest k blaženosti 2.1.4. 

Otázka dobrého života sa vykryštalizovala do podoby dosahovania 
dvoch dobier, ktoré sú autentickými cieľmi ľudského snaženia, dobra 
prirodzenej a nadprirodzenej povahy. Vzhľadom na realizáciu priro-
dzeného cieľa ľudského života zameraného na dosahovanie vonkajších 
vecí (aktívny život) majú najväčší význam cnosti, pretože zdokonaľu-
jú ľudské schopnosti v ich zameraní k cieľu. Cnosti zároveň medzi 
jednotlivými dobrami vymedzenými ľudskými inklináciami stano-
vujú ordo rationis a podieľajú sa tak na ľudskej voľbe. Avšak význam 
cnosti nie je o nič menší i v kontemplatívnej forme života, v ktorej ide 
o najvyššiu inklináciu ľudského rozumu, dosahovanie Boha. K tejto 
forme života cnosti nepatria esenciálne (essentialiter), ale prípravne 
(dispositive), lebo napomáhajú stálosti a hĺbke kontemplácie tým, že 
upokojujú prudkosť vášní, ktorými je pozornosť človeka odvádzaná 
od najvyššieho predmetu.127 Okrem toho kontemplácii napomáha aj 
vlastnenie cnostných habitusov múdrosti a vedenia, vďaka ktorým 
človek kontempluje s väčšou ľahkosťou.128 

Kontemplácia v prítomnom živote však nemôže byť zavŕšená vi-
dením Božej esencie.129 Preto dokonalá blaženosť v tomto živote 
človeku uniká a človek sa na ňu môže iba pripravovať a uspôsobovať 
pôsobením Božej milosti a rozvíjaním vliatych cnosti. Dokonalá bla-
ženosť bude mať podľa Tomáša povahu videnia Boha z tváre do tváre 
a spočinutia v ňom v láske vo večnom živote.

Nazeranie Boha je v pojmoch teórie participácie vyjadriteľné 
aj ako plná participácia na božstve (plena participatio divinitatis)130 

126 „Ale milost není s touto [lidskou] přirozeností v protikladu, nýbrž zdokonaluje 
přirozenost člověka, to, co je už od přirozenosti v člověku a jeho duchu uloženo“ 
(Spaemann, R. – Löw, R.: Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovuobjevení 
teleologického myšlení, s. 92). 

127 STh II-II, 180, 2. 
128 STh II-II, 180, 7.
129 STh II-II, 180, 5.
130 STh III, 1, 2.
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a predstavuje najdokonalejší spôsob, akým môže človek realizovať 
Božiu podobu.131 Tomáš zdôrazňuje, že tento nadprirodzený cieľ 
a nadprirodzené dobro človek nie je schopný sám zo seba získať a po-
ukazuje na potrebu Božej milosti, ktorou by bol človek vyzdvihnutý 
nad svoju prirodzenosť132, čím však neničí samotnú prirodzenosť, ale 
ju zdokonaľuje.133 Podľa Dell’Olia je dynamika ľudskej prirodzenosti 
daná dvoma princípmi pohybu či aktivity: aktívny princíp je samotné 
úsilie človeka realizovať svoje prirodzené danosti, pasívny princíp je 
prirodzená ľudská receptivita schopná prijímať vyššiu silu.134 Tento 
receptívny rozmer nazýva Tomáš schopnosťou poslušnosti (potentia 
obedientialis).135 Spočíva v otvorenosti, vďaka ktorej môže človek par-
ticipovať na skutočnom živote Boha intímnym spôsobom, teda plnšie, 
ako môže na Bohu participovať vzdialenejšia a nepriama participácia 
prostredníctvom realizácie vlastnej prirodzenosti. Preto hoci Tomáš 
opakovane tvrdí, že ľudská osoba smeruje k prirodzenej i nadpri-
rodzenej forme zdokonaľovania,136 v skutočnosti nehovorí o dvoch 
vylučujúcich sa alebo paralelných cieľoch. Skôr by sa dalo povedať, 
že je jeden cieľ, ktorým je participácia na Božej dobrote, realizovaný 
v dvoch úrovniach či stupňoch. Nedokonale „vzdialenou“ participá-
ciou na Božej dobrote, dokonale „intímnou“ participáciou.137 
131 STh I, 93, 4.
132 STh I, 62, 2.
133 [...] gratia non tollat naturam, sed perficiat (STh I, 1, 8 ad 2).
134 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 

the Connection of the Virtues, s. 81.
135 [...] in tota creatura est quaedam obedientialis potentia, prout tota creatura obedit 

Deo ad suscipiendum in se quidquid Deus voluerit. Sic igitur et in anima est aliquid 
in potentia, quod natum est reduci in actum ab agente connaturali; et hoc modo 
sunt in potentia in ipsa virtutes acquisitae. Alio modo aliquid est in potentia in 
anima quod non est natum educi in actum nisi per virtutem divinam; et sic sunt in 
potentia in anima virtutes infusae (De virtutibus I, 10 ad 13).

136 STh I-II, 5, 5; STh I-II, 62, 1.
137 [...] in omnibus naturis ordinatis invenitur quod ad perfectionem naturae inferioris 

duo concurrunt, unum quidem quod est secundum proprium motum; aliud autem 
quod est secundum motum superioris naturae (STh II-II, 2, 3). Porov. Dell’Olio,  
A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and the Connec-
tion of the Virtues, s. 83. K podobným záverom dospela aj Porterová, podľa ktorej 
prirodzené a nadprirodzené šťastie majú rovnaký predmet, Boha (porov. Porter, 
J.: The Recovery of Virtue: the relevance of Aquinas for Christian ethics, s. 65). Del-
l’Oliova a Porterovej interpretácia sa však líšia v tom, že podľa Porterovej človek 
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Problém duplicity ciest blaženosti sa teda môže riešiť navrhnutím 
jednej blaženosti, realizovanej v dvoch stupňoch dokonalosti (porov. 
obrázok č. 1).138 

Obrázok č. 1: stupne blaženosti korešpondujúce s podobnosťou s bohom
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k jednému cieľu dospieva radikálne odlišnými cestami podľa toho, či ide o priro-
dzenosť alebo milosťou zdokonalenú prirodzenosť, kým podľa Dell’Olia ide o jed-
nu cestu v dvoch stupňoch.

138 V rámci jednej blaženosti v dvoch stupňoch môžeme samozrejme hovoriť o plu-
ralite konkrétnych foriem prežívania ľudského života. Samotná cesta má totiž ráz 
formálneho vymedzenia a načrtnutia a ponúka množstvo možností napredovania 
na nej. Legitímnosť a morálna oprávnenosť napĺňania jednotlivých možností sa 
však odvíja od súladu s posledným cieľom (Mondin, B.: Il sistema filosofico di 
Tommaso d’Aquino, s. 250-251).
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cnosť a zákon2.2. 

Tak ako plodnosť Božej dobroty stála na počiatku stvorenia, resp. 
pôvodu vecí (exitus), je túžba po Božej dobrote princípom návratu 
všetkých vecí k svojmu prameňu (reditus).139 Každé ľudské konanie 
nachádza svoje zdôvodnenie vo vnútri tohto pohybu smerom k Bohu 
a je motivované dosiahnutím Boha a s tým spojenej blaženosti.

Konkrétne ľudské skutky vedúce k dosiahnutiu blaženosti môžu 
vychádzať z cností ako vnútorných princípov konania alebo zo zá-
kona, ktorý je (v istom zmysle) vonkajším princípom.140 Rastúca 
pochybnosť o etike akcentujúcej zaväzujúcu silu zákona a jej jed-
nostrannom uplatňovaní viedla morálnych filozofov k záujmu o etiku 
cnosti. Súčasná renesancia etiky cnosti sa sústredí práve na obnovu 
morálneho charakteru jednotlivca, teda na jeho cnostné uspôsobe-
nie. Namiesto toho, aby sa morálnosť odvádzala od poslúchnutia sta-
novených noriem a zákonov, sa prihliada na jednotlivca a apeluje sa 
na jeho morálnu zrelosť.141 Od morálneho človeka sa neočakáva iba 
konanie podľa noriem, ale aj ich zvnútornenie a zároveň akási intui-
tívna dispozícia konať morálne i v prípadoch, ktoré jednotlivá norma 
nerieši, resp. v ktorých je možné uplatniť viaceré normy.142 Zdá sa 
teda, že etika zákona je v kontexte etiky cnosti niečím, čo etika cnosti 
prekonáva, nakoľko človek konajúci cnostne koná súčasne v súlade 
so zákonom, ale bez strachu pred zákonom. Tomáš Tomáš Akvinský 
však poukazuje na širšie súvislosti týchto dvoch podôb etiky, zvlášť 
na ich komplementaritu.143

139 STh I, 44, 4.
140 Šprunk, K.: Tomáš Akvinský o zákonech. Úvodná štúdia, s. 8.
141 Lajčiaková, P.: Psychologický prístup k morálke, s. 5-17.
142 Lajčiaková, P.: Psychológia morálky, s. 75-80.
143 Aj bádateľské úsilie dvoch slovenských autoriek, Smrekovej a Palovičovej, vyús-

tili na poli hľadania postavenia etiky cnosti vo vzťahu k etikám deontologickým 
a konzekvencialistickým do presvedčenia, že „etika cnosti nie je alternatívna 
k ostatným dvom typom etických teórií, ale že tu nefunguje ani jednostranná 
komplementarita v tom zmysle, že by sa cnosti mali chápať len ako akýsi apendix 
k morálke pravidiel. [...] etika cnosti funguje v koexistencii tak s deontologickou, 
ako aj konzekvencialistickou optikou. To jej však nebráni zachovať si voči nim ur-
čitú autonómiu, teda fungovať simultánne“ (Smreková, D. – Palovičová, Z.: Dobro 
a cnosť, s. 150).



        
40 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

Teória zákona v kontexte teórie dobrého života2.2.1. 

Vyššie144 sa v súvislosti s teóriou dobrého života poukázalo na Tomá-
šovo rozlíšenie medzi rádom sveta a rádom rozumu. Uvedená diš-
tinkcia môže byť považovaná i za základ Tomášovej teórie zákona. 

Rád sveta (ordo universi) predstavuje od človeka nezávislý rád vecí 
odstupňovaný mierou ich participácie na bytí. Boh jeho prostredníc-
tvom upriamuje všetko stvorenie k svojmu cieľu, ktorým je on sám.145 
U Tomáša je toto prozreteľné a na Božej múdrosti a správe založené 
riadenie sveta najvšeobecnejšou rovinou zákona, tzv. večný zákon 
(lex aeterna).146 Vďaka nemu sú riadené všetky činnosti stvorenia.147

Rád rozumu (ordo rationis) je rád, ktorý vytvára človek svojou ra-
cionalitou v rovine myslenia i konania. Človek rozumovo preskúma-
va dobrá, ku ktorým ho pobáda jeho prirodzenosť, a stanovuje medzi 
nimi poriadok, ktorý vlastne zodpovedá stupňovitému usporiadaniu 
vecí v ráde sveta, z ktorých každá má istú mieru svojej dokonalosti 
a želateľnosti. Rád rozumu je teda rád, ktorý vnáša do sveta človek 
tak, že chápe jednotlivé dobrá a svoje skutky zameriava na ich dosiah-
nutie tak, aby dospel k cieľu. 

Možnosť riadiť vlastné konanie voľbou medzi dobrami je pred-
pokladom tzv. prirodzeného zákona (lex naturalis).148 Tento zákon 
vyslovuje požiadavky, ktoré jedinec spoznáva ako vyplývajúce z jeho 
prirodzenosti svetlom rozumového uvažovania.149 Človek si svojím 
rozumom vysvetľuje štruktúry a inklinácie, ktoré konštituujú jeho 
ľudskú prirodzenosť a chápe ich ako smerodajné pre svoje konanie. 
Vďaka tejto účasti rozumového stvorenia na večnom zákone150 človek 
144 Podkapitola Prirodzený cieľ a ordo rationis.
145 Sed finis divinae gubernationis est ipse Deus, nec eius lex est aliud ab ipso. Unde lex 

aeterna non ordinatur in alium finem (STh I-II, 91, 1 ad 3).
146 STh I-II, 91, 1. 
147 […] lex aeterna nihil aliud est quam ratio divinae sapientiae, secundum quod est 

directiva omnium actuum et motionum (STh I-II, 93, 1).
148 ScG III, 129. 
149 STh I-II, 93, 2.
150 Unde cum omnia quae divinae providentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et 

mensurentur, ut ex dictis patet; manifestum est quod omnia participant aliqualiter 
legem aeternam, inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in pro-
prios actus et fines.. […] lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeter-
nae in rationali creatura (STh I-II, 91, 2). Nerozumné bytosti sa taktiež podieľajú 
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dospieva k pochopeniu toho, čo má robiť a čoho sa má chrániť, a s tým 
sa spája i realizácia jeho telos a následné smerovanie k cieľu. K sme-
rovaniu k cieľu sa však zo strany človeka, na rozdiel od iných bytostí, 
vyžaduje slobodné prijatie toho, čo sa v prirodzenosti nachádza ako 
vyjadrenie bytostného určenia. Podľa Torrella sa človek takto stáva 
svojou vlastnou prozreteľnosťou pre seba a pre druhých,151 avšak nie 
ako zvrchovaný zákonodarca, pretože pravidlo, ktoré rozum generu-
je, nemá zo seba samého, ale z poznania všeobecných princípov, ktoré 
vyplývajú z jeho prirodzenosti.152

Tomášova teória zákona má teda svoj oporný bod v rozume. „Zá-
kon je určité pravidlo či meradlo skutkov, ktorým je človek vedený 
ku konaniu alebo je od konania zdržovaný. Lebo slovo lex (zákon) 
je odvodené od ligare (viazať), pretože zaväzuje ku konaniu. Avšak 
pravidlom a mierou ľudských skutkov je rozum, ktorý je prvým prin-
cípom ľudských skutkov [...].“153 Zákon slúži ako regulátor ľudských 
skutkov, ktoré riadi tak, aby zodpovedali rozumu. Rozhodnutia, ktoré 
nasledujú príkaz alebo radu praktického rozumu nie sú ľubovoľnými 
subjektívnymi rozhodnutiami, ale rozhodnutiami, ktoré vychádzajú 
zo všeobecných ustanovení, z univerzálne platného zákona realizujú-
ceho sa v objektívnom ráde vecí.154 

Vďaka prirodzenému zákonu sa človek stáva „sám sebe zákonom, 
pokiaľ sa podieľa na riadení, ktoré prijíma od toho, kto ho riadi“155. 

na večnom Božom zákone, avšak ich účasť nie je rozumová, a preto sa nazýva 
zákonom iba analogicky (STh I-II, 91, 2 ad 3).

151 Torrell, J.-P.: Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, s. 376. 
152 [...] ratio humana secundum se non est regula rerum, sed principia ei naturaliter 

indita, sunt quaedam regulae generales et mensurae omnium eorum quae sunt per 
hominem agenda, quorum ratio naturalis est regula et mensura, licet non sit mens-
ura eorum quae sunt a natura (STh I-II, 91, 3 ad 2).

153 STh I-II, 90, 1. Šprunk v komentári k uvedenému textu objasňuje, v akom zmysle 
chápe Tomáš pojem princíp. Čo sa týka ľudských skutkov, ich princípom môže 
byť rozum tým, že ich riadi; cieľ tým, že vo veciach konania vytvára poriadok (po-
riadok sa týka vhodnosti cieľa a prostriedkov), a nakoniec zákon tým, že je pravid-
lom ľudských skutkov, t.j. tým, že ich riadi, a v tom spadá do oblasti rozumu. Porov. 
Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě, s. 18, poznámka g.

154 Podľa Tomáša to, čo patrí rozumu, je zákon. Sed voluntas de his quae imperantur, 
ad hoc quod legis rationem habeat, oportet quod sit aliqua ratione (STh I-II, 90,  
1 ad 3).

155 STh I-II, 90, 3 ad 1.
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Najvnútornejším stelesnením sebariadenia človeka je jeho svedomie 
(conscientia), ktoré Tomáš vymedzuje ako „akt aplikácie nejakého 
vedenia alebo poznania na to, čo konáme“156. Poznanie, ktoré v mo-
rálnom súde človek aplikuje na konanie, pochádza v prvom rade zo 
synderesis. Svojou povahou predstavuje synderesis habitus, ktorým 
sa v človeku realizuje prirodzený zákon ako jeho účasť na večnom 
zákone. Obsahuje príkazy prirodzeného zákona, ktoré sú prvými 
princípmi ľudského konania.157 Preto podľa Eldersa prvou normou 
morálnosti ľudských skutkov nie je svedomie, ale tzv. synderesis 
a svedomie na synderesis závisí.158 Uvedené slová zdôvodňuje Tomáš 
nasledovne: „Na to, aby mohla byť správnosť v ľudských skutkoch, 
je potrebné, aby v nich bol permanentný princíp nezmeniteľnej 
správnosti, vo svetle ktorého by boli preskúmané všetky diela človeka 
a ktorý by odporoval všetkému, čo je zlé, a dával svoj súhlas všetké-
mu, čo je dobré. Takým je synderesis, ktorého funkciou je odvracať 
od zla a nakláňať k dobru.“159

Táto základná formulácia hlavného príkazu synderesis je postave-
ná na pojme dobra. Ľudské konanie totiž vždy sleduje nejaký cieľ, kto-
rý má ráz dobra. Obsahom synderesis teda nie je zákon, ale skúsenosť 
dobra.160 Toto tvrdenie má svoj význam najmä z hľadiska súčasného 
hodnotenia náboženskej etiky. Williams poukazuje na to, že potenci-
ál náboženskej morálky je v tom, že „mal by si“ sa odvodzuje z Božej 
dobroty a nie prednostne z Božej moci.161 Motivovať konanie dobra 

156 STh I, 79, 13. De veritate XVII, 1. Pre opis logickej štruktúry, ktorá zodpovedá 
aktu aplikácie všeobecného poznania na konanie porov. Weingartner, P.: Aquinas’ 
Theory of Conscience from a Logical Point of View, s. 201-216.

157 STh I, 94, 2. Rozdiel medzi prirodzeným zákonom a synderesis vidí Šprunk v tom, 
že synderesis je habitus, ktorý spočíva v sklone a ľahkosti poznávať princípy prak-
tického poriadku, zatiaľ čo prirodzený zákon je aktuálne poznanie (Tomáš Akvin-
ský o zákonech v Teologické sumě, s. 58, poznámka j). Pod prirodzenými habitus-
mi rozumie Tomáš kvality, ktoré človeka uspôsobujú dobre alebo zle vzhľadom 
k jeho prirodzenému cieľu (STh I-II, 49, 1). 

158 Elders, L. J.: Veritatis splendor et la doctrine de Saint Thomas d’Aquin, s. 138.
159 De veritate XVI, 2.
160 K podobným záverom dospel Caha, podľa ktorého dobro, ktoré je poznávané 

praktickým rozumom, človeka priamo akoby zaväzuje, aby toto dobro uskutočnil 
(porov. Caha, A.: Klíčové a diskutabilní partie v Akvinského koncepci lex naturalis, 
s. 7), preto sa záväzkom stáva uskutočnenie dobra, nie prvotne plnenie príkazu. 

161 Williams, B.: Ethics and the Limits of Philosophy, s. 32.
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sériou sľúbených odmien a trestov Boha vedie k nezrelým a do znač-
nej miere egoistickým formám morálnosti. V porovnaní s nimi zrelšie 
formy náboženskej morálky zdôvodňujú záväznosť morálneho kona-
nia od vzťahu k Božej dobrote a nie od vzťahu k vonkajšej sankcii.162 

Podľa Tomáša záväzná sila zákona nepochádza z nátlaku, z do-
nútenia či sankcie, ale z rozumu, podľa ktorého konať je pre človeka 
prirodzené.163 A keďže pôvodcom prirodzenosti vecí v ordo universi je 
Boh, je tento aj posledným zdôvodnením každej normatívnosti, lebo 
vo svojom večnom zákone dáva stvoreniu rozumový rád.164 V ráde 
stvorenia potom plní funkciu zákonodarcu vládca alebo kráľ, ktorý 
sa vydávaním príkazov a zákazov stará o dobrý život spoločenstva165, 
aby bol v zhode s dosiahnutím Božieho zámeru a ľudského cieľa – 
nebeskej blaženosti.166 

Dobrý život spoločenstva vyžaduje existenciu právneho systému, 
ktorý by vo svojich zákonných formuláciách vychádzal z nezmeni-
teľného a daného prirodzeného zákona. V systéme práva, keďže ide 
o zabezpečenie spravodlivosti167 z hľadiska vonkajších skutkov medzi 
občanmi, sa sledovaným dobrom stáva tzv. spoločné dobro. Človek je 
totiž v horizonte Tomášovho myslenia vždy časťou komunity, v rámci 
ktorej realizuje svoj vlastný cieľ, ktorý je súčasne cieľom ostatných 
členov spoločenstva. Poukazuje na to aj Stančienėová, podľa ktorej 
analýza dokonalosti úkonov ukazuje, že rôzne smery ľudského ko-
nania sú prepojené v spoločnom dobre, teda v univerzalite finálnej 
príčiny, lebo „pre praktický rozum má pevný základ len to, čo je za-
merané k spoločnému cieľu, ktorým je spoločné dobro“168. 

Práve spoločné dobro sprostredkúva jednotlivcom ľudský zákon 
(lex humana). Jeho úlohou je na základe prvého nedokázateľného prí-

162 Williams, B.: Ethics and the Limits of Philosophy, s. 33.
163 Porov. STh I-II, 94, a. 4.
164 Kluxen, W.: Tomáš Akvinský. Základní stanoviska jeho etiky, s. 135. Zdroj záväz-

nosti príkazu je vyšší od človeka; nachádza sa pred povinnosťou, ktorú si sám 
nedáva (De veritate XVII, 3, ad 1).

165 Porov. STh I-II, 90, 3.
166 De regno ad regem Cypri I, 16, 823.
167 Pod spravodlivosťou Tomáš rozumie stálu a trvalú vôľu dať každému to, čo mu 

patrí, čo je jeho právom (porov. STh II-II, 58, 1).
168 STh I-II, 90, 2 ad 3. Porov. Stančienė, D. M.: The ethics of natural law according to 

Thomas Aquinas, s. 361.
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kazu prirodzeného zákona stanoviť partikulárnejšie pravidlá v oblasti 
spravodlivého dosahovania dobier.169 Ľudské zákony regulujú a uspo-
radúvajú rôzne oblasti ľudského života a zapĺňajú tak priepasť, ktorá 
existuje medzi všeobecnosťou prirodzeného zákona a konkrétnosťou 
neustále sa meniacej situácie, v ktorej sa človek a ľudstvo nachádza-
jú.170 Prirodzený zákon totiž poskytuje človeku všeobecné línie, avšak 
tieto iba vypovedajú o nutnosti usporiadať spoločnosť na princípe 
spolupatričnosti a žiť podľa cnosti a nevyjadrujú sa ku konkrétnym 
formám usporiadania spoločenského života v službe spoločného 
dobra. Od ľudského zákona sa očakáva nadväznosť na určujúce 
princípy prirodzeného zákona. To, čo je správne a dobré, musí zákon 
predchádzať a jednotlivé zákonné nariadenia sú spravodlivé v miere 
svojho ukotvenia v normách mravnosti vyplývajúcich z ľudskej pri-
rodzenosti. 

Človek však nie je len členom spoločenstva občanov, ale zároveň 
je členom spoločenstva veriacich, ktorí tiež sledujú isté dobro, a to 
dobro nadprirodzenej povahy, nebeskú blaženosť. Dosiahnutie blaže-
nosti, ktorá spočíva vo vlastnení a tešení sa z Boha, je podľa Tomáša 
posledným cieľom človeka171 i cieľom ľudského zákona.172 „Aké sú však 
prostriedky na dosiahnutie pravej blaženosti, to poznávame z Božie-
ho zákona.“173 Úsilie ľudskej osoby smerujúce k dosiahnutiu šťastia 
v zmysle posledného cieľa a najvyššieho dobra sa vpisuje do širšieho 
pohybu nezištného Božieho sebadarovania a sebazjavenia. Boží zá-
kon (lex divina) zachováva svedectvo o sebadarovaní Boha v dejinách 
a zachytáva dejinný pohyb stvorenia smerujúcemu k Bohu. 

Tento zákon si v prvom rade vyžaduje samotný nadprirodzený 
cieľ. Podľa Tomáša všetci ľudia chcú blaženosť, lebo túžia, aby ich vôľa 
bola uspokojená, ale nie všetci vedia, v čom blaženosť spočíva a ako 
ju dosiahnuť.174 Boží zákon formulovaný v Starom a Novom zákone 

169 STh I-II, 91, 3.
170 Porov. Swieżawski, S.: Nový výklad sv. Tomáše, s. 166.
171 STh I-II, 3, 8.
172 De regno ad regem Cypri I, 16, 822. 
173 De regno ad regem Cypri I, 16, 824.
174 STh I-II, 5, 8. Existencia Božieho zákona preto spadá do kontextu vyššie spome-

nutého paradoxu prirodzenej túžby po nadprirodzenom. Podľa Němca „právě 
tento paradox lidské existence, že je zaměřena k cíli, o němž nemá odpovídající 
poznání, zakládá potřebu, aby byl nedostatek lidského poznání kompenzován ini-
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predstavuje v tomto zmysle pridané pravidlo, neprotirečiace prirodze-
nému zákonu, ktorým je človek k svojmu cieľu riadený explicitným 
Božím usmernením.175 Na večnom zákone sa totiž človek podieľa 
vyšším spôsobom skrze Boží zákon ako cez prirodzený zákon, ktorý 
človeka k cieľu usmerňuje úmerne schopnostiam ľudskej prirodze-
nosti.176 Vedie ho nielen k blaženosti a k vzájomnej láske medzi ľuďmi, 
ktorá slúži k zachovaniu vlastného života, ako je to pri prirodzenom 
zákone, ale zároveň odkazuje na večnú blaženosť a vzájomnú pomoc 
potrebnú pre priľnutie k Bohu, čiže k prijatiu viery.177 

Ďalší dôvod potreby Božieho zákona vidí Tomáš v neistote ľud-
ských súdov vo veciach zvláštnych a náhodných. „Aby teda človek 
mohol bez akejkoľvek pochybnosti vedieť, čo má konať a čoho sa má 
vyvarovať, bolo nutné, aby bol vo svojich skutkoch riadený zákonom 
daným od Boha, pretože je isté, že takýto zákon sa nemôže mýliť.“178 
Ak má teda zákonodarca vynášať ľudské zákony, ktoré, hoci sa tý-
kajú usporiadania časného života, musia byť v súlade s dosiahnutím 
nebeskej blaženosti, je jeho kráľovský úrad podriadený kňazskému 
úradu, ktorý na základe Božieho zákona pozná prostriedky dosiah-
nutia večnej blaženosti.179

Možnosť verzus povinnosť2.2.2. 

Otázka vzťahu etiky cnosti a etiky zákona sa diferencuje do viacerých 
rovín podľa druhu zákona. Tak ako zákony predstavujú istú mieru 
participácie na večnom zákone alebo pláne, mení sa i význam cností 
s ohľadom na rovinu zákona.

ciativou z Boží strany. Tato kompenzace je vlastním smyslem „zjevení“ (revelatio), 
které má povahu sdílení, „vštěpování“ (impressio) samotného Božího vědění člo-
věku“ (Němec, V.: Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského, s. 150).

175 STh I-II, 100, 1. Mravné príkazy však, ako tvrdí Šprunk, patria k prirodzenému 
zákonu buď absolútne (blízke závery z prvých princípov prirodzeného zákona), 
alebo odvodene (vzdialenejšie závery z prvých princípov prirodzeného zákona), 
alebo len čo do princípov (príkazy, ktoré rozum poznáva len vierou). Porov. To-
máš Akvinský o zákonech v Teologické sumě, s. 102, poznámka d.

176 Porov. STh I-II, 91, 4 ad 1.
177 Štěpinová, M.: Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského, s. 53.
178 Porov. STh I-II, 91, 4.
179 De regno ad regem Cypri I, 16, 824.
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Na rovine prirodzeného zákona Tomáš explicitne potvrdzuje, že 
úkony cnosti sú prirodzeným zákonom predpísané. „Keďže rozumová 
duša je vlastná forma človeka, v každom človeku je prirodzený sklon 
konať podľa rozumu: a to znamená konať podľa cnosti. Preto z tohto 
hľadiska sú všetky úkony cností predpísané prirodzeným zákonom, 
lebo vlastný rozum každému človeku prirodzene hovorí, aby konal 
cnostne.“180 Konať podľa rozumu je prirodzenou inklináciou v člove-
ku, preto všetky cnostné skutky pochádzajú z prirodzeného zákona.181 
Pravidlo správneho rozumu, ktoré rozhoduje o tom, ktoré konanie je 
cnostné, je totožné s pravidlom rozumu, ktoré tvorí podstatu definície 
zákona ako takého a zvlášť prirodzeného zákona, poznávaného svet-
lom rozumu. Cnosť, ku ktorej človeka vedie prirodzený zákon, má 
za úlohu uspôsobiť všetky schopnosti človeka tak, aby konal v súlade 
so svojou prirodzenosťou, v súlade s rozumom.182 Takto uspôsobený 
človek dokáže náležite rozumovo usporiadať jednotlivé roviny pri-
rodzených inklinácií v ňom.183 Všetky tieto prirodzené sklony majú 
vlastné oprávnené nároky dané ľudskou prirodzenosťou a človek ich 
má navzájom zladiť vo svetle rozumu, na čo potrebuje byť uspôsobe-
ný cnosťami.184 

Avšak o cnostných skutkoch môžeme uvažovať nielen ako 
o mravne dobrých skutkoch, ale aj ako o jednotlivých skutkoch kon-
kretizovaných v partikulárnych prípadoch. Tu Tomáš hovorí, že nie 
všetky jednotlivé skutky cnosti sú predpísané prirodzeným zákonom. 
„Je totiž mnoho cnostného, k čomu prirodzenosť prvotne nenakláňa, 
ale ľudia to objavili pátraním rozumu ako prospešné k dobrému živo-
tu.“185 Ide tu o jednotlivé skutky, ku ktorým človeka môže viesť láska 
aj proti prirodzeným inklináciám, napríklad k zachovaniu života 
alebo druhu, ktoré sú v ňom. 

180 STh I-II, 94, 3.
181 Porov. Stančienė, D. M.: The ethics of natural law according to Thomas Aquinas, 

s. 366.
182 STh I-II, 94, 4 ad 3.
183 Porov. STh I-II, 94, 2.
184 „[…] „přirozené sklony“ mají za cíl dílčí, nicméně „skutečná“, „pravá“ dobra, 

která ovšem mají pro lidský „dobrý život“ svou „pravost“ teprve tehdy, když se 
podrobí rozumovému řádu“ (Kluxen, W.: Tomáš Akvinský. Základní stanoviska 
jeho etiky, s. 133).

185 STh I-II, 94, 3.
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V súvislosti so spojitosťou cnosti a prirodzeného zákona sa vy-
nára ešte jedna otázka, ktorá v podstate už bola implicitne zodpove-
daná. Je zrejmé, že prirodzený zákon môže predpísať iba všeobecné 
direktívy záväzné pre všetkých ľudí, kým o cnosti sa dá hovoriť iba 
v súvislosti s konkrétnym človekom a jeho konkrétnymi životnými 
podmienkami a okolnosťami. Avšak podľa Tomáša práve rozumovým 
uvažovaním, ktoré hľadá pravidlo rozumu pre konkrétne konanie 
v súlade s prirodzenosťou, môže človek dospieť k poznaniu toho, čo 
predstavuje cnosť tu a teraz.186 Preto sa v prípade jednotlivých ľudí 
a ich neopakovateľných situácií môže stať, že cnosť sa prejaví odliš-
ným skutkom, avšak rovina primeranosti tohto skutku rozumovej 
prirodzenosti musí byť zachovaná.187 Zákon, ktorý by chcel zohľadniť 
všetky partikularity jednotlivých skutkov, by nebolo možné zostaviť, 
preto sa pravidlo rozumu skutočne rešpektuje iba v konaní podľa 
cnosti a cnosť najlepšie reflektuje prirodzený zákon.188 

Konať cnostne znamená presiahnuť dimenziu zákonného, di-
menziu zhody jednotlivého skutku so zákonom, s príkazom a konať 
z trvalo zakoreneného sklonu, habitusu. Cnostný človek je dobrý 
svojím vnútorným presvedčením a dobrým habituálnym uspôsobe-
ním jednotlivých schopností, a preto koná dobro rád, trvalo a ľahko. 
V tomto zmysle pochopená cnosť samozrejme nemôže byť predpí-
saná ľudským zákonom, pretože zákonodarca nemôže nahliadnuť 
do vnútra človeka a trestať za vnútorné sklony, pokiaľ ich konkreti-
zácia spĺňa vonkajšie nároky. Nijaký zákon v sebe nemôže obsiahnuť 
to, k čomu človeka privádza cnosť. Ľudský zákon má skôr funkciu 

186 STh I-II, 94, 4. 
187 STh I-II, 94, 3 ad 3.
188 Z tohto ohľadu výnimočnou cnosťou je epikeia, ktorá predstavuje prednosť cnos-

ti nad zákonom (zákonne uchopenou spravodlivosťou), ale vyplýva ako každá 
cnosť z prirodzeného zákona, ktorému je podriadená. Východiskom tejto cnos-
ti je nemožnosť vztiahnuť zákony spravodlivosti na každú situáciu. Teda epikeia 
prináša spresnenie nie spravodlivosti, ale zákonnej spravodlivosti. Ľudské skutky, 
na ktoré sa vzťahujú zákony, pozostávajú totiž z neopakovateľných jednotlivostí, 
preto nemožno stanoviť pravidlo, ktoré by v žiadnom prípade nezlyhalo. Zacho-
vať zákon potom môže byť v konkrétnom prípade proti rovnosti spravodlivosti 
a všeobecnému dobru, ktoré zákon zamýšľa. Preto v jednotlivom prípade môže 
byť zlom zákon zachovať a dobrom opomenúť slová zákona a zachovať to, čo žiada 
povaha spravodlivosti a všeobecné dobro. Porov. STh I-II, 96, 6.
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akejsi bázy, na ktorej môže byť postavené ľudské spolunažívanie vo 
všeobecnosti a v základnej podobe.189 Formulácie ľudských práv ne-
vychádzajú z ideálneho stavu cnostných ľudí, ale z toho, čo ľudí spája 
v ich prirodzenosti, totiž z prirodzeného zákona, formulovaného 
v zákone ľudskom. Tomáš sa teda zdržuje zrušenia zákona v mene 
života cnosti. I samotná cnosť je verifikovaná tým, že neprestupuje 
zákon. V tom prípade by sa však už nedalo hovoriť o cnosti, pretože 
mantinely jej definície, ktorej zameranie na dobro tvorí neodmysliteľ-
nú súčasť, by ju nepustili ďalej do kontextu úsilia o večnú blaženosť.

Zákon predstavuje bázu či mieru pre dobro spoločnosti, podľa 
Tomáša však cieľom zákona nie je zhoda s vonkajším príkazom vy-
konaná zo strachu pred sankciou, ale zákonodarca má aj prostredníc-
tvom zákona viesť ľudí aj k vnútornej radosti z konania toho, čo spadá 
pod zákon, teda k cnostnému skutku.190 Vtedy však z Tomášovho uhlu 
pohľadu dochádza k oslobodeniu od zákona, pretože zákon prestáva 
plniť donucovaciu úlohu, teda prestáva uplatňovať svoju donuco-
vaciu moc.191 Aspekt imperatívu sa u Tomáša dostáva do úzadia aj 
vychádzajúc zo samotnej definície zákona, ktorá pod zákonom chápe 
rozumové pravidlo skutkov, teda nie primárne povinnosť. 

Boží zákon vo vzťahu k cnosti kladie do popredia predovšetkým 
to, čo ľudský zákon postihovať nemôže, teda vnútornú povahu skutku, 

189 Podľa Tomáša predstavuje ideál stav, kedy ľudia napomínaním rozvíjajú prirodze-
ný sklon k cnosti, avšak keďže konkrétna skúsenosť ukazuje, že existujú i jedinci, 
ktorým slovo nestačí, bolo nutné pre dobro spoločenstva, aby boli stanovené zá-
kony (STh I-II, 95, 1). Lex autem humana ponitur multitudini hominum, in qua 
maior pars est hominum non perfectorum virtute. Et ideo lege humana non prohi-
bentur omnia vitia, a quibus virtuosi abstinent; sed solum graviora, a quibus possi-
bile est maiorem partem multitudinis abstinere; et praecipue quae sunt in nocu-
mentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset 
(STh I-II, 96, 2). 

190 STh I-II, 96, 2 ad 2. Porov. De regno ad regem Cypri I, 16, 827.
191 […] homines virtuosi et iusti non subduntur legi, sed soli mali. Quod enim est coac-

tum et violentum, est contrarium voluntati. Voluntas autem bonorum consonat legi, 
a qua malorum voluntas discordat. Et ideo secundum hoc boni non sunt sub lege, 
sed solum mali (STh I-II, 96, 5). Každá filozofia práva sa musí teda permanentne 
snažiť, aby sa zákon stal v konečnom dôsledku zbytočným. Pozitívny zákon totiž 
nie je z prirodzeného zákona dedukovaný nutne, ale z hľadiska ich spoločnej fina-
lity (Porov. Delaporte, G.: L’amitié politique, forme suprême du bonheur, 8, odsek 
2).
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resp. úmysel vôle. Dokonalá ľudská cnosť totiž podľa Tomáša vyžadu-
je nielen dodržiavanie vonkajších viditeľných prejavov, ktoré spadajú 
pod súd pozitívneho ľudského zákona konkretizujúceho prirodzený 
zákon, ale aj adekvátnu skrytú vnútornú povahu skutku, o ktorej ľud-
ský zákon nesúdi, ale na ktorú upozorňuje práve Boží zákon.192 

Boží zákon definovaný ako riadiaci plán božskej Prozreteľnosti 
ponúknutý rozumovému stvoreniu vedie k cieľu nielen stvorenie ako 
celok, ale aj jednotlivú ľudskú bytosť, a to z perspektívy blaženosti.193 
Opäť sa možno z iného zorného uhla potvrdzuje, že človek konajú-
ci cnostné skutky, teda konajúci to, k čomu ho vyzýva i prirodzený 
zákon, smeruje v konečnom dôsledku k Bohu, v spojení s ktorým 
spočíva jeho šťastie. „Keďže zjednotenie človeka s Bohom je prvým 
zámerom Božieho zákona a keďže človek sa s Bohom zjednocuje pre-
dovšetkým láskou, z toho nutne vyplýva, že Boží zákon sa prednostne 
zameriava na lásku. Je zrejmé, že láska zjednocuje človeka s Bohom 
na najvyššom stupni.“194 Šťastie podľa Tomáša teda netreba chápať iba 
ako dosiahnutie Boha rozumom, ale aj spojením s ním v láske, teda 
úkonom vôle, v čom nakoniec spočíva aj naplnenie človeka. Boh ako 
najväčšie dobro korešponduje s posledným cieľom človeka, ktorý sa 
dosahuje dobrým zameraním vôle, teda mravnou cnosťou. Intenzi-
ta ľudského chcenia zameraného na tento cieľ sa odvíja od toho, či 
človek smeruje k Bohu z lásky alebo zo strachu. V druhom prípade 
intenzita vôle klesá, pretože v strachu je primiešané niečo nedobro-
voľné. Z tohto dôvodu podľa Božieho zákona človek smeruje k Bohu 
láskou, nie strachom, a naplnením Božieho zákona je láska, nie lega-
lita skutku. Boží zákon teda pozýva človeka k cnosti a jeho prikázania 
sa realizujú v pravom slova zmysle skutkami cnosti. Takéto skutky 

192 STh I-II, 91, 4. In actibus autem virtutum duo sunt, scilicet species actus et modus 
agendi qui est ex parte agentis. Unde, nisi in actu virtutis utrumque istorum con-
currat, non dicitur actus ille simpliciter virtuosus, sicut non dicitur perfecte iustus, 
secundum virtutem, qui operatur opera iustitiae, nisi delectabiliter et cum gaudio 
operetur.Et licet apud homines, qui non vident nisi ea quae patent, sufficiat quod 
quis operetur actum virtutis secundum ipsam speciem actus, puta actum iustitiae, 
tamen apud Deum, qui intuetur cor, non sufficit quod solum operetur actum virtu-
tis secundum speciem, nisi etiam secundum debitum modum operetur, scilicet delec-
tabiliter et cum gaudio (Ad 2 Corinthios, lect. 9, 1). 

193 Porov. ScG III, 115.
194 ScG III, 116.



        
50 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

nielenže zaručujú dobrotu diela človeka, ale zároveň robia dobrým 
i samotného človeka, pretože tento koná z lásky, teda s radosťou 
a s ľahkosťou.195 Boží zákon nielenže predpisuje, aby ľudia milovali 
Boha nadovšetko, ale zároveň vyzýva ľudí i k láske k druhým, čo To-
máš vysvetľuje spoločenskou povahou človeka. Tomášova koncepcia 
cností má preto na zreteli i túto dimenziu ľudského bytia a cnosť sa 
nerealizuje len v individuálnom rozmere.

tabuľka č. 1: etika zákona a etika cnosti

zákon skutok cnosti spôsob cnosti

prirodzený

prikazuje cnostné konanie, ale 
neprikazuje všetky cnostné 
skutky 

(STh I-II, 94, 3)

neprikazuje
(STh I-II, 94, 3)

Ľudský

prikazuje konkrétne cnostné 
skutky:
a) vzťahujúce sa k spoločnému 
dobru 

(STh I-II, 96, 3)
b) len ako vonkajšie úkony

(STh I-II, 100, 2)

neprikazuje, ale je skutočným 
cieľom, ku ktorému má viesť 
zákonodarca
(STh I-II, 100, 9 ad 2; I-II, 96, 3 ad 2)

boží

prikazuje úkony všetkých cností:
b) predovšetkým tie, ktorými sú 
ľudia vedení k nadprirodzenému 
cieľu

(STh I-II, 100, 2)
c) ako vnútorné úkony vôle

(STh I-II, 100, 9; I-II, 91, 4)

neprikazuje, ale v Novom 
zákone spadá pod „nabádavú 
radu“ 

(STh I-II, 100, 2; I-II, 108, 4)

195 Porov. ScG III, 116. Cnosť v jej úplnej podobe totiž, ako uvidíme, uspôsobuje 
človeka konať dobré skutky a zároveň mení a zdokonaľuje človeka v jeho vnútri, 
čo spôsobuje, že jednotlivé skutky cnosti vychádzajú z trvalého zakorenenia sub-
jektu v dobre. 
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Založenie cnosti v zákone a naplnenie zákona v cnosti2.2.3. 

Tabuľka č. 1 odhaľuje dve dimenzie cnosti, ktoré vo vzťahu k etike 
zákona ozrejmujú špecifikum etiky cnosti. Tomáš pri cnosti rozlišuje 
predmet cnostného úkonu, ktorým je prejav cnosti, teda nejaké mrav-
né dobro, a zároveň spôsob, ktorým je ono mravné dobro dosiahnuté, 
to znamená kvalitatívny štýl prevedenia cnostného úkonu v jeho 
navonok skrytej povahe.196 Človek môže vykonať navonok cnostný 
skutok bez toho, aby bol zakorenený v cnosti, teda bez toho, aby bola 
cnosť spôsobom bytia. Podľa Tomáša morálnosť človeka vychádza 
menej z takejto akcidentálnej a prechodnej konformity jednotlivého 
skutku s rozumovým pravidlom ako z fundamentálneho a trvalého 
úmyslu. Preto podľa Günthöra v živote človeka „nie je podstatné jedi-
ne jednotlivé rozhodnutie, za ktorým nasleduje jednotlivý čin, ale mi-
moriadnu dôležitosť má celý človek so svojím základným postojom. 
Jedine v tomto rámci nadobúda jednotlivé rozhodnutie a jednotlivý 
čin svoj plný význam.“197 V kontexte tohto základného rozhodnutia 
človeka a jeho základného postoja treba vnímať aj pojem cnosti.

Tomáš Akvinský o spôsobe cnosti hovorí v širšom i užšom význa-
me. V širšom zmysle zahŕňa spôsob cnosti tri podmienky: 1. konať 
vedome; 2. konať tak, že človek chce a volí určitú vec; 3. konať pevne 
a nepohnute.198 Avšak len tretia podmienka sa vyjadruje k vlastnej 
povahe habitusu, znakom dosiahnutia ktorého je potešenie z kona-
nia.199 Preto v užšom zmysle sa spôsob cnosti prejavuje v pevnosti, 
trvalosti a radosti z konania.200 Avšak ak by sme do úvahy brali aj cieľ, 
ku ktorému človek svoje skutky vzťahuje, potom v prípade nadpri-
rodzeného cieľa by spôsob cnosti bol spôsobom lásky. Láska je akýsi 
formálny modus skutkov zameraných k Bohu.201 Avšak ani spôsob 
lásky ani spôsob cnosti nespadajú pod nijaký príkaz zákona a je pre 
človeka skôr naplnením možnosti ako povinnosťou. Spôsob cnosti 

196 Porov. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě, s. 61, poznámka a.
197 Günthör, A.: Morálna teológia. I/b diel, s. 169.
198 STh I-II, 100, 9.
199 STh I-II, 100, 9 ad 3.
200 Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě, s. 61, poznámka a. Okrem spôsobu 

prevedenia cnosti je v povahe cnosti zachovať náležité okolnosti miestne a časové 
(STh II-II, 33, 2).

201 STh I-II, 100, 10. 
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alebo habitus cnosti majú podľa Tomáša len dokonalí ľudia, pričom 
pojem „dokonalý človek“ je potrebné chápať v zmysle „plný milos-
ti“.202 Tomáš uvádza diferenciu medzi nedokonalým a dokonalým 
človekom pre naznačenie rozdielu medzi Starým a Novým zákonom. 
Nový zákon je podľa neho zákonom lásky, zákonom viery, zákonom 
pravdy, zákonom slobody.203 V porovnaní so starozákonným člove-
kom, ktorý koná cnostné skutky z nejakej vonkajšej príčiny (strach 
z trestu, očakávanie odmeny), tiahne podľa neho novozákonný človek 
ku konaniu skutkov cnosti z lásky k cnosti skrze duchovnú milosť.204

Znamená to, že hoci v Tomášovej teórii má zákon významné 
postavenie a nie je možné ho separovať od celkovej etickej schémy 
postavenej na návrate všetkého k Bohu, predsa len ju nemožno po-
važovať za etiku pravidiel či povinností. Podľa Tomáša sú morálne 
príkazy obsiahnuté v zákone dobré, ak vedú k zdokonaleniu osoby. 
Cnosť nie je možné prikázať, pretože sa to protiví jej pojmu, ale prá-
ve cnosť je naplnením zákona. Cnosti aktualizujú osobný potenciál 
človeka a kulminujú v božských cnostiach, predovšetkým v láske. 
V tomto zmysle láska predstavuje realizáciu zákona a človeka pripo-
dobňuje Bohu.

202 STh I-II, 107, 1.
203 Porov. STh I-II, 107, 1; STh I-II, 107, 2; STh I-II, 108, 4.
204 STh I-II, 107, 1. Beneš upozorňuje, že etika Nového zákona nie je etikou cnos-

ti v prísnom zmysle slova. Ak Starý zákon kladie do centra morálky poslušnosť 
a zachovávanie Zákona (Beneš, J.: Pojem ctnosti ve Starém zákoně, s. 13), v No-
vom zákone ostáva logika zachovaná: „v centru nestojí lidská ctnost, zdatnost, ale 
království Boží, reprezentované osobou Ježíše Krista. Není to systém ctností, ale 
predevším živá osoba Krista, ve které sídli plnost božství“ (Beneš, J.: Pojem ctnosti 
v Novém zákoně z hlediska morální teologie, s. 10). Preto cnostné konanie a na-
dobudnutie cnostných habitusov je v Novom zákone predovšetkým dielo Ducha, 
ktorý pôsobí v človeku.



t e ó r i a  c n o s t i3 .  

tomášova dEfinícia cnosti 3.1. 

Cnosť je dokonalosť a posledná možnosť schopnosti 3.1.1. 

Chápanie cnosti ako dokonalosti schopnosti (perfectio potentiae)205 
a poslednej možnosti schopnosti (ultimum potentiae)206 má svoje 
korene u Aristotela. Toto poňatie zodpovedá Aristotelovmu užšiemu 
vymedzeniu pojmu cnosť (areté).207 Dokonalosť vo všeobecnosti 
chápe Aristoteles ako kompletnosť, aktuálnosť, účel či konečný stav 
(telos) prirodzeného stavu.208 Dokonalosť schopnosti je potom jej 
plná aktuálnosť, uskutočnenie, ktoré je jej poslednou možnosťou.209 
Každá schopnosť je teda najdokonalejšia vtedy, keď dosiahne cnosť 
jej vlastnú, čiže primeranú jej prirodzenosti. 

205 [...] virtus nominat quandam potentiae perfectionem (STh I-II, 55, 1)
206 [...] virtus est ultimum potentiae, quia scilicet virtus rei determinatur secundum 

ultimum in quod potest (In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio I, 25, 4). 
Porov. STh I-II, 55, 1 ad 1. Porov. De virtutibuis I, 9.

207 V kontexte jeho spisov má cnosť aj širší obsah v zmysle dokonalosti, relatívnej 
vhodnosti k niečomu, dobrej vlastnosti. Porov. heslo «cnosť» vo vysvetlivkách 
od A. Kříža k textu Aristotelovho spisu „O duši“ (Aristoteles: O duši, s. 152). Ety-
mologicky pojem areté súvisí s arejón (lepší) komparatívom od agathos (dobrý) 
a v starej gréčtine znamená to, čo niekomu dáva uspieť a prospievať (porov. Mou-
ral, J.: O učitelnosti areté u Platóna, s. 463-464). 

208 „Lebo o «dokonalom» (dokončenom) hovoríme so zreteľom na dosiahnutý ko-
nečný cieľ. [...] Konečný cieľ však znamená konečný účel“ (Aristoteles: Metafyzika 
V, 16).

209 „Ani dobrost [areté] však, ani špatnost není kvalitativní změnou, nýbrž dobrost 
jest jisté ukončení – vždyť každá jednotlivá věc se nazývá ukončenou, dokonalou, 
když nabude své vlastní dobrosti [...] (Aristoteles: Fyzika VII, 3, 246a). 



Tomáš Akvinský ďalej rozvíja túto aristotelovskú perspektívu. 
Každá špecifická substanciálna forma alebo prirodzenosť má isté 
charakteristické úkony, ktorými vyjadruje seba samú210 a prostredníc-
tvom ktorých jednotlivé bytie uskutočňuje svoju dokonalosť.211 Podľa 
Tomáša sú druhovo odlišujúcimi úkonmi človeka tie, ktoré súvisia 
s jeho špecifickými schopnosťami – rozumom a vôľou.212 Vlastným 
úkonom vôle je tiahnuť k dobru poňatému vo všeobecnosti, nie je 
teda determinovaná nijakým z partikulárnych objektov. Žiaden ob-
jekt chcenia vôle totiž nevyčerpáva úplne dobrotu ako takú, preto ho 
vôľa chce len kvôli istému aspektu, pod ktorým ho rozum označuje 
ako dobrý.213 Dobrota vecí je daná ich participáciou na dobrote osebe, 
ktorá je totožná s Bohom. Vďaka téze o konvertibilite bytia a dob-
roty je miera participácie vecí na bytí zároveň i mierou ich dobroty. 
Znamená to, že v miere, v akej stvorené bytia participujú na Božom 
bytí, sú i dobré. Vlastným úkonom rozumu je poznávať pravdu, resp. 
prirodzenosť jednotlivých dobier ako aj dobra osebe.214 Rozum sa 
zhosťuje úlohy hodnotiť jednotlivé dobrá z pohľadu cieľa ľudskej 
osoby. Konanie, pre ktoré sa človek rozhoduje v súlade s úsudkom 
rozumu o dosahovanom dobre, je morálnym konaním, preto len 
tie skutky prispievajú k zdokonaľovaniu človeka, ktoré sú v súlade 
s rozumom. Vtedy, keď rozum a vôľa, ale aj nižšie schopnosti človeka, 
vykonávajú svoje úkony tým najvynikajúcejším spôsobom, vlastnia 
cnosť. Zdokonaľovanie človeka teda súvisí s nadobúdaním cností, 
ktoré zameriavajú jeho jednotlivé schopnosti k dobru stanovenému 
úsudkom rozumu. 

Cnosť je dobrý operatívny habitus 3.1.2. 

Aristoteles ako aj Tomáš Akvinský nazývajú cnosťou tie nadobudnuté 
sekundárne určenia jednotlivých schopností, ktoré ich zameriavajú 
k najlepším možným úkonom a k najvyššej miere sebarealizácie člove-
ka. Tieto ďalšie určenia jednotlivých ľudských schopností vymedzuje 

210 Porov. Volek, P.: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, s. 123.
211 STh I, 4, 3.
212 STh I-II, 55, 1 ad 2.
213 STh I-II, 2, 8.
214 STh I, 59, 1.
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Aristoteles ako stavy (hexis)215, na rozdiel od iných duševných javov, 
akými sú city (pathé) alebo vrodené schopnosti (dynameis).216 Chce 
tým naznačiť, že cnosti označujú niečo trvalé, kým city sa vyznačujú 
nestálosťou, vzrušením, kolísaním. Podobne nikto nikoho nekarhá 
a nechváli pre vrodené schopnosti, akými sú napríklad vrodená citli-
vosť, schopnosť hnevať sa, súcitiť, ale naopak, chválu si človek zaslúži, 
ak sám tieto vlastnosti nadobudne trvalým úsilím zapojiť emócie 
do rozumového konania. Cnosť teda Aristoteles z hľadiska esenciál-
neho vymedzenia považuje za trvalý a získaný stav. 

Tomáš preberá túto Aristotelovu myšlienku a označuje cnosť ako 
habitus.217 Pod habitusmi rozumie také kvality, ktoré sa stali spôsobmi 
bytia jednotlivca, to znamená, že sú mu vlastné a že je nimi vo svojom 
konaní ovplyvnený. Termín habitus je etymologicky odvodený od la-
tinského slova habere, vlastniť. Habitus je teda kvalita či akosť, ktorou 
človek sám seba má, čiže vlastní v určitom poriadku, ktorý smeruje 
ku konkrétnemu cieľu.218 Subjektom habitusu môže byť substancia – 
ide o tzv. entitatívny habitus (habitus entitativus), ktorý uspôsobuje 
svojho nositeľa v ňom samom, napríklad zdravie, sila alebo krása; ale 
keďže habitus uspôsobuje človeka k cieľu, znamená to, že sa vzťahuje 
nielen k prirodzenosti, ale aj k činnosti, pretože práve činnosť privádza 
prirodzenosť k cieľu. Z tohto dôvodu môže byť subjektom habitusu 
i nejaká schopnosť človeka – ide o tzv. operatívny alebo činný habitus 
(habitus operativus), ktorý uspôsobuje dobre alebo zle schopnosť k jej 
činnosti, napríklad cnosť alebo neresť.219 

215 Aristoteles: Etika Nikomachova II, 6, 1107a.
216 Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova II, 4, 1106a. V Metafyzike V, 19-20 vyme-

dzuje Aristoteles pojem hexis nie voči citom a vrodeným schopnostiam, ale voči 
dispozíciám (diathesis). Hexis (habitus) je na rozdiel od diathesis (dispositio) nie-
čím trvalejším a stálym. V Metafyzike dáva Aristoteles pojem hexis do blízkosti 
pojmu eidos (tvar); hexis teda znamená stvárnenie, vnútornú usporiadanosť, zá-
mernosť, trvalý smer vôle, ktorý uľahčuje rozhodnutie konať určitým spôsobom. 
Porov. heslo «habitus» vo vysvetlivkách od A. Kříža k textu Aristotelovho spisu 
O duši (Aristoteles: O duši, s. 170-171). 

217 O tom, že Tomáš skutočne pojem hexis chápe ako habitus, svedčí aj jeho komentár 
k Aristotelovej Etike Nikomachovej: Quorum primum est genus quod tangit cum 
dicit quod virtus est habitus, ut supra ostensum est (Sententia Ethicorum II, 7, 4).

218 Porov. STh I-II, 49, 1.
219 Porov. Šprunk, K.: Tomáš Akvinský o lásce. In: Tomáš Akvinský o lásce (výběr otá-

zek z Teologické sumy), s. 26. 
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Bolo povedané, že cieľom všetkých ľudských schopností je kona-
nie, ktoré je preto aktuálnou dokonalosťou schopnosti. K správnemu 
konaniu je potrebná modifikácia či kvalifikácia schopnosti prostred-
níctvom habitusov. Habitusy sú teda strednou kategóriou medzi po-
tencialitou schopnosti a realizáciou tejto potenciality, to znamená, že 
trvalo disponujú ľudské schopnosti tak, aby boli pripravené k usku-
točneniu, realizácii dobra.220 

Každej schopnosti duše prináleží istá činnosť, ku ktorej ju uspô-
sobuje habitus. Medzi jednotlivými schopnosťami duše treba hľadať 
sídlo habitusov v prvom rade vo vôli, pretože z vôle vychádza ľudské 
konanie, ďalej v zmyslovej časti duše, a to v miere, v akej podnecu-
je vôľové rozhodnutie, a nakoniec v rozume.221 Habitusy každú zo 
schopností duše privádzajú a nakláňajú k niečomu určitému, pôsobia 
ako trvalá kvalita či dispozícia k činnosti, ktorá je vďaka nim pohoto-
vejšia a ľahšia. Dobrý habitus približuje človeka k ideálu, ku ktorému 
smeruje, zlý habitus ho od neho vzďaľuje. Habitusy teda determinujú 
spôsob realizácie ľudskej prirodzenosti, naznačujú, „akým spôsobom 
je esencia realizovaná a nakoľko je vzdialená od svojho vlastného 
cieľa“222.

Dlhotrvajúce konanie skutkov podporujúcich rozvoj dobrého 
habitusu vedie k jeho osvojeniu a nadobudnutiu cnosti. Cnosť je do-
konalosťou schopnosti a keďže poslednou možnosťou každej schop-
nosti je dobro, cnosť je dobrým habitusom.223 Cnosť je však nielen 
habitusom dobrým, ale aj dobro konajúcim,224 preto ide o habitus 
činný, habitus operativus, teda vzťahujúci sa skôr ku konaniu. Z ope-
ratívneho habitusu zdokonaľujúceho schopnosť sa rodia jednotlivé 
vonkajšie skutky.

220 [...] habitus quodammodo est medium inter potentiam puram et purum actum (STh 
I, 87, 2). Porov. STh I-II, 49, 4.

221 STh I-II, 50, 5; STh I-II, 50, 3; STh I-II, 50, 4. Habitusy môžu sídliť aj v tele, ale len 
druhotne, to znamená len v tom zmysle, že telo je uspôsobené k pohotovej službe 
duši. Tomáš to zdôvodňuje tým, že prírodné úkony sú určené k jednej konkrétnej 
činnosti, a tým, že ostatné úkony sú úkonmi duše skrze telo. Porov. STh I-II, 50, 
1.

222 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 
s. 319.

223 STh I-II, 55, 3.
224 Porov. STh I-II, 55, 3.
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Tomáš zdôvodňuje dobro nachádzajúce sa v definícii cnosti ako 
dobrého operatívneho habitusu nielen aristotelovsky, ale aj argumen-
tujúc Pseudo-Dionýzom Areopagitom.225 Ľudská bytosť slobodne 
prijímajúc Božie vyžarovanie, má možnosť v hierarchii súcien sme-
rovať k vyššiemu súcnu anjelov a s ich pomocou aj byť povznesená 
k dobrému Princípu každého šťastia.226 Človek stvorený z Dobra 
a povolaný smerovať k Dobru sa však niekedy obracia proti tomuto 
princípu a smeruje k jeho opaku. Pseudo-Areopagita si preto kladie 
otázku pôvodu zla. Podľa neho zlo, keďže nevzniklo z dobra, neexis-
tuje.227 Povahou dobra je totiž vytvárať a zachovávať228, povahou zla je 
ničiť a hubiť. Preto zlo v miere, v akej existuje, obsahuje podiel Dobra. 
O zle teda môžeme hovoriť nie ako o metafyzickom princípe, ale ako 
o nedostatku či neprítomnosti úplnosti dobra,229 resp. ako o slabosti či 
ubúdaní dobra.230 Takáto neprítomnosť dobra sa prejavuje v neschop-
nosti jednotlivého súcna realizovať vlastnú prirodzenosť, nakoľko 
súcno sa odkláňa od jemu vlastného dobra.231 V prípade človeka ako 
súcna obdareného rozumom objasňuje Pseudo-Areopagita nedoko-
nalosť dobra zložením ľudskej duše, ktorej živočíšna časť sa postaví 
na odpor rozumovej časti duše a ovládne ju. I v tomto prípade je teda 
zlo nedostatkom prirodzenosti vlastného dobra daným povstávaním 
vášní proti rozumovej časti duše.232 

Keďže cnosť je posledná možnosť a dokonalosť schopnosti, to 
posledné, čo každá vec môže, musí byť dobro, nakoľko, ako na to 
poukázal Pseudo-Dionýz, každé zlo má v sebe nejaký nedostatok.233 

225 V 55. otázke Sumy týkajúcej sa definície cnosti sa Tomáš odvoláva na Pseudo-Di-
onýza Areopagitu na dvoch miestach (STh I-II, 55, 4 ad 2 a STh I-II, 55, 3 c).

226 Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech IV, 2.
227 Všetko existujúce totiž existuje silou Dobra. Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagi-

ta: O božských jménech IV, 19.
228 Pseudo-Areopagita priamo stotožňuje Dobro s Láskou a tvrdí: „Slovo Pravdy 

nám přímo říká i to, že Sám Ten, Kdo je Příčina všeho, díky nadměrné dobrotě 
vše miluje. Vše koná. Vše zdokonaluje. Vše ochraňuje. Vše pěstuje. Sám projevuje 
Svou dobrou božskou Lásku k dobru pro dobro“ (Pseudo-Dionýsios Areopagita: 
O božských jménech IV, 10).

229 Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech IV, 24.
230 Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech IV, 30.
231 Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech IV, 26-27.
232 Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech IV, 19-20. 
233 STh I-II, 55, 3.
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Ľudské duše podliehajú zlobe kvôli oslabeniu dobrých vlastnos-
tí a schopností, čo im odníma schopnosť napĺňať a realizovať im 
vlastnú prirodzenosť.234 Cnosť, naopak, jednotlivé dobré vlastnosti 
a schopnosti posilňuje a utvrdzuje, a preto jej osvojovanie prispieva 
k úplnosti dobra prirodzenosti. 

Cnosť je poriadok lásky3.1.3. 

Na Tomášovom vymedzení cnosti sa výrazným spôsobom podpísalo 
okrem Aristotelovho aj platónsky orientované Augustínovo mysle-
nie.

Augustín nepoložil základy svojej etickej reflexie do prirodzenos-
ti človeka, ale do viery a obratu k Bohu. V otázke blaženosti má preto 
uňho existenciálna skúsenosť nespokojnosti srdca prednosť pred 
metafyzickou danosťou ľudskej prirodzenosti spočívajúcou v priro-
dzenej túžbe po nadprirodzenom. Nekladie si prednostne otázku, čo 
je cnosť, či je niečím mimo duše, či je habitusom duše. To, čo má 
podľa neho cenu pre ľudský život, je nevyhnutnosť, aby duša sledo-
vala a hľadala Boha, a vtedy dosiahne i cnosť a šťastie.235 Hľadanie 
Boha znamená približovanie sa k Bohu, ktorý všetkému dáva mieru, 
lebo je pravdou, a tešenie sa z neho ako z cieľa.236 Dosiahnutie Boha 
je primknutím sa k nemu intelektuálnym nazeraním, spočívajúcim 
v osvietení a ponorení sa do jeho pravdy a svätosti.237 

Základným morálnym postojom človeka hľadajúceho Boha je 
láska ako odpoveď na prijaté dobrodenie slobodného Božieho aktu 
stvorenia.238 Láska sa stala aj fundamentom Augustínovej definície 
cnosti, ktorá hovorí, že cnosť je poriadkom lásky (ordo amoris).239 
Poriadok sveta pramení v Bohu, ktorý dáva mieru všetkým veciam.240 
Keď teda veci zachovávajú Bohom danú mieru, zachovávajú poria-
234 Porov. Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech IV, 24.
235 Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeo-

rum I, VI.
236 Augustinus Aurelius: De beata vita IV, 33-34. 
237 Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeo-

rum I, XI, 18. 
238 Porov. Karfíková, L.: Milost a vůle podle Augustina, s. 318-9.
239 Augustinus Aurelius: De civitate Dei XV, 22; porov. STh I-II, 55, 1. 
240 Augustinus Aurelius: De ordine I, 7, 17.
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dok. Poriadok lásky spočíva v tešení sa z toho, z čoho sa treba tešiť, 
a v užívaní toho, čo treba užívať.241 „Úlohou cnosti [je] dobré užívanie 
tých vecí, ktoré môžeme užívať i nedobre.“242 V Augustínovom mysle-
ní je cnosť zakotvená v predstave náležitého usporiadania, poriadku, 
vládnuceho ako nemenný zákon vo svete. Tento poriadok sa vzťahuje 
tak na stvorený svet,243 ako aj na poriadok vo vnútri jednotlivca ako 
mikrokozmu, v ktorom majú byť vyššie sily nadradené nižším.244 
Morálne úsilie človeka preto zahŕňa snahu vytvárať vo svojej duši 
náležitý poriadok (ordo), ktorým sa duša zjednocuje s rozumovým 
poriadkom vlastným svetu, a to dobrovoľne, na základe slobodného 
rozhodovania. Cnostný človek v sebe zhierarchizoval a zharmoni-
zoval jednotlivé náklonnosti alebo lásky, vytvoril náležitý poriadok, 
ktorý sa navonok prejaví správnym morálnym konaním. Cnosť je 
teda u Augustína prejav vôle, ktorá nie bez Božej pomoci modifikuje 
prirodzenosť, čím sa duša pripodobňuje Bohu, dosahuje Boha a záro-
veň zotrváva v zhode s poriadkom univerza a rozumu.245 

Tomáš sa stotožňuje s Augustínovou definíciou cnosti ako ordo 
amoris. Skrze cnosť je v človeku usporiadaná láska246 a jednotlivé veci 

241 Augustinus Aurelius: De diversis quaestionibus LXXXIII, 30.
242 Augustinus Aurelius: De libero arbitrio II, 19. Porov. STh I-II, 55, 1.
243 Augustinus Aurelius: De libero arbitrio III, 9, 24. 
244 Ordinem rerum, [...] consequi ac tenere cuique proprium, tum vero universitatis 

quo coercetur ac regitur hic mundus, vel videre vel pandere difficillimum hominibus 
atque rarissimum est (Augustinus Aurelius: De ordine I, 1).

245 K možnosti rozumovej bytosti modifikovať svoju prirodzenosť voľou sa na zákla-
de Augustínových diel vyjadruje Karfíková (Karfíková, L.: Přirozenost završená 
vůlí: Augustin a Origenes, s. 91-98). Tá istá autorka na inom mieste poznamenáva, 
že cirkevní otcovia (vrátane Augustína) na rozdiel od novoplatonizmu neodhaľu-
jú súpodstatnosť ľudskej duše s Bohom, ale duši sa účasť na božstve dostáva, keď 
sa cnosťou, milosťou a láskou stáva Bohu podobnou. „[...] pro Augustina není 
podstatou duše její božství, nýbrž její schopnost obrátit se k Bohu a připodobnit 
se Bohu. Obraz Boží je tak v duši teprve tvořen, a sice příklonem vůle (lásky) 
k Bohu. Odtud je vysvětlitelný voluntarismus či důraz na lásku jako konstitutivní 
prvek poznání, vlastní křesťanskému platonismu v celých jeho dějinách“ (Karfí-
ková, L.: Kontemplace u Augustina, s. 2). Nedá sa teda jednoznačne povedať, že 
Tomáš vo svojej koncepcii uprednostnil rozum pred vôľou. Podľa Dell’Olia by 
tomu tak bolo nebyť teologálnej cnosti lásky, ktorá zmierňuje Tomášov raciona-
lizmus (porov. Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine 
Goodness and the Connection of the Virtues, s. 109).

246 [...] per virtutem enim ordinatur amor in nobis (STh I-II, 55, 1 ad 4).
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milované z lásky sú odstupňované podľa vzťahu k prvému princípu 
tejto lásky, ktorým je Boh.247 

Cnosť je dobré užívanie slobodného rozhodovania3.1.4. 

Poriadok lásky dosiahnutý v cnosti spôsobuje, že človek miluje správ-
ne veci správnou mierou. Opustenie cnosti alebo odvrat ľudskej vôle 
od Boha sa podľa Augustína prejaví jeho príklonom k veciam tohto 
sveta a zvrátením poriadku lásky. Človek začne veci, z ktorých by sa 
mal tešiť (frui), užívať (uti), a z vecí, ktoré by mal užívať, sa teší.248 
Podľa Augustína však takýmto zmätkom v ráde milovania človek 
spôsobí, že sa vzdiali od blaženého života, nakoľko „naozaj blažený 
je ten, kto sa teší z najvyššieho dobra“249. Život človeka tešiaceho 
sa z Boha sa podľa neho podobá životu anjelskej bytosti, ktorá „má 
svoju ustavičnú blaženosť, keďže sa môže ustavične tešiť zo svojho 
Stvoriteľa, a tu si zasluhuje svojou ustavičnou vôľou zachovávať spra-
vodlivosť“250. Človek potrebuje vlastniť cnosť na to, aby zachovával 
spravodlivý poriadok lásky, inými slovami, aby užíval veci, ktoré 
smerujú k získaniu vecí uspokojujúcich túžby, a tešil sa z vecí, ktoré 
jeho túžby uspokojujú a tie aj miloval. Tešiť sa z nižších dobier, ako 
je Boh, znamená zamieňať si prostriedky, ktorými sme mali získať 
dobro najvyššie, za cieľ. Preto je podľa Augustína úlohou cnosti dobré 
užívanie tých vecí, ktoré môžeme užívať i nedobre,251 inými slovami, 
podľa Tomášovho znenia, je dobré užívanie slobodného rozhodova-
nia úkonom cnosti.252

247 STh II-II, 26, 1. Nejde tu však o lásku caritas, ale o lásku amor, ktorá je u Tomáša 
princípom alebo koreňom všetkých citov, preto každá cnosť, ktorá riadi nejakú 
vášeň, riadi tiež lásku (amor), spôsobuje jej primeranosť rozumu a tým i poriadok 
lásky. Porov. De virtutibus I, 12 ad 9.

248 Porov. Aurelius: De libero arbitrio I, 15, 33.
249 Augustinus Aurelius: De libero arbitrio II, 8, 36.
250 Augustinus Aurelius: De libero arbitrio III, 5, 15.
251 Augustinus Aurelius: De libero arbitrio II, 19, 50.
252 Nihil est enim aliud actus virtutis quam bonus usus liberi arbitrii (STh I-II, 55, 1 ad 2).
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Tomášova definícia cnosti podľa štyroch príčin cnosti3.1.5. 

Najkompletnejšia definícia cnosti u Tomáša Akvinského sa nachádza 
v Teologickej sume, v 4. článku 55. otázky Prima Secundae, kde Tomáš 
teoreticky a analyticky vymedzuje cnosť na základe poznania jej šty-
roch príčin. Toto vymedzenie ilustruje tabuľka č. 2.

Formálna príčina (causa formalis), ktorá sa odvodzuje od bytost-
ného určenia veci, teda od rodu a jeho špecifika, sa do definície cnosti 
premietala v chápaní cnosti ako dobrého habitusu. Rodový pojem 
habitus má význam trvalej dispozície, ktorá robí niekoho spôsobilým 
na určitú činnosť. Kvalifikácia dobrý chce zase vyjadriť, že na rozdiel 
od zlého habitusu smeruje dobrý habitus k dobru ako dokonalosti 
a zároveň poslednej možnosti (ultimum potentiae) každej schopnosti 
zodpovednej za určitú činnosť.253 

Príčinou materiálnou (causa materialis) je to, z čoho vec vzniká, 
a v prípade cnosti ide vlastne o subjekt alebo podmet cnosti. Podme-
tom cnosti je podľa Tomáša predovšetkým vôľa (voluntas), pretože 
dobro nielenže pozná, ale aj koná, resp. iná schopnosť pohybovaná 
vôľou.254 V tomto zmysle môže byť cnosťami zdokonaľovaný aj rozum 
(intellectus), a to tak špekulatívny (speculativus), ktorý z rozkazu vôle 
prisvedčuje veciam viery, ako aj praktický (practicus), ktorý je pod-
metom rozvážnosti (prudentia) ako správneho dôvodu skutkov (recta 
ratio agibilium).255 V miere, v akej podnecujujú vôľové rozhodnutie, sa 
môžu stať sídlom cnosti aj vášne dychtivosti (concupiscibile) a vznet-
livosti (irascibile), pretože je potrebné, aby aj zmyslová snaživosť bola 
orientovaná na konanie dobra tak, ako ho stanovuje rozum.256 Úloha 
habitusov teda spočíva v uschopňovaní jednotlivých síl v človeku, 
aby vo svojom zameraní sledovali to, čo je cieľom správnej vôle. 
Jednotlivé cnostné habitusy prispievajú k vedomej koordinácii týmto 
schopnostiam zodpovedajúcich potrieb a inklinácií, a to v zhode so 
správnym rozumom.

253 STh I-II, 55, 1; STh I-II, 55, 4. Porov. Torrell, J.-P.: Saint Thomas d’Aquin, maître 
spirituel, s. 352.

254 STh I-II, 56, 3. 
255 STh I-II, 56, 3.
256 STh I-II, 56, 4.
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Cieľovú príčinu (causa finalis) charakterizuje to, kvôli čomu je 
predmet. Cnosť je podľa Tomáša kvôli konaniu, čo sa odrazí v ďalšom 
prvku jeho definície cnosti. Cnosť je teda operatívny (činný) habitus 
(habitus operativus), čo znamená, že je nielen habitusom dobrým, 
ktorý robí dobrým človeka, ale aj habitusom dobro konajúcim.257 

Formálna, materiálna a cieľová príčina teda hovoria, že cnosť je 
dobrý habitus duše, ktorým sa správne žije. Takto zostavená definí-
cia plne a vo všetkých prvkoch zodpovedá Aristotelovmu chápaniu 
cnosti. Avšak uvedenému vymedzeniu chýba podstatná charakte-
ristika toho, čo tvorí účinnú príčinu cnosti. Účinná príčina (causa 
efficiens) je vlastne princípom pohybu a Tomáš zakľučuje definíciu 
cnosti vyjadrením, že ju spôsobuje Boh.258

Záver Tomášovej definície cnosti predstavuje rozchod s Aris-
totelovým chápaním cnosti, hoci len v otázke účinnej príčiny. Nie 
je to však málo, nakoľko účinná príčina sa v porovnaní s ostatnými 
príčinami (látka, forma, cieľ) javí ako príčina v pravom zmysle, 
lebo pohybuje k cieľu z vlastného poznania a slobodnej voľby, čím 
uskutočňuje pojem príčiny dokonalejšie než čisto prírodná príčina 
smerujúca k cieľu prirodzene.259 V kontexte Aristotelovej etiky je 
pôsobiacim činiteľom cnosti človek nadaný rozumom. On vystupuje 
ako jediný tvorca svojho šťastia, ktoré nadobúda cnostným životom, 
ak neberieme do úvahy potrebu náklonnosti osudu, pokiaľ ide o istú 
nevyhnutnú mieru telesných a vonkajších dobier.260 Účinná príčina 
u Tomáša má však transcendentný rozmer, ktorým autor naznačuje, 

257 STh I-II, 55, 2; STh I-II, 55, 4.
258 Causa autem efficiens virtutis infusae, de qua definitio datur, Deus est (STh I-II, 55, 

4). Znenie finálnej definície cnosti, ktorá sa vo všeobecnosti považovala za Au-
gustínovu definíciu cnosti a s ktorou sa Tomáš stotožňuje, reprodukuje v prvom 
argumente STh I-II 55, 4 nasledovne: „[...] virtus est bona qualitas mentis, qua rec-
te vivitur, qua nullus potest male utitur, quam Deus in nobis sine nobis operatur.“ 
Dell’Olio poznamenáva, že uvedená definícia je pravdepodobne od Petra z Poi-
tiers, čo však nič nemení na tom, že sa v čase písania Teologickej sumy považovala 
za vystihujúcu podstatu cnosti (Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: 
Aquinas on Divine Goodness and the Connection of the Virtues, s. 98).

259 Porov. Vries, J. de: Základní pojmy scholastiky, s. 83. 
260 Aristoteles v súlade s tradičnými názormi filozofov vyčleňuje tri kategórie dobier, 

dobrá vonkajšie (bohatstvo, sláva, česť), dobrá telesné (sila, zdravie, krása) a dob-
rá duševné (cnosť, rozumnosť, múdrosť filozofa). Porov. Aristoteles: Politika VII, 
1, 1323a. Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova I, 8, 1098b. Filozof doslova tvrdí, 
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že tak ako pravá a dokonalá ľudská cnosť nemôže byť získaná bez 
úsilia a konania, nemôže byť nadobudnutá ani čisto ľudským kona-
ním.261

tabuľka č. 2: tomášova definícia cnosti podľa štyroch príčin

príčina cnosti vymedzenie príčiny definícia cnosti

Formálna príčina 
(causa formalis)

rod a jeho špecifikum čiže 
diferencia dobrý habitus

Materiálna príčina 
(causa materialis) 

to, z čoho vec vzniká 
(subjekt alebo podmet 
cnosti)

sídli vo vôli, resp. v inej 
schopnosti pohybovanej 
vôľou

Cieľová príčina 
(causa finalis) to, kvôli čomu je predmet kvôli konaniu

Účinná príčina 
(causa efficiens) princíp pohybu spôsobená Bohom

Tomášov postoj v stoicko-peripatetickom spore o vášeň v cnosti3.1.6. 

V otázke 59 Prima Secundae sa Tomáš vracia k Aristotelovmu tvrde-
niu, že mravná cnosť sa zameriava buď na vášne (city) alebo na čin-
nosti.262 Zároveň sa tým zapája do širšej diskusie ohľadom otázky 
morálnej cnosti a vášne, ktorú Augustín zachytil v diele Boží štát 
pod názvom stoicko-peripatetický spor o vášeň v cnosti. Tomáš svoje 
stanovisko objasňuje vychádzajúc práve z Augustínovej interpretácie 
tejto polemiky. 

Augustín vidí jadro sporu stoikov a peripatetikov ohľadom otázky 
vášne a cnosti v pojmovom nedorozumení, nie v názorovej odlišnos-

že „blažený človek musí mať všetky tri“ (Aristoteles: Politika VII, 1, 1323a) dobrá, 
avšak v odlišnej miere a hierarchii.

261 [...] virtus infusa causatur in nobis a Deo sine nobis agentibus, non tamen sine nobis 
consentientibus. [...] Quae vero per nos aguntur, Deus in nobis causat non sine nobis 
agentibus, ipse enim operatur in omni voluntate et natura (STh I-II, 55, 4 ad 6).

262 Cnosť „sa prejavuje v ovládaní citov a v činnostiach, a v tých jestvuje nadbytok, 
nedostatok a stred“ (Aristoteles: Etika Nikomachova II, 5, 1106b). 
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ti.263 Podľa neho stoici nerozlišovali medzi rozumovou a zmyslovou 
snaživosťou, nerozlišovali teda medzi vášňami zmyslovej duše a citmi 
rozumovej žiadostivosti, preto je pochopiteľné, že odmietali vášne 
ako element nerozumnosti a považovali za neprípustné, že by mohli 
zachvátiť aj cnostného človeka. Peripatetici však nazývali vášňami city 
odporujúce rozumu, ktoré v cnostnom nemôžu byť, pokiaľ vznikajú 
po uvážení. Pred uvážením sa môžu spontánne zrodiť aj u cnostného, 
avšak v tomto prípade nie sú dobrovoľné.264 Tomáš na základe Augus-
tínom naznačeného rozlíšenia spor ozrejmí pomocou dvojakého chá-
pania vášne. Dá za pravdu stoikom v tom, že naozaj je nezlučiteľné, 
aby v cnostnom bola vášeň v zmysle nezriadených citov, s ktorými by 
sa po uvážení súhlasilo. Ale zároveň sa prikloní na stranu Aristote-
la265, keď zdôrazní, že vášne v zmysle hnutí zmyslovej snaživosti môžu 
byť v cnostnom, pokiaľ sú riadené rozumom.266 

Dôležitým rozlišovacím bodom tu je moment súdu rozumu. 
Vášeň osebe, vášeň, ktorá vznikne spontánne, nenesie mravnú kva-
lifikáciu. Mravnú kvalifikáciu nadobúda vášeň vo vzťahu k rozumu, 
a to v závislosti od toho, či súd rozumu predchádza, alebo nasleduje. 
Pokiaľ vášeň súd rozumu predchádza, znižuje či zmenšuje dobrotu 
skutku.267 Po súde rozumu môže vášeň nasledovať dvoma spôsobmi. 
Prvým je spôsob tzv. prekypovania (per modum redundantiae). Vyš-
šia, rozumová časť duše k niečomu intenzívne tiahne, jej pohyb sa 
prenáša, prekypuje aj do nižšej, zmyslovej časti duše a vyprovokuje 
v nej zodpovedajúcu vášeň. Chcenie zjednotené na rovine rozumovej 
i zmyslovej svedčí o väčšej mravnej dobrote. Inokedy vášeň nasleduje 
na spôsob voľby (per modum electionis), keď sa človek na základe 
úsudku rozumu poddá nejakej vášni, aby za súčinnosti zmyslovej 

263 Augustinus Aurelius: De civitate Dei IX, 4.
264 Augustinus Aurelius: De civitate Dei IX, 4.
265 „Preto tiež niektorí definujú cnosti ako nejaký stav bez citového vzrušenia a du-

ševný pokoj. Ale tieto definície nie sú dobré, lebo to tvrdia všeobecne a nedodáva-
jú, ako máme byť a ako nemáme byť alebo kedy máme byť bez citového vzrušenia 
a iné, čo sa k tomu ešte dodáva. Pre nás ako základ platí teda veta, že cnosť tam, 
kde ide o pocity príjemnosti a nepríjemnosti, vždy si volí a robí najlepšie veci, 
mravná skazenosť však opak“ (Aristoteles: Etika Nikomachova II, 2, 1104b).

266 Porov. STh I-II, 59, 2. 
267 Podľa Tomáša je chvályhodnejšie vykonať dobrý skutok na základe súdu rozumu, 

než konať na základe vášne milosrdenstva. Porov. STh I-II, 59, 1 ad 3.
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snaživosti konal rozhodnejšie. Aj v tomto prípade vášeň zväčšuje 
dobrotu skutku.268

Odmietnutie vášne, stav bez vášne ako ideál, apatheia, má u sto-
ikov pôvod v koncepcii ľudskej prirodzenosti, pretože v rozumovej 
časti duše vládne duševný pokoj, kým v nerozumovej časti panuje 
nerovnováha a turbulencie spôsobené vášňami a afektami, ktoré dušu 
odvádzajú od rozumu.269 Naopak, Aristotelovo chápanie cnosti má 
ďaleko od stavu bez citového vzrušenia. Vášeň má podľa neho náleži-
té miesto v živote človeka a pokiaľ je prežívaná v súhlase s rozumom, 
na správnom mieste, v správnom čase a v rozumnej miere, svedčí o do-
siahnutej cnosti, lebo predstavuje stred medzi krajnosťami – úplným 
nedostatkom vášne a jej nadbytkom. Stoici považovali za neprijateľné 
hovoriť o cnosti ako o strede, o zachovanej miere medzi krajnosťami 
– nadbytkom a nedostatkom vášne. Vášeň je choroba a je nerozumné 
hľadať v nej nejakú mieru. Vášeň a rozum stoja v pozícii buď – alebo. 
Ak sa človek prikloní k vášni, odkláňa sa od rozumu, nemá zmysel 
zachovávať mieru. 

Pozície stoikov a Aristotela konvergujú, pokiaľ sa cnosť chápe ako 
protiklad impulzívneho konania, ako rozumovo spravovaný život. 
Avšak kým u stoikov sa akcent kladie viac na rozumové povznesenie 
nad vášne, u peripatetikov je cnosť mierou prežívania a zakompono-
vania vášne do rozumového života človeka. Tomáš sa postavil na stra-
nu Aristotela a doslova tvrdí: „Vášne duše, pokiaľ odporujú poriadku 
rozumu, nakláňajú sa k hriechu; ale pokiaľ sú riadené rozumom, 
patria k cnosti.“270 Tomáš toto stanovisko zdôvodňuje tým, že v prí-
pade vylúčenia participácie vášní na mravne dokonalom živote by 
zmyslom zmyslovej snaživosti bolo len jej utlmenie, čo nezodpovedá 
obrazu cnosti ako dokonalosti jednotlivých schopností. Podľa neho 
ako cnosť zameriava údy tela k náležitým vonkajším úkonom, tak má 
aj zmyslovú snaživosť zameriavať k jej úkonom.271 

268 Porov. STh I-II, 24, 3 ad 1.
269 Porov. Urbancová, E.: Cnosť v Tóge. Pojem virtus vo filozofii M. Tullia Cicerona, 

s. 25.
270 [...] passiones animae, inquantum sunt praeter ordinem rationis, inclinant ad pec-

catum, inquantum autem sunt ordinatae a ratione, pertinent ad virtutem (STh I-II, 
24, 2 ad 3).

271 Porov. STh I-II, 59, 5.
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Stoický názor na vášeň v podobnom duchu vstupuje u Tomáša 
do hry ešte na jednom mieste 59. otázky Prima Secundae, keď sto-
icko-peripatetickú polemiku o vášni aplikuje na konkrétny problém 
smútku v živote cnostného človeka. Jeden z východiskových argu-
mentov pre zdôvodnenie vlastnej pozície opäť vytvára Augustín.272 
Podľa Augustína bolo pre stoikov nepredstaviteľné, aby cnostný 
človek trpel smútkom, a to z dvoch dôvodov. Prvý spočíva v tom, že 
cnostný človek, keďže nekoná zlo, nemôže nad ním smútiť.273 Druhý 
dôvod chápe zlo nie ako niečo minulé, ale ako niečo prítomné, avšak 
aj takýto smútok sa protiví rozumu, pretože cnostný podľa stoikov 
môže mať len dobré duševné hnutia (eupatheia), a to chcieť, radovať 
sa a byť ostražitým, kým hlúpy človek môže len túžiť, tešiť sa, stracho-
vať sa a smútiť (pathé).274

Tomáš sa vyjadruje k obom dôvodom odmietnutia smútku 
v cnostnom, ktoré na základe učenia stoikov uvádza Augustín. Jadro 
odpovede na prvý dôvod vyplýva z Tomášovej koncepcie ľudskej 
prirodzenosti. Cnostný človek, hoci ako cnostný nekoná zlo, predsa 
vytvára jednotu tela a duše, a preto môže s istou mierou smútiť, ak 
sa jeho telu prihodí niečo, čo neprispieva k zachovaniu tela. Okrem 
toho podľa Tomáša nemožno ani od cnostného človeka očakávať takú 
dokonalosť, že by nespáchal nijaké zlo, ktoré v ňom môže vyvolať 
smútok. A ak by ho hypoteticky nespáchal, je nemožné, aby sa ho ne-
dopustil niekedy v minulosti. A nakoniec je podľa neho chvályhodné, 
ak cnostný človek smúti nad zlom, ktoré robia iní. Avšak keďže cnosť 
je stredom medzi dvoma krajnosťami, aj tu platí, že smútok má byť 
riadený rozumom, podľa miesta, času, okolností a príčiny.275 Tomá-
šov protiargument na druhý dôvod k stoickej odluke smútku a cnosti 
spočíva v tom, že hoci rozum prítomné zlo odmieta, môže sa prihodiť 
i cnostnému a zmyslová náklonnosť toto odmietanie nasleduje, keď 
nad daným zlom posmutnie. Takýto smútok v cnostnom však musí 

272 Augustín pozíciu stoikov preberá z Ciceronových Tuskulských rozhovorov, kde sa 
Cicero otázkou smútku v živote múdreho (cnostného) človeka zaoberá. Porov. 
Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae disputationes III, 1-34.

273 Augustinus Aurelius: De civitate Dei XIV, 8.
274 Porov. Augustinus Aurelius: De civitate Dei XIV, 8.
275 Porov. STh I-II, 59, 3.
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mať správny dôvod a musí byť správnym spôsobom spravovaný, 
v opačnom prípade by sa mohol stať naozaj chorobou duše.276 

Spôsob cnosti3.1.7. 

Význam vášne v mravnom živote človeka sa u Tomáša v nadväznosti 
na Aristotela prejavuje nielen v rovine regulovania vášní cnosťami 
pre dokonalejšie zapojenie všetkých schopností do rozumového ži-
vota človeka, ale aj v rovine priamo súvisiacej so slasťou a radosťou 
v živote. Práve dobrý pocit z cnostného konania je podľa oboch filo-
zofov známkou nadobudnutia plného pojmu cnosti.277

Uvedená skutočnosť úzko súvisí so spôsobom cnosti (modus 
virtutis). Ten sa okrem vedomého, úmyselného a pevného konania 
prejavuje aj radosťou z konania.278 O prítomnosti cnosti sa teda ne-
presvedčíme ani tak z toho, či človek koná cnostné skutky, ako skôr 
z toho, že ich koná spôsobom, akým ich koná cnostný človek, to 
znamená promptne bez váhania (prompte absque dubitatione) a s ra-
dosťou bez ťažkostí (delectabiliter absque difficultate).279

Podľa Tomáša môžu takúto radosť vyvolať aj morálne cnosti, ktoré 
nespočívajú v hľadaní strednosti a miery vášní, ale v činnosti. Deje sa 
to vtedy, keď radosť z konania v súlade s cnosťou spôsobí pretekanie 
radosti až do zmyslovej snaživosti. V tomto zmysle Tomáš neváha tvr-
diť, že cnosť je tým dokonalejšia, čím viac je príčinou vášne.280 Človek 
tak koná dobro aj rád.281 Tomáš nachádza príčiny radosti z cnostného 

276 STh I-II, 59, 3 ad 3. Na námietku, že človek, ktorý cíti smútok po ľútosti a teda 
v stave milosti sprevádzanom darom vliatych cností, nevlastní ešte habitus cnosti, 
Tomáš odpovedá, že niekedy stačí, keď človek koná bez smútku. Nie je teda nutné, 
aby navzdory nepríjemnostiam, ktoré niekedy cíti, konal zakaždým s radosťou 
(porov. De virtutibus I, 10 ad 15).

277 [...] delectatio enim operis est signum habitus generati (STh I-II, 100, 9 ad 3). 
278 STh I-II, 100, 9 ad 3. 
279 De virtutibus I, 9 ad 13. K súvislostiam medzi spôsobom cnosti a skutkom cnosti 

porov. kapitola 2.2.2 Možnosť verzus povinnosť.
280 STh I-II, 59, 5. 
281 Tomáš sa podobne vyjadril už v otázkach, ktoré v Sume predchádzajú traktát 

o cnostiach. Konkrétne máme na mysli 31. až 34. otázku Prima Secundae, v kto-
rých sa venuje analýze pojmu potešenie, delectatio. Pod potešením rozumie po-
hyb zmyslovej žiadostivosti sledujúci postreh zmyslu. Ak potešenie sleduje dobro 
rozumu, ide o radosť (gaudium). Aj zmyslové potešenie môže byť zdrojom ra-
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konania v účinkoch takéhoto konania, pretože z dobra druhého sa 
cnostný človek teší ako z vlastného, ďalej v cieľoch konania, nakoľko 
cnostný človek má nádej na dosiahnutie nejakého dobra od človeka 
alebo od Boha, a nakoniec v pôvode, lebo človeku spôsobuje radosť, 
keď si uvedomuje, že môže spôsobovať druhému dobro, respektíve 
môže mať človek radosť z toho, že napríklad dávať druhým sa mu 
stáva vlastným.282 K dobru konania sa potom podružne pripája dobro 
slasti, čo má za následok, že radosťou z konania dobra povzbudený 
človek je pri ďalšom konaní pozorný a dbá na to, aby danú činnosť 
vykonal čo najpozornejšie.283 V tomto zmysle má dobrý pocit z vyko-
nania cnostného skutku aj motivačný rozmer.

klasifikácia cností3.2. 

Klasifikácia cností podľa 3.2.1. De virtutibus I, 12

Orientácia na dobro stojí v centre pozornosti Tomáša aj ako krité-
rium klasifikácie cností. Práve dobro je totiž v definícii cnosti for-
mou, ktorá diverzifikuje veci podľa druhu. Vyššie bolo povedané, že 
cnosť je dobrý habitus, lebo robí dobrým toho, kto ju vlastní i jeho 
dielo.284 Rovnako bolo označené aj dobro človeka – je ním to, čo je 
istým spôsobom rozumné. Participácia na rozume je dosiahnuteľná 
tak kognitívnou ako aj apetitívnou časťou duše, preto dobro človeka 
zahŕňa obe tieto stránky. 

V závislosti od toho, ktorú časť duše dobré habitusy zdokonaľujú 
v perspektíve dobrého bytia a konania, Tomáš rozlišuje cnosti rozu-
mové (virtutes intellectuales) a morálne (virtutes morales). Upozorňu-

dosti, pokiaľ sleduje rozum (porov. STh I-II, 31, 3). Slasť rozumovej činnosti je 
však väčšia, pretože rozumová stránka človeka je ušľachtilejšia a poznáva viac než 
zmyslová, je vnútornejšia, dokonalejšia, pevnejšia, pretože rozum neostáva pri 
vonkajších akcidentoch vecí, ale preniká veci až k ich esencii a dôkazom je i sa-
motná ľudská skúsenosť, ktorá svedčí, že ľudia sa kvôli cti dokážu vzdať aj najväč-
ších telesných potešení (STh I-II, 31,5). Samotná slasť spočíva jednak v dosiahnutí 
vhodného dobra a jednak v poznaní tohto nadobudnutia (STh I-II, 32, 1). 

282 Porov. STh I-II, 32, 6.
283 Porov. STh I-II, 33, 4.
284 STh I-II, 56, 3. Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova II, 5, 1106a.
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je však, podobne ako Aristoteles, že cnosťami vo vlastnom zmysle sú 
iba morálne cnosti, nakoľko tie zdokonaľujú apetitívnu časť duše pre 
chcenie dobra, kým rozumové cnosti, hoci vznešenejšie čo do doko-
nalosti, zdokonaľujú rozumovú časť duše pre poznanie pravdy, teda 
nezdokonaľujú človeka priamo pre dobré konanie.285

Medzi rozumové cnosti, ktoré realizujú pojem cnosti čiastočne, 
zdokonaľujúc poznanie, ktoré je predpokladom konania, zaraďuje 
Tomáš dobré habitusy zdokonaľujúce rozum pre poznanie nutných 
vecí a dobré habitusy zdokonaľujúce rozum pri poznávaní vecí kon-
tingentného charakteru. Medzi prvé patrí:, znalosť prvých princípov 
(intellectus principiorum), múdrosť (sapientia) ako poznanie vyšších 
vecí a vedenie (scientia) ako habituálne a uvedomelé poznanie istého 
výseku reality.286 Sapientia a scientia na rozdiel od intellectus principi-
orum nenachádzajú pravdu hneď, ale ako záver skúmania rozumu.287 
V kontingentných záležitostiach rozum človeka zdokonaľuje: umenie 
(ars) ako habitus, ktorý disponuje človeka k produkcii vonkajších diel, 
a rozvážnosť (prudentia) ako rozumový habitus ľudského správania 
sa.288 

Dobro žiadostivej časti duše spočíva v tom, že či už úkony týka-
júce sa vonkajších vecí (kúpa, predaj, prenájom, zmluva a pod.) alebo 
samotné vášne sa neodkláňajú od úsudku rozumu. Túto sekundárnu 
charakteristiku získavajú vášne dychtivosti, ak ich úkony usmerňuje 
morálna cnosť miernosti (temperantia), vášne vznetlivosti v prípade 
ich zdokonalenia morálnou cnosťou sily či statočnosti (fortitudo) 
a vôľa prostredníctvom morálnej cnosti spravodlivosti (iustitia). Uve-

285 De virtutibus I, 12. Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova VI, 12, 1144a.
286 Tomáš uvedené cnosti pomenúva v STh I-II, 57 ako špekulatívne rozumové cnosti 

(virtutes intellectuales speculativae).
287 Ich rozdiel Tomáš v Teologickej sume objasňuje na základe odlišnosti mudrca 

od vzdelanca. Veda alebo vedenie, o ktoré ide vzdelancovi, je to posledné, čo môže 
v rode poznávaných vecí dosiahnuť, pričom ide vždy o istý výsek celkového po-
znania. Múdry však pozoruje najvyššie príčiny, čo ho vedie k úsudku o všetkom 
(STh I-II, 57, 2), preto sa múdrosť označuje aj ako poznanie božských vecí (porov. 
Ad 1 Corinthios 1, 19. Lect. II, 2°, 1. A). Múdry nemusí byť vzdelaným a vzdelaný 
ešte nemusí byť múdrym, ale ako hovorí Tomáš, tri cnosti špekulatívneho rozumu 
sa líšia skôr v podriadenosti, teda neodporujú si (STh I-II, 57, 2 ad 2). 

288 Tomáš uvedené cnosti označuje v STh I-II, 57, 4-5 ako operatívne rozumové cnos-
ti (virtutes intellectuales operativae). 
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dené tri morálne cnosti spolu s rozvážnosťou tvoria tzv. kardinálne 
cnosti (virtutes cardinales).

Tomáš však aj v prípade delenia cností reflektuje logiku plnšie-
ho dobra, ktoré je tak pre rozumovú ako aj pre žiadostivú časť duše 
dvojaké: to, ktoré je posledným cieľom, a to, ktoré je prostriedkom 
k tomuto cieľu.289 

Voči poslednému cieľu, ktorým je Boh ako najväčšie dobro, sa 
človek dobre situuje, ak disponuje tzv. teologálnymi cnosťami (virtu-
tes theologicae). Ide o cnosti viery (fides), nádeje (spes) a lásky (cari-
tas), ktoré majú Boha ako svoj bezprostredný predmet. Aj teologálne 
cnosti zdokonaľujú rozumovú i žiadostivú stránku duše. Viera pridá-
va rozumu nadprirodzené zásady pre poznanie pravdy, nádej pridáva 
vôli úmysel smerovať k cieľu ako k tomu, čo je možné dosiahnuť, 
a láska sprostredkúva vôli duchovné spojenie, skrze ktoré je človek 
pretvorený k tomuto cieľu.290 

Obrázok č. 2: klasifikácia cnostných habitusov podľa charakteru dosaho-
vaného dobra

Obrázok č. 1: Klasifikácia cnostných habitusov podľa charakteru dosahovaného dobra 
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289 STh I-II, 60, 5; STh I-II, 61, 2.
290 STh I-II, 62, 3. Tomáš v De virtutibus však poukazuje na to, že hoci cnosť viery je 

v rozume, je v ňom predsa len ako nariadená vôľou (nikto neverí, ak nechce), čo 
znamená, že všetky teologálne cnosti sú de facto zariadené k Bohu prostredníc-
tvom vôle. Porov. De virtutibus I, 13. 
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Klasifikácia morálnych cností podľa 3.2.2. Summa theologiae I-II, 60, 5

Zárukou dobrého bytia a dobrého konania je primát rozumu v ži-
vote človeka. Ľudský rozum vyžaduje dobrú dispozíciu skrze habi-
tusy rozumových cností, rovnako ako zmyslová žiadostivosť musí 
byť zdokonalená habitusmi morálnych cností. Tak sa podľa Tomáša 
dosiahne, že zmyslová stránka človeka, prirodzene naklonená k sle-
dovaniu vlastného dobra, bude sledovať toto dobro rozumne. Cnosť 
žiadostivej časti duše je preto istá dispozícia alebo forma spečatená 
a vtlačená rozumom do apetitívnych schopností,291 ktorou rozum 
vykonáva vládu nad vášňami, nie však despoticky, ako je to v prípade 
poslušnosti tela, ale politicky, teda takou „vládou, akou niekto vládne 
slobodným, ktorí majú právo v niečom odporovať“292. 

Morálna cnosť napomáha k presadeniu rádu rozumu vo vonkaj-
ších činnostiach človeka a v jeho vášňach. Tento rád sa vo vonkajších 
činnostiach uskutoční tak, že namiesto toho, aby ich človek vykonával 
podľa toho, ako to v danom čase „cíti“, ich vykonáva podľa vhodnosti 
veci osebe. Presadenie rozumu vo vonkajších činnostiach sa teda deje 
cez zachovanie rázu povinného namiesto ľubovoľného, čomu napo-
máha cnosť spravodlivosti (iustitia).293 

Ohľadom vášní nestanovil Tomáš iba jednu cnosť, pretože vášne 
patria do rozličných zmyslových schopností (dychtivosť, vznetlivosť), 
ktoré majú rôzne predmety.294 Dobro, ktoré sledujú rozličné vášne, 
môže byť predmetom milovania (amor), žiadostivosti (concupiscen-
tia), potešenia (delectatio) a môže byť poňaté niektorým vonkajším 
telesným zmyslom (napr. hmat), či vnútorným vnímaním, môže byť 
291 De virtutibus I, 9.
292 STh I-II, 58, 2.
293 STh I-II, 60, 3.
294 Nie každá vášeň však má vlastnú cnosť, pretože kontrárne vášne, napríklad bázeň 

a odvaha, vyžadujú iba jednu cnosť, ktorá je stredom. Podobne ani rozličné vášne 
patriace do dychtivosti, nakoľko spontánne smerujú k dobru a unikajú zlu, nepo-
trebujú rozličné mravné cnosti, ale len miernosť. Oproti tomu vášne vznetlivosti 
sa rozličnosti cností dovolávajú, a to v závislosti od toho, či ako vášne odvahy 
a bázne odporujú veľkému nebezpečenstvu, alebo ako vášne nádeje a zúfalstva 
smerujú k obtiažne dosiahnuteľnému dobru, či vášňou hnevu prekonávajú proti-
venstvá prinášajúce škodu. Cnosť statočnosti či sily potom zrovnáva s rozumom 
vášne odvahy a bázne, cnosť veľkodušnosti vášne nádeje a zúfalstva a cnosť vľúd-
nosti vášeň hnevu. Porov. STh I-II, 60, 4.
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tiež dobrom vo vzťahu k inému a pod. Tomáš sa stotožňuje s Aris-
totelovým delením morálnych cností, ktorý podľa neho stanovil 
desať cností na vášne: statočnosť (fortitudo), miernosť (temperantia), 
štedrosť (liberalitas), veľkoleposť (magnificentia), milovanie cti (phi-
lotimia), veľkodušnosť (magnanimitas), vľúdnosť (mansuetudo), pria-
teľstvo (amicitia), pravdivosť (veritas), eutrapelia a jednu na činnosť 
(spravodlivosť – iustitia). Ich vzťah k naznačeným kritériám delenia 
ilustruje obrázok č. 3. 

Obrázok č. 3: systematické členenie morálnych cností ohľadom vášní



        
73Teória cnosti

Klasifikácia morálnych cností podľa 3.2.3. Summa theologiae I-II, 61, 5

Tomáš sa v otázke klasifikácie morálnych cností necháva inšpirovať 
aj iným členením, v ktorom badať novoplatónsky spôsob myslenia. 
Odvoláva sa pritom na Macrobiov komentár Ciceronovho Sna Scipia. 
Zhodne s ním delí cnosti na exemplárne, prostredné, ktoré môžu byť 
očisťujúce alebo už očistenej duše, a politické.295 

Exemplárne cnosti (virtutes exemplares) sa vzťahujú priamo 
na Boha ako vzor dokonalosti. Plnosť jeho dokonalosti zaručuje, že 
keď ho bude duša ako svoje dobro sledovať, bude dobre žiť.296 Isté 
pochybnosti voči existencii cností v Bohu by sa mohli nájsť v Aris-
totelovej Etike Nikomachovej, kde autor hovorí, že je absurdné pripi-
sovať Bohu spravodlivosť, statočnosť či rozvážnosť, lebo tieto cnosti 
sa týkajú ľudských záležitostí a nie života nazerania pravdy.297 Tomáš 
uvedenú námietku rieši bližšou špecifikáciou toho, v akom zmysle 
možno hovoriť o mravných cnostiach v Bohu. Podľa neho je v Bohu 
rozvážnosťou samotná Božia myseľ, miernosť chápe ako obrátenie 
Božej pozornosti k sebe, sila nadobúda zmysel nemeniteľnosti Boha 
a spravodlivosť je zachovávanie večného zákona v jeho dielach.298 
Tak ako cnosti v Bohu nemožno chápať ako pridané dokonalosti či 
akcidenty jeho podstaty, nemožno ich ani spájať s dosahovaním iných 
cieľov, ako je Boh sám.

Samotný názov exemplárnych cností však stavia do popredia viac 
rozmer výchovný či archetypálny ako ontologický aspekt. Kristus, Boží 
Syn, vlastnil uvedené cnosti ako prislúchajúce jeho božstvu a keďže sa 
ľudstvu zjavil ako človek, v pedagogike zjavenia dokonalosti sa stáva 
modelom všetkých dokonalostí a zároveň vzorom cesty návratu.299 

Cesta návratu k Bohu začína aktívnym životom v spoločnosti cez 
nadobúdanie tzv. politických cností (virtutes politicas). Pod politickou 
cnosťou nechápe Tomáš iba zákonnú spravodlivosť, politickým mož-
no nazvať aj také správanie, ktoré má na zreteli dobro domácnosti či 

295 STh I-II, 61, 5.
296 Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeo-

rum I, VI, 9-10.
297 Aristoteles: Etika Nikomachova X, 8, 1178b.
298 STh I-II, 61, 5. 
299 Porov. Torrell, J.-P.: Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, s. 489.



        
74 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

jednotlivej osoby, teda nielen všeobecné dobro. Preto politická cnosť 
zahŕňa spravodlivosť, ale nie je ňou limitovaná. Samotná politická 
cnosť však človeka zdokonaľuje len pre dobré konanie v spoločnosti, 
preto z hľadiska posledného cieľa ľudského života musí byť podriade-
ná vyšším cnostiam. 

Očistenie predstavuje v novoplatónskej ontológii kľúčový rozmer 
pohybu reditus a podmienku zjednotenia s Bohom. Duša je očisťovaná 
cnosťou, ktorá jej pomáha zbaviť sa toho, čo ju nakláňa k telesnému 
a hmotnému, a pripútať sa k duchovnému a božskému.300 Povznesená 
k rozumu sa stane dobrou, krásnou a podobnou Bohu, po ktorom túži 
ako po dobre, ktoré však dosiahnu len tí, „čo vystúpia hore, obrátia 
sa k nemu a odložia všetko, čím sú priodetí pri zostupe“301. Tak ako 
Boh kontempluje seba a jeho cnosť sa obracia k nemu samému, tak 
i človek na vzostupe sa má obrátiť dovnútra a nie von za zrakom vní-
mateľnou krásou.302 Výsledkom obratu dovnútra je navyknutie duše 
na vnímanie krásy Boha, čím sa sama stáva krásnou a vyžarujúcou 
Bohu podobnú žiaru cnosti.303 V kresťansky orientovanej reflexii však 
návrat duše k sebe samej nemožno považovať za nájdenie Boha, Boh 
je nájdený v obrate duše „nad seba“, kedy jej v ústrety vychádza zásah 
samého Boha.304

Aj v tomto novoplatónskom delení cností sa však Tomáš snaží 
skĺbiť participatívny prístup s prirodzeným. K Ciceronovej chvále 
účasti na veciach verejného života, ktorú môže predčiť oddanie sa 

300 „Lebo čím iným by mohla byť opravdivá rozvážnosť, ak nie neoddávaním sa te-
lesným rozkošiam, ale vyhýbaním sa im ako nečistým a čistého nedôstojným. 
A udatnosť znamená nebáť sa smrti. Pretože smrť je odlúčenie od tela. [...] A múd-
rosť je myslenie, ktoré sa odvracia od tunajšieho sveta a vedie dušu hore k veciam 
nadzemským“ (Plotinos: Enneady I, 6, 5-6). 

301 Plotinos: Enneady I, 6, 7.
302 Porov. Plotinos: Enneady I, 6, 8. Podľa Karfíka sa práve pohyb obratu od vydanos-

ti vonkajšku k sústredeniu na seba nazýva cnostným konaním duše, a to preto, 
lebo „návrat duše do sebe samé je jejím vlastním dobrem, zatímco její rozptýlení 
navenek je její újmou: čím více se duše obrací sama k sobě, tím více je sama se-
bou; čím více se vydává navenek, tím více sama sebe ztrácí“ (Karfík, F.: Plótínova 
metafyzika svobody, s. 181). 

303 Plotinos: Enneady I, 6, 9.
304 Karfíková, L.: Kontemplace u Augustina, s. 30. Podľa Karfíkovej i u Plotina je vr-

cholná fáza výstupu, rozdiel je však v tom, že „božské Jedno postrádá aktivitu 
vlastní osobě“ (tamtiež, s. 2/31), teda neprejavuje sa ako konajúca osoba. 
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kontemplácii, len ak nechýba nadanie k teórii, alebo ak má človek 
chatrné zdravie či iné vážne dôvody305, súhlasne pripája Augustínov 
argument z diela O Božej obci, podľa ktorého „láska k pravde hľadá 
svätý pokoj a spravodlivú činnosť prijíma ako povinnosť lásky k blíž-
nemu“306 a zdôrazňuje, že hoci starosť o božské veci je vznešenejšia, 
„je neresťou opúšťať ľudské veci tam, kde to vyžaduje nutnosť“307. 

Očisťujúce štádium má svoj počiatočný i pokročilý stupeň. Očis-
ťujúce cnosti (virtutes purgatoriae) upriamujú človeka na Božie veci 
tak, že prudentia orientuje ľudskú myseľ na kontempláciu, temperan-
tia upúšťa od toho, čo žiada telo a nie je to nevyhnutné pre život, 
fortitudo upevňuje dušu vo vytrvalosti na ceste návratu a iustitia 
spôsobuje, že duša súhlasí s touto cestou.308 

Cnosti už očistenej duše (virtutes iam purgati animi) sa od očist-
ných líšia tým, že už nemusia vynakladať úsilie na premáhanie vášní, 
pretože vášne sa ich už nedotýkajú. Preto podľa Tomáša cnosti tých, 
ktorí už dosahujú dokonalú blaženosť, sú bez vášní.309 Toto vyššie 
štádium očistenia však dosiahnu len tí najdokonalejší a patrí skôr 
blaženým, nie blaženosť dosahujúcim. Dosiahli totiž podobu s Bo-
hom v tom, že sú zjednotení s božskou mysľou trvalým zväzkom 
a nasledujú ju.310 

Význam novoplatónskeho rámca cnosti je v dôraze na procesu-
álne hľadisko reprezentované schémou návratu k Bohu a nadobud-
nutím podobnosti s ním. V porovnaní s aristotelovským, skôr syste-
matickým či kategorickým členením cností, je tu kladený väčší dôraz 
na dynamiku cností a celá stavba sa stáva kompaktnejšou a menej 
technickou. Dell’Olio podčiarkuje organický charakter novoplatón-
skej cesty k dokonalosti naznačený členením cností na politické, 
prostredné a exemplárne tým, že hľadá súvislosť tohto členenia s lás-
kou, ktorá predstavuje dokonalosť kresťanského života. Podľa neho 

305 Cicero, Marcus Tullius: De officiis I, 71.
306 Augustinus Aurelius: De civitate Dei XIX, 19.
307 STh I-II, 61, 5 ad 3. 
308 STh I-II, 61, 5.
309 STh I-II, 61, 5 ad 2.
310 Znamená to, že pripodobnenie Bohu je nielen pasívnym prijímaním božského 

pôsobenia, ale zahŕňa aj aktívny výstup k Bohu, ako na to upozorňuje v prípade 
Dionýzia Pseudo-Areopagitu Koudelka (Koudelka, M.: Náuka o pozitivní a nega-
tivní theologii v Dionysiových listech a mystické theologii, s. 44).
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majú u Tomáša prirodzené morálne cnosti v osobe bez lásky funkciu 
politických cností a v osobe s láskou funkciu politických a pokiaľ sú 
spojené s vliatymi cnosťami i očisťujúcich cností. Nakoniec v osobe, 
ktorá je na vrchole dokonalosti dosiahnuteľnej v tomto živote, majú 
naďalej svoj význam, lebo jej umožňujú viesť plný ľudský život, hoci 
sú cnosťami už očistenej a teda dokonalej duše.311 

Delenie cností, v ktorom dominuje aristotelovský spôsob ka-
tegorizácie, Tomáš nekladie do opozície k deleniu inšpirovanému 
novoplatónskou logikou zostupu a vzostupu, obe delenia prezentujú 
odlišný uhol pohľadu a navzájom sa dopĺňajú.

Obrázok č. 4: hierarchické členenie morálnych cností
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Kardinálne cnosti3.2.4. 

Výraz kardinálne cnosti (virtutes cardinales) pochádza z latinského 
cardo, pánt na dverách, čím sa chce vyjadriť, že sa o ne ostatné cnosti 
opierajú ako dvere o pánty. Keďže dvere sú tiež tým, čím sa vstupuje 
do domu, kardinálnymi cnosťami nemôžu byť teologálne cnosti, kto-
ré skôr niečo pokračujú ako otvárajú. Rovnako nie sú kardinálnymi 

311 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 
the Connection of the Virtues, s. 142.
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cnosťami ani rozumové cnosti, pretože tie sa realizujú v kontemplácii, 
ktorá je cieľom, nie vstupom. Špecificky ľudským spôsobom existen-
cie je aktívny život, a preto kardinálne cnosti musia súvisieť s ľud-
ským konaním.312 Iným dôvodom pre to, aby sa práve morálne cnosti 
nazývali kardinálnymi, je skutočnosť, že na rozdiel od rozumových 
realizujú pojem cnosti dokonale, nakoľko spôsobujú nielen schop-
nosť dobre konať, ale aj samotné používanie tejto schopnosti.313 

Tomáš vo vymedzení kardinálnych cností explicitne nadväzuje 
na Cicerona, Gregora Veľkého314, Ambróza315 a Augustína316. Všetci 
štyria sa zhodujú v tom, že kardinálne cnosti sú štyri. Celkové sme-
rovanie aktívneho života zabezpečuje cnosť rozvážnosti (prudentia), 
ktorá preto tiež predstavuje prvú a najvýznamnejšiu kardinálnu cnosť. 
Statočnosť (fortitudo) a miernosť (temperantia) sú cnosti sebadisciplí-
ny, pretože sa zameriavajú na správny vzťah osoby k jej vlastným afek-
tívnym reakciám a vášňam. Miernosť kladie mieru všetkým vášňam 
alebo skutkom, aby nezašli za hranicu, kedy by sa stali nenáležitými. 
Statočnosť upevňuje človeka, aby sa napriek ťažkostiam nevzdával 
a nasledoval to, čo je v súlade s rozumom.317 Nakoniec spravodlivosť 
(iustitia) reguluje podľa rozumu život človeka v jeho vzťahoch k dru-
hým ľuďom a spoločnosti.318

312 Porov. De virtutibus I, 12 ad 24.
313 STh I-II, 61, 1.
314 In quatuor vero angulis domus ista consistit, quia nimirum solidum mentis nostrae 

aedificium, prudentia,temperantia, fortitudo, justitia sustinet. In quatuor angulis 
domus ista subsistit, quia in his quatuor virtutibus tota boni operis structura cons-
urgit (Gregorius Magnus: Moralia I, lib. II, cap. XLIX, 76).

315 Et quidem scimus virtutes esse quatuor cardinales, temperantiam, justitiam, pru-
dentiam, fortitudinem (Ambrosius: Exp. evang. sec. Lucam V, 62). 

316 Itaque illas quatuor virtutes, quarum utinam ita sit in mentibus vis, ut nomina in 
ore sunt omnium, sic etiam definire non dubitem, ut temperantia [...], fortitudo [...], 
justitia [...], prudentia [...] (Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae 
et de moribus Manichaeorum I, XV, 25).

317 Porov. STh I-II, 61, 4.
318 Preklady latinských názvov sa líšia v závislosti od autorov. Najväčšie nezhody spô-

sobuje preklad cnosti prudentia, ktorá sa prekladá ako „rozvážnosť“ (Hrehová, 
H.: Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského), „opatrnost“ (Soukup a kol. 
v českom preklade Teologickej sumy z rokov 1937-40), „prezieravosť“ (Kuric, M.: 
O ľudskej voľbe: podľa Tomáša Akvinského), „rozumnosť“ (Šprunk, K.: Tomáš Ak-
vinský o zákonech v Teologické sumě, s. 17, poznámka c ).



        
78 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

tabuľka č. 3: prehľad podmetu, predmetu a cieľa kardinálnych cností

Cnosť Podmet Predmet Cieľ

Rozvážnosť
Praktický rozum 

a vôľa
Správny dôvod 

skutkov
Rozumové dobro

spravodlivosť
Vôľa – rozumová 

snaživosť
Skutky Rozumové dobro

statočnosť
Irascibile – 

zmyslová snaživosť
Vášne

ťažko 
dosiahnuteľné 

zmyslové dobro

Miernosť
Concupiscibile 

– zmyslová 
snaživosť

vášne
dostupné 

zmyslové dobro

Tabuľka č. 4 naznačuje, ktorú schopnosť dosahujúcu vlastnými 
úkonmi svoj cieľ jednotlivé kardinálne cnosti zdokonaľujú. Hlavná 
cnosť sa pritom vzťahuje na prvotnú a takpovediac najreprezentatív-
nejšiu matériu. K jej úkonu prispievajú tzv. integrálne časti (partes 
integrales) kardinálnej cnosti,319 z ktorých pozostáva kardinálna cnosť 
vo svojom celku.320 Napríklad rozvážnosť má integrálne časti pamäť 
(memoria), rozumenie (intelligentia), učenlivosť (docilitas), zručnosť 
(solertia), um (ratio), prozreteľnosť (providentia), obozretnosť (cir-
cumspectione), ostražitosť (cautio). Podľa rôznosti látky alebo pred-
metov rozlišuje Tomáš aj tzv. subjektívne časti (partes subiectivae) 
cnosti.321 Napríklad v prípade spravodlivosti stanovil ako subjektívne 
časti spravodlivosť distributívnu (distributiva) a komutatívnu (com-
mutativa).

Kardinálna cnosť má aj svoje potenciálne časti (partes potentiales) 

322, ktoré Tomáš nazýva sekundárne alebo pridružené cnosti (virtutes 
secundariae vel adiectae).323 V sekundárnych cnostiach pôsobí hlavná 

319 STh II-II, 143, 1; STh II-II, 128, 1.
320 STh I-II, 54, 4 ad 2.
321 STh II-II, 143, 1; STh I-II, 54, 4 ad 2.
322 De virtutibus I, 12 ad 27. 
323 De virtutibus I, 12 ad 26.
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cnosť, ale nie je v nich svojím plným rozsahom. Znamená to, že pri-
družená cnosť sa v niečom (tzv. modus cnosti) s kardinálnou cnosťou 
zhoduje, v niečom sa však líši, lebo nedosahuje jej pojem dokonale.324 
Svojím zameraním partikulárne participuje na hlavnej cnosti a spo-
ludefinuje stred danej matérie.325 Napríklad cnosť miernosti má svoj 
spôsob (modus), ktorý ju vyjadruje, z brzdenia alebo potláčania nápo-
ru niektorej vášne. A preto všetky cnosti, ktoré brzdia alebo potláčajú 
návaly niektorých citov sa stanovujú za potenciálne časti miernosti.326 
Kým miernosť sa prednostne týka túžob a potešení hmatu, tichosť 
(mansuetudo) krotí hnev, pokora (humilitas) dúfanie vzťahujúce sa 
k veľkým veciam a pod. Podobne aj statočnosťou sa nazýva kardinálna 
cnosť, ktorá v najťažších okolnostiach života (nebezpečenstvo smrti) 
prekoná strach, napadne ťažkosti a vytrvá v dobrom. Ale keďže v ži-
vote sa vyskytujú mnohé okamihy, v ktorých sa dva úkony statočnosti 
– napadnúť a vytrvať – taktiež osvedčili, na tieto menej ťažké situácie 
sa stanovujú cnosti pridružené k sile, napríklad sebadôvera (fiducia), 
ktorá sa významným spôsobom podieľa na pripravenosti ducha če-
liť ťažkostiam, alebo trpezlivosť (patientia), ktorá pomáha človeku 
neklesnúť na duchu, keď veci naberajú neželaný smer.327 Na povahu 
vzťahu medzi hlavnou a sekundárnou cnosťou poukazuje aj skutoč-
nosť, že hoci od spravodlivého je blízko k štedrému328 a od štedrého 
k veľkorysému329, bez spravodlivosti nemožno hovoriť o štedrosti, 
a preto ani o veľkorysosti. Špecifickosť veľkorysosti (magnificentia) 
spočíva v tom, že je viazaná na konkrétny stav alebo status človeka 
v spoločnosti, pretože nie každý na základe prostriedkov, ktorými 
disponuje, ju môže vlastniť, ale ten, kto je štedrý, má veľkorysosť 
v blízkej možnosti. Samotný výraz „potenciálne časti“ kardinálnej 
cnosti naznačuje, že všetky pridružené cnosti má človek rozvážny, 
spravodlivý, mierny a silný v potencii, v možnosti.

324 Porov. STh II-II, 80, 1.
325 De virtutibus I, 12 ad 27.
326 STh II-II, 161, 4. 
327 K cnosti fiducia porov. STh II-II, 129, 6. K cnosti patientia porov. STh II-II, 128, 1.
328 De virtutibus I, 12.
329 STh I-II, 65, 1 ad 1. 
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tabuľka č. 4: kardinálne cnosti a ich časti 
M

a
té

ri
a

 Hlavná oblasť 

matérie 

a zodpovedajúca 

kardinálna cnosť 

Integrálne časti 

kardinálne cnosti 

Subjektívne 

časti 

kardinálnej 

cnosti 

Potenciálne časti kardinálnej 

cnosti,  

tzv. pridružené alebo 

sekundárne cnosti 

S
k

u
tk
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zu
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u

 

rozkazovať a veliť 

PRUDENTIA 

(rozvážnosť) 

MEMORIA (pamäť) 

INTELLIGENTIA (rozumenie) 

DOCILITAS (učenlivosť) 

SOLENTIA (zručnosť) 

RATIO (um) 

PROVIDENTIA (prozreteľnosť)  

CIRCUMSPECTIONE 

(obozretnosť)  

CAUTIO (ostražitosť) 

LEGISPOSITIVA 

(zákonodarná)  

POLITICA  

(politická) 

OECONOMICA 

(ekonomická) 

MILITARIS 

 (vojenská) 

EUBULIA (dobrota rady) 
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k
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dať každému to, čo 

mu patrí 

IUSTITIA 

(spravodlivosť) 

1. vyhýbať sa zlu 

INNOCENTIA (nevinnosť) 

 

2. konať dobro  

a) medzi rovnými 

AMICITIA (priateľstvo) 

CONCORDIA (svornosť) 

b) voči vyšším  

PIETAS (pokrvná láska) 

RELIGIO (nábožnosť) 

c) voči nižším 

AFFECTUS (priazeň) 

HUMANITAS (ľudskosť) 

DISTRIBUTIVA 

(distributívna) 

COMMUTATIVA 

(komutatívna) 

EPIKEIA 

1. nedosahuje pojem rovnosti 

obsiahnutý v kardinálnej cnosti, 

ale obsahuje pojem povinného 

RELIGIO (nábožnosť) 

PIETAS (pokrvná láska) 

OBSERVANTIA (úctivosť) 

DULIA (úcta k blížnemu) 

LATRIA (úcta k Bohu) 

OBEDIENTIA (poslušnosť) 

2. nedosahuje povinné mravné 

VERITAS (pravdivosť) 

GRATIA (vďačnosť) 

VINDICATIO (trestanie) 

3. povinné prispievajúce 

k väčšej cti, bez ktorého je však 

možné česť zachovať  

LIBERALITAS (štedrosť) 

AFFABILITAS (prívetivosť) 

AMICITIA (priateľstvo) 

V
áš

n
e 

v
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v
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st
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city strachu 

a odvahy vo vzťahu 

k nebezpečenstvu 

smrti 

FORTITUDO 

(statočnosť) 

cnosti uvedené medzi 

pridruženými môžu byť aj 

doplnkovými časťami, 

pokiaľ sa týkajú 

nebezpečenstva smrti 

nemá  

1. napadnúť ako úkon 

statočnosti 

FIDUCIA (dôvera v seba) 

MAGNIFICENTIA (veľkorysosť) 

MAGNANIMITAS (veľkodušnosť) 

2. vytrvať ako úkon statočnosti 

PATIENTIA (trpezlivosť) 

PERSEVERANTIA (vytrvalosť) 

V
áš

n
e 
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y
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túžby a potešenia 

týkajúce sa hmatu 

TEMPERANTIA 

(miernosť) 

VERECUNDIA (stud) 

HONESTAS (počestnosť) 

1. výživa 

a) pokrmy 

ABSTINENTIA 

(odriekanie) 

b) nápoje 

SOBRIETAS 

(triezvosť) 

2. plodenie 

a) hlavné 

potešenie 

z pohlavného 

spojenia 

CASTITAS  

(čistota) 

VIRGINITAS 

(panenstvo) 

b) vedľajšie 

potešenie 

v telesných 

dotykoch 

PUDICITIA 

(cudnosť) 

túžby týkajúce sa iných potešení 

ako hmatu 

1. vnútorné hnutia duše 

a) pohyb vôle pohnutej z návalu 

vášne  

CONTINENTIA (zdržanlivosť) 

b) pohyb nádeje a odvahy 

HUMILITAS (pokora) 

c) pohyb hnevu tiahnuci 

k pomste 

MANSUETUDO (vľúdnosť) 

CLEMENTIA (tichosť) 

2. vonkajšie hnutia a úkony tela 

MODESTIA (skromnosť) 

STUDIOSITAS (snaživosť, 

vedychtivosť)  

EUTRAPELIA (spoločenská 

nenútenosť) 

3. vonkajšie veci 

a) nevyhľadávať zbytočné 

PARCITAS (šetrnosť) 

SE SUFFICIENTIA (sebestačnosť) 

b) nevyhľadávať príliš vyberané 

MODERATIO (skromnosť) 

SIMPLICITIA (jednoduchosť) 
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Tomáš nedefinuje presný počet pridružených cností, čo jeho 
koncepcii dáva rozmer otvoreného systému, nakoľko podstatnými 
pre stanovenie cnosti v istej matérii sú iba zvláštny predmet alebo 
matéria vášní alebo činností, ich podriadenie rozumu a zameranie 
k dobru. 

Teologálne cnosti3.2.5. 

Ak by jediným dobrom človeka bolo, aby si zariadil život na zemi 
s ohľadom na vnútrosvetské ciele, ľudské cnosti by boli dostačujúci-
mi, aby si ich prostredníctvom zaistil osobný i spoločenský úspech. 
Podľa Tomáša však človek nevystupuje len ako občan spoločenstva 
ľudí, s ktorými spolupracuje na vytváraní a zveľaďovaní spoločného 
dobra, ale aj ako adept na občianstvo v nebeskej vlasti, ktoré je záru-
kou večného a dokonalého šťastia. Dosiahnutie dokonalej blaženosti 
ako posledného cieľa ľudského života presahuje ľudské schopnosti, 
no napriek tomu Boh človeka k tomuto cieľu uspôsobil, a to tak, že 
ľudskú prirodzenosť urobil účastnou na prirodzenosti božskej.330 
Táto intímnejšia forma participácie na Božom živote sa začína darom 
cnostných habitusov úmerných nadprirodzenému cieľu. Ide o tzv. 
teologické alebo teologálne cnosti (virtutes theologicae)331, ktoré ude-

330 Porov. STh I-II, 62, 1 ad 1.
331 Podobne ako v prípade kardinálnych cností, aj tu nadväzuje Tomáš na tradíciu 

kresťanských autorov, ktorí trojici cností viery, nádeje a lásky pripisovali význam-
nú úlohu. Podľa Weismayera ako prvý sa o troch cnostiach, tzv. „svätej triáde“ 
(he hagía triás) zmieňuje Klement Alexandrijský v Stromateis 4, 54, 1. Nadviazal 
naňho Augustín, ktorý označuje vieru, nádej a lásku za súhrn „religio“. Pojem 
„teologické cnosti“ (virtutes theologicae) používaný aj Tomášom sa udomácnil 
počiatkom 13. storočia (porov. Weismayer, J.: Život v plnosti. Dějiny a teologie du-
chovního života, s. 37-38). Súčasní teológovia sa prikláňajú k označeniu „teologál-
ne“ alebo „božské“ cnosti, pretože „teologické“ by znamenalo, že sa týkajú náuky 
o Bohu, kým slovo „teologálne“ hovorí, že sa týkajú Boha, že ich predmetom je 
Boh (porov. Swieżawski, S.: Nový výklad sv. Tomáše, s. 171). Výraz „teologálne 
cnosti“ používa v našom kontexte napríklad Kuric (Kuric, M.: O ľudskej voľbe: 
podľa Tomáša Akvinského,s. 87) alebo Kútny (Kútny, I.: Problematika nábožen-
skej slobody. Deklarácie v delineačných aspektoch, s. 73). Preklad „božské cnosti“ 
uprednostňuje Šprunk (Tomáš Akvinský o lásce (výběr otázek z Teologické sumy), 
s. 124, poznámka a), ako aj Soukup a kol. v českom preklade Teologickej sumy 
z rokov 1937-40.
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ľuje človeku Boh, aby zdokonaľovali jeho schopnosti pre dosiahnutie 
večného šťastia. 

Názov „teologálne cnosti“ vyjadruje, že ich bezprostredným 
predmetom je samotný Boh (na rozdiel od morálnych cností, kto-
rých bezprostredným predmetom sú stvorené hodnoty), že Boh je ich 
jediným darcom a príčinou a nakoniec že o ich existencii vieme len 
z Božieho zjavenia vo Svätom písme.332 Viera (fides) je darom, milos-
ťou daným zdokonalením rozumu, pridáva rozumu nadprirodzené 
zásady, ktoré vďaka božskému svetlu pojme. Skrze cnosť viery má člo-
vek prístup k Božím tajomstvám a k podstate vedenia o poslednom 
cieli, ktoré sú predpokladom pre nadprirodzenú blaženosť. Tak ako 
sa človek nemôže usilovať o cieľ, ktorý nepozná, nemôže sa ani snažiť 
o cieľ, ktorý nemiluje a v ktorého dosiahnutie nedúfa. Preto nádej 
(spes) a láska (caritas) zdokonaľujú vôľu, a to tak, že nádej uspôsobuje 
vôľu k nadprirodzenému cieľu a láska k tomuto cieľu vôľu zameriava 
a zariaďuje aj čo do duchovného spojenia.333 Tomáš sa k detailnej 
analýze troch teologálnych cností vracia v Secunda Secundae, kde im 
venuje prvých 46 otázok, čo iba potvrdzuje, že štruktúru klasickej 
gréckej náuky o cnosti zapojil do kresťanského videnia sveta a dal jej 
dynamizmus najvyššieho dobra, ktoré identifikoval s Bohom.

Vliate morálne cnosti3.2.6. 

V pohybe návratu k Bohu prostredníctvom morálneho zdokonaľo-
vania človeka majú podľa Tomáša teologálne cnosti nezastupiteľné 
miesto. Z pohľadu človeka však dochádza k istému napätiu vo vnútri 
jeho sebachápania. Cnosti viery, nádeje a lásky totiž z jeho strany vy-
žadujú receptivitu a otvorenosť prijať niečo, čo ho transcenduje, kým 
prirodzené morálne cnosti boli postavené na jeho vlastnej aktivite, 
od ktorej záviselo ich nadobudnutie. Okrem toho majú získané cnosti 
svoje vlastné predmety a keďže platí zásada, že účinky musia byť svo-
jim príčinám a pôvodom primerané, skutky nimi vykonávané vedú 

332 Porov. STh I-II, 62, 2.
333 Porov. STh I-II, 62, 4. 
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k dosahovaniu prirodzených cieľov.334 Aký je teda význam ľudských 
skutkov vo vzťahu k nadprirodzenému cieľu? 

Tomáš aj v tomto ohľade zachováva vernosť včleneniu priro-
dzeného prístupu do prístupu teocentrického. Podľa neho spolu 
s teologálnymi cnosťami dostáva človek vliate morálne cnosti, ktoré 
ho uschopňujú konať dobre vo vzťahu k nadprirodzenému cieľu, 
ale nemajú Boha ako priamy predmet. K Bohu sa však vzťahujú ne-
priamo cez modifikáciu skutkov, ktoré ich zásluhou môžu slúžiť ako 
prostriedky k realizácii nadprirodzeného cieľa. Bez vliatych cností 
by človek nemohol konať skutky vedúce k večnému životu.335 Je to 
zrejmé aj z toho, že ich sprevádza prítomnosť lásky (caritas), ktorá 
robí skutky záslužnými a podriadenými poslednému cieľu ľudského 
života. Pre porovnanie získaných a vliatych morálnych cností Tomáš 
uvádza, že mierou alebo kritériom skutkov, ktoré sú zamerané na po-
sledný cieľ ako objekt lásky, je Boh, kým mieru ľudských skutkov 
stanovuje rozum.336 V praxi sa skutok získanej morálnej cnosti a vlia-
tej morálnej cnosti nelíši matériou, ktorou sú napríklad pri cnosti 
miernosti v oboch prípadoch pocity slasti viažuce sa na hmatový 
zmyslový vnem, ale odlišná forma účinku alebo aktu, ktorá je daná 
buď podľa božskej miery alebo miery rozumu. Vliata miernosť hľa-
dá stred podľa kritérií božského zákona, ktoré sa situujú v poriadku 
posledného cieľa, získaná miernosť svoj stred stanovuje podľa nižších 
kritérií rozumu vo vzťahu k dobru prítomného života.337

Avšak rovina života milosti sa nevyčerpáva len teologálnymi 
cnosťami. Tomáš do svojej systematizácie nadprirodzeného života 
zapája aj ďalšie úrovne a etapy, ktorými sú na svedectve evanjelií za-
ložené dary Ducha Svätého a blahoslavenstvá. Dary Ducha Svätého 
(dona) predstavujú podobne ako mravné cnosti operatívne habitusy, 
to znamená, že zdokonaľujú človeka k dobrému konaniu.338 Na rozdiel 
od cností sa však prostredníctvom darov človek zdokonaľuje k poslú-

334 STh I-II, 63, 3.
335 STh I-II, 109, 5.
336 De virtutibus I, 10 ad 10. Porov. STh I-II, 63, 2. 
337 Nam temperantia infusa exquirit medium secundum rationes legis divinae, quae 

accipiuntur ex ordine ad ultimum finem; temperantia autem acquisita accipit me-
dium secundum inferiores rationes, in ordine ad bonum praesentis vitae (De virtu-
tibus I, 10 ad 8).

338 Porov. STh I-II, 68, 1.
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chaniu Ducha Svätého, kým v prípade morálnych cností išlo o poslú-
chanie rozumu.339 Dar rozumu (intellectus), zdokonaľuje špekulatívny 
rozum k vnímaniu pravdy a k rovnakému úkonu je zdokonaľovaný aj 
operatívny, praktický rozum skrze dar rady (consilium). K správnemu 
úsudku je špekulatívny rozum uspôsobený darom múdrosti (sapien-
tia) a praktický darom vedenia (scientia). Žiadostivosť voči druhému 
upravuje nábožnosť (pietas) ako cnosti spravodlivosti zodpovedajúci 
dar, žiadostivosť k sebe samému zasa dar sily (fortitudo), ak ide o veci 
alebo záležitosti uvádzajúce do nebezpečenstva, a dar bázne (timor) 
proti nezriadenej dychtivosti.340 

Život milosti dotvárajú a človeka k Bohu najväčšmi približujú 
blahoslavenstvá (beatitudines). Ako už ich názov a tiež v evanjeliách 
zaznamenané znenie naznačuje, blahoslavenstvá sú akési línie nad-
prirodzeného života, ktoré vypovedajú o poslednom cieli človeka 
a sú priamo týmto cieľom.341 Dokonalú blaženosť teda podľa Tomáša 
môžu dúfať tí, ktorí budú prospievať v skutkoch cností a darov, vďaka 
ktorým sa človek vnútorne vplyvom Božej milosti uspôsobuje pre bu-
dúcu blaženosť.342 Osem blahoslavenstiev vyzdvihuje postoje a skut-
ky človeka, ktorý sa v mene budúcej blaženosti vzdal životného štýlu 
vyhľadávajúceho bohatstvo či pocty (blahoslavení sú chudobní v du-
chu), ktorý sa vzdal vlastnej agresie (blahoslavení tichí) a prehnaného 
pôžitkárstva (blahoslavení plačúci). Uspôsobení na budúce šťastie vo 
večnom živote sú ponajprv tí, ktorí sa venujú činnému životu a ne-
ostávajú iba pri plnení si povinností voči blížnym (blahoslavení lační 
a smädní po spravodlivosti), ale dokážu preukazovať dobrodenie aj 
nad rámec povinnosti, a to aj (a zvlášť) voči tým, ktorí to nemôžu 
odplatiť (blahoslavení milosrdní). Myseľ človeka takto nazerajúceho 
na život ostáva nepoškvrnená vášňami (blahoslavení čistého srdca) 
a ako výsledok zdokonalenia v medziľudských vzťahoch sa dostaví po-
koj (blahoslavení tí, čo šíria pokoj). Posledné, ôsme blahoslavenstvo, 
je podľa Tomáša objasnením a potvrdením ostatných, pretože tých, 
ktorí sa vydali na životnú cestu blahoslavenstiev, čaká prenasledova-
nie, potupovanie a očierňovanie v pozemskom živote, ale aj večná 

339 STh I-II, 68, 3.
340 Porov. STh I-II, 68, 4.
341 Porov. STh I-II, 69, 3.
342 Porov. STh I-II, 69, 2.
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blaženosť v nebi, ktorá presahuje všetky odmeny opísané v známych 
dobrách naznačených v druhej časti každého blahoslavenstva.343

tabuľka č. 5: prirodzený a nadprirodzený poriadok v živote viery344
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343 Porov. STh I-II, 69, 2; STh I-II, 69, 4 ad 1. 
344 Porov. Swieżawski, S.: Nový výklad sv. Tomáše, s. 172.
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prEpojEniE cností3.3. 

Prepojenie cností v rozvážnosti3.3.1. 

Delenie cností a ich diverzifikácia je sprevádzaná nemenej výraznou 
stratégiou, ktorá zodpovedá všeobecnému charakteru Tomášovej 
metafyziky konania a ktorou je zachovanie jednotnej koncepcie 
dobra. Participácia prirodzenosti na božskej dobrote odohrávajúca 
sa v kontexte dosahovania získaných cností vyžaduje ich vzájomné 
prepojenie (connexio), aby bol človek upriamený na realizáciu priro-
dzeného dobra ako komplexná a jednotná bytosť. V otázke prepojenia 
morálnych cností cituje Tomáš ako autority Ambróza345, Augustína346, 
Gregora Veľkého347 a nakoniec Cicerona, čo poukazuje na to, že myš-
lienka prepojenia cností je už staršieho dáta.348

Tomáš prepojenie cností objasňuje dvoma spôsobmi. Prvým je 
teória redundancie cností. Ide o názor, podľa ktorého každá cnosť 
preteká (redundat) do iných cností, pretože „kto môže ťažké, môže 
i ľahšie“349. Avšak viac než teória redundancie ako príčina prepojenia 

345 Connexae igitur sibi sunt concatenataeque virtutes; ut qui unam habet, plures habe-
re videatur (Ambrosius: Exp. evang. sec. Lucam V, 63).

346 Sic enim virtutes quae sunt in animo humano, quamvis alio atque alio modo sin-
gulae intelligantur, nullo modo tamen separantur ab invicem, ut quicumque fuerint 
aequales, verbi gratia, in fortitudine, aequales sint et prudentia, et temperantia, et 
justitia. Si enim dixeris aequales esse istos fortitudine, sed illum praestare prudentia; 
sequitur ut hujus fortitudo minus prudens, ac per hoc nec fortitudine aequales sunt 
quando est illius fortitudo prudentior (Augustinus Aurelius: De Trinitate VI, 4, 6). 

347 Disjunctae autem perfectae esse nequaquam possunt, quia nec prudentia vera est 
quae justa, temperans et fortis non est, nec perfecta temperantia quae fortis, justa et 
prudens non est, nec fortitudo integra quae prudens, temperans et justa non est, nec 
vera justitia quae prudens, fortis et temperans non est (Gregorius Magnus: Moralia 
XXII, I, 2). 

348 [...] si unam confessus eris te non habere, nullam esse te habiturum (Cicero, M. T.: 
Tusculanae disputationes II, 32). K vplyvu Cicerona na patristických autorov po-
rov. Davidson, I. J.: The Vita Beata: Ambrose, De Officiis 2.1-21 And the Synthesis 
of Classical and Christian Thought in Late Fourth Century, s. 199-219.

349 STh I-II, 61, 4 ad 1. Tomáš uvádza aj dva príklady. Kto vie ovládať dychtivosť kon-
frontovanú s potešením hmatu (cnosť miernosti), sa stáva schopnejším ovládať 
aj odvahu v nebezpečenstve smrti, aby nešla ponad mieru (cnosť statočnosti). 
Podobne to platí aj naopak. Kto má pevného ducha v nebezpečenstve smrti (sta-



        
87Teória cnosti

cností vyhovuje Tomášovi Aristotelov dôvod založený na kľúčovej 
úlohe cnosti rozvážnosti. 

Rozvážnosť (prudentia) je podľa Tomáša pre ľudský život naj-
potrebnejšou cnosťou (virtus maxime necessaria).350 Dôvod tohto 
označenia spočíva v tom, že práve rozvážnosť vykonáva správnu voľbu 
(rectitudo electionis), ktorá je podmienkou dobrého konania a dobré-
ho života. Preto ju Tomáš nazýva aj správny dôvod konania (recta 
ratio agibilium)351 a voliaci habitus (habitus electivus).352 Na rozdiel 
od morálnej cnosti, ktorá sa na správnej voľbe podieľa tým, že nakláňa 
k náležitému cieľu, rozvážnosť vykonáva správnu voľbu prostriedkov 
k cieľu, o ktorých radí, súdi a ktoré nariaďuje.353 Rozvážnosť je teda 
operatívny habitus týkajúci sa samotného pravidla, normy či meradla 
voľby.

Centrálne postavenie cnosti rozvážnosti v akte voľby sa odvíja 
od jej špecifického zaradenia medzi cnosťami. Esenciou je totiž rozu-
movou cnosťou, ale matériou je cnosťou morálnou, majúcou vzťah ku 
konaniu.354 To, čo špecifikuje v správnej voľbe, teda nie je dobro a zlo 
vo všeobecnosti, ale dobro a zlo pre človeka, čiže sa nezaoberá vecami 
nemennými, večnými, nutnými, ale angažuje sa v rovine zvláštneho, 
náhodného. Úsudok rozvážnosti sa týka konkrétnej situácie vzhľa-
dom na okolnosti, osoby a celok neoddeliteľných faktov, môže sa teda 
meniť z hodiny na hodinu a z osoby na osobu. 355 

Otázka správnej voľby nie je čisto záležitosťou cnosti rozvážnosti. 
Do správnej voľby je totiž zaangažovaný aj iný habitus praktického 
rozumu – synderesis, ktorý obsahuje všeobecné zásady vzťahujúce 

točnosť), je schopnejší zachovať pevnosť ducha aj proti útokom ľahko dostupnej 
slasti (miernosť).

350 Prudentia je najnutnejšou cnosťou pre ľudský život (STh I-II, 57, 5) a Tomáš pod-
čiarkuje, že má na mysli život každého človeka. Sila rozumu nemusí byť zjavná 
vo vede alebo múdrosti, ale vo veciach týkajúcich sa správnej voľby sa vyžaduje: 
In virtuoso non oportet quod vigeat usus rationis quantum ad omnia, sed solum 
quantum ad ea quae sunt agenda secundum virtutem. Et sic usus rationis viget in 
omnibus virtuosis. Unde etiam qui videntur simplices, eo quod carent mundana 
astutia, possunt esse prudentes (STh I-II, 58, 4 ad 2).

351 STh I-II, 56, 3.
352 STh I-II, 65, 1.
353 STh I-II, 65, 1.
354 De virtutibus I, 12 ad 14.
355 Porov. STh II-II, 47, 3.
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sa ku konaniu vyjadriteľné v základnej axióme – dobro treba konať, 
zlu sa treba vyhýbať.356 Synderesis však neponúka morálne riešenie 
jednotlivej a konkrétnej situácie, čím vytvára priestor pre slobodné 
sebaurčovanie človeka prostredníctvom rozumu. Túto funkciu vyko-
náva prudentia a to tak, že univerzálne zásady praktického rozumu 
aplikuje na konkrétne prípady skutkov. Jej súd ohľadom jednotlivého 
má potom povahu akéhosi „praktického sylogizmu“, kde princípy 
prirodzeného zákona vrodene dané prostredníctvom synderesis vy-
stupujú ako premisy a konkrétne okolnosti danej situácie sprostred-
kované zmyslovou skúsenosťou, pamäťou a predstavivosťou ako 
stredný člen.357 Znamená to, že vďaka úsudku rozvážnosti správna 
voľba nielenže zohľadňuje nemenné a vrodené princípy morálneho 
konania, skrze ktoré sa prirodzený zákon realizuje v ľudskom kona-
ní,358 ale aj poznanie, ktoré spoločnosť a jednotlivec získava cestou 
skúsenosti a napredovania v učení sa cnosti.359

Aplikáciou všeobecných princípov na partikulárne situácie sa 
okrem cnosti rozvážnosti zaoberá aj svedomie (conscientia). Pieper 
dokonca definuje rozvážnosť ako „situačné svedomie“,360 k čomu v is-
tej miere dospel aj McInerny, odvolávajúc sa na paralely medzi Tomá-
šovými textami o rozvážnosti a o svedomí.361 Avšak hoci aj pruden-
tia aj (predchádzajúce) svedomie napredujú podobným postupom, 
predsa len sa v svojej podstate líšia. Podľa McInernyho Tomáš vo svo-
jom ranom spise De veritate úsudok svedomia chápe ako kognitívnu 

356 De veritate XVI, 2. Porov. kapitola 2.2.1 Teória zákona v kontexte teórie dobrého 
života.

357 Němec, V.: Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského, s. 144.
358 „Ale chytrost závisí u něho na světle, které je v hloubi ducha, a je na tomto světle 

natolik závislí, že ono vchází konstitutivně do povahy chytrosti. Toto světlo je 
„přírodní zákon“, v němž jsou dány instinktivně principy lidského jednání, nej-
vyšší směry úsilí – dobrota, pravda, spravedlnost, nedotknutelnost ducha –, které 
jsou následnými výpověďmi upřesněny a převedeny do relativity, aniž se kdy je-
jich absolutní hodnota rozpadá, protože samy ustanovují povahu v její dobrotě 
a jejím trvání. To je přítomnost Tvůrce nejen v mém bytí, nýbrž i v mém jednání“ 
(Chenu, M.-D.: Tomáš Akvinský, s. 98).

359 Porov. STh II-II, 47, 15 ad 3. Porov. Langston, D. C.: Aquinas on Conscience, the 
Virtues, and Weakness of Will, odsek 2. 

360 Pieper, J.: Sulla prudenza, s. 104.
361 Porov. McInerny, R.: Ethica Thomistica. The Moral Philosophy of Thomas Aquinas, 

s. 103-113.



        
89Teória cnosti

schopnosť človeka vidieť, že konkrétny skutok je zakázaný, prikázaný 
alebo dovolený. Pravda skutku, záväzne spoznaná vo svedomí, však 
nemusí byť ešte aj chcená a následne uskutočnená. Je rozdiel medzi 
dobrom ako pravdou a dobrom ako dobrom. Inými slovami, pokiaľ 
sa dobro nestane predmetom snaživosti, všeobecné princípy, z kto-
rých jeho pravda pochádza, nie sú v plnom slova zmysle princípmi 
morálnymi alebo praktickými.362 Na to, aby sa nimi stali, aby sa dobro 
rozumu stalo aj dobrom snaživosti, potrebuje byť snaživosť zdoko-
nalená morálnymi cnosťami. Zároveň s nimi však musí rásť i cnosť 
praktického intelektu, prudentia, ktorá, ako to vyjadruje Torrell, 
preberá štafetu po akte svedomia, aby aplikovala toto poznané dobro 
v bezprostrednom riadení konania.363 Cnosť rozvážnosti síce človeka 
uschopňuje k nasledovaniu úsudku svedomia, ale výsledné slovo má 
slobodné rozhodovanie. Vôľa sa k poznanému a želanému cieľu na-
kloní prostredníctvom aktu voľby, v ktorom zdokonalená morálnymi 
cnosťami vydáva súhlas s prostriedkami navrhnutými rozumom 
zdokonaleným cnosťou rozvážnosti.364 To vedie k vonkajšiemu vyko-
naniu skutku, pričom ľudské sily, ktoré sa do realizácie skutku zapoja, 
sú taktiež zdokonalené primeranými cnosťami. Úloha ostatných 
morálnych cností mimo rozvážnosti je teda napomáhať jednotlivým 
schopnostiam konať podľa správnej voľby. Ak je referenciou rozum-
nosti habitus prvých princípov praktického rozumu na jednej strane 
a skúsenostné poznanie na strane druhej, aplikácia pravidla rozumu 
na konkrétny skutok sa bude vždy odvíjať v závislosti od cieľa, ku 
ktorému tiahne vôľa. Hoci sa rozvážnosť nevyjadruje k samotnému 
cieľu, pretože ten je stanovený prirodzeným rozumom ako dobro, 
spravuje prostriedky vedúce k cieľu a vydáva príkaz k realizácii kon-
krétneho skutku.365 V pravom zmysle slova je preto rozvážny ten, kto 

362 McInerny, R.: Ethica Thomistica. The Moral Philosophy of Thomas Aquinas, 
s. 107.

363 Porov. Torrell, J.-P.: Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, s. 421. 
364 Preto sa úsudok svedomia môže líšiť od úsudku voľby, ktorá spočíva v aplikácii 

poznania na afektívne hnutie. Tomáš uvádza príklad človeka, ktorý skúma sprá-
vanie, ktoré si chce osvojiť, a vo svetle princípov usúdi, že ide o zlé správanie, ale 
keď vstúpi do praktických aplikácií, z každej strany vyvstáva množstvo okolností 
určujúcich skutok, zvlášť jeho príjemnosť, a tak zmyselnosť zaviaže rozum zabrá-
niac jeho verdiktu vyústiť do voľby (porov. De Veritate XVII, 1 ad 4).

365 STh II-II, 47, 6.
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správne radí, súdi a rozkazuje v perspektíve dosiahnutia správneho 
cieľa života ako celku,366 nie ten, kto využíva rozvážnosť pre dosiah-
nutie zlých cieľov, ani ten, kto síce dosahuje dobré ciele, ale len par-
ciálneho charakteru, ani ten, kto sa síce zameriava na dobrý cieľ, ale 
neúčinne rozkazuje snaživosti. Prostriedky, ktoré v perspektíve cieľa 
vyberá prudentia, musia byť nielen užitočné pre dosiahnutie cieľa, 
ale zároveň musia toto dobro dosahovať správnym, teda morálne 
prijateľným spôsobom.367 Nestačí smerovať k dobrému cieľu, ale je 
nutné k dobrému cieľu smerovať dobre. „Morálna kvalifikácia voľby 
totiž implikuje mravnú kvalitu tak cieľa, ako aj prostriedkov, a preto 
sú potrebné mravné čnosti, ktoré inklinujú vôľu k správnemu cieľu, 
ako aj prezieravosť [prudentia], ktorá prikazuje použiť iba morálne 
prijateľné prostriedky.“368 V akte voľby teda rozvážnosť garantuje 
správnosť použitých prostriedkov k cieľu a jednotlivé mravné cnosti 
človeka k tomuto cieľu orientujú.369 

Pôsobenie cnosti rozvážnosti sa netýka len špecifikácie mravne 
dovolených prostriedkov na dosiahnutie stanoveného cieľa, ale istým 
spôsobom aj cieľov mravných cností so zreteľom na determináciu 
príslušného stredu (medium).370 K dobrému cieľu totiž vedú aj ne-
čestné prostriedky a rozvážnosť musí zaručovať správnosť každého 
jednotlivého kroku smerujúceho k cieľu. Až keď bude zrejmé, aký 
druh konania sa bude v danej situácii rátať ako cnostný, možno začať 
úvahu o najvýhodnejších a najlepších prostriedkov vedúcich k cie-
ľu.371 Analýza dostupných prostriedkov je preto v porovnaní s urče-
ním toho, čo v rámci cnosti bude v konkrétnom prípade a vzhľadom 
na konkrétneho jednotlivca racionálnym stredom, sekundárna. 
Úloha rozvážnosti vzhľadom na stred morálnych cností, v ktorom 
sa dosahuje miera rozumu, spočíva v tom, že rozvážnosť ostatným 
morálnym cnostiam stred vtláča, kým morálne cnosti majú stred 

366 STh II-II, 47, 13.
367 STh I-II, 57, 5.
368 Kuric, M.: Lexikografická analýza pojmu electio v diele Tomáša Akvinského, s. 72.
369 STh I-II, 65, 1.
370 Kuric, M.: O ľudskej voľbe: podľa Tomáša Akvinského, s. 69.
371 Porov. Porter, J.: The Recovery of Virtue: the relevance of Aquinas for Christian eth-

ics, s. 159.
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vtlačený.372 Prudentia teda rozhoduje o substanciálnom cieli cností, 
o tom, čo predstavuje stred cností v konkrétnom prípade, teda ako 
konkrétne sa ľudské dobro vzhľadom na formálny princíp synderesis 
uskutoční a naplní skutkovým obsahom. „Prirodzený rozum, fungu-
júci ako synderesis, generuje princíp, že dobrom ľudskej osoby je byť 
v zhode s rozumom. Prudentia, ktorá berie do úvahy indivíduum, 
špecifiká jeho charakteru a okolností, determinuje, čo konkrétne pre 
tohto jedinca znamená byť v zhode s rozumom; túto činnosť pru-
dentia vykonáva v a cez určenie stredu cností relatívnych indivíduu 
a požiadavkám rovnosti a všeobecnosti dobra.“373 

V kontexte problematiky o prepojení cností v rozvážnosti možno 
povedať, že morálne cnosti nemôžu byť bez rozvážnosti, lebo určuje 
ich recta ratio, ako ani rozvážnosť nemôže byť bez morálnych cnos-
tí, lebo bez tejto cnostnej dispozície by nedokázala človeka pohnúť 
k správnemu konaniu. Z tohto dôvodu je rozvážnosť prepojená 
s ostatnými morálnymi cnosťami, ako aj morálne cnosti medzi sebou, 
nakoľko prostredníctvom rozvážnosti participujú na rozume. 

Prepojenie cností v láske3.3.2. 

Prirodzené získané cnosti, hoci skutočné vďaka ich prepojeniu 
s rozvážnosťou, predsa len nie sú dokonalé, lebo neumožňujú člo-
veku dosahovať dobro nadprirodzenej povahy, len dobro prirodze-
né. Napriek tomu sa cnostný alebo aktívny život považuje za cestu 
k večnému šťastiu a „ak je cnosť cestou k šťastiu, čo iné môže byť, ak 
nie zvrchovanou láskou k Bohu?“374 Považovanie lásky za základný 
morálny postoj človeka hľadajúceho Boha a smerujúceho k nemu 
viedlo Augustína k vymedzeniu štyroch kardinálnych cností ako 
štyroch stavov lásky. Miernosť je podľa neho láska odovzdávajúca sa 
milovanému predmetu, statočnosť láska znášajúca všetky protiven-

372 Idem ergo est medium prudentiae et virtutis moralis; sed prudentiae est sicut impri-
mentis, virtutis moralis sicut impressi (De virtutibus I, 13).

373 Porter, J.: The Recovery of Virtue: the relevance of Aquinas for Christian ethics, 
s. 162. 

374 Quod si virtus ad beatam vitam nos ducit, nihil omnino esse virtutem affirmaverim, 
nisi summum amorem Dei (Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae 
et de moribus Manichaeorum I, XV, 25).
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stvá kvôli milovanému predmetu, spravodlivosť je láska podriadená 
milovanému predmetu a nakoniec rozvážnosť je láska vykonávajúca 
spravodlivú voľbu toho, čo môže byť užitočné, inými slovami láska 
spravodlivo rozlišujúca, čo nám môže pomôcť v tom, aby sme sa 
dostali k milovanému predmetu, a čo nás od toho môže odvrátiť.375 
Láska k Bohu musí byť zvrchovaná ponad všetko – miernosť ako jej 
prejav ju umožňuje zachovať čistú a bezúhonnú, statočnosť nenechá 
túto lásku zlomiť nijakou prekážkou, spravodlivosť bráni v tom, aby 
sa človek stal otrokom nejakého stvorenia a rozvážnosť zachováva 
bdelosť v rozlišovaní, aby človek nepodľahol ilúzii alebo klamstvu. 
Všetko toto vytvára jednu dokonalosť človeka, vďaka ktorej sa mu 
dostane výsady tešiť sa z pravdy a nedotknuteľnosti.376

Kardinálne cnosti sa v tomto Augustínovom poňatí posunuli 
do roviny, v ktorej posledným cieľom nie sú len dobrá dosiahnu-
teľné prirodzenými schopnosťami človeka, ale Boh ako zvrchované 
dobro dosiahnuteľné zvrchovanou láskou. Tomáš ďalej rozvíja tieto 
Augustínove myšlienky, avšak nie v zmysle, že každá morálna cnosť 
je v ráde dosahovania nadprirodzeného cieľa esenciálne láskou, ale 
že všetky cnosti na láske nejako závisia,377 čím sa vytvára platforma 
vzájomného prepojenia cností v láske. 

V slovníku scholastického myslenia sa pojem láska v jej vrcholo-
vej podobe, tzv. caritas, sémanticky vzťahuje na niečo obzvlášť drahé, 
cenné, hodnotné.378 To najhodnotnejšie je podľa Tomáša priateľstvo 
človeka s Bohom, spoločenstvo lásky s ním.379 Spoločenstvo s Bohom 
je pre človeka cieľom, ktorý nedosiahne bez Božej milosti. Láska je 
preto človeku vliata Duchom Svätým, ktorý je láskou Otca a Syna 
a caritas je podielom tejto lásky.380 Keďže láska je vliata cnosť, jej veľ-

375 Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeo-
rum I, XV, 25.

376 Augustinus Aurelius: De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeo-
rum I, XXV, 46.

377 STh I-II, 62, 2 ad 3.
378 Pojmom „láska“ prekladáme aj iné latinské pojmy, medzi nimi amor ako tiahnutie 

všetkého živého k svojmu naplneniu, amicitia ako habitus priateľstva, dilectio ako 
racionálna voľba predmetu tiahnutia a caritas ako vrchol lásky. Porov. McEvoy, J.: 
Amitié, attirance et amour chez s. Thomas d’Aquin, s. 386.

379 STh II-II, 23, 1.
380 STh II-II, 24, 3.
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kosť nezávisí na stave prirodzenosti či na miere ľudských schopností, 
ale len na vôli Boha.381 

Človek vlastniaci lásku caritas prežíva skúsenosť, ktorú Tomáš 
opisuje v otázke o účinkoch lásky. V prvom rade láska zjednocuje 
milujúceho s predmetom jeho lásky.382 Táto duchovná jednota (unio) 
je možná vďaka tomu, že láska pretvára a vedie vôľu k cieľu, ktorým je 
Boh.383 Rozum a vôľa však nie sú dve odlišné entity, ale dve schopnosti 
jednej duše384, preto je duša prostredníctvom lásky premenená nielen 
v dimenzii vôle, ale vo všetkých svojich dimenziách; to znamená, že 
intelektívna schopnosť duše profituje s voluntaristického spojenia 
s Bohom a intelekt je osvietený novým druhom múdrosti, čo Tomáš 
nazýva konaturalizácia.385 Láska vytvára spoločenstvo poznávajúcej 
prirodzenosti s božskou pravdou386 a prostredníctvom múdrosti 
dosahuje, preniká a riadi všetky naše skutky orientujúc ich k Naj-
vyššiemu dobru. Tomáš teda poukazuje na to, že s láskou získaný dar 
múdrosti otvára úplne nový horizont v poznávaní Boha i v ľudskom 
chápaní božského, a to horizont osobného vzťahu s Bohom, horizont 
preniknutia a impregnovania sa božským a horizont vnímania i cíte-
nia vecí v úplne novom svetle, čo McEvoy považuje za superlatívnu 

381 STh II-II, 24, 3. Hoci sa pod pojmom láska skrýva primárne láska človeka k Bohu, 
caritas sa podľa Tomáša vzťahuje tiež na všetko, čo človek miluje kvôli Bohu. Člo-
vek kvôli Bohu miluje v prvom rade sám seba a láska k sebe je dokonca vzorom 
lásky k druhému. Preto caritas zaväzuje človeka milovať seba viac ako blížneho. 
Jednota bytia každého je totiž fundamentálnejšia ako jednota s druhým realizo-
vaná láskou.

382 STh I-II, 28, 1.
383 STh I-II, 62, 3.
384 Porov. STh I, 79, 1; STh I, 82, 3; STh I, 89, 4.
385 Myšlienku konaturálnosti Tomáš prevzal od Pseudo-Dionýza Areopagitu, ktorý 

v spise O Božích menách naznačuje rozdiel medzi poznaním božského vo svetle 
rozumu a jeho prežitím: „[Hierotheus] to buď prevzal od posvätných teológov, ale-
bo získal ako výsledok hĺbavého rozboru Výrokov po ich dlhodobom a starostlivom 
štúdiu. Alebo mu to bolo zjavené nejakým najbožskejším vnuknutím, kedy božské 
nielen poznával, ale tiež prežíval. Vtedy na základe prežívanej a vo vzťahu k nemu 
opätovanej sympatie, ak sa to tak dá vyjadriť, dosiahol dokonalosť v jej nenaučiteľ-
nej a tajuplnej jednote a viere“ (Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jmé-
nech 2, 9).

386 Tomáš poukazuje na duchovnú jednotu, ktorú vytvára duša človeka s Bohom ci-
tujúc Pavla: [...] kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch (1 Kor 6,17). 
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formu intimity.387 Preto za druhý účinok cnosti lásky prejavujúcej sa 
v živote človeka považuje Tomáš vzájomné prebývanie (mutua inha-
esio).388 Podľa Gilsona konaturálnosť vyplývajúca z priateľskej lásky 
Boha a človeka je niečo ako anticipácia večnej blaženosti. Toto pria-
teľstvo znamená „mať účasť na Božom živote, mať preňho hodnotu, 
znamenať niečo v jeho živote a vedieť to“389. Tretím účinkom lásky 
je vytrženie (extasis).390 Pojem, ktorý na lásku k Bohu vzťahoval aj 
Pseudo-Dionýz Areopagita391, chce povedať, že človek je tak prenik-
nutý láskou, že vychádza zo seba a zabúda na všetko ostatné okrem 
objektu svojej lásky. Nakoniec sa láska prejavuje aj horlivosťou (zelus) 
snahy vylúčiť všetko, čo láske odporuje.392 

Definícia cnosti ako ordo amoris naznačila, že lásku, ktorú má 
človek voči Bohu, má rozšíriť i na svojich priateľov, ba dokonca 
všetkých ľudí, pretože tiež patria Bohu a je v nich milovaný Boh. 
Úkon, ktorým je milovaný Boh, a úkon, ktorým je milovaný človek, 
sú druhovo totožné a preto jeden „habitus lásky (caritas) je zamera-
ný nielen k milovaniu (dilectio) Boha, ale tiež k milovaniu (dilectio) 
blížneho“393. 

Opísaná skúsenosť lásky, ktorá v človeku produkuje ako účinky 
jednotu, vzájomné prebývanie, vytrženie a horlivosť, sa premieta 
do života človeka tak, že sa v konkrétnom konaní nenechá viesť 
ničím iným ako Bohom.394 Preto vliate morálne cnosti v spojitosti 
s teologálnou cnosťou lásky obohacujú morálny život človeka o nový 
rozmer, na ktorý upozornil Augustín, keď vyšpecifikoval jednotlivé 
cnosti ako stavy lásky.395 Tomáš sa stotožňuje s Augustínovým tvrde-
387 Porov. McEvoy, J.: Amitié, attirance et amour chez s. Thomas d’Aquin, s. 390.
388 STh I-II, 28, 2.
389 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 

s. 426.
390 STh I-II, 28, 3. 
391 Pseudo-Dionýsios Areopagita: O božských jménech 4, 10.
392 STh I-II, 28, 4.
393 STh II-II, 25, 1.
394 STh II-II, 23, 6.
395 Napríklad rozvážnosť je pod vplyvom lásky schopná zameriavať človeka na po-

sledný cieľ a správne rozlišovať skutky vhodné ako prostriedky k tomuto cieľu 
(STh II-II, 49, 6). Okrem toho, alebo skôr ako dôsledok toho, rozvážnosť v spo-
jitosti s láskou poskytuje človeku ochranu proti tomu, čo Tomáš nazýva falošná 
rozvážnosť (prudentia falsa), to znamená proti falošnému používaniu rozumu 
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ním, že láska, ktorá skrze Ducha človeka pripodobňuje Bohu, riadi 
ostatné cnosti k božskému dobru, avšak na rozdiel od neho si ne-
myslí, že cnosti bez lásky neexistujú, resp. že sú len pyšné neresti.396 
Podľa Tomáša morálne cnosti môžu existovať i bez spojitosti s láskou, 
sú skutočnými, avšak nemožno ich považovať za dokonalé, lebo nás 
uspôsobujú len k dosahovaniu prirodzených cieľov. Dokonalé cnosti 
sú cnosti, ktoré nás upriamujú k poslednému a definitívnemu cieľu 
ľudského života, ktorým je Boh. Preto v konečnom dôsledku niet 
dokonalej cnosti bez lásky.397 Na druhej strane však Tomáš nástojí, 
že dokonalosť vyžaduje dobre vykonané dobré dielo.398 Dobré skutky 
dokáže človek vykonať prostredníctvom vliatych cností, ale vykonať 
ich dobre vyžaduje prítomnosť ľahkosti konania, čo však je ovocím 
dlhotrvajúceho opakovania skutkov. Keďže vliate cnosti nevznikajú 
praxou, ale sú vlievané spolu s láskou, nemajú túto ľahkosť a úkony 
vliatych cností môžu byť niekedy sprevádzané ťažkosťami, najmä 
ak boli predchádzané skutkami opačného zamerania.399 Preto plne 
cnostná osoba nemôže byť bez prítomnosti získaných cností, ktoré 

na dosiahnutie cieľa, ktorý je nejakým limitovaným dobrom ľudského života a nie 
je finálnym naplnením človeka (STh II-II, 47, 13).

396 Augustín zastáva v tejto otázke radikálnejšie stanovisko, keď tvrdí, že cnosti bez 
lásky, čiže cnosti, ktoré prostredníctvom lásky nie sú vztiahnuté na Boha a slúžia 
len prirodzeným cieľom, etiam tunc inflatae ac superbae sunt, ideo non virtutes, 
sed vitia iudicanda sunt [„sú len naduté a pyšné vlastnosti, skôr neresti ako cnos-
ti“] (Augustinus Aurelius: De civitate Dei XIX, 25). Podľa Augustína „ľudská pri-
rodzenosť bez nadprirodzeného momentu je insuficientná dosiahnuť beatam vi-
tam. Cnostný život je preto neodmysliteľný bez pravého náboženstva. [...] Všetko 
ľudské úsilie po dokonalejšom živote a prirodzená túžba po blaženosti musia byť 
inkorporované do kresťanského spôsobu života“ (Vašek, M.: Aurelius Augustinus. 
O vôli, milosti a predurčení, s. 142).

397 STh II-II, 23, 7. Získané i vliate cnosti sú pravé, ale získané cnosti uspôsobujú 
človeka vzhľadom k nejakému partikulárnemu cieľu, a preto sú cnosťami v limito-
vanom, nie absolútnom zmysle. Naopak, vliate cnosti (teda cnosti v spojení s lás-
kou) sú svojou povahou nielenže pravé, ale aj dokonalé, lebo uspôsobujú človeka 
k poslednému cieľu ako takému, sú teda nazývané cnosťami absolútne (porov. 
STh I-II, 65, 2). Dokonalým simpliciter je možno nazývať iba toho, kto je dokona-
lým v láske (porov. De perfectione spiritualis vitae I). 

398 STh I-II, 65, 4.
399 Et similiter habitus moralium virtutum infusarum patiuntur interdum difficulta-

tem in operando, propter aliquas dispositiones contrarias ex praecedentibus actibus 
relictas (STh I-II, 65, 3 ad 2).
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vykoreňujú predošlé nerestné dispozície a robia jej konanie ľahkým 
a radostným. Tomáš preto navrhuje model tzv. plnšej cnosti (plenior 
virtus) ako výslednice spojenia prirodzenej a vliatej cnosti.400 Plnšia 
cnosť je dokonalé vyjadrenie cnosti v človeku. Vliata a získaná cnosť 
potom nie sú dva habitusy toho istého druhu, ale „úkony vychádza-
júce z vliateho habitusu [...] utvrdzujú doterajší habitus, podobne ako 
lieky užité zdravým človekom nespôsobujú nové zdravie, ale utužujú 
doterajšie zdravie“401. Napriek tomu ani plnšia cnosť nespôsobí, že 
človek úplne prestane pociťovať vášne nakláňajúce k zlu, nie je však 
nimi hýbaný nekontrolovane. Získané cnosti vďaka častému opa-
kovaniu skutkov, ktorými človek k cnosti navykal, privedú človeka 
k tomu, aby tieto vášne natoľko nepociťoval, ale hlavne aby im odo-
lával. Na druhej strane vliate cnosti spôsobujú, že človek neomylne 
a tak dlho, kým trvá vliata cnosť, odoláva vášňam nakláňajúcim k zlu, 
hoci tieto sú pociťované.402 Plnšia cnosť teda spája obe tieto cnosti, 
čím človeku napomáha, aby bol trvale a pevne zameraný na dobro.

Otázka prepojenia cností človeka orientovaného nielen na získa-
vanie prítomných dobier, ale aj na dosahovanie večnej blaženosti, sa 
posúva do roviny, kde musí integrovať jednotlivé trajektórie ľudskej 
orientácie na dobro. Zacielenie aktivít človeka na najvyššie dobro 
(summum bonum), ako aj integritu jednotlivých cností, dáva vliata 
cnosť lásky. Láska k Bohu riadi ostatné cnosti, vrátane nádeje a lásky, 

400 Ako príklad uvádza príčinlivosť (industria) ako súčasť rozvážnosti. Ako vliata 
cnosť má industria poučenie o všetkom, čo sa týka spásy, ale keďže človek má 
mať príčinlivosť a starosť aj o iné veci patriace k ľudskému životu, potrebuje i zís-
kanú verziu tejto cnosti, ktorá nie je vo všetkých obdarených milosťou. Industria 
zahrňujúca obe charakteristiky je potom plnšou príčinlivosťou. [... ] duplex est 
industria. Una quidem quae est sufficiens ad ea quae sunt de necessitate salutis. Et 
talis industria datur omnibus habentibus gratiam, quos unctio docet de omnibus, 
ut dicitur I Ioan. II. Est autem alia industria plenior, per quam aliquis sibi et aliis 
potest providere, non solum de his quae sunt necessaria ad salutem sed etiam de qui-
buscumque pertinentibus ad humanam vitam. Et talis industria non est in omnibus 
habentibus gratiam (STh II-II, 47, 14 ad 1).

401 [...] actus qui producuntur ex habitu infuso, non causant aliquem habitum, sed con-
firmant habitum praeexistentem, sicut medicinalia remedia adhibita homini sano 
per naturam, non causant aliquam sanitatem, sed sanitatem prius habitam corro-
borant (STh I-II, 51, 4 ad 3).

402 De virtutibus I, 10 ad 14.
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k poslednému cieľu, k jednote s Bohom. Význam lásky sa zračí aj 
v Tomášových formuláciách. Láska je podľa neho:

motorom cností ( − motor virtutum), lebo vzbudzuje skutky 
všetkých cností a pohýna ich k svojmu cieľu403; 
cieľom cností ( − finis virtutum), pretože „všetky ostatné cnosti za-
meriava k svojmu cieľu“404;
matkou cností ( − mater virtutum), „lebo na základe snaženia o po-
sledný cieľ počína [svojím pôsobením] úkony ostatných cnos-
tí“405;
základom a koreňom cností ( − fundamentum et radix virtutum), 
pretože „pevne drží a živí všetky ostatné cnosti“406; 
formou cností ( − forma virtutum), „nie ako ich vzor (exemplariter), 
ani ako ich esencia (essentialiter), ale skôr ako ich príčina (effi-
cienter), pokiaľ totiž všetkým dáva formu“407. Dať formu mravné-
mu úkonu znamená dať mu cieľ, čiže láska neničí ani nevymieňa 
vlastnú partikulárnu povahu jednotlivých cností, ale ako cieľová 
príčina pohýna cnosti k ich cieľu tým, že skutok cnosti obohacuje 
o novú motiváciu, ktorou je láska k Bohu. Tak sa láska k Bohu 
stáva formálnym cieľom každého skutku cnosti.408

403 De virtutibus II, 3.
404 STh II-II, 23, 8 ad 3.
405 STh II-II, 23, 8 ad 3.
406 STh II-II, 23, 8 ad 2.
407 STh II-II, 23, 8 ad 1.
408 STh II-II, 23, 8. 



U č e n i e  s a  c n o s t i4 .  

Habituácia ako procEs učEnia sa cnostiam4.1. 

Zárodky cností a 4.1.1. habitusy

Otázka učenia sa cnosti u Tomáša úzko súvisí so všeobecnejšou otáz-
kou vzniku prirodzených foriem. Tomáš koncentruje názory na uve-
denú problematiku do troch teórií. 

Podľa Platóna ako predstaviteľa prvej teórie cnosti preexistujú 
v ľudskej duši skrze participáciu na oddelených formách. Jediná úloha 
externej príčiny v tejto koncepcii spočíva v tom, že tieto formy neja-
kým spôsobom vyvoláva z latentného stavu, aby sa stali zjavnými.409 
To sa môže diať buď cez odstraňovanie prekážok, ktoré stavia telo ich 
užívaniu, a to cvičením sa v cnosti (per exercitium virtutum)410 alebo 
rozpamätávaním sa na tieto formy, ktoré má duša vrodené, resp. si ich 
priniesla z predošlej existencie.411 

Druhá teória ponúka opačné riešenie, podľa ktorého sa človeku 
dostávajú cnosti zvonka, vplyvom aktívneho intelektu.412 Jej zástan-
com bol podľa Tomáša Avicenna, ktorého koncepcia rozumového 
a na zmyslovej genéze nezávislého uchopenia foriem spätá s hypoté-
zou „Darcu foriem“ tvorí základ teórie osvietenia.413 Pre otázku cnosti 
to znamená, že ľudské schopnosti majú len pripravovať pôdu pre to, 
aby prijali formu zvonka. Podľa Sousedíka možno túto teóriu aspoň 

409 De veritate XI, 1.
410 Porov. De virtutibus I, 8.
411 V dialógu Menon privedie Sokrates otázkami nevzdelaného otroka k znalosti Py-

tagorovej vety. Porov. Platón: Menon 81 B – 85 C.
412 STh I-II, q. 63, a. 1.
413 Libera, A. de: Středověká filosofie, s. 125.



sčasti pripísať aj Augustínovi.414 Ten tvrdil, že poznanie právd týkajú-
cich sa mravných a hodnotových súdov je plodom „súvislého odha-
ľovania, ktorému sa myseľ venuje vo svetle rozumu“415. Toto svetlo je 
vlastne Božím osvietením, resp. prítomnosťou Boha v mysli.416 

Tomáš vylúčil obe teórie ako nedostatočné pre objasnenie pôvodu 
cnosti v ľudskej duši a sám sa prikláňa skôr k akejsi strednej pozícii pre-
zentovanej aj Aristotelom.417 Podľa tohto názoru v nás cnosti existujú 
vrodene ako možnosti, ich dokonalosť však vrodená nie je, čiže nie je 
z prirodzenosti. Človek totiž vo svojom živote môže uskutočniť a roz-
víjať iba to, čo má v potencii, preto sa i cnosť musí nachádzať v ľudskej 
prirodzenosti v takomto zárodočnom či počiatočnom stave.418 Danú 
možnosť v sebe ukrýva jednak prirodzenosť človeka podľa druhu, 
to znamená, že človek ako človek má v rozume prirodzené poznané 
zásady teoretického vedenia i praktického konania (principia natu-
raliter) a vo vôli prirodzenú náklonnosť k dobru (naturalis appetitus 
boni), ktoré je podľa rozumu. Tieto počiatky (principia) alebo zárodky 
cností (seminalia virtutem) sú človeku prirodzené podľa formálneho 
pojmu človeka, formou človeka je totiž jeho rozumová duša. Avšak 
z hľadiska špecifického zloženia tela sa ľudia líšia ako jednotlivci, 
preto určitý počiatočný stav cnosti má v sebe človek i ako jedinec, to 
znamená, že každý človek je charakterovo lepšie uspôsobený k inej 
mravnej cnosti.419 Tieto počiatky cností však nie sú dokonalé a to, či 
sa do dokonalosti rozvinú, závisí od ľudského úsilia, preto Tomáš vo 

414 Sousedík, S.: Komenského zásada přirozenosti výchovy a její aristotelsko-tomistický 
původ, s. 9.

415 Markus, R. A.: Marius Victorinus a Augustin, s. 411.
416 Augustinus Aurelius: De Trinitate XIV, 15, 21. 
417 Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova II, 1, 1103a-1103b.
418 De veritate XI, 1.
419 STh I-II, q. 63, a. 1. Secundum quod ex naturali dispositione corporis, quam ha-

bet ex nativitate, unus habet aptitudinem ad miserendum, alius ad temperate vi-
vendum, alius ad aliam virtutem (STh I-II, 63, 1 ad 1). V STh I-II, 51, 1 Tomáš 
spresňuje toto tvrdenie. Kým vo vnímavých schopnostiach má človek počiatky 
cnosti (habitus naturalis secundum inchoationem) i čo do prirodzenosti druhu 
i čo do individuálnej prirodzenosti, v žiadostivej stránke duše sú tieto počiatky 
cností len čo do prirodzenosti indivídua (napr. uspôsobenie z vlastného zloženia 
tela k vľúdnosti), ale čo do prirodzenosti druhu nie je v človeku počiatok habitusu 
ako podstaty, ale len počiatok habitusu ako semena cností (seminalia virtutum).
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všeobecnosti zastáva názor, že ľudskej cnosti sa dá naučiť. Toto učenie 
sa cnosti je rozvíjaním ich počiatočného štádia. 

Rast prirodzených 4.1.2. habitusov

Proces habituácie, ktorého cieľom je rozvoj prirodzených zárodkov 
cností do cnostných habitusov, sa deje opakovaním skutkov a na-
vyknutím si na ne.420 Avšak návyk (assuetudine) v zmysle habitusu 
nemožno chápať ako bezmyšlienkový proces, ani ako mechanizáciu 
skutkov. Naopak, „habituácia zahŕňa zhodnotenie situácie a pocho-
penie, čo si žiada“421. Tomáš teda pobáda rozlišovať okolnosti, ktoré 
sa vyžadujú k tomu, aby bol úkon cnostný, aby bol vykonaný v pat-
ričnom čase, na vhodnom mieste a náležitým spôsobom.422 Vykoná-
vanie cnostných skutkov za týchto okolností je možné len v spojitosti 
s úsudkom rozumu. Preto náklonnosť k dobru cnosti, ktorú v sebe 
má človek ako počiatočnú spôsobilosť, „čím je silnejšia, tým môže byť 
nebezpečnejšia, ak sa k nej nepripojí správny rozum, skrze ktorý by 
nastala správna voľba prostriedkov k náležitému cieľu“423.

Na tento rozmer habituácie poukázal už Aristoteles, keď vyme-
noval tri prvky, prostredníctvom ktorých sa ľudia stávajú cnostný-
mi.424 V prvom rade je predpokladom cnosti už spomenutá ľudská 
prirodzenosť, vďaka ktorej má v sebe človek cnosť ako potencialitu. 
Na druhom mieste označuje za zdroj cnosti zvyk, ktorým človek 
môže meniť svoje vrodené vlastnosti, a nakoniec sa človek k cnosti 
dopracúva rozumom, vďaka ktorému má schopnosť konať proti 
svojim vrodeným ohraničeniam aj proti návykom, pokiaľ tak uzná 
za lepšie. Arbitrom toho, čo je z dlhodobého hľadiska ľudského života 
ako celku pre človeka lepšie, je jeho cieľ, na pozadí ktorého sa rysuje 
poznanie i hodnotenie ľudských skutkov. 
420 STh I-II, 51, 2.
421 Sorabji, R.: Aristoteles o důležitosti rozumu pro zdatnost, s. 41.
422 [...] actus virtutum non quolibet modo fieri debent, sed observatis debitis circum-

stantiis quae requiruntur ad hoc quod sit actus virtuosus, ut scilicet fiat ubi debet, et 
quando debet, et secundum quod debet (STh II-II, 33, 2).

423 [Naturalis inclinatio] quanto est fortior, tanto potest esse periculosior, nisi recta ratio 
adiungatur, per quam fiat recta electio eorum quae conveniunt ad debitum finem 
(STh I-II, 58, 4 ad 3).

424 Aristoteles: Politika 1332a-b; 1334b.
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Habituácia je teda proces, v ktorom dochádza jednak k použí-
vaniu schopnosti aplikovať všeobecnú normu na konkrétnu situáciu 
so zohľadnením cieľa a okolností, čím sa v človeku zakoreňuje cnosť 
rozvážnosti; jednak k rozvoju tých habitusov žiadostivej stránky duše, 
ktoré sprostredkujú človeku ľahkosť a radosť z konania podľa rozumu. 
Rozum vzhľadom na rast habitusov zastáva trojitú funkciu: 

jeho postupy si vyžaduje prechod od všeobecných princípov 1. 
k partikulárnych veciam; 
skrze rozum človek dokáže prejsť od žiadosti posledného 2. 
cieľa k tomu, čo tomuto cieľu vyhovuje; 
rozum vtláča do dychtivosti a vznetlivosti dispozíciu byť na-3. 
klonené k veci, ku ktorým sú habituované.425

K skutočnému zakoreneniu prirodzených habitusov sa dopracuje 
len človek, ktorý ich rozvíja používaním, čiže opakovaním skutkov. 
Naopak, k zmenšeniu alebo zrušeniu habitusu môže dôjsť, pokiaľ člo-
vek koná protivné úkony, alebo habitus vôbec nepoužíva, ale dokonca 
aj vtedy, ak opakuje skutky, ktoré svojou intenzitou nie sú proporčné 
dosiahnutej miere habitusu.426 Znamená to, že pre rast habitusu je po-
trebné neustále presahovať dosiahnutý stav rozvoja habitusu. Dôsled-
ky dlhodobého upustenia od tejto činnosti sa prejavia nielen na strate 
habitusu, ale podpíšu sa aj pod vznik opačných habitusov, ktoré rastú 
z pôsobenia vášní a skutkov mimo spôsob cnosti.427

Rast vliatych 4.1.3. habitusov

Habitusy uschopňujúce človeka k cieľu presahujúcemu schopnosti 
ľudskej prirodzenosti, ktorým je posledná a dokonalá blaženosť, sú 
v človeku z božského vliatia (infustio divina), preto ich Tomáš nazýva 
aj cnosti milosti.428 Milosť je podľa Tomáša stav, ktorý predchádza 
vliate cnosti ako ich počiatok a koreň,429 je esenciou duše, ktorá 
vďaka nej zdieľa podľa istej podobnosti Božiu prirodzenosť.430 Pre-

425 Porov. De virtutibus I, 8; I, 9.
426 STh I-II, 52, 3.
427 STh I-II, 53, 3.
428 STh I-II, 51, 4. 
429 STh I-II, 110, 3 ad 3. Porov. kapitola 2.1.3 Nadprirodzený cieľ a ordo gratiae.
430 STh I-II, 110, 4.
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tvorenie prirodzenosti prostredníctvom milosti má za následok, že 
milosť plynie aj do habitusov schopností, ktoré sú hýbané k úkonom 
v horizonte posledného cieľa. Znamená to, že pôvodom záslužného 
skutku prostredníctvom vliatych cností je milosť.431 Otázka teda znie, 
nakoľko môže človek ovplyvniť prijatie a rast milosti, ktorá je zdro-
jom habitusov vliatych cností.

Hoci božské vliatie je nezaslúžené, predsa len v istej miere závisí 
od hnutia slobodnej vôle človeka.432 Človek sa má slobodne pripraviť 
na prijatie milosti, ale ani to nerobí bez pomoci Boha priťahujúceho 
k sebe.433 Boh nie je limitovaný ľudskou prípravou, čiže milosť nie je 
nutne daná tomu, kto sa na ňu pripraví. Dar milosti a vliatie cností 
ostáva nezaslúženým a nenaplánovateľným darom. Boh „rozmanito 
rozdeľuje dary svojej milosti preto, aby z rozličných stupňov povstala 
krása a dokonalosť Cirkvi; ako tiež stanovil rozmanité stupne vecí, 
aby bol vesmír dokonalý“434.

Nadobudnutie vliatych habitusov teda možno ovplyvniť len ne-
priamo, cez prípravu na milosť, dar milosti však presahuje akúkoľvek 
prípravu. Samotné vliatie cnosti chápe Tomáš ako zmenu zo stavu 
„nemať lásku“ do stavu „mať lásku“435. Keďže láska podobne ako 
milosť presahuje rozmery ľudskej prirodzenosti a závisí na milosti 
Ducha, ktorý ju vlieva, jej veľkosť sa nedá odvodiť z priamej súvislosti 
s mierou dokonalosti ľudských schopností.436 Napriek tomu láska 
môže rásť čo do intenzity úkonov a zväčšuje sa tým, že „jej subjekt 
má stále väčšiu účasť na láske, to znamená, že je stále viac uvádzaný 
do aktu lásky a viac sa jej poddáva“437, čím má stále dokonalejšiu účasť 
na podobnosti s Bohom.

Tomáš pri pozorovaní rastu v láske konštatuje istú gradáciu. Po-
dobne ako pri prirodzene získaných habitusoch nevedie každý úkon 

431 STh I-II, 110, 4 ad 2.
432 [...] in eo qui habet usum liberi arbitrii, non fit motio a Deo ad iustitiam absque 

motu liberi arbitrii; sed ita infundit donum gratiae iustificantis, quod etiam simul 
cum hoc movet liberum arbitrium ad donum gratiae acceptandum, in his qui sunt 
huius motionis capaces (STh I-II, 113, 3).

433 STh I-II, 109, 6 ad 4.
434 STh I-II, 112, 4.
435 STh II-II, 24, 5 ad 3.
436 STh II-II, 24, 4.
437 STh II-II, 24, 5.
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k úplnému vzniku cnosti, ale len prispieva k tomu, aby sa cnosť zako-
renila, ani láska sa nezväčšuje každým úkonom cnosti, aj keď každý 
úkon lásky disponuje k zväčšeniu lásky. „Jedným úkonom lásky sa 
totiž človek stáva ochotnejším konať znovu podľa lásky. A ako spô-
sobilosť rastie, v človeku vytryskne vrúcnejší úkon lásky, ktorým sa 
snaží pokročiť v láske.“438 Preto vzhľadom na aktuálny stupeň lásky 
rozlišuje Tomáš začiatočnú lásku (caritas incipiens), kedy sa človek 
usiluje hlavne odporovať tej žiadostivosti, ktorá podnecuje k opaku 
lásky, ďalej postupujúcu lásku (caritas proficiens), keď sa človek snaží 
vytrvať v dobrom, a nakoniec dokonalú lásku (caritas perfecta) tých, 
ktorí sa usilujú o neustále spojenie s Bohom.439

Udržovanie každej veci závisí od jej príčiny. Keďže príčinou 
získanej cnosti sú ľudské skutky, zanechanie týchto skutkov vedie 
k zmenšeniu a nakoniec k zrušeniu cnosti. Príčinou vliatej cnosti je 
Boh, a preto keď úkon vliatej cnosti ustane, láska sa tým nezmenšuje, 
ani neruší. Láska sa však môže stratiť jediným skutkom – tzv. smrteľ-
ným hriechom.440 Jeho podstata spočíva v tom, že odporuje vlastnej 
povahe lásky, ktorou je Boh milovaný nadovšetko a človek sa mu 
úplne podriaďuje tým, že všetky svoje záležitosti vzťahuje k nemu. 
Ak teda dá človek vo svojej voľbe prednosť hriechu, jediným úkonom 
smrteľného hriechu stráca hneď habitus lásky,441 k čomu nedochádza 
v prípade získaných cností. Zmenšiť sa láska môže len nepriamo, a to 
cez disponovanie k jej zrušeniu, ktorá vzrastá ľahkými hriechmi od-
porujúcimi vrúcnosti lásky alebo ustaním v dielach lásky.442

438 STh II-II, 24, 6.
439 STh II-II, 24, 9. Podobné etapy duchovného výstupu sa vyskytujú aj u Pseudo-Di-

onýza Areopagitu (De coelesti hierarchia) či u Bonaventuru (Itinerarium mentis in 
Deum).

440 STh I-II, 63, 2 ad 2. STh II-II, 24, 12.
441 STh II-II, 24, 12.
442 STh II-II, 24, 10.
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 vonkajšiE podmiEnky sprEvádzajúcE rast cnosti4.2. 

Úloha štátu a zákona4.2.1. 

Situovanie výchovy k cnosti do širšieho kontextu vládnutia a štátu 
je v stredoveku myšlienkou zdedenou od antických filozofov. V štá-
te predsa nesmie chýbať nič, čo človeku dáva pocit šťastia a z tohto 
hľadiska nielen obrana štátu, či jeho ekonomický rast, ale aj výchova 
k cnosti patria medzi prvoradé úlohy štátneho útvaru.443 

Výchova vo všeobecnosti má viesť k zdokonaľovaniu jednotlivca 
a ideálom tohto zdokonalenia nie je človek bohatý alebo slávny, ale 
cnostný jedinec. Preto medzi základné povinnosti štátnika patrí, aby 
sa poučený božským zákonom snažil nájsť spôsob, ako môžu občania 
jeho vlasti dobre žiť, čo sa prejaví trojakým úsilím:

„vytvoriť v spoločenstve poddaných [občanov] dobrý život; 1. 
takto vytvorený ho uchovávať;2. 
uchovaný ho zlepšovať“3. 444.

Dobrý život, ktorý je v centre pozornosti štátnika, sa u individuál-
neho človeka prejavuje v prvom rade konaním podľa cnosti a inštru-
mentálne aj dostatkom telesných dobier, užívanie ktorých je potrebné 
na cnostné konanie.445 Takto sformulovaná úloha vládcu by mohla 
vzbudzovať nedôveru. Priznať niekomu právo viesť druhých k cnosti 
z pozície vlády (regimen) je však možné, ak sa presne definuje, v čom 
toto riadenie spočíva. Kráľ totiž nie je zodpovedný za samotnú cnosť 
občanov, ale za to, že pre ňu vytvorí podmienky. Preto jeho hlavnou 
úlohou bude vytvoriť jedny zákony a jednu vládu, ktoré vedú k dob-
rému životu spoločenstva.446 

Podobný model vládnutia prezentuje aj Aristoteles:

„Dostať správnu výchovu k cnosti od mladosti je ťažké, ak nevyras-
táme pod vládou primeraných zákonov; lebo žiť striedmo a zdržan-
livo je mnohým ľuďom nepríjemné, najmä mladým. Preto musí byť 
ich výchova a zamestnanie upravené zákonmi; potom im to nebude 

443 Aristoteles: Politika 1332a.
444 De regno ad regem Cypri I, 16, 824.
445 De regno ad regem Cypri I, 16, 825.
446 De regno ad regem Cypri I, 15, 817, 823.
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nepríjemné, lebo sa im to stane zvykom. [...] zákonodarcovia by 
mali vyzývať a nabádať k cnosti poukazovaním na jej krásu, pričom 
by sa dalo očakávať, že tieto podnety si vypočujú tí, čo sú už zvykom 
naklonení k mravnému konaniu, ale že neposlušným a prirodzene 
menej schopným by mali ukladať tresty a pokuty, a napokon nepo-
lepšiteľných by mali celkom vylúčiť zo spoločenstva.“447 

Tomáš však zohľadňuje ešte jedno špecifikum vládnutia a vynášania 
zákonov. Podľa neho totiž zákonodarca nevystupuje ako neobme-
dzený suverén, ale dobrý život spoločenstva zabezpečí vtedy, ak je 
v zhode s dosiahnutím nebeskej blaženosti, preto hoci vládne a spra-
vuje príkazmi ľudské úrady, sám je podriadený panstvu a kráľovstvu 
spravovanému kňazským úradom.448 V hierarchickej štruktúre je 
každý člen univerza odkázaný na sprostredkovanie iných a sám je 
nezastupiteľný vo svojom sprostredkovaní voči ostatným.449 Panov-
ník len napodobňuje Božiu vládu nad svetom – tak, ako Boh dal 
ľuďom zákon a podľa neho trestá a odmeňuje, aj kráľ sa má starať, aby 
„zákonmi a príkazmi, trestami a odmenami zabraňoval poddaným 
v neprávosti a viedol ich k cnostným skutkom“450. 

Zákon však neprikazuje všetky skutky cnosti, ale len tie, ktoré sú 
nutné pre vytvorenie dobrého života v spoločenstve, čiže vzťahujúce 
sa k spoločnému dobru.451 Zároveň neprikazuje a netrestá nedosiah-
nutie plného pojmu cnosti v konaní, hoci ako k ideálu vedie k pravej 
cnosti v jej materiálnom i formálnom aspekte. Zákonodarca teda 
netrestá za úmysel, ale za úkon. Pre účasť na živote v spoločnosti je 
teda nevyhnutná aspoň vonkajšková či občianska cnosť, prejavujúca 
sa vonkajšou zhodou správania so zákonnou normou.

447 Aristoteles: Etika Nikomachova X, 10, 1179b-1180a.
448 De regno ad regem Cypri I, 16, 823.
449 Karfíková vidí v takomto hierarchickom usporiadaní spoločnosti nebezpečenstvo, 

aké so sebou nesie každá božsky sankcionovaná nadradenosť jedných členov ľud-
ského rodu nad inými, ale zároveň môže byť podľa nej takáto vízia v dobe indivi-
dualizmu a túžby po nezávislosti mementom vzájomnej odkázanosti jednotlivých 
členov kozmického spoločenstva (Karfíková, L.: Hierarchické universum Dionysia 
Areopagity, s. 125).

450 De regno ad regem Cypri I, 16, 827.
451 STh I-II, 96, 3.
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Úloha naratívov, príkladov a vzorov4.2.2. 

Ak zákon predstavuje komplex opatrení, ktoré prijíma štát, aby 
zabezpečil dobrý život svojich občanov, potom právom u súčasných 
morálnych filozofov zaoberajúcich sa rehabilitáciou cnosti stretáva-
me s názorom, že zákon je náhradou za chýbajúcu cnosť.452 Už Platón 
si uvedomoval, že dobrá a zodpovedajúca výchova k cnosti by mohla 
nahradiť podrobné zákonodarstvo.453 Tomáš síce nestavia etiku cnosti 
do opozície k etike zákona, ale aj on poukazuje na cnosť ako na cieľ, 
ku ktorému má v skutočnosti zákon viesť.454 K osvojeniu si cnosti ako 
dispozície, ktorá robí dobrým nielen konanie človeka, ale aj človeka, 
však vedie skôr napodobňovanie cnostných ľudí stelesňujúcich cnost-
né spôsoby správania455 než pridŕžanie sa imperatívov. Pre Tomáša sa 
vzhľadom na nadprirodzený cieľ ľudského života vzorom dokonalosti 
cností stáva Kristus a vrcholom dokonalosti nasledovanie Krista 
v láske.456 Tento pohľad korešponduje aj s niektorými súčasnými 
tendenciami v morálnej filozofii. Vo všeobecnosti sa dnes „čoraz viac 
presadzuje názor, že morálka nie je súborom pravidiel a kategoric-
kých imperatívov, ale naratívov a príkladov“457. 

452 „Dobro se stává krásným tím, že je snadné. Takzvaný mravní zákon a povinnost 
jsou naproti tomu jenom neosobní náhražky za chybějící ctnosti“ (Scheler, M.: 
O studu, s. 8).

453 „Keď teda deti začínajú krásnymi hrami a prostredníctvom múzického umenia 
prijímajú do seba zákonnosť, bude ich táto zákonnosť, na rozdiel od tamtých dru-
hých, všade sprevádzať, spolu s nimi rásť a napraví aj to, čo bolo azda predtým 
v štáte pokazené“ (Platón: Ústava IV, 4, 425 A).

454 STh I-II, 96, 3 ad 2. Tomáš tu má na mysli cnosť v plnom význame pojmu, čiže 
nielen vonkajší úkon, ale aj spôsob cnosti.

455 „Nezbadal si, že napodobňovanie, ak sa nepretržite od mladosti robí, stáva sa zvy-
kom a druhou prirodzenosťou, pokiaľ ide o telo, hlas a myslenie?“ (Platón: Ústava 
III, 8, 395 C).

456 Super Matthaei, cap. 19, lectio 2.
457 Citát ďalej pokračuje: „Ide tu teda o nekantovskú perspektívu. To je typické pre-

dovšetkým pre amerických filozofov, ktorí sa posledných pätnásť rokov silno 
literárne zaoberajú románovou literatúrou, literatúrou, ktorá pracuje s rôznymi 
typmi rozprávania. Táto americká morálna filozofia sa vracia späť k Aristotelovi 
a odvracia sa od Kanta. Po tom, čo dlho zdôrazňovala prikázania, teraz zdôraz-
ňuje paraboly“ (Záznam z diskusie nasledujúcej po prednáške A. Compagnona 
v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave dňa 24. mája 2007. In: Anthropos. 
Časopis pre humanitné a sociálne poznanie, s. 66).
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Na význam narativity v kontexte učenia sa cnosti poukázal 
MacIntyre. Podľa neho na otázku „Čo mám robiť?“ môže subjekt 
odpovedať až vtedy, keď dokáže odpovedať na otázku „Za súčasť 
akého príbehu, resp. príbehov sa považujem?“.458 Významnejšia než 
konfrontácia s príkazmi sa stáva konfrontácia s rolami, ktoré zastá-
vame v rámci spoločnosti a ktorým máme porozumieť. Z pohľadu 
Tomáša by človek mal porozumieť sebe predovšetkým ako nositeľovi 
človečenstva, ďalej ako členovi istého spoločenstva ľudí a nakoniec 
ako pútnikovi smerujúcemu k Bohu.459 U Tomáša sú teda roly viazané 
na isté dobrá. S týmto sebapochopením sa spája nutnosť obohatiť sa 
o také sekundárne určenia či cnosti, ktoré ľudské schopnosti upria-
mia na dosahovanie cieľov. Jednotlivé úlohy sa precizujú v závislosti 
od individuálnej prirodzenosti (otázka telesných daností, nadania, 
charakteru a pod.) a od životných okolností (stav, majetok, postave-
nie a pod.). Napríklad úlohy, ktoré sprevádzajú vládnutie, sú odlišné 
od úloh poddaných, hoci v oboch prípadoch sa k dobrému životu 
vyžadujú rovnaké kardinálne cnosti, tieto znamenajú niečo iné pre 
kráľa a niečo iné pre poddaného. Ale odlišnosti sa viažu aj na majet-
kové pomery; to, čo je u jedného človeka prejavom štedrosti, je u iné-
ho skúposť. To, čo sa od človeka ako nositeľa role očakáva, sa musí 
naučiť. Sociálne učenie mu sprostredkuje porozumenie tomu, aké sú 
očakávania druhých, ako si druhí vykladajú jeho reakcie, ako sami 
reagujú na jeho správanie.460 Postupne sa človek naučí, že na rozdiel 
od chýb vyplývajúcich z ľudskej prirodzenosti alebo osudu, ako na-
príklad nepekný vzhľad alebo malá sila, sa chyby nedostatku cnosti 
trestajú hnevom a napomínaním461 a naopak, že cnosť sa odmeňuje 
pochvalou462. Podľa Aristotela dokonca spoločnosť necnostného člo-
veka trestá nepriamo tým, že ho považuje za čudáka, blázna alebo 
dieťa.463 Druhí ľudia teda zabezpečujú určitý vonkajší inštitucionálny 

458 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 252.
459 De virtutibus I, 9.
460 Porov. MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 252.
461 Platón: Protagoras 323 C – D.
462 Aristoteles: Etika Nikomachova II, 5, 1106b.
463 „Nikto by totiž nemohol tvrdiť, že môže byť blažený ten človek, ktorý nemá ani 

trochu odvážnosti, umiernenosti, spravodlivosti a rozumnosti, ale zľakne sa ob-
letujúcich múch, ktorý sa vôbec neobmedzuje, ak má chuť jesť a piť, ktorý za groš 
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a hodnotový rámec464, v rámci ktorého sa človek učí morálnemu sprá-
vaniu, preto čo znamená byť človekom a byť nositeľom istej role, je 
možné pochopiť a realizovať len v spoločenstve.465

vnútorné podmiEnky sprEvádzajúcE rast cnosti4.3. 

Pestovať lásku k sebe4.3.1. 

Rast cnosti nepodmieňuje len konfrontácia s vonkajším zákonným 
či naratívnym kontextom, ale aj vnútorné psychologické podmienky. 
Jedným z vnútorných predpokladov rastu cnosti je láska k sebe. 

Láska caritas zaväzuje každého milovať viac seba ako druhého 
človeka.466 Zodpovednosť za vlastnú existenciu je neprenosná, jej 
fundamentálna povaha sa manifestuje aj skutočnosťou, že ani pre 
záchranu druhých človek sám nemôže upadnúť do hriechu.467 Schop-
nosť milovať seba v pravom zmysle slova však vyžaduje rozlišovanie. 
Tomáš nestotožňuje lásku k sebe s milovaním podľa zmyslovej priro-
dzenosti, ale podľa rozumovej prirodzenosti. Pravá láska chce podľa 
neho pre seba dobro, ktoré patrí k dokonalosti.468 Podľa McEvoya 
praktizovanie rozlišovania v tom, čo je skutočnou láskou k sebe, 
vytvára z jedinca neopakovateľné „ja“, ktorému viera pridáva hlboké 
presvedčenie, že to, čo má milovať, je duchovný a vnútorný človek.469 

zničí svojich najmilších priateľov a ktorý aj po rozumovej stránke je taký ne-
rozumný a čudácky ako dieťa alebo blázon (Aristoteles: Politika VII, 1, 1323a).

464 Smreková, D.– Palovičová, Z.: Dobro a cnosť, s. 13.
465 Chenu, M.-D.: Tomáš Akvinský, s. 48.
466 Tomáš to odôvodňuje tým, že jednota bytia každého je mocnejšia ako jednota 

s druhým (STh II-II, 25, 4).
467 STh II-II, 26, 4.
468 [...] amantes seipsos vituperantur inquantum amant se secundum naturam sensi-

bilem, cui obtemperant. Quod non est vere amare seipsum secundum naturam ra-
tionalem, ut sibi velit ea bona quae pertinent ad perfectionem rationis. Et hoc modo 
praecipue ad caritatem pertinet diligere seipsum (STh II-II, 25, 4 ad 3). Keďže súčas-
ťou tohto dobra je konanie skutkov pomocou tela, i telo má byť milované z lásky, 
čím sa stáva určitým spôsobom účastným blaženosti (STh II-II, 25, 5 ad 2).

469 McEvoy, J.: Amitié, attirance et amour chez s. Thomas d’Aquin, s. 406. Porov. STh 
II-II, 26, 4.
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Pravá láska k sebe preukazuje všetky podstatné znaky priateľstva, 
ktoré uvádza Aristoteles a po ňom aj Tomáš:

„Po prvé každý priateľ chce, aby jeho priateľ bol a žil. Po druhé mu chce 
dobro. Po tretie mu preukazuje dobro. Po štvrté s ním rád žije. Po piate 
s ním je v zhode, pretože sa raduje i zarmucuje z tých istých vecí. 

Dobrí teda milujú sami seba čo do vnútorného človeka, pretože ho 
chcú zachovať v jeho neporušenosti, prajú mu dobro, totiž duchovné 
dobro, vynakladajú úsilie na jeho dosiahnutie a radi sa vracajú do svoj-
ho srdca, pretože v ňom nachádzajú spomienky na minulé dobrá 
a nádej na budúce dobrá, ktoré sú prameňom radosti. A tiež v sebe 
nestrpia rozdvojenosť vôle, pretože celá ich duša tiahne k jednote. 
Naproti tomu zlí si neprajú byť zachovaní v nedotknutosti vnútor-
ného človeka, neprajú mu vnútorné dobro, ani sa oň nesnažia, tiež 
pre nich nie je príjemné vracať sa do svojho srdca a tak žiť so sebou, 
pretože v srdci nachádzajú prítomné, minulé i budúce zlá, ktorých 
sa desia. A tiež nie sú sami so sebou v súlade, pretože majú výčitky 
svedomia [...]. A tými istými argumentmi sa dá dokázať, že zlí mi-
lujú sami seba čo do porušenosti vonkajšieho človeka. Ale dobrí tak 
sami seba nemilujú.“470

Pestovať inkluzívny životný postoj4.3.2. 

Druhou podmienkou je popri láske k sebe aj otvorenosť človeka 
voči iným dobrám, ktoré ho zdokonaľujú a medzi ktorými si volí. 
V tomto kontexte je zaujímavá teória inkluzívnej voľby pochádzajúca 
od Griseza a Shawa. Uvedená teória rozlišuje dva životné postoje: 
exkluzívny, ktorý sa vyznačuje odmietnutím nezvolenej alternatívy, 
a inkluzívny, ktorý pri voľbe medzi možnosťami nezvolené veci po-
zitívne nevylučuje, ani neodmieta.471 Vďaka inkluzívnemu životnému 
postoju je človek otvorený voči sebarealizácii v priebehu celého svoj-
ho života dokonca aj v smere, ktorý si predbežne nezvolil, nakoľko 
uznáva jeho dobro, ktoré by v prípade iných okolností mohol prijať 
ako predmet svojho snaženia. Tomášova etika cnosti umožňuje také-
to chápanie sebarealizácie jednak preto, lebo rozvážnosť zohľadňuje 
ciele i okolnosti konania, a jednak preto, že v Tomášovej koncepcii 

470 STh II-II, 25, 7. Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova IX, 4, 1166a. 
471 Grisez, G. – Shaw, R.: A Contemporary Account of the Virtuous Life, s. 34.
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všetko, čo participuje na bytí, participuje aj na dobrote.472 Osoba sa 
teda realizuje cez otvorenosť voči dobrám, ktoré ju zdokonaľujú vlast-
nou dokonalosťou.473

Inkluzívny životný postoj apelujúci na dobrotu všetkých vecí by 
však, aspoň v kontexte Tomášovho učenia, mal zahŕňať aj dominantné 
dobro, ktorým je Boh a ktoré pôsobí ako ústredná voľba, od ktorej sa 
odvíjajú všetky ostatné voľby dobier. Bez tejto koncepcie najvyššieho 
dobra by bolo ťažké nájsť orientáciu v jednotlivých rozhodnutiach. 
Preto podľa Tomáša každý, kto dosiahol zrelosť rozumu, stojí pred 
základnou voľbou zostať vzdialený od Boha alebo prikloniť sa k ne-
mu.474 Základná voľba poskytuje človeku hľadisko či pozíciu, z ktorej 
rozhoduje o voľbe ostatných dobier a zároveň i priestor pre zaujatie 
inkluzívneho životného postoja. 

Grisez a Shaw opisujú inkluzívny životný postoj pomocou tzv. 
modov zodpovednosti. Poukazujú v nich na to, že inkluzívna voľba 
musí byť zdôvodnená, reflektívna, zohľadňujúca aj nároky druhých 
ľudí v túžbe vidieť aj ich rozvíjať sa a zdokonaľovať. Osoba s postojom 
otvorenosti voči všetkým ľudským dobrám, sa vyznačuje na jednej 
strane odpútanosťou, vďaka ktorej nebude zdrvená stratou jedného 
z dobier, no na druhej strane vernosťou svojim projektom a ideálom. 
Takáto odpútanosť a vernosť nesie všetky známky cnosti. Osoba 
rozumne zvažuje a berie na seba rozumné riziká, zohľadňujúc pritom 
svoje schopnosti, šance na úspech i okolnosti.475 

Pestovať inkluzívny životný postoj znamená pestovať pozitívny 
vzťah voči všetkým ľudským dobrám. Otvorenosť voči hľadaniu toho, 
čo aktuálne uspokojí potreby s ohľadom na ciele, je totiž podmienkou 

472 Porov. kapitola 1.1.2 Participácia stvorených súcien na dobre.
473 STh I-II, 8, 1.
474 Porov. STh I-II, 89, 6.
475 Grisez, G. – Shaw, R.: A Contemporary Account of the Virtuous Life, s. 36-37. 

V ďalších modoch zodpovednosti poukazujú Grisez a Shaw na tzv. etické abso-
lútna, teda princípy, ktoré nemožno nikdy porušiť, bez ohľadu na okolnosti a dô-
sledky. Hoci priznávajú, že je ťažké presne ukázať, čo to znamená, predsa za etické 
absolútno považujú princíp nikdy sa nesprávať priamo proti fundamentálnym 
ľudským dobrám za účelom dosiahnuť iné dobro (tamtiež, s. 39). Základné dobrá 
sú skutočnými aspektmi žijúcich ľudských osôb, nie nejakými abstrakciami a ko-
nať proti nim by znamenalo porušiť možný alebo aktuálny aspekt skutočnej osoby 
(tamtiež, s. 40).
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voľby implikovanej v rozvážnosti. Osoba tohto postoja akceptuje, že 
druhí sú odlišní od nej, nežiada, aby spolu s ňou zdieľali jej entuziaz-
my, ale zároveň ani sama neustupuje od svojich cieľov len z dôvodu, 
že nie sú totožné s cieľmi druhých. Preto podmienka inkluzívneho 
postoja zahŕňa správnu lásku k sebe, prejavujúcu sa aj sebapoznaním 
a sebadôverou. Objektivizácia seba sa neodvíja od voľby druhých 
ľudí, ale od základnej voľby, ktorá dáva jednotiaci náboj všetkým 
ďalším rozhodnutiam, zohľadňujúc pritom aktuálny rast a schopnosť 
nasledovať zvolené dobro. Človek má takto šancu neustále prekoná-
vať seba a neustrnúť v istej pozícii zvolenej raz a navždy.

Čas pre cnosť4.3.3. 

Platónovo učenie o cnosti sa vyznačuje snahou rozlíšiť prejavy cnosti 
od podstaty cnosti. Cnosti sa totiž prejavujú rôznym spôsobom, „lebo 
pre každé postavenie a každý vek je ku každej činnosti pre každého 
z nás osobitná cnosť“476, kým pojem alebo eidos cnosti musí vyjadro-
vať niečo, čo majú cností spoločné. Avšak z hľadiska učenia sa cnosti 
má význam nielen poznanie toho, čo cnosť je, ale aj porozumenie 
faktorom, ktoré podmieňujú isté prejavy cností. 

Podľa Aristotela a následne aj Tomáša je významným faktorom 
podieľajúcim sa na raste cnosti skúsenosť a čas.477 Potreba skúsenosti 
nadobudnutej v čase sa rysuje najmä z hľadiska cnosti rozvážnosti 
a jej prostredníctvom i ostatných morálnych cností, ktorých stred 
určuje. Pravá a dokonalá rozvážnosť správne radí, súdi a rozkazuje 
v otázke prostriedkov k dobrému cieľu celého ľudského života.478 Súd 
rozvážnosti majúci povahu praktického sylogizmu vyžaduje okrem 
všeobecného poznania synderesis aj poznanie, ktoré človek nemá 
vrodené, ale nadobudol ho „z hľadania cestou skúsenosti alebo z uče-
nia“479. Takéto praktické poznanie majú podľa Tomáša skôr starší 
ľudia, a to nielen pre pokoj hnutí zmyslovej žiadostivosti, ale aj pre 
skúsenosť nadobudnutú vekom.480

476 Platón: Menon 72 A.
477 Aristoteles: Etika Nikomachova II, 1,1103a. Porov. STh II-II, 47, 15.
478 STh II-II, 47, 13.
479 STh II-II, 47, 15.
480 STh II-II, 47, 15 ad 2.
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Na význam interakcie vnútorných síl človeka a jeho vonkajšieho 
socio-kultúrneho prostredia pri vytváraní osobnosti poukazuje aj 
psychológia. V istom momente života je vďaka tejto interakcii vnútor-
nej sily a adekvátnej výchovy jedinec pripravený otvoriť sa určitej for-
me psychologicky zdravého a morálne pozitívneho správania. Podľa 
Eriksona je takých zlomových momentov osem a v každom z nich sa 
objaví pre dané obdobie charakteristická cnosť. Obdobiu dojčenského 
veku zodpovedá základná nádej, obdobiu detstva vôľa, obdobiu pu-
bescencie pevnosť predsavzatí, obdobiu adolescencie kompetentnosť, 
obdobiu mladosti vernosť, obdobiu dospelého veku láska, obdobiu 
plnej zrelosti starostlivosť a obdobiu staroby múdrosť.481 Lajčiaková 
v tejto súvislosti upozorňuje na riziko adultomorfizmu, keď sa subjekt 
nechápe v jeho konkrétnej vývinovej skutočnosti, ale sa od neho vyža-
duje zrelá reakcia zodpovedajúca inému štádiu.482 Takejto dynamiky 
osobnosti si bol vedomý aj Tomáš, aj keď k problematike pristupoval 
z iného zorného uhla a skôr koncepčne poukázal na vekovú primera-
nosť vo výchove k cnosti.

osoba učitEĽa4.4. 

Učiteľské umenie4.4.1. 

Problematika učenia sa cnosti je u Tomáša zasadená do širšieho rám-
ca učenia sa ako takého. Východisko predstavujú vrodené princípy 
teoretického rozumu pri nadobúdaní vedenia a vrodené princípy 
praktického rozumu pri učení sa cnosti. 

Vedenie ako také môže podľa Tomáša človek nadobudnúť zvonka 
vyučovaním alebo znútra vlastným objavovaním. V oboch prípadoch 
sa postupuje od známeho k neznámemu, čiže vedenie sa nadobúda 
diskurzívne, aplikáciou všeobecných zásad na jednotlivé veci, kto-

481 Erikson, E. H.: Life History and the historical moment. Opisu jednotlivých štádií 
sa podrobnejšie venuje Lajčiaková (Lajčiaková, Petra: „Dialóg psychológie a ná-
boženstva: psychológia a náboženstvo – v (ne)priateľstve?“, s. 132-150).

482 Lajčiaková, P.: Psychológia morálky, s. 15.
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ré pamäť alebo skúsenosť nadobudne zo zmyslov.483 Úloha učiteľa 
v kontexte vyučovania vedy spočíva v tom, že žiaka vedie od predchá-
dzajúceho poznania k neznámemu, čo sa deje buď sprostredkovaním 
nástrojov pre nadobudnutie vedenia (napr. menej všeobecné vety 
alebo zmyslové príklady), alebo posilňovaním rozumu žiaka objas-
nením vzťahu zásad k záverom.484

Človeka teda možno nazývať učiteľom vyučujúcim pravdu a osve-
cujúcim ducha nie v zmysle, že vlieva svetlo rozumu, ale že prináša 
svoju pomoc svetlu rozumu, aby ho viedol zvonka k dokonalosti.485 
Skutočným učiteľom je len Boh, lebo prostredníctvom svetla rozumu, 
ktorým sú vrodené zásady rozumu, vyučuje človeka zvnútra.486 Na-
priek tomu Tomáš pomoc učiteľa ako vonkajšieho činiteľa chápe po-
zitívne. Učiteľ totiž môže viesť k nadobudnutiu poznania rýchlejšie, 
než by k nemu dospel človek opierajúc sa len o vrodené zásady.487

Podľa Sousedíka sa Tomáš v otázke učenia inšpiroval Aristotelo-
vým postrehom, že umenie napodobňuje prirodzenosť (ars imitatur 
naturam), ktoré vztiahol na učiteľské umenie (ars docendi).488 Učiteľ 
teda musí čo do prostriedkov, ktoré používa, napodobňovať spôsob, 
ktorým rozum sám dospieva k pravde a túto cestu žiakovi uľahčovať. 
Podľa Sousedíka sa Tomáš zaoberal predovšetkým eidetickým pozna-
ním, preto prostriedky používané učiteľom, budú pochádzať hlavne 
z logiky.489 Vďaka použitým slovám vyjadrujúcim logické vzťahy 
rozum dospeje k tomu, aby z premís vyvodil záver.

Učiteľskú činnosť podmieňuje poznanie pravdy, ktoré sa prehl-
buje v jej kontemplácii a odovzdáva v aktívnej činnosti žiakom.490 
483 STh I, 117, 1.
484 STh I, 117, 1.
485 De veritate XI, 1 ad 9. Ani Sokrates sa nepovažoval za učiteľa (Platón: Obrana 

Sokratova 33 A – B), iba ak za učiteľa nevedomého, ktorý svojich žiakov vedomos-
tí skôr zbavuje poukazovaním na ich nedostatočnosť, ako by ich nimi zásoboval 
(Platón: Gorgias 521 D).

486 De veritate XI, 1.
487 Porov. De veritate XI, 2 ad 4.
488 Sousedík, S.: Komenského zásada přirozenosti výchovy a její aristotelsko-tomistický 

původ, s. 7. Porov. Aristoteles: Fyzika II, 194a. Porov. ScG II, 75.
489 Sousedík, S.: Komenského zásada přirozenosti výchovy a její aristotelsko-tomistický 

původ, s. 10.
490 Kontemplácia má totiž za cieľ videnie samotného Boha. Na takéto videnie nestačí 

svetlo aktívneho intelektu, ale je potrebné poznávajúcu schopnosť posilniť zvlášt-
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Podľa Piepera je v duchu Tomášovho myslenia učiteľom „človek tým 
viac, čím intenzívnejšie a zanietenejšie prežíva tieto dva momenty: 
jednak kladný pomer k pravde, silu mlčanlivého vnímania skutoč-
nosti, a po druhé kladný postoj k poslucháčom a žiakom“491. Napriek 
vzájomnej odkázanosti je podľa Tomáša vyučovanie skôr súčasťou 
aktívneho než kontemplatívneho života.492 

Spolupráca so žiakom sa musí vyznačovať aktívnym postojom 
zo strany vyučovaného. Nestačí zvedavosť, ale silná a trvalá snaha 
spoznať pravdu, a to dokonale a najvyššiu pravdu.493 Na počiatku 
takéhoto poznania stojí podľa Tomáša údiv a je úlohou učiteľa pre-
dostrieť veci tak, aby tento údiv neprestával a aby bol žiak neustále 
motivovaný. Túto snahu manifestuje Tomáš aj v predhovore svojej 
Teologickej sumy, kde zdôvodňuje stručnosť a jasnosť svojho štýlu 
potrebami začínajúcich študentov, ktorí sú podľa ich slov v iných 
dielach teológie konfrontovaní s množstvom neužitočných otázok, 
článkov a dôkazov, s nesystematickosťou výkladu a častým opakova-
ním jednej veci, čo v nich spôsobuje únavu a zmätok.494

Špecifikum výchovy k cnosti4.4.2. 

Praktické poznanie, ktoré sprevádza učenie sa správnemu konaniu, vo 
veľkej miere, i keď nie celkom, kopíruje teoretické poznanie. Aj jeho zá-
kladom je sylogizmus, ktorý taktiež vychádza z nemenných vrodených 
zásad, synderesis. Tieto zásady sú v akte svedomia vztiahnuté na kon-
krétnu situáciu a následne aplikované zásluhou rozvážnosti a slobodnej 
voľby na afektívne hnutie. Celý proces sa však líši v tom, že kým veda a jej 
jednotlivé oblasti prezentujú doménu nemenného, praktické poznanie 
sa týka kontingentného sveta, kde rozumový rád v neopakovateľných 
životných okolnostiach a situáciách vytvára cnosť rozvážnosti.495

nym osvietením, ktoré nielen umocňuje svetlo prirodzeného rozumu, ale mu 
pridáva ďalšiu kvalitu (Štěpinová, M.: Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského, s. 51). 
Porov. ScG III, 53.

491 Pieper, J.: Tomáš Akvinský, s. 88.
492 De veritate XI, 4.
493 Porov. STh II-II, 167, 1 ad 1. STh II-II, 166, 1.
494 STh, pr.
495 Podľa Tomáša je každá cnosť participáciou na rozume. Skutok, ktorý predchá-

dza cnosť, môže cnosť spôsobiť, pokiaľ pochádza z rozumu, od ktorého má do-
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Tak ako k vedeniu sa človek môže dopracovať vlastným objavova-
ním alebo vyučovaním zvonka, tak i cnosť môže pochádzať z vlastnej 
prirodzenosti, ale dá sa získať aj nápravou (correctio) a disciplínou 
(disciplina), ktorá pochádza zvonka.496 Takáto vonkajšia výchova sa 
vyžaduje o to menej, o čo viac je človek k cnosti disponovaný zvnútra, 
podobne ako bystrý človek potrebuje menej vonkajšieho vyučovania. 
Výchova dobre disponovaného človeka preto nevyžaduje nútenie 
(coactio), stačí slovné napomínanie (monitio, admonitio). Inak je 
tomu u človeka veľmi nakloneného k neresti, pri ktorom slová málo 
zavážia. Ten môže byť k cnosti vedený aj nútením,497 aby sa aspoň pod 
nátlakom vzdal činnosti, ktorá by ohrozovala dobrý život druhých. 
Donucovaciu silu predstavuje v spoločnosti zákon a jeho sankcia.498 
Spoločnosť, ktorá donucuje k istému správaniu strachom pred tres-
tom, tak robí s ohľadom na pokoj medzi ľuďmi. Konanie pod nátla-
kom by sa však malo postupným návykom premeniť na dobrovoľné 
konanie.499

Napriek metódam disciplinovania a učenia cnosti Tomáš pripo-
mína, že výchova nie je ustavičné napomínanie. Vychovávateľ (rodič, 
učiteľ) sa má nechať viesť radou lásky (consilium caritatis). Vďaka 
nej je ľudská myseľ riadená Bohom a stáva sa schopnou riadiť seba 

konalosť. Jeho nedokonalosť spočíva v žiadostivej schopnosti, v ktorej ešte ne-
sídli habitus, vďaka ktorému človek sleduje príkaz rozumu s radosťou a rýchlo  
(De virtutibus I, 9 ad 14).

496 De virtutibus I, 9 ad 9.
497 STh I-II, 95, 1 ad 1. Hoci predovšetkým rodičia sú zodpovední za výchovu (edu-

catio) svojich detí (STh I-II, 100, 5 ad 4), podľa Platóna príklady viacerých vý-
značných mužov ukazujú, že nie je jednoduché naučiť cnosti ani len vlastných 
potomkov (Porov. Platón: Menon 93 B – D), preto niekedy otcovské napomínanie 
(monitio paternae) nestačí.

498 Tomáš sa tu odvoláva na Aristotela (Etika Nikomachova X, 10, 1179b-1180a), kto-
rý ako najvyššiu podobu trestu uvádza vylúčenie zo spoločenstva. Podľa Tomáša 
o donucovacích opatreniach majú právomoc rozhodovať len predstavení, to zna-
mená tí, ktorí v hierarchickom univerze majú poslanie viesť. Ostatní ľudia majú 
len napomínať alebo dohovárať (De virtutibus III, 1 ad 2). Pripomína však, že ani 
donucovanie by nebolo účinné bez Božej pomoci (De virtutibus III, 1 ad 13).

499 [...] intentio legislatoris est de duobus. De uno quidem, ad quod intendit per prae-
cepta legis inducere, et hoc est virtus. Aliud autem est de quo intendit praeceptum 
ferre, et hoc est id quod ducit vel disponit ad virtutem, scilicet actus virtutis. Non 
enim idem est finis praecepti et id de quo praeceptum datur, sicut neque in aliis 
rebus idem est finis et quod est ad finem (STh I-II, 100, 9 ad 2).
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i iných v duchu lásky.500 Neosvedčilo sa totiž zakaždým poukazovať 
na to, čo vychovávaný nevie, čo robí zle.501 Učiteľ cnosti, hoci u Tomá-
ša sa s týmto pojmom nestretneme, teda neučí techniku cnosti a nie 
je to ani logik vzťahujúci nemenné zásady na oblasť premenlivého či 
metodik výchovy aplikujúci v každom prípade rovnaké prostriedky. 
Skôr sa môže definovať ako ten, kto koná podľa rady lásky, zohľadňu-
je osobu v jej veku, prirodzených schopnostiach a v prípade rady či 
napomínania dbá na okolnosti, čiže volí vzhľadom na zainteresovanú 
osobu či osoby vhodné miesto, čas a príčinu. Úsudok o okolnostiach 
spadá do kompetencie cnosti rozvážnosti získanej skúsenosťou a ve-
kom alebo vliatej rozvážnosti.502 Preto ten, kto sa sám nesnaží o svoju 
nápravu a žije v hriechu, nie je hodný nápravy druhého a vyslovuje 
svoje vlastné odsúdenie.503 

Rozlišovanie (distinctio) by malo stáť v jadre snahy o nápravu člo-
veka a jeho privedenie k cnosti.504 Medzi faktormi, ktoré treba dobre 
zvážiť, aby človek v snahe o dobro neurobil ešte väčšie zlo, Tomáš 
uvádza, že by sa človek nemal snažiť napomínať a privádzať k cnosti 
každého. Svoj záujem by mal človek koncentrovať najskôr na seba, 
potom na tých, ktorí sú s ním zjednotení (napr. príbuzenské puto), 
a len príležitostne na ostatných.505 Tomáš doslova hovorí, že by sa 
človek nemal stať vyzvedačom života iných.506 Okrem toho väčšina 
ľudí je vďaka výčitke svedomia a vnútornej inšpirácii v bdení alebo 
v sne napomenutá samotným Bohom.507 Iným prípadom, kedy treba 
od napomenutia ustúpiť, je chýbajúca vhodná príležitosť. Tento dô-
vod preberá Tomáš od Augustína: 

„Ak niekto nenapráva a nekarhá tých, čo páchajú zlo, alebo vyhľa-
dáva príhodnejší čas, alebo sa strachuje, aby sa nepohoršili a ešte 
viac neprekážali iným, slabším ľuďom v osvojovaní si dobrého 

500 Porov. STh II-II, 52, 2 ad 3. Rada lásky sa dá chápať ako špecifikácia daru rady. 
501 STh II-II, 33, 2 ad 3. De virtutibus III, 1 ad 10.
502 De virtutibus III, 1. 
503 De virtutibus III, 1 ad 15 - ad 16.
504 Podľa Tomáša je takáto snaha príkazom lásky, ktorý viaže človeka pomáhať 

druhému, aby dosiahol cnosť dávajúc mu radu (consilium) a pomoc (auxilium), 
aby dobre konal (De virtutibus III, 1).

505 De virtutibus III, 1 ad 8.
506 STh II-II, 33, 2 ad 4. 
507 De virtutibus III, 2 ad 3.
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a zbožného života, aby ich neutláčali a neodvracali od viery, nemusí 
to robiť z túžby po zisku, ale z presvedčenej lásky.“508

Nakoniec je potrebné rozlišovať aj spôsob napomenutia. Pre 
človeka je totiž dobrom jeho svedomie i jeho reputácia. K verejnému 
pokarhaniu človeka a s tým spojenej strate dobrého mena by preto 
malo dôjsť, až keď zlyhali ostatné spôsoby súkromného napomenutia 
a zlé skutky jedného človeka nabádajú k zlému aj ostatných ľudí.509

Obrázok č. 5: prostriedky výchovy k cnosti
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STh II-II, 33, 7 ad 1 

verejné pokarhanie (denuntiatio publica) 
STh II-II, 33, 7 

donucujúca (coactiva) 
De virtutibus III, 1 ad 17 

 

NÚTENIE (coactio) 
STh I-II, 95, 1 ad 1 

 

trestanie (punitio) 
STh II-II, 33, 3 

 

508 Augustinus Aurelius: De civitate Dei I, 9. (Preklad zo slovenského vydania Boží 
štát. 1. a 2. zväzok. Preložili Ján Kováč, Štefan Dian a Matej Pätoprstý. Spolok 
svätého Vojtecha v Trnave a LÚČ Bratislava, 2005.) 

509 De virtutibus III, 2. STh II-II, 33, 7. V súčasnom pluralitnom prostredí koexistujú 
rôzne podoby výchovy, od konzervatívnej po liberálnu, pričom Korený upozor-
ňuje, že „silné formovanie jednotlivcov v duchu určitých etických hodnôt, vier 
a presvedčení musí zostať výlučne záležitosťou rôznych partikulárnych spoločen-
stiev a sociálnych síl eticky pluralitnej spoločnosti“ (Korený, P.: Právo na slobodu 
svedomia, s. 123-124). Za silné formovanie jednotlivcov možno považovať aj To-
mášom prezentovanú koncepciu, avšak Tomáš ju nechápal ako rezervovanú pre 
partikulárne spoločenstvá, ale skôr ako modelovú, teda vyhovujúcu z hľadiska 
objektívneho cieľa ľudského spoločenstva i jedinca.



t o M á š o v a  e t i k a  c n o s t i  5 .  
 a k o  z d r o j  i n š p i r á c i e

význam cnosti v súčasnEj filozofickEj diskusii5.1. 

Súčasný „cnostný obrat“ (virtuous turn) vo filozofii, ktorého význam 
prirovnáva Dell’Olio dokonca k lingvistickému obratu (linguistic 
turn) v 20. storočí510, sa dá chápať ako návrat k takej podobe morál-
neho zdôvodnenia, ktoré odpovedá na fundamentálnu sokratovskú 
otázku, ako človek môže žiť511, poukázaním na cnosti ako vlastnosti, 
ktoré človeku umožnia realizovať seba a dospieť k šťastiu. 

Dell’Olio označuje ako dôvody záujmu o cnosť predovšetkým 
bohatú historickú skúsenosť filozofie s danou morálnou kategóriou, 
ktorá bola považovaná za centrálny pojem etických teórií antiky, stre-
doveku i skorého novoveku, ako aj stále vážnejšie problémy súčas-
ných etických konceptov favorizujúcich pojem povinnosti512, ktoré 
podľa MacIntyra ústia do emotivizmu a s ním spojeného morálneho 
relativizmu513. Stále viac sme totiž svedkami, nielen v intelektuálnych 
kruhoch, ale aj v presvedčeniach verejnosti, a teda v kontexte súčasnej 
kultúry sa presadzujúceho názoru, že morálka je záležitosťou osobnej 

510 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 
the Connection of the Virtues 2003, s. 1.

511 O sokratovskej otázke a jej špecifikách hovorí Williams v diele Ethics and the Li-
mits od Philosophy. Upozorňuje na to, že uvedenú otázku si môže položiť každý 
človek, ďalej že sa týka života ako celku a že je hodnotovo neutrálna, to znamená, 
že nie je vyslovená v podobe „ako by človek mal žiť“ (Williams, B.: Ethics and the 
Limits of Philosophy, s. 4-5).

512 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 
the Connection of the Virtues 2003, s. 1.

513 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 22.



preferencie, nakoľko nie je možné dospieť k všeobecnej názorovej 
zhode ani v základných morálnych otázkach. Tento jav je podľa 
MacIntyra, ktorého dielo Strata cnosti514 sa po Anscombovej Modern 
Moral Philosophy považuje za kľúčové v kontexte rehabilitácie pojmu 
cnosť, dôsledkom osvietenského projektu nezávislého rozumového 
zdôvodnenia morálky, podľa ktorého musí človek konať morálne 
z povinnosti nositeľa ľudskej prirodzenosti. Takýto projekt síce 
prispel k väčšej individualizácii morálky, čiže k nadobudnutiu plnšej 
autonómie Ja, ale na druhej strane počítal s akousi ideálnou ľudskou 
prirodzenosťou konajúcou morálne bez spojitosti s víziou šťastia či 
zavŕšenia vlastného bytia. Dôsledkom eliminácie teleologickej per-
spektívy je teda podľa MacIntyra strata zrozumiteľnosti morálneho 
či motívu pre morálne konanie, tradične spojeného s teleologickou 
predstavou vlastnou metafyzickým a teistickým koncepciám.515 Ma-
cIntyre si od návratu k cnosti sľubuje návrat ku koherentnému pojmu 
morálnej svojbytnosti (moral self)516 a z hľadiska filozofickej diskusie 
tiež vyslobodenie od nekonečných a nikam nevedúcich etických 
diskusií odvolávajúcich sa na nesúmerateľné morálne tradície a dis-
kurzy517. 

 akcEptácia tomášovEj koncEpciE v súčasnEj EtikE 5.2. 
cnosti

Keďže súčasná etika cnosti manifestuje svoj záujem o pôvodné etické 
koncepty, je namieste otázka, akým spôsobom pristupuje k metafy-
zickým a teistickým konštruktom, na ktorých boli tieto predosvieten-
ské teórie vystavané. Vychádzam totiž z názoru, že pokiaľ chce etika 
cnosti ostať reálnou alternatívou v kontexte súčasného morálno-filo-
zofického diskurzu, jej návrat ku koreňom nemôže byť jednoduchým 

514 Pôvodné vydanie: After Virtue. Revise Edition. Notre Dame: University of Notre 
Dame Press, 1984. Český preklad: MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti. Praha: Oikoy-
menh, 2004.

515 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 78.
516 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 

the Connection of the Virtues, s. 146. 
517 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 18-21.
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prevzatím pôvodného konceptu a obávam sa, že ani jeho jednodu-
chým aktualizovaním. V spleti rôznych súčasných postojov k etike 
cnosti a k Tomášovej etike cnosti zvlášť má preto význam otázka, 
nakoľko môže byť a má byť prevzatá integrálne.

Metafyzicky silná a teistická koncepcia cnosti5.2.1. 

Na základe diel Aristotela a Tomáša Akvinského sa pokúsim načrtnúť 
teoretické predpoklady klasických, silne metafyzických, resp. teistic-
kých koncepcií cnosti. 

1. Telos ako kritérium dobra
Každá etická teória spojená so sebautváraním človeka v dimenzii 

jeho prirodzených, t.j. druhovo špecifických vlastností (za akú sa po-
važuje aj etika cnosti), vyžaduje isté kritérium dobra, ktoré by človeka 
viedlo v jeho konkrétnych voľbách. Takéto kritérium poskytuje teó-
riám cnosti predstava ľudskej prirodzenosti takej, aká by bola, keby 
realizovala svoj telos alebo cieľ.518 Človek sa potom osvojovaním si 
cností a cnostným konaním zdokonaľuje, čím zároveň dosahuje svoj 
cieľ. V etike cnosti teda nie sú cnosti absolútnym cieľom, ale v istej 
miere len prostriedkom. Rozhodujúci je samotný cieľ, ktorého do-
siahnutie sa spája s predstavou naplnenia ľudských možností i idey 
zdokonaleného človeka. Nie je preto sekundárne, v akej miere a pl-
nosti je cieľ poňatý. 

V aristotelovskej metafyzike poskytuje kritérium toho, čo je cie-
ľom, samotná štruktúra ľudskej prirodzenosti. Jej základné vymedze-
nie spočíva v konštatovaní rozumnej a spoločenskej povahy človeka. 
Človek svoju prirodzenosť ľudsky najplnším spôsobom realizuje 
v polis rozvojom priateľstva ako najväčšieho dobra, čo pre človeka 
predstavuje formu účasti na božskom.519 

518 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 72.
519 Podľa Spaemanna a Löwa Aristotelova teleológia je zároveň imanentná a trans-

cendentná. Imanencia sa realizuje snahou o sebazachovanie pozemských vecí, 
pričom samotná táto snaha predstavuje telos v zmysle subjektívnej stránky objek-
tívnej „náležitosti veci byť“. Existuje však i transcendentný telos, teda ono „kvôli 
čomu“ imanentného telos. Podľa Aristotela sa snaha každého súcna o zachovanie 
vlastného bytia deje kvôli methexis, účasti na božskom (s. 73). Jednotlivé súcno 
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Nie principiálne odlišný, predsa len však v porovnaní s Aristo-
telom rozvedený a dotvorený pohľad na cieľ ponúkajú teistické kon-
cepcie cnosti. Tomáš zastáva koncepciu človeka, ktorá zohľadňuje 
nielen rozvojom schopností dosiahnuteľné ľudské túžby, ale aj túžbu 
po transcendentne (prirodzená túžba po nadprirodzenom), absolút-
nom dobre.520 Tento „absolútny telos“ človeka spočíval pre Aristotela 
v špecifickom spôsobe predstavovania božského spočívajúcom v se-
bazachovaní a v kontemplácii, kým „špecifický telos“ sa uskutočňoval 
v dobrom živote.521 Telos, na ktorý poukazuje Tomáš, je Boh nielen 
ako absolútny a univerzálny telos, ale aj ako subjekt finálneho kona-
nia a účinná príčina snaženia. Človek sa snaží o pripodobnenie Bohu 
tak, že sa usiluje byť tým, čím od prirodzenosti je, pričom mu nejde 
len o zachovanie existencie, ale tiež o dokonalé uskutočnenie jeho 
podstaty. Ako rozumová bytosť so schopnosťou transcendovať seba 
samu uskutočňuje svoje určenie aj kognitívne a vôľovo. Preto Boha 
ako telos svojej činnosti dosahuje v poznaní a v láske.522 

Prvým kritériom silne metafyzických teórií cnosti je teda cieľ, 
ktorý je totožný s ideálnym uskutočnením možností človeka ako 
človeka, čo v teistických teóriách cnosti zahŕňa rovinu zdokonalenia 
ľudských možností a pripodobnenie sa Bohu. 

2. Podriadenie šťastia princípu dobra 
V tradičných etických koncepciách býva pojem „cieľ“ alebo „te-

los“ zamieňaný aj pojmom „dobro“, ktoré predstavuje dôvod ľudského 
snaženia a zároveň sa spája s predstavou ľudského šťastia. Aristoteles 

má teda účasť na božskom natoľko, nakoľko je. Človek ako bytosť majúca logos 
môže tento telos božského aj sám bezprostredne tematizovať, keď pestuje theória, 
kontempláciu, ktorá je najvyššou formou blaženosti. Život v kontemplácii však 
nie je špecificky ľudským spôsobom života, ľudské šťastie spočíva v živote občana 
v polis. (Porov. Spaemann, R. – Löw, R.: Účelnost jako filosofický problém. Dějiny 
a znovuobjevení teleologického myšlení, s. 71-74). Ideálnou formou života v polis 
je rozvíjanie priateľstva (porov. Aristoteles: Etika Nikomachova VIII, 11, 1159b-
1160a, 1169b).

520 Porov. STh I-II, 3, 8; STh I, 12, 1. 
521 Porov. Spaemann, R. – Löw, R.: Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovu-

objevení teleologického myšlení, s. 73-74.
522 Porov. Spaemann, R. – Löw, R.: Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovu-

objevení teleologického myšlení, s. 85-92. Porov. STh I-II, 1, 8.
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i Tomáš vymenúvajú celú plejádu dobier, od ktorých si človek môže 
sľubovať šťastie. Avšak ak vychádzame z prvého kritéria, len dobro, 
ktoré je totožné s absolútnym a sebestačným telos, môže človeku 
sprostredkovať plnosť šťastia. Takého najvyššie dobro, nazývané tiež 
Tomášom summum bonum, je Boh a to, čo urobí človeka šťastným, je 
nazeranie Boha a spočinutie v ňom v láske.523 

Za druhé kritérium preto možno považovať podriadenie šťastia 
princípu dobra. Znamená to, že hoci býva Aristotelova a Tomášova 
etika zaraďovaná medzi eudaimonistické teórie, nejde v nich o šťastie 
v zmysle hédoné. Slasť je považovaná za vedľajší produkt sledovania 
objektívneho poriadku dobier, z ktorých najvyšším je nazeranie Boha 
a spočinutie v ňom, korešpondujúce i s najväčším šťastím. 

Boh ako summum bonum teda predstavuje cieľ, ktorý presahuje 
všetky ostatné dobrá, a je preto dominantným. Avšak plnosť šťastia 
zahŕňa aj dosiahnutie tzv. inkluzívneho cieľa, teda ľudsky dosiahnu-
teľných dobier, ktoré sú usporiadané tak, aby viedli človeka k nad-
prirodzenému šťastiu.524 Znamená to, že jednotlivé dobrá ľudského 
života (vonkajšie, telesné, sociálne a duševné) svoj status a posta-
venie v hierarchii odvádzajú od toho, akým spôsobom prispievajú 
k dosiahnutiu nadprirodzeného šťastia spočívajúceho v spoločenstve 
s Bohom. 

3. Disproporcia medzi ľudskými možnosťami a nadprirodzeným 
cieľom

Sebazdokonalenie racionálnych bytí cez sebatranscendenciu 
vyžaduje spoluúčasť väčšej sily, než sú ľudské možnosti. Človek zdo-
konalený cnosťami síce je otvorený voči absolútnu, teda dobru, ktoré 
plným spôsobom zdokonaľuje osobu, ale toto zameranie nemôže byť 
úplné bez Bohom pridanej dokonalosti v podobe božských cností.525 
Prostredníctvom nich človek získava plnšiu participáciu na Božom 
bytí a dobrote. 
523 Porov. STh III, 1, 2; STh I, 75, 7 ad 1; STh I-II, 62, 1.
524 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 

the Connection of the Virtues, s. 88. 
525 Hranice ľudských možností vzhľadom na dosiahnutie božského spôsobu života 

si uvedomoval aj Aristoteles. Rozlišuje život kontemplácie a život cnosti, pričom 
prvý predstavuje nedosiahnuteľný ideál a najvznešenejšiu formu účasti na bož-
skom a druhý je špecificky ľudský.



        
123Tomášova etika cnosti ako zdroj inšpirácie

Podľa O’Mearu je milosť teologickou štruktúrou Tomášovho 
myslenia,526 je spôsobom alebo formou života človeka.527 Vďaka nej 
človek participuje na hlbších rovinách života Boha, dokáže konať 
jednotlivé skutky novým druhom kvality.528 

Niektorí autori sa snažia túto kategóriu vymazať zo slovníka 
dnešných teórií cností a chcú ju nahradiť cnosťou lásky.529 Avšak To-
máš jasne rozlišuje medzi týmito dvoma pojmami. Cnosť lásky podľa 
neho nemôže substituovať milosť. Láska je cnosť, ktorej účinnou 
príčinou je Boh pôsobiaci prostredníctvom milosti.530

MacIntyrov pokus o metafyzicky slabú koncepciu cnosti a jej 5.2.2.  
 prehodnotenie

MacIntyre sa prepracoval k radikálnemu sformulovaniu otázky sú-
časnej morálky, ktorá má podľa neho podobu buď návratu k cnosti 
tak, ako ju špecifikoval Aristoteles, alebo priľnutia k Nietzscheho 
projektu.531 Prvý variant MacIntyrovej alternatívy, ku ktorej sa sám 
prikláňa v diele After Virtue, spočíva v návrate k istej podobe neoaris-
totelizmu, pozbavenej Aristotelovej „metafyzickej biológie“532. Aris-
toteles totiž do centra svojho záujmu postavil cnosť ako nadobudnutú 
kvalitu, ktorá človeku umožňuje uskutočniť vlastnú prirodzenosť, 
dosiahnuť naplnenie jeho možností ako človeka a zároveň dospieť 

526 O’Meara, T. F.: Grace as a Theological Structure in the Summa theologie of Thomas 
Aquinas, s. 130.

527 O’Meara, T. F.: Virtues in the Theology of Thomas Aquinas, 262.
528 Porov. STh I, 43, 3.
529 A. Comte-Sponville, autor Malej rozpravy o veľkých cnostiach, považovaný za jed-

ného z teoretikov cnosti, v diele Présentations de la philosophie predstavuje lásku 
v jej troch klasických podobách Éros, Philia a Agapè, pričom prvé dve zodpove-
dajú gréckemu duchu a tretia preňho reprezentuje kresťanstvo. Charakterizuje ju 
ako evanjeliami vyzdvihnutú najvyššiu formu lásky, ktorá prijíma a ochraňuje, 
dáva a zabúda na seba a ktorá už nepotrebuje byť milovaná (Porov. Comte-Spon-
ville, A.: Présentations de la philosophie, s. 58). Tento koncept lásky však predsta-
vuje zjednodušenú a popularizovanú verziu kresťanských náboženských koncep-
tov.

530 Porov. De veritate XXVII, 2; De veritate XXVII, 2 ad 7.
531 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 132-142.
532 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 192.



        
124 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

k cieľu alebo ľudskému telos, ktorým je šťastie.533 Takto sformulovaná 
teória disponuje výhodou, že pred človeka predostiera motivačný 
prvok v podobe predstavy osobného zavŕšenia či šťastia, ktoré člo-
vek dosahuje cnostným konaním. V pozadí Aristotelovej koncepcie 
cnosti teda stojí istá predstava dobra ľudskej prirodzenosti. Človek 
sa prostredníctvom cnostného konania stane tým, kým má byť, lebo 
uskutoční potenciality svojej metafyzickej prirodzenosti. 

MacIntyre, opierajúc sa o Aristotela, ako aj o celú predosvieten-
skú tradíciu, navrhuje vlastnú definíciu cnosti, ktorá v úsilí zachovať 
teleológiu, ale vyhnúť sa metafyzike, do značnej miery redukuje 
klasický pojem cnosti. Cnosť je podľa neho „nadobudnutá ľudská 
vlastnosť, ktorej vlastnenie a uplatňovanie nám umožňuje dosiahnuť 
dobrá, ktoré sú praxi inherentné a ktorých neprítomnosť nám účinne 
bráni v dosiahnutí takýchto dobier“534. Cnosť teda človeka disponuje, 
rozvíjaním jeho schopností, k tomu, aby dosiahol dobrá, ktoré sú pre 
istú prax, t.j. istú koherentnú a komplexnú ľudskú činnosť (umenie, 
veda, hry, politika, udržiavanie ľudského života atď.) smerodajné, čiže 
danej činnosti prislúchajú vnútornou súvislosťou, nie iba ako vonkaj-
ší efekt v podobe slávy, prestíže, majetku. 

MacIntyre sa následne snaží obohatiť svoju definíciu cnosti aj 
o ďalšie dva aspekty. Poukazuje na to, že cnosti okrem toho, že nám 
umožňujú dosahovať dobrá, ktoré sú vlastné praxi, majú vzťah aj 
k dobrému ľudskému životu, pod ktorým MacIntyre rozumie „nara-
tívny poriadok ľudského života“535. Znamená to, že viac ako otázku, 
aké sú podstatné určenia človeka, si kladie otázku, ako sa ľudské ko-
nanie stane zrozumiteľným v jednote príbehu ľudského života. Človek 
sa stáva zrozumiteľným v rámci istého príbehu, ktorého súčasťou sa 
snaží byť a za ktorý nesie zodpovednosť. V tomto ohľade mu cnosti 
poskytujú „stále hlbšie sebapoznanie a rastúce poznanie dobra“536.

V neposlednom rade MacIntyre podotýka, že prax jednotlivého 
ľudského života nikdy nemôžeme chápať čisto individuálne, teda 
oddelene od spoločenských a historických súvislostí. Preto považuje 

533 Porov. Aristoteles: Etika Nikomachova I, 10, 1099b.
534 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 224.
535 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 254-255.
536 MacIntyre, A.: Ztráta ctnosti, s. 256.
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jedinca za súčasť istého kontextu definovaného (morálnymi) tradí-
ciami.

Uvedená metafyzicky slabá koncepcia cnosti sa stretla s kritikou537 
a aj MacIntyre svoje stanovisko prehodnotil v neskorších dielach.538 
Posun v jeho myslení a pochopení životaschopnej verzie Aristotelovej 
etiky mapuje Kuna. Podľa Kunu MacIntyre modifikoval svoj kľúčový 
pojem tradície, ktorý sa v After Virtue vzťahoval prednostne na so-
ciálny a morálny kontext života, na akúsi metodologicky a tematicky 
zameranú formu racionálneho (teoretického) skúmania.539 Tradícia 
teda poskytuje človeku rámec jeho teoretického a praktického uva-
žovania. Kuna upozorňuje tiež na zmenu MacIntyrovho postoja voči 
Aristotelovej metafyzike, pričom podľa neho sa implicitná metafyzic-
ká báza z MacIntyrových diel nikdy nevytratila, ale v neskorších die-
lach ju urobil „explicitnou“, čiže hoci odmietol Aristotelovu biológiu, 
neodmietol metafyzickú biológiu.540 

Porterovej interpretácia Tomášovej koncepcie cnosti5.2.3. 

Vo väčšej miere metafyzickou a náboženskou môžeme nazvať Porte-
rovej koncepciu cnosti. Autorka vstupuje do súčasnej diskusie o cnos-
ti svojou snahou o zdôraznenie významu Tomášovej koncepcie pre 
etiku, zvlášť pre súčasnú kresťanskú etiku, ktorá nemôže odhliadnuť 
od výziev vedy a filozofie, ak chce ostať živou tradíciou a poskytnúť 
súčasnej filozofickej scéne, poznačenej prelínaním množstva nekom-
patibilných morálnych diskurzov, relevantné stanovisko. 

Podľa Porterovej adekvátna kresťanská odpoveď na výzvy sú-
časnosti musí byť zakotvená v náuke o Bohu, teda v explicitne ná-

537 Tugendhat dokonca tvrdí, že „MacIntyrov koncept znamená výrazný krok späť 
oproti vlastnému konceptu Aristotela“ (Tugendhat, E.: Přednášky o etice, s. 172). 
Uvedený autor objasňuje toto svoje tvrdenie konkrétnou argumentáciou v kapi-
tole 10 a 11 uvedeného diela. 

538 MacIntyre, A. (1988): Whose Justice? Which Rationality?. MacIntyre, A. (1990): 
Three Rival Versions of Moral Enquiry. 

539 Kuna, M.: MacIntyre’s Search for a Defensible Aristotelian Ethics and the Role of 
Metaphysics, s. 111. Kuna sa detailnejšie pojmom tradícia u MacIntyra zaoberá vo 
svojom článku MacIntyre on Tradition, Racionality, and Relativism, s. 251-272.

540 Kuna, M.: MacIntyre’s Search for a Defensible Aristotelian Ethics and the Role of 
Metaphysics, s. 112-113.



        
126 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

boženskom základe. Tomášovo myslenie podľa nej „ponúka zvlášť 
sľubnú bázu, na ktorej rozvinúť náuku o Bohu, ktorá odpovedá 
na výzvy našich časov, nie iba pre samotné jej významné zásluhy, ale 
ešte viac pre svoju všeobecnú teóriu dobra, predpokladá možnosť 
a legitímnosť rozvíjania prirodzenej teológie ako jedného kompo-
nentu kresťanskej teórie morálky.“541 Porterovej dôraz na náboženský 
základ etiky cnosti, aký poskytuje etická teória Tomáša Akvinského, 
má teda príčiny v možnosti „objektívneho“ zakotvenia dobra v priro-
dzenosti, v jej jednotlivých vrstvách, počnúc biologickou rovinou až 
po rovinu sebatranscendencie človeka zameraním na Boha, čo nesie 
výhodu kompatibility prirodzenej teológie dostupnej každému člo-
veku s kresťanskou náukou o Bohu. Z tohto dôvodu má prirodzený 
prístup v interpretácii Tomášovej etiky cnosti v jej diele dominantné 
postavenie. 

Uprednostnenie prirodzeného prístupu pred teocentrickým sa 
stal podnetom pre kritiku jej projektu, s ktorou prichádza Dell’O-
lio.542 Porterová síce označuje nadprirodzený cieľ ľudského života ako 
pravý cieľ človeka, dosiahnuteľný nadprirodzenou transformáciou 
ľudských schopností pre poznanie a lásku, ktoré začínajú v tomto ži-
vote prostredníctvom milosti a kulminujú v sláve blažených,543 podľa 
O’ Mearu však neodpovedá na otázku, v čom spočíva milosť a čo 
konkrétne znamená.544 

Jej koncepciu by sme napriek oslabeniu teologického pohľadu 
v prospech pohľadu filozoficko-etického mohli zaradiť medzi ná-
boženské koncepcie. Kritizuje MacIntyrovu myšlienku „naratívnej 
jednoty života“, ktorá je podľa nej nejasná, nehovorí o sociálnom 

541 Porter, J.: The Recovery of Virtue: the Relevance of Aquinas for Christian Ethics, 
s. 175.

542 Porov. Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness 
and the Connection of the Virtues, s. 51. Dell’Olio sa vo svojej práci venujúcej sa 
etike cnosti u Tomáša snaží o zmierenie prirodzeného a teocentrického prístupu 
k Tomášovmu dielu prostredníctvom tzv. participatívneho prístupu.

543 Porter, J.: The Recovery of Virtue: the Relevance of Aquinas for Christian Ethics, 
s. 63.

544 O’Meara, T. F.: Virtues in the Theology of Thomas Aquinas, s. 257.
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dopade tohto individuálneho hľadania dobra a vyhýba sa označeniu 
hľadaného dobra života ako objektívne dobrého a správneho cieľa.545

Nemetafyzický charakter súčasnej etiky5.2.4. 

Podľa Dell’Olia sa celkovo súčasné návraty k cnostným koncepciám 
vyznačujú tendenciou zostať „metafyzicky triezve“ (metaphysically 
austere).546 Podobná situácia neobišla podľa O’Mearu ani návraty 
k stredovekým náboženským reformuláciám cnosti, ktoré sa v snahe 
byť prístupné pre sekularizovaného človeka vyhýbajú tradičným me-
tafyzickým a teologickým záväzkom.547 

Domnievame sa spolu s O’Mearom, že za metafyzickou reduk-
ciou tradičného pojmu cnosti stojí snaha sprostredkovať etiku cnosti 
ako reálnu alternatívu pre laickú etiku a liek na problémy súčasných 
etických diskusií. Na mentalite súčasnej filozofie sa totiž podpísalo 
postmoderné odmietanie veľkých metafyzických konštruktov, ktoré 
sa samozrejme vzťahuje nielen na etiku cnosti, ale na etiku ako takú.

Okrem toho môžeme dôvody nezáujmu o metafyzickú a teolo-
gickú orientáciu v súčasných koncepciách cnosti hľadať aj vo fakte, že 
náboženské cesty myslenia nepatria medzi privilegované v sekulari-
zovanej spoločnosti. Podobný názor prezentuje aj Williams vo svojom 
diele Etika a limity filozofie. Jeho skeptický pohľad na hodnotu nábo-
ženskej etiky pre súčasnú kultúru nie je založený na nehodnotnosti 
náboženského zdôvodnenia ako takého (pokiaľ ono nepredstavuje 
nezrelý typ náboženskej morálky, podľa ktorého sa etické uvažovanie 
odohráva v rovine trestov a odmien Boha), ale na fakte odmietania 
viery, na ktorom je tento typ etiky postavený.548 Je zrejmé, že nábo-
ženské riešenie otázok nie je signifikantné pre tých, ktorí neprijímajú 
vieru, na ktorom sa zakladá. Preto, rešpektujúc základnú požiadavku 

545 Porov. Porter, J.: The Recovery of Virtue: the Relevance of Aquinas for Christian 
Ethics, s. 82-83.

546 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 
the Connection of the Virtues, s. 148.

547 O’Meara, T. F.: Virtues in the Theology of Thomas Aquinas, s. 256.
548 Williams, B.: Ethics and the Limits of Philosophy, s. 32-33.
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kladenú na etiku, ktorou je jej zovšeobecniteľnosť549, vidí Williams 
hodnotu náboženskej perspektívy po Nietzscheho „smrti Boha“550 vo 
vymedzení jej odkazu pre humanitu.551

Hoci rastie príťažlivosť laickej etiky ako prirodzenej etiky, ktorá 
nie je neznáma ani veriacemu ani neveriacemu, nemožno jednoznač-
ne tvrdiť, že nábožnosť je dnešnému človeku cudzia. Eco v Piatich 
úvahách o morálke vyzdvihol laickú etiku, ktorá „– rešpektovaná v hl-
bokej zbožnosti, ktorá je jej zdrojom – sa môže v základných bodoch 
zhodovať s princípmi etiky založenej na viere v nadprirodzenosť, 
ktorá nemôže neuznať, že prirodzené princípy nám boli vytesané 
do srdca na základe programu spásy“552. Pojem „hlboká zbožnosť“ 
zaiste stojí za povšimnutie vzhľadom na samotný fenomén nábožen-
stva a jeho súčasné podoby. Pod touto „laickou religiozitou“ chápe 
Eco cit, zmysel pre Posvätné, pre Hranicu, pre spytovanie a pre oča-
kávanie, pre komunikáciu s niečím, čo človeka presahuje bez viery 
v zosobnené a prozreteľné božstvo.553 Znamená to, že presadzovanie 
laických zdôvodnení nemusí byť vždy nezlučiteľné s náboženskými 
zdôvodneniami, avšak takéto koncepty určite nebudú mať podobu 
tradičných silne metafyzických a teologických koncepcií, ktorých 
príkladom je etika Tomáša Akvinského. 

Ako konštatuje Dell’Olio, netreba tiež opomínať, že hodnoty 
súčasnej spoločnosti sú v mnohom zaviazané náboženským kon-
cepciám sveta a osoby,554 čiže náboženské hodnoty chtiac-nechtiac 
pretrvávajú v podobne niektorých súčasných hodnôt, avšak bez 
ich pôvodného teistického základu. Zdá sa, že k podobným záve-
rom dospel aj Lipovetsky, ktorý ako sociológ opakovanie tvrdí, že 
„zmiznutie metafyzického základu morálky nijako neurýchlilo jej 

549 Tugendhat poukazuje okrem iného na medze tradičných náboženských zdô-
vodnení morálky, ktoré nemôžu byť práve pre ich zakotvenie vo viere prijímané 
všetkými, a teda sa nemôžu poskytnúť plauzibilný morálny koncept. Porov. Tu-
gendhat, E.: Přednášky o etice, s. 53-56, 64.

550 K problematike je dostupná veľmi podnetná monografia Kondrlu (Kondrla, P.: 
Filozofia hodnôt v 19. storočí).

551 Williams, B.: Ethics and the Limits of Philosophy, s. 33.
552 Eco, U.: Päť úvah o morálke, s. 77.
553 Eco, U.: Päť úvah o morálke, s. 70
554 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 

the Connection of the Virtues, s. 172. 
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diskreditáciu“555. Takzvaný „postmoralistný“ proces spôsobil podľa 
neho prehodnocovanie aj zmenu hierarchie cností. Do popredia sa 
dostávajú cnosti ako tolerancia, poctivosť, podpora ľudských práv, 
no výsledky prieskumov poukazujú na odsunutie altruizmu či cností 
spojených so záväzkami voči kolektívu.556 Hoci niektoré cnosti „ostali 
v móde“, to, čo sa pod nimi chápe, je značne vzdialené ich pôvodným 
konceptom, a to ani nie tak v rovine ich aktualizácie, ako skôr v rovi-
ne ich vyprázdnenia.557 Svoju príťažlivosť naopak nestratila špecificky 
kresťanská cnosť lásky, čo poukazuje na oprávnenosť názoru, že mo-
rálna perspektíva ostala v mnohom kresťanská, ale bez pôvodného 
kresťanského základu, ku ktorému sa vzťahovala.558

Etika zákona aj etika cnosti svoju základnú perspektívu odvádza-
jú z metafyzického základu spočívajúceho na teórii participácie všet-
kého na Božom bytí a dobrote. „Ak dobro a súcno sú jedno, tak súcno 
získava na základe svojej ontologickej dokonalosti štatút niečoho, o čo 
je potrebné sa usilovať. Etika by potom bola založená na metafyzike 
a prirodzené mravné konanie by sme mohli vymedziť ako konanie 
zhodné so skutočnosťou.“559 Iného názoru je podľa Cahu Pesch, ktorý 
odmieta takéto jednostranné sformulovanie problému a upozorňuje 
na skutočnosť, že na začiatku etiky nestojí vonkajšia skutočnosť, ale 
„konkrétny človek so svojimi prirodzenými sklonmi, človek, ktorý 
hodlá realizovať svoj život. Východiskovým bodom nie je metafyzika, 
ale prirodzené sklony, ktorými človek sleduje svoje vlastné dobro“560. 
Do uvedeného poňatia vnáša trochu viac svetla, hoci v pozmenenom 
rámci, Kluxen svojou metafyzikou konania. Tomášova základná etic-
ká paradigma musí brať do úvahy tak ľudské poznanie o tom, ako viesť 
dobrý život, ako aj predmety, ktoré sú praktickému vedeniu človeka 
neprístupné a je možno o nich pojednávať len z hľadiska metafyziky 
a teológie. Podľa Kluxena Tomášova metafyzika konania predpokla-
dá tak Boha ako pôvodcu rádu stvorenia a zavŕšiteľa v rade spásy, 

555 Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti, s. 165.
556 Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti, s. 167 a s. 218. Lipovetsky tento jav vysvetľuje 

rastúcim presvedčením verejnosti o oprávnenosti a správnosti individualizmu.
557 Lipovetsky hovorí napríklad o vyprázdnení cnosti cudnosti od cnosti (Lipovetsky, 

G.: Soumrak povinnosti, s. 83).
558 O’Meara, T. F.: Virtues in the Theology of Thomas Aquinas, s. 258.
559 Caha, A.: Klíčové a diskutabilní partie v Akvinského koncepci lex naturalis, s. 15.
560 Caha, A.: Klíčové a diskutabilní partie v Akvinského koncepci lex naturalis, s. 15.
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ako aj prirodzený rozum.561 Podľa neho je ľudské dobro nielen niečo 
dané ako cieľ, ale jeho realizácia sa spája s uskutočnením ľudského 
„môcť byť“. Dobrý život vyžaduje rozumové utváranie prirodzenosti 
ako môcť byť, to znamená, že rozum poskytuje človeku mieru k posú-
deniu toho, k čomu prirodzenosť nakláňa562 a teda človek má vlastné 
dobro hľadať a realizovať tak seba. 

V tomto zmysle, hoci nemožno poprieť silne unifikovaný cha-
rakter Tomášovho totálneho vysvetlenia univerza z hľadiska rozumu, 
o ktorom hovorí Gilson prízvukujúc centrálnu ideu bytia563, predsa 
len je Boh v Tomášovej koncepcii nielen bytie, ktoré je dobrotou 
osebe, ale zároveň je osobným, je najvyšším dobrom, od ktorého sa 
odvíja morálny život i rozvoj človeka ako osoby. Dell’Olio ponúka 
víziu Tomášovej etiky, ktorá by mohla byť inšpiračnou pre súčasnú 
dobu. Podľa neho by tomizmus, ktorému dáva prívlastok postmo-
derný, okrem iného mal klásť dôraz skôr na dobro ako na bytie, mal 
by rozpoznať limity racionality v oblasti etiky a podriadiť praktickú 
racionalitu láske.564 Autor Tomášov pojem lásky predkladá v duchu 
uprednostnenia etického pred metafyzickým. Láska je podľa neho 
cnosťou, ktorá človeka vždy orientuje k druhému, uschopňuje ho 
uprednostniť iného pred sebou, dokonca pred racionalistickými kon-
cepciami etickej povinnosti.565

561 Kluxen, W.: Tomáš Akvinský. Základní stanoviska jeho etiky, s. 129.
562 Kluxen, W.: Tomáš Akvinský. Základní stanoviska jeho etiky, s. 133.
563 Gilson, É.: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin, 

s. 437.
564 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 

the Connection of the Virtues, s. 169.
565 Dell’Olio, A. J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on Divine Goodness and 

the Connection of the Virtues, s. 169.



zoznaM citovane j literatÚry

pRiMáRna liteRatÚRa – diela tOMáŠa akvinskéhO

Všetky latinské texty diel Tomáša Akvinského som čerpala z webo-
vej stránky http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html a ich 
existenciu overila naposledy 20.09.2008. Pri jednotlivých latinských 
textoch uvádzam aj dostupné slovenské a české preklady.

De ente et essentia. Textum a L. Baur Monasterii Westfalorum 1933 
editum.
(Český preklad O jsoucnu a bytnosti. In: Sousedík, Stanislav: Jsoucno 
a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akad-
emie, 1992, s. 68-103).

De regno ad regem Cypri. Textum Taurini 1954 editum. 
(Český preklad O království ke králi kyperskému. Preložil Jiří Beneš 
a Jana Matlová. In: Sousedík, A. (ed.): Texty k studiu dějin středo-
věké filosofie. Praha: Karolinum, 1994, s. 27-94; slovenský preklad 
„O kráľovstve“. Preložil Matúš Sitár. In: Filozofia, č. 1, roč. 62, 2007, 
s. 54-68 (I, cap. 1-7). In: Filozofia, č. 2, roč. 62, 2007 (I, cap. 8-16; II, 
cap. 1-4). 

In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio. Textum Leoninum 
Romae 1886 editum.

Liber de perfectione spiritualis vitae. Textum Leoninum Romae 1970 
editum.

Quaestiones disputatae de veritate. [skratka De veritate] Textum Leo-
ninum Romae 1970 editum. 
(Český preklad prvej otázky: Tomáš Akvinský o pravdě, o mysli. Prelo-
žila Martina Věra Štěpinová. Praha: Krystal OP, 2003. 360 strán).



        
132 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

Quaestiones disputatae de potentia. [skratka De potentia] Textum 
Taurini 1953 editum.

Quaestiones disputatae de virtutibus. [skratka De virtutibus] Textum 
Taurini 1953 editum.

Scriptum super Sententiis. [skratka Super Sententiis] Textum Parmae 
1856 editum.

Sententia libri Ethicorum. Textum Leoninum Romae 1969 editum.

Summa contra Gentiles. [skratka ScG] Textum Leoninum emendatum 
ex plagulis de prelo Taurini 1961 editum. 
(Slovenský preklad niektorých kapitol Suma proti pohanom. In: 
Antológia z diel filozofov. Patristika a scholastika. Bratislava: Pravda, 
1975, s. 251-354; český preklad Summa proti pohanům. Preložil Jiří 
Tomáš Bahounek. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1993). 

Summa Theologiae. [skratka STh] Textum Leoninum Romae 1888 
editum. 
(Český preklad vybraných otázok Tomáš Akvinský o lásce (výběr 
otázek z Teologické sumy). Preložil Karel Šprunk. Praha: Krystal OP, 
2005. 248 strán; Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Pre-
ložil Karel Šprunk. Olomouc: Krystal OP, 2003. Starší český preklad 
Theologická summa. 6 zv. Preložil P. E. Soukup a kol. Olomouc: Krys-
tal, 1937-40). 

Super Evangelium s. Matthaei lectura. [skratka Super Matthaei] Tex-
tum Taurini editum 1951.

Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura. [skratka Ad 1 Corin-
thios] Textum Taurini 1953 editum.

Super II Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura. [skratka Ad 2 Corin-
thios] Textum Taurini 1953 editum.



        
133Zoznam citovanej literatúry

pRiMáRna liteRatÚRa – aUgUstÍnOve diela

Všetky latinské texty diel Augustína Aurelia som čerpala z webovej 
stránky http://www.augustinus.it/latino/index.htm a ich existenciu 
overila naposledy 20.09.2008. Pri jednotlivých latinských textoch 
uvádzam aj dostupné slovenské a české preklady.

Confessionum libri XIII. PL 32. (Slovenský preklad Vyznania. Preložil 
Ján Kováč. Bratislava: Lúč, 1997). 

De beata vita liber unus. PL 32. (Slovenský preklad vybraných statí 
O blaženom živote. In: Antológia z diel filozofov. Patristika a scholasti-
ka. Bratislava: Pravda, 1975, s. 93-109).

De civitate Dei contra paganos libri XXII. PL 41. (Slovenský preklad 
Boží štát. 1. a 2. zväzok. Preložili Ján Kováč, Štefan Dian a Matej Päto-
prstý. Spolok svätého Vojtecha v Trnave a LÚČ Bratislava, 20052). 

De diversis quaestionibus octoginta tribus. PL 40. 

De libero arbitrio libri tre. PL 32. (Český preklad O svobodném roz-
hodování. Preložil Radislav Hošek. In: Aurelius Augustinus. Říman. 
Člověk. Světec. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 124-251).

De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum libri 
duo. PL 32. 

De ordine libri duo. PL 32. (Český preklad O pořádku. Preložil Petr 
Osolsobě. In: Svoboda, K.: Estetika svatého Augustina a její zdroje. 
Aurelius Augustinus: O pořádku – O učiteli. Praha: Karolinum, 2000, 
s. 185-238). 

De Trinitate libri quindecim. PL 42. (Český preklad vybraných statí 
O nejsvětější Trojici. Preložil Josef Novák. In: Patristická čítanka. 
Praha: Česká katolícka charita, 19882,  s. 95-101). 



        
134 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

pReklady aRistOtelOvých diel

Aristoteles: Etika Nikomachova. Preložil Július Špaňár. Bratislava: 
Pravda, 1979. (Český preklad Etika Nikomachova. Preložil Antonín 
Kříž. Praha: Petr Rezek, 19962).

Aristoteles: Fyzika. Preložil Antonín Kříž. Praha: Vyd. Petr Rezek, 
1996. 

Aristoteles: Metafyzika. In: Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Ar-
istotela po Plotina. Bratislava: Pravda, 1973. 

Aristoteles: O duši. Preložil Antonín Kříž. Praha: Vyd. Petr Rezek, 
19952.

Aristoteles: Politika. Preložil Július Špaňár. Bratislava: Pravda, 
1988.

pRaMene a pReklady Ostatných diel

Ambrosius: Expositio Evangelii Secundum Lucam Libris X. [online]. 
[s.a.]. [Cit. 2008-09-19]. Dostupné na: http://www.documentacath-
olicaomnia.eu/1815-1875,_Migne,_ Patrologia_Latina_01._Rerum_
Conspectus_Pro_Tomis_Ordinatus,_MLT.html

Cicero, Marcus Tullius: De officiis. [online]. [s.a.]. [Cit. 2008-
09-19]. Dostupné na: http://www.documentacatholicaomnia.
eu/50_10_30-_De_Humanitate.html

Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae disputationes. [online]. [s.a.]. 
[Cit. 2008-09-19]. Dostupné na: http://www.documentacatholicaom-
nia.eu/50_10_30_De_Humanitate.html
(Slovenský preklad Tuskulské rozhovory. Laelius o priateľstve a iné. Zv. 
1. Preložili Bratislava: Etela Šimovičová, Jana Bartosiewiczová, Daniel 
Škoviera. Tatran, 1982).

Gregorius Magnus: Moralium Libri Sive Expositio In Librum Beati 
Job. [online]. [s.a.]. [Cit. 2008-09-19]. Dostupné na: http://www.
documentacatholicaomnia.eu/1815-1875,_Migne,_Patrologia_
Latina_01._Rerum_Conspectus_Pro_Tomis_Ordinatus,_MLT.html



        
135Zoznam citovanej literatúry

Iraeneus: Adversus haereses libri 5. [online]. [s.a.]. [Cit. 2008-09-19]. 
Dostupné na: http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0130-
0202__Iraeneus__Adversus_haereses _libri_5_[Schaff]__EN.pdf.
html (Český preklad: Irenej z Lyonu: Patero kněh proti kacířstvím. 
Praha: 1876).

Platón: Gorgias. Preložil Július Špaňár. In: Dialógy I. Bratislava: Tat-
ran, 1990, s. 385-482.

Platón: Menon. Preložil Július Špaňár. In: Dialógy I. Bratislava: Tat-
ran, 1990, s. 485-524.

Platón: Obrana Sokratova. Preložil Július Špaňár. In: Dialógy I. Bra-
tislava: Tatran, 199, s. 335-364.

Platón: Protagoras. Preložil Július Špaňár. In: Dialógy I. Bratislava: 
Tatran, 1990, s. 124-183.

Platón: Ústava. Preložil Július Špaňár. Bratislava: Pravda, 1980.

Plotinos: Enneady. In: Antológia z diel filozofov. Od Aristotela po Plo-
tina. Bratislava: Pravda, 1973, s. 609-653.

Pseudo-Dionysius Areopagita: O Božích jménech. Preložil Martin 
Steiner. In: Sousedík, A. (ed.): Texty k studiu dějin středověké filosofie. 
Praha: Karolinum, 1994, s. 11-24. (Preklad celého diela De Divinis 
nominibus: Dionýsios Areopagita: O mystické teologii. O božských 
jménech. S komentáři sv. Maxima Vyznavače. Preložil Alan Černo-
hous. Praha: dybbuk, 2003.)

Sväté písmo. Trnava: SSV, 1996. 

sekUndáRna liteRatÚRa

Beneš, Josef: Pojem ctnosti v Novém zákoně z hlediska morální teologie. 
In: Studia theologica 14. Roč. 5, č. 4. Olomouc: Universita Palackého 
v Olomouci – CMTF, 2003, s. 7-21. 

Beneš, Josef: Pojem ctnosti ve Starém zákoně. In: Studia theologica 
7. Roč. 4, č. 1. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci – CMTF, 
2002, s. 13-20. 



        
136 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

Caha, Aleš: Klíčové a diskutabilní partie v Akvinského koncepci lex 
naturalis. In: Studia theologica 21. Roč. 7, č. 3. Olomouc: Univerzita 
Palackého – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2005, s. 1-17. 

Cardal, Roman: Bůh ve světle filosofie. Praha: Krystal OP, 2001. 

Compagnon, Antoine: Záznam z diskusie nasledujúcej po prednáške 
v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave dňa 24. mája 2007. Prepí-
sala Camille Brabencová. Preložila Barbara Lášticová. In: Anthropos. 
Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Roč. 4, č. 2/2007, s. 65-67. 
Bratislava: Kalligram, 2007. 

Comte-Sponville, André: Malá rozprava o veľkých cnostiach. Bra-
tislava: SOFA, 1999.

Comte-Sponville, André: Présentations de la philosophie. Albin 
Michel, 2000. 

Davidson, Ivor J..: The Vita Beata: Ambrose, De Officiis 2.1-21 And 
the Synthesis of Classical and Christian Thought in Late Fourth Cen-
tury. In: Recherches de théologie ancienne et médiévale, roč. 63, 1996, 
s. 199-219.

Delaporte, Guy: L’amitié politique, forme suprême du bonheur. [on-
line]. [s.a.]. [Cit. 2005-05-19]. Dostupné na: <http://www.thomas-d-
aquin.net/Pages/Articles/Amitie Politique.htm>

Dell’Olio, Andrew J.: Foundations of Moral Selfhood: Aquinas on 
Divine Goodness and the Connection of the Virtues. New York: Peter 
Lang Publishing 2003.

Dvořák, Petr: Sémantika analogie u Tomáše a v tomizmu. In: Dvořák, 
Petr (ed.): Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK, 2007, s. 91-106.

Eco, Umberto: Päť úvah o morálke. Bratislava: Kalligram, 2004.

Elders, Leo J.: Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského. Praha: Oi-
koymenh, 2003. 

Elders, Leo J.: Veritatis splendor et la doctrine de Saint Thomas 
d’Aquin. In: Doctor communis 2, roč. 47, 1994, s. 121-146. 



        
137Zoznam citovanej literatúry

Erikson, Erik H.: Life History and the historical moment.  New York, 
W. W. Bortin, 1975.

Farkaš, Pavol: Ježišova reč na vrchu. Bratislava: RKCMBF UK, 2001.

Floss, Karel: Hledání řádu. In: Filosofický časopis, č. 2, roč. XXXIX, 
1991, s. 222-237. 

Fula, Milan: Téma šťastia v morálnej filozofii. In: Filozofia 2, roč. 59, 
2004, s. 110-123. 

Gilson, Étienne: Bytí a někteří filosofové. Praha: Oikoymenh, 1997. 

Gilson, Étienne: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint 
Thomas d´Aquin. Paris: Vrin, 1997. 

Grisez, Germain –  Shaw, Russell: A Contemporary Account of the 
Virtuous Life. In: Bayles, D. Michael; Henley, Kenneth (eds.): Right 
Conduct – Theories and Applications. New York: Random House, 
19892, s. 33-42. 

Günthör, Anselm: Morálna teológia I/b diel. Rím: Slovenský ústav 
svätého Cyrila a Metoda, 19892. 

Hrehová, Helena: Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského. 
Trnava: FF Trnavskej univerzity, 2006. 

Chenu, Marie-Dominique: Tomáš Akvinský. Praha: Volvox globator, 
2000.

Ivánka, Endre von: Plato christianus. Praha: Oikoymenh, 2003. 

Karfík, Filip: Plótínova metafyzika svobody. Praha: Oikoymenh, 
2002.

Karfíková, Lenka: Hierarchické universum Dionysia Areopagity. In: 
Karfíková, Lenka: Studie z patristiky a scholastiky. Praha: Oikoymenh, 
1997, s. 109-125.

Karfíková, Lenka: Kontemplace u Augustina. In: Reflexe. Filosofický 
časopis, č. 7-8. Praha: Oikoymenh, 1992. 

Karfíková, Lenka: Milost a vůle podle Augustina. Praha: Oikoymenh, 
2006. 



        
138 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

Karfíková, Lenka: Přirozenost završená vůlí: Augustin a Origenes. 
In: Chvátal, L. – Hušek, V. (eds.): „Přirozenost“ ve filosofii minulosti 
a současnosti. Brno: CDK, 2008, s. 91-108.

Kenny, Anthony: Tomáš o lidském duchu. Praha: Krystal OP, 1997.

Kluxen, Wolfgang: Tomáš Akvinský. Základní stanoviska jeho etiky. 
In: Zborník Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice. Praha: Čes-
ká královská akademie, 1994. s. 128-138.

Kondrla, Peter: Filozofia hodnôt v 19. storočí. Nitra: FF UKF, 2007.

Korený, Peter: Právo na slobodu svedomia. Nitra: UKF, 2008.

Koudelka, Martin: Náuka o pozitivní a negativní theologii v Diony-
siových listech a mystické theologii. In: Dionysios Areopagita: Listy. 
O mystické theologii. Praha: Oikoymenh, 2005. 

Kuna, Marian: MacIntyre on Tradition, Rationality and Relativism. 
In: Res Publica. Journal for Social and Legal Philosophy 11 (3), 2005, 
s. 251-272.

Kuna, Marian: MacIntyre’s Search for a Defensible Aristotelian Ethics 
and the Role of Metaphysics. In: Analyse & Kritik 30 (1), 2008, s. 103-
119.

Kuric, Miroslav: Lexikografická analýza pojmu electio v diele Tomáša 
Akvinského. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2004. 

Kuric, Miroslav: O ľudskej voľbe: podľa Tomáša Akvinského. Bratisla-
va: Lúč, 2005. 

Kútny, Ivan: Problematika náboženskej slobody. Deklarácie 
v delineačných aspektoch. Nitra: UK KS, 2002. 

Lajčiaková, Petra: Dialóg psychológie a náboženstva: psychológia 
a náboženstvo – v (ne)priateľstve? In: Kvasz, L. – Zeleňák, E. (eds.): 
Vzťahy vedy a náboženstva. Ružomberok: FF KU v Ružomberku, 
2008, s. 132-150.

Lajčiaková, Petra: Psychologický prístup k morálke. In: Mládež a spo-
ločnosť. Roč. 11, č. 3, 2005, s. 5-17.



        
139Zoznam citovanej literatúry

Lajčiaková, Petra: Psychológia morálky. Brno: Akademické naklada-
telství CERM, 2008. 

Langston, Douglas C.: Aquinas on Conscience, the Virtues, and 
Weakness of Will. [online]. 1998. [Cit. 2005-05-19]. Dostupné na: 
Paideia Project On-Line. <http://www.bu.edu/wcp/Papers/ Medi/ 
MediLang.htm>

Libera, Alain de: Středověká filosofie. Praha: Oikoymenh, 2001. 

Lipovetsky, Gilles: Soumrak povinnosti. Praha: Prostor, 1999. 

Machula, Tomáš: Od «anima in corpore» k «anima forma corporis». 
In: Studia theologica 18, roč. VI, č. 4, 2004, s. 44-52. 

Machula, Tomáš: Rozdělení a metody vědy podle Tomáše Akvinského. 
In: Tomáš Akvinský: Rozdělení a metody vědy. Komentář k Boethiovu 
spisu „De Trinitate“, q. 5-6. Praha: Krystal OP, 2005, s. 8-25.

MacIntyre, Alasdair: Three Rival Versopns of Moral Enquiry. Notre 
Dame, 1990.

MacIntyre, Alasdair: Whose Justice? Which Racionality?. Notre 
Dame, 1988. 

MacIntyre, Alasdair: Ztráta ctnosti. Praha: Oikoymenh, 2004. 

Markus, Robert A.: Marius Victorinus a Augustin. In: Armstrong, 
A. H. (ed.): Filosofie pozdní antiky. Praha: Oikoymenh, 2002, s. 371-
469. 

McEvoy, James: Amitié, attirance et amour chez s. Thomas d’Aquin. 
In: Revue Philosophique de Louvain, roč. 91, 1993, č. 3, s. 383-408. 

McInerny, Ralph: Ethica Thomistica. The Moral Philosophy of Thom-
as Aquinas. Washington: The Catholic University of America Press, 
1982, 19972. 

Mondin, Battista: Il sistema filosofico di Tommaso d’Aquino. Milano: 
Massimo, 1992.

Moural, Josef: O učitelnosti areté u Platóna. In: Filosofický časopis 4, 
roč. 38, 1990, s. 463-480. 



        
140 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

Němec, Václav: Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského. In: Chvá-
tal, L. – Hušek, V. (eds.): „Přirozenost“ ve filosofii minulosti a součas-
nosti. Brno: CDK, 2008, s. 135-155.

O’Meara, Thomas F.: Grace as a Theological Structure in the Summa 
theologiae of Thomas Aquinas. In: Recherches de Théologie et de Phi-
losophie Médiévales, roč. 55, 1988, s. 130-153.

O’Meara, Thomas F.: Virtues in the Theology of Thomas Aquinas. In: 
Theological Studies 2, roč. 58, 1997, s. 254-285. 

O’Shea, Kevin: L’âme humaine: esprit, forme et hôte de Dieu. [online]. 
[s.a.]. [Cit. 2008-05-28]. Dostupné na: http://www.thomas-d-aquin.
com/Pages/Articles/Article_ Page.html. 

Pieper, Josef: Sulla prudenza. Brescia: Morcelliana, 1956.

Pieper, Josef: Tomáš Akvinský. Praha: Vyšehrad, 1997. 

Pohunková, Dagmar: Etická práva pacientů. In: Universum, č. 1, roč. 
XVI, 2006, s. 14-16.

Porter, Jean: The Recovery of Virtue: the Relevance of Aquinas for 
Christian Ethics. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 
1955, 1990. 

Pospíšil, Ctirad V.: Bernard z Clairvaux a jeho spis De gratia et libero 
arbitrio. In: Bernard z Clairvaux: O milosti a svobodném rozhodování. 
Praha: Karolinum, 2004. 

Puttalaz, François-Xavier – Imbach, Ruedi: Povoláním filosof. 
Praha: Oikoymenh, 2005. 

Rezek, Petr (ed.): Spravedlnost jako zdatnost. Praha: Oikoymenh, 
1996. 

Rosenthal, Alexander S.: The problem of the desiderium naturale in 
the thomistic tradition. In: Domokos, György (ed.): Verbum analecta 
neolatina VI/2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004, s. 335-344. 

Scheler, Max: O studu. Praha: Mladá fronta, 1993. 

Smreková, Dagmar – Palovičová, Zuzana: Dobro a cnosť. Bratisla-
va: Iris, 2003. 



        
141Zoznam citovanej literatúry

Sousedík, Stanislav: Komenského zásada přirozenosti výchovy a její 
aristotelsko-tomistický původ. In: Reflexe. Filosofický časopis, č. 2. Pra-
ha: Oikoymenh, 1990.

Spaemann, Robert: Štěstí a vůle k dobru. Praha: Oikoymenh, 1998. 

Spaemann, Robert – Löw, Reinhard: Účelnost jako filosofický problém. 
Dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení. Praha: Oikoymenh, 
2004. 

Stančienė, Dalia Marija: The ethics of natural law according to Thom-
as Aquinas. In: Domokos, György (ed.): Verbum analecta neolatina 
VI/2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004, s. 357-368. 

Swieżawski, Stefan: Nový výklad sv. Tomáše. Brno: Cesta, 1998. 

Štěpinová, Martina: Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského. In: Tomáš 
Akvinský o pravdě, o mysli. Praha: Krystal OP, 2003. 

Tat, Alin: Béatitude et fins de la vie humanine. Les questions 1-5 de 
la Ia IIae de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin. In: Studia 
theologica.  [online]. [Cit. 2008-04-19]. Dostupné na: http://www.
studiatheologica.cnet.ro/pdf/200302art5.pdf. 

Torrell, Jean-Pierre: Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel. Éd. 
universitaires Fribourg Suisse, Éd. du Cerf Paris, 2002.

Tugendhat, Ernst: Přednášky o etice. Praha: Oikoymenh, 2004. 

Urbancová, Elena: Cnosť v Tóge. Pojem virtus vo filozofii M. Tullia 
Cicerona. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2002. 

Vašek, Martin: Aurelius Augustinus. O vôli, milosti a predurčení. Brat-
islava: Iris, 2007.

Volek, Peter: Analýza jazyka hovorenia o Bohu (analógie) u Tomáša 
Akvinského. In: Dvořák, Petr (ed.): Analogie ve filosofii a teologii. 
Brno: CDK, 2007, s. 107-117.

Volek, Peter: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Ružomberok: 
KU v Ružomberku, 2003. 

Vries, Josef de: Základní pojmy scholastiky. Praha: Rezek, 1998. 



        
142 Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského

Weingartner, Paul: Aquinas’ Theory of Conscience from a Logical 
Point of View. In: Zecha, G. – Weingartner, P. (eds.): Conscience: an 
Interdisciplinary View. Salzburg Colloquium on Ethics in the Sciences 
and Humanities. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. 

Weismayer, Josef: Život v plnosti. Dějiny a teologie duchovního života. 
Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 1994. 

Williams, Bernard: Ethics and the Limits of Philosophy. Abingdon: 
Routledge, 2006. 





etika cnOsti pOdĽa tOMáŠa akvinskéhO
Andrea Blaščíková

Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Recenzenti: prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.

doc. PhDr. Peter Volek, PhD.  
m. prof. KU v Ružomberku

Jazyková redaktorka: doc. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. 
Technický redaktor: PhDr. Ľuboslav Horvát

Návrh obálky: PhDr. Ľuboslav Horvát
Náklad: 150 ks
Rozsah: 144

Tlač: ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava
ISBN 978-80-8094-475-9


