
PRACOVNÍ TEXT K ÚVODU DO ETIKY TOMÁŠE AKVINSKÉHO
„Zdá se, že blaženost spočívá v rozkoši.“

Úvod k ukázce ze Summy teologické
V první části druhého dílu se Tomáš Akvinský (1224-1274) zabývá otázkami lidského 

jednání, milosti a hříchu. Ve shodě s Aristotelem tvrdí, že každé lidské jednání se děje za určitým 
cílem. Tímto cílem je dobro (bonum). Je to rozum, který vůli předkládá různá dobra, aby z nich vůle
následovala dobro, o němž je přesvědčena, že je nejvyšší. Dosažení dobra se projevuje blažeností 
(beatitudo). Posledním dobrem člověka je Bůh, především blažené patření (visio beatifica) – tedy 
přebývání v Boží blízkosti a radost z jeho dokonalosti. Hřích je pak jakékoli upřednostňování dobra 
nižšího před vyšším. 

Teologická summa je psána jako tehdejší univerzitní disputace. Nejprve zazní argumenty 
v neprospěch zastávaného názoru (videtur). Poté zazní argument opačný (sed contra), po němž 
Tomáš vysvětluje, proč je nutné zastávat  tuto opačnou pozici (respondeo). Pak postupně vyvrací 
jednotlivé argumenty. 

Zde uvedený překlad je nejen zastaralý, ale i matoucí. Proto jsem problematická (nebo jinak 
náročná) slova v Soukupově překladu podtrhl a ve slovníčku nabídl jejich vysvětlení nebo možnosti
alternativního překladu. 

Slovníček pojmů
blaženost – beatitudo – radost pocházející z dosažení cíle touhy, podle Tomáše jde o akt (actus), při 
kterém nějaká možnost (potentia) přešla do realizace (dokonale se aktualizovala); k blaženosti tedy 
dochází tak, jako když se dokonale uskuteční možnost stromu přinášet ovoce
bytnost – essentia – esence – to, co činí věc danou věcí, co je nezbytné právě pro to, aby byla sama 
sebou; esenci věci lze určit, když se ji pokusíme definovat; opakem je případek (akcident) – tedy 
vše, co je pro danou věc nahodilé, nepodstatné, co její podstatu nezmění 
citelný – perceptibilis – vnímatelný, smyslové vnímání zasahující; zde to, co silněji působí na lidské
smysly (srov. psychologický poznatek o významu zrakových vjemů v mezilidské komunikaci)
dobro – bonum – objekt lidské touhy, to, po čem všichni touží, co je motivem pro lidské etické 
jednání; dle Tomáše jsou všechny Bohem stvořené věci dobré (díky účasti na Božím dobru), zlo je 
pouze nedostatek (privatio) dobra; mezi dobry existuje řád – volíme menší dobra, abychom jejich 
prostřednictvím dosáhli na dobra vyšší
hmota – materia – látka – základní princip Tomášovy představy o světě převzatý od Aristotela; 
skutečnost je založena na vztahu látky a formy – forma přistupuje k látce, aby ji uspořádala 
(utvářela); nejde však o látku jako o fyzicky postižitelnou hmotu (zde jen jako princip); mohou 
existovat formy vepsané do látky jako u nerostů, formy přesahující látku (lidská duše), čiré formy 
bez látky - andělé
hýbající příčina – viz hýbat; pojem lze ztotožnit s působící příčinou (causa efficiens), která nejvíc 
odpovídá současnému pojetí příčiny jako bezprostředního způsobovatele (např. dláto tvaruje sochu)
hýbat – movere – uvádět vůli do pohybu, motivovat vůli, aby vydala pokyn získat nějaké dobro; 
jednotlivá dobra, analyzovaná rozumem jako dobra, mají schopnost vyvolat v rozumové bytosti 
touhu (appetitus) po nich
míra tělesné hmoty – proportio materiae corporalis – uspořádání látky (lidského) těla; zde chce 
Tomáš ukázat, že rozumová duše není závislá na fyziologii lidského těla
nejvyšší dobro – summum bonum – dobro, které je zároveň posledním cílem, tedy účel, jemuž 
podřizují (nebo by měli podřizovat) svou vůli všichni rozumní lidé; dle Tomáše je nejvyšším 
dobrem Bůh (který je dobrý sám ze sebe, zatímco vše stvořené je dobré jen jeho prostřednictvím)
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neviditelná – immateralia – netělesné věci, nehmotné či nelátkové; tuto přirozenost mají dle 
Tomáše všechny obecné pojmy, lidská rozumová duše, andělé a Bůh
poslední cíl – finis ultimus – cíl, jehož dosažení zastaví veškerou touhu; u Tomáše je jím „blažené 
patření“ (společenství s Bohem); 
pro jiné – propter aliud – Tomáš jemně rozlišuje touhu po něčem jako po dílčím dobru, nebo touhu 
po něčem, co je jejím posledním cílem; například toužíme po listu papíru „pro jiné“ - totiž abychom
na něj napsali dopis; papír je tedy jen dílčí dobro, které nás přivádí k dobru, po němž toužíme „pro 
ně“ (například projevit dopisem lásku milované osobě)
pro ni (samu)– propter ipsam – dobro, po němž toužíme pro ně samotné, které nám tedy není 
prostředkem k dobru jinému; tímto dobrem by měl být v pravém slova smyslu Bůh (milovaný pro 
něho samotného)
první příčina – causa prima – to, co způsobuje existenci něčeho; u Aristotela první hybatel, který 
uvedl svět do pohybu; u Tomáše Bůh Stvořitel
příhodné – conveniens – zde především to, co odpovídá přirozenosti dané věci; například pokud jde 
o touhu po potravě , pak je pro kočku „příhodná“ myš
případek – accidens – akcident – viz též bytnost; vlastnosti věci, které jsou podružné, a nejsou proto
součástí její definice; například u člověka výška 175 cm
radování – delectatio – potěšení, záliba – přirozený sklon vyhledávat určité věci, a tím dosahovat 
blaženosti; dle Tomáše přináší potěšení i vnímání smyslové krásy (bez touhy ji vlastnit)
rozkoš – voluptas – blaženost v oblasti hmotných (smyslových) dober
rozumná duše – anima rationalis – rozumová (racionální) duše – dle Aristotela a Tomáše má člověk
tři stupně duše: vegetativní (výživa, růst), senzitivní (smysly, pohyb) a rozumovou (myšlení); 
rozumová duše je podle Tomáše nemateriální, a proto nezaniká se smrtí těla (i když pro svou 
činnost potřebuje smyslové vjemy)
smysl – sensus – smyslové poznání – prostřednictvím pěti smyslů vstupují do lidského rozumu 
jednotlivé vjemy, jež rozum složitě zpracovává (např. vytváří obecné pojmy)
smyslová záliba – delectatio sensibilis
spočinutí – quies – uklidnění touhy po dosažení určitého (žádaného) dobra
toužit – appetere – být pod vedením žádostivosti (současný český překlad: snaživosti); viz též 
žádostivost
tvar – forma – forma – viz hmota; to, co formuje látku, to, co činí tuto látku touto určitou věcí (srov.
např. DNA v lidském těle)
tvarová příčina – causa formalis – formální příčina, viz tvar; jedna ze čtyř Aristotelových příčin 
účelná příčina – causa finalis – finální příčina, finalita – jedna ze čtyř Aristotelových příčin; proč se 
něco děje, co je cílem dané změny, činnosti
úplné dobro – bonum perfectum – bonum simpliciter – to, co dosáhlo maxima své možné 
(přirozené) dokonalosti; opak je částečné dobro – když je něco dokonalé jen po určité stránce
všeobecno – universalia – univerzálie – obecné pojmy; slova, která neoznačují konkrétní 
jednotliviny; například: strom, bělost, dobro
žádostivost – appetitus - snaživost; sklon jedné věci k jiné; touha po něčem; Tomáš rozlišuje 
smyslovou snaživost, která se projevuje v tělesně zakotvených emocích, a snaživost rozumovou, 
tedy svobodnou vůli; viz též toužit
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Svatého Tomáše Akvinského Summa teologická

1. část druhého dílu (Prima Secundae Partis)

Otázka 2.: V čem spočívá blaženost

Článek druhý: Zdali blaženost spočívá v rozkoši

Latinský originál Překlad Emiliána Soukupa OP (vyd. 1937-1940)

I-II q. 2 a. 6 arg. 1

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod 
beatitudo hominis in voluptate consistat. 
Beatitudo enim, cum sit ultimus finis, non 
appetitur propter aliud, sed alia propter ipsam. 
Sed hoc maxime convenit delectationi, 
ridiculum est enim ab aliquo quaerere propter 
quid velit delectari, ut dicitur in X Ethic. Ergo 
beatitudo maxime in voluptate et delectatione 
consistit.

Při šesté se postupuje takto: Zdá se, že 
blaženost člověka záleží v rozkoši. Neboť 
blaženost, jsouc posledním cílem, není žádána 
pro jiné, nýbrž jiná pro ni. Ale to nejvíce přísluší
radování; „neboť by bylo směšné, tázati se 
někoho, proč se chce radovati,“ jak se praví v 
10. Ethic. Tedy blaženost nejvíce záleží v 
rozkoši a radování. 

I-II q. 2 a. 6 arg. 2

Praeterea, causa prima vehementius imprimit 
quam secunda, ut dicitur in libro de causis. 
Influentia autem finis attenditur secundum eius 
appetitum. Illud ergo videtur habere rationem 
finis ultimi, quod maxime movet appetitum. Hoc
autem est voluptas, cuius signum est quod 
delectatio intantum absorbet hominis voluntatem
et rationem, quod alia bona contemnere facit. 
Ergo videtur quod ultimus finis hominis, qui est 
beatitudo, maxime in voluptate consistat.

Mimo to „první příčina prudčeji vniká nežli 
druhá,“ jak se praví v knize O Příčinách. Ale 
vliv cíle se béře podle žádosti. Tedy se zdá, že to
má ráz posledního cíle, co nejvíce hýbe žádostí. 
Ale to je rozkoš; známkou toho jest, že radování 
tak zaujme vůli člověka a rozum, že působí 
pohrdání ostatními dobry. Tedy se zdá, že 
poslední cíl člověka, jímž je blaženost, nejvíce 
záleží v rozkoši. 

I-II q. 2 a. 6 arg. 3

Praeterea, cum appetitus sit boni, illud quod 
omnia appetunt, videtur esse optimum. Sed 
delectationem omnia appetunt, et sapientes et 
insipientes, et etiam ratione carentia. Ergo 
delectatio est optimum. Consistit ergo in 
voluptate beatitudo, quae est summum bonum.

Mimo to, ježto žádost se týká dobra. to, co 
všichni žádají, se zdá dobrem nejlepším. Ale 
všechno žádá radování, i moudří, i nemoudří, 
i také postrádající rozumu. Tedy radování je to 
nejlepší; záleží tedy blaženost v rozkoši, jsouc 
nejvyšší dobro. 

I-II q. 2 a. 6 s. c.

Sed contra est quod Boetius dicit, in III de 
Consol., tristes exitus esse voluptatum, quisquis 
reminisci libidinum suarum volet, intelliget. 
Quae si beatos efficere possent, nihil causae est 
quin pecudes quoque beatae esse dicantur.

Avšak proti jest, co praví Boetius ve 3. O Útěše: 
„Kdokoli se bude chtíti rozpomenouti na své 
rozkoše, pozná, že jsou smutné konce rozkoší: 
a kdyby mohly učiniti blaženým, nebylo by 
důvodu, proč by se také dobytek nenazýval 
blaženým.“ 
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I-II q. 2 a. 6 co.

Respondeo dicendum quod, quia delectationes 
corporales pluribus notae sunt, assumpserunt 
sibi nomen voluptatum, ut dicitur VII Ethic., 
cum tamen sint aliae delectationes potiores. In 
quibus tamen beatitudo principaliter non 
consistit. Quia in unaquaque re aliud est quod 
pertinet ad essentiam eius, aliud est proprium 
accidens ipsius, sicut in homine aliud est quod 
est animal rationale mortale, aliud quod est 
risibile. Est igitur considerandum quod omnis 
delectatio est quoddam proprium accidens quod 
consequitur beatitudinem, vel aliquam 
beatitudinis partem, ex hoc enim aliquis 
delectatur quod habet bonum aliquod sibi 
conveniens, vel in re, vel in spe, vel saltem in 
memoria. Bonum autem conveniens, si quidem 
sit perfectum, est ipsa hominis beatitudo si 
autem sit imperfectum est quaedam beatitudinis 
participatio, vel propinqua, vel remota, vel 
saltem apparens. Unde manifestum est quod nec 
ipsa delectatio quae consequitur bonum 
perfectum, est ipsa essentia beatitudinis; sed 
quoddam consequens ad ipsam sicut per se 
accidens. 

Voluptas autem corporalis non potest etiam 
modo praedicto sequi bonum perfectum. Nam 
sequitur bonum quod apprehendit sensus, qui est
virtus animae corpore utens. Bonum autem quod
pertinet ad corpus, quod apprehenditur 
secundum sensum, non potest esse perfectum 
hominis bonum. Cum enim anima rationalis 
excedat proportionem materiae corporalis, pars 
animae quae est ab organo corporeo absoluta, 
quandam habet infinitatem respectu ipsius 
corporis et partium animae corpori concretarum,
sicut immaterialia sunt quodammodo infinita 
respectu materialium, eo quod forma per 
materiam quodammodo contrahitur et finitur, 
unde forma a materia absoluta est quodammodo 
infinita. Et ideo sensus, qui est vis corporalis, 
cognoscit singulare, quod est determinatum per 
materiam, intellectus vero, qui est vis a materia 
absoluta, cognoscit universale, quod est 
abstractum a materia, et continet sub se infinita 
singularia. Unde patet quod bonum conveniens 
corpori, quod per apprehensionem sensus 

Odpovídám: Musí se říci, „že tělesné rozkoše, 
poněvadž jsou více známé, přejaly jméno 
rozkoše,“ jak se praví v 7. Ethic., ačkoli jiné 
rozkoše jsou silnější. V nich však nespočívá 
hlavně blaženost. Neboť v každé věci jiné je, co 
patří k její bytnosti, jiné je její vlastní případek; 
jako v člověku je jiné, že je rozumovým tvorem 
smrtelným, jiné, že se může smáti. Musí se tedy 
uvážiti, že každá rozkoš je vlastním případkem, 
který následuje z blaženosti, nebo z nějaké části 
blaženosti. Někdo si totiž libuje proto, že má 
nějaké dobro příhodné pro sebe, buď skutečně, 
nebo v naději, nebo alespoň v paměti. Je-li však 
příhodné dobro úplné, je blažeností lidskou; je-li
neúplné, je jistou účastí na blaženosti, buď 
blízkou, nebo vzdálenou, nebo alespoň 
zdánlivou. Proto je jasné, že ani rozkoš, která 
přichází z úplného dobra, není samou bytností 
blaženosti, nýbrž jakýsi důsledek z ní jako 
vlastní případek.

Tělesná rozkoš pak také nemůže řečeným 
způsobem přicházeti z úplného dobra. Neboť 
přichází z dobra, které vnímá smysl, jenž je 
duševní silou, používající těla. Dobro pak patřící
k tělu, které je vnímáno smyslem, nemůže býti 
úplným dobrem lidským. Ježto totiž rozumná 
duše přesahuje míru tělesné hmoty, část duše, jež
jest nezávislá na tělesném ústrojí, má jistou 
nekonečnost vzhledem k tělu samému 
a k částem duše s tělem spolu utvořeným, jako 
neviditelná jsou jistým způsobem nekonečná 
vzhledem ke hmotným, ježto tvar hmotou se 
jistým způsobem omezuje a zakončuje; proto 
tvar odloučený od hmoty je jistým způsobem 
nekonečný. A proto smysl, jenž jest tělesnou 
schopností, poznává jednotlivé, které je určené 
hmotou; rozum pak, jenž je schopností 
nezávislou na hmotě, poznává všeobecno, jež 
jest odloučeno od hmoty a obsahuje pod sebou 
nekonečně jediných. Proto je zřejmé, že dobro 
příhodné tělu, které smyslovým vjemem budí 
tělesnou rozkoš, není úplným dobrem lidským, 
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delectationem corporalem causat, non est 
perfectum bonum hominis, sed est minimum 
quiddam in comparatione ad bonum animae. 
Unde Sap. VII, dicitur quod omne aurum, in 
comparatione sapientiae, arena est exigua. Sic 
igitur neque voluptas corporalis est ipsa 
beatitudo, nec est per se accidens beatitudinis.

nýbrž je něčím nejmenším v přirovnání 
k duševnímu dobru. Proto Moudr. 7. se praví, že 
„všechno zlato, v přirovnání k moudrosti, je 
troškou písku". Tak tedy ani tělesná rozkoš není 
blažeností samou ani není vlastním případkem 
blaženosti.

I-II q. 2 a. 6 ad 1

Ad primum ergo dicendum quod eiusdem 
rationis est quod appetatur bonum, et quod 
appetatur delectatio, quae nihil est aliud quam 
quietatio appetitus in bono, sicut ex eadem 
virtute naturae est quod grave feratur deorsum, 
et quod ibi quiescat. Unde sicut bonum propter 
seipsum appetitur, ita et delectatio propter se, et 
non propter aliud appetitur, si ly propter dicat 
causam finalem. Si vero dicat causam formalem,
vel potius motivam, sic delectatio est appetibilis 
propter aliud, idest propter bonum, quod est 
delectationis obiectum, et per consequens est 
principium eius, et dat ei formam, ex hoc enim 
delectatio habet quod appetatur, quia est quies in
bono desiderato.

K prvnímu se tedy musí říci, že totéž znamená, 
že se touží po dobru a že se touží po rozkoši, 
která není nic jiného než spočinutí žádosti 
v dobru; jako pochází z téže přírodní síly, že 
těžké padá dolů a že tam spočívá. Proto jako se 
touží po dobru pro ně samé, tak i po rozkoši se 
touží pro ni samou a ne pro něco jiného, jestliže 
to značí účelnou příčinu. Značí-li však příčinu 
tvarovou nebo spíše hýbající, tak rozkoš je 
žádoucí pro něco jiného, to jest pro dobro, které 
je předmětem rozkoše; a v důsledku je jejím 
počátkem a dává jí tvar; proto totiž se touží po 
rozkoši, že je spočinutím v žádoucím dobru. 

I-II q. 2 a. 6 ad 2

Ad secundum dicendum quod vehemens 
appetitus delectationis sensibilis contingit ex hoc
quod operationes sensuum, quia sunt principia 
nostrae cognitionis, sunt magis perceptibiles. 
Unde etiam a pluribus delectationes sensibiles 
appetuntur.

K druhému se musí říci, že prudká žádost 
smyslové záliby nastane proto, že činnosti 
smyslové, poněvadž jsou počátkem našeho 
poznání, jsou více citelné. Proto též po 
smyslových rozkoších více lidí touží. 

I-II q. 2 a. 6 ad 3

Ad tertium dicendum quod eo modo omnes 
appetunt delectationem, sicut et appetunt 
bonum, et tamen delectationem appetunt ratione 
boni, et non e converso, ut dictum est. Unde non
sequitur quod delectatio sit maximum et per se 
bonum, sed quod unaquaeque delectatio 
consequatur aliquod bonum, et quod aliqua 
delectatio consequatur id quod est per se et 
maximum bonum.

K třetímu se musí říci, že tím způsobem všichni 
touží po rozkoši, jak touží i po dobru; a přece po
rozkoši touží pokud má ráz dobra a nikoliv 
naopak, jak bylo řečeno. Proto nenásleduje, že 
rozkoš je největším a sama sebou dobrem, nýbrž
že každá rozkoš přichází z nějakého dobra, a že 
nějaká rozkoš přichází z toho, co je samo sebou 
a největším dobrem. 
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Náměty k volnému promýšlení
1) Pokuste se pochopit Tomášovu argumentaci a stručně ji vyjádřit vlastními slovy.
2) Který hlavní argument podle Tomáše dokazuje, že blaženost nespočívá v rozkoši?
3) Mohl by Tomášovu argumentaci přijmout i ateista popírající jiný než smyslově vnímatelný svět?
4) Lze Tomášovu argumentaci podepřít argumenty z moderní psychologie?
5) Pokuste se odhadnout, jak by Tomáš hodnotil současný konzumní životní styl.
6) Je pro Tomáše rozkoš špatná (a tedy hříšná)?
7) Jaký význam dává Tomáš lidské tělesnosti a jejím potřebám?
8) Pokuste se tři argumenty podporující význam rozkoše doplnit o další a zároveň je vyvrátit.
9) Je Tomášova argumentace stále platná?
10) Pokuste se Tomášovu argumentaci podpořit (nebo naopak vyvrátit) doklady z Bible.
11) Porovnejte Tomášovu argumentaci s naukou církve (například dle KKC).
12) Lze tuto argumentaci využít v pastoraci či v katechezi?
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