Sv. Tomaž Akvinski

TEOLOŠKA SUMA
PRVI DEL

5. VPRAŠANJE

4. ČLEN
Ali ima dobro značaj smotrnega vzroka?
(In Sent., lib. I, dist. xxxiv, q. 2, a. unic., ad 4; De ver., q. 21, a. 1, et 2; S. c. G., lib. I, cap. 40; In De
div. nom., cap. I, lect. 3; In Phys., lib. II, lect. 5)

ZDI SE, da dobro nima značaja smortnega vzroka, pač pa bolj značaj drugih vrst vzrokov, saj:
1. Kakor pravi sv. Dionzij (De div. nom., IV, 7)1 se »dobro hvali kot lepo«. Toda lepo ima
značaj likovnega vzroka. Torej ima tudi dobro značaj likovnega vzroka.
2. Dobro razširja svojo bit, kakor izvemo iz besed sv. Dionizija, ko pravi, da je »dobro to, iz
česar vse samostojno obstaja in je« (IV, 4)2. Razširjati svojo bit pa je lastno tvornemu vzroku. Torej
ima dobro značaj tvornega vzroka.
3. Sv. Avguštin v delu De doctrina christiana (I, 32)3, pravi, da »obstajamo, ker je Bog
dober«. Izhajamo pa iz Boga kot tvornega vzroka. Torej ima dobro značaj tvornega vzroka.
TODA PROTI temu pravi Aristotel v Fiziki (II, 3)4, da »to, kar je vzrok, je kakor smoter in
dobro vsega ostalega«. Dobro ima torej značaj smotrnega vzroka.
ODGOVARJAM, da zato ker je dobro to, k čemur vsi težijo, ima tudi značaj smotra; očitno je
torej, da vključuje značaj smotra. Vendar pojem dobrega vključuje tudi značaj tvornega in likovnega
vzroka. Vidimo namreč, da kar je prvo v redu povzročanja, je zadnje v redu povzročenega: ogenj
namreč najprej segreje predmet in šele potem vanj vnese lik ognja, čeprav toplota v ognju izhaja iz
podstatnega lika. V redu povzročanja namreč najprej nastopita dobro in smoter, ki vzgibljeta tvorni
vzrok; nato nastopi dejavnost tvornega vzroka, ki vzgiblje k dosegi lika; končno pa nastopi lik. V redu
povzročenega pa je prav nasprotno, saj najprej je tu sam lik, po katerem bitje je; nato nastopi njegova
tvorna zmožnost, po kateri je popoln na ravni biti (kakor namreč pravi Aristotel v Meteor., IV, 35 je
nekaj popolno tedaj, ko lahko proizvede nekaj sebi podobnega); končno pa je dosežen značaj dobrega,
na katerem temelji popolnost bitja.
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GLEDE PRVEGA ugovora je treba reči, da sta lepo in dobro istovetna v podlagi, na kateri
obstajata, saj temeljita na isti stvari, in sicer na liku: to pa je razlog, zaradi katerega se dobro hvali kot
lepo. Razlikujeta pa se po vidiku. Dobro se namreč nanaša na težnjo, dobro je namreč to, k čemer vsi
težijo. Zato ima značaj smotra, saj je težnja skoraj nekakšno gibanje k stvari. Lepo pa se nanaša na
spoznavno zmožnost, saj je lepo to, kar ugaja, ko je uzrto. Zato pa lépo obstaja v primernem razmerju,
saj čut uživa v stvareh, ki so oblikovane po primernem razmerju, kot v nečem, kar je čutu podobno:
čut je namreč tudi razmerje, kot vsaka spoznavna zmožnost. Ker pa se spoznanje dogaja tako, da
spoznavajoči postane podoben spoznanemu, podobnost pa temelji v liku, je lepemu lasten značaj
likovnega vzroka.
GLEDE DRUGEGA ugovora je treba reči, da pripisujemo dobremu, da razširja svojo bit, v
istem smislu kot pravimo, da smoter vzgiblje.
GLEDE TRETJEGA ugovora je treba reči, da bitja, ki imajo voljo, označujemo kot dobra, če
je njihova volja dobra, ker z voljo uporabljamo vse, kar je v nas. Zato ne pravimo, da je dober človek
tisti, ki ima dober um, pač pa tisti, ki ima dobro voljo. Volja pa se nanaša na smoter kot na lastni
predmet in zato se izrek, ki pravi, da »obstajamo, ker je Bog dober«, nanaša na smotrni vzrok.

5. ČLEN
Ali pojem dobrega obstaja v načinu, vrsti in usmerjenosti?
(I-II, q. 85, a. 4; De ver., q. 21, a. 6)

ZDI SE, da pojem dobrega ne obstaja v načinu, vrsti in usmerjenosti, saj:
1. Dobro in bitje sta pojmovno različna, kakor je bilo že rečeno (a. 1). Toda zdi se, da način,
vrsta in red sodijo k pojmu bitja, kajti v Mdr 11, 21 je zapisano, da »si vse razporedil po meri in številu
in teži«, ki pa se ravno zvajajo na vrsto, način in usmerjenost, kakor je razložil sv. Avguštin ta odlomek
v Super Gen. (IV, 3)6: »mera določa način stvari, število podaja vsem stvarem vrsto, teža pa privlači
vse stvari k mirovanju in stalnosti«. Torej pojem dobrega ne obstaja v načinu, vrsti in usmerjenosti.
2. Način, vrsta in usmerjenost so tudi sami nekaj dobrega. Če torej pojem dobrega obstaja v
načinu, vrsti in usmerjenosti, bi pomenilo, da tudi način ima način, vrsto in usmerjenost, ter isto bi
veljalo za vrsto in usmerjenost. To bi pa šlo v neskončnost.
3. Zlo je umanjkanje načina, vrste in usmerjenosti. Vendar zlo ne odpravlja povsem dobrega.
Torej pojem dobrega ne obstaja iz načina, vrste in usmerjenosti.
4. To, v čemer sestoji pojem dobrega, ne more biti nekaj slabega. Toda rečemo včasih, da je
način slab, vrsta slaba ali slaba usmerjenost. Torej pojem dobrega ne obstaja v načinu, vrsti in
usmerjenosti.
5. Način, vrsta in usmerjenost izhajajo iz teže, števila in mere, kakor sledi iz avtoritete sv.
Avguština. Nimajo pa vse dobre stvari težo, število in mero, saj pravi sv. Ambrozij v Heksameronu (I,
9)7, da »sodi k naravi luči, da ni ustvarjena po številu, teži in meri«. Torej pojem dobrega ne obstaja v
načinu, vrsti in usmerjenosti.
TODA PROTI temu velja, kar pravi sv. Avguštin v delu De natura boni (III)8: »te tri, in sicer
način, vrsta in usmerjenost, so kot nekakšne splošne dobrine v stvareh, ki jih je Bog ustvaril, tako da
tam, kjer je teh treh veliko, je tudi veliko dobrega; kjer jih je malo, je malo dobrega; kjer teh treh ni,
pa sploh ni dobrega«. To pa ne bi držalo, če ne bi pojem dobrega obstajal v njih treh. Torej pojem
dobrega obstaja v načinu, vrsti in usmerjenosti.
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ODGOVARJAM, da kakor rečemo, da je nekaj dobro, ker je popolno, je iz istega razloga to
tudi predmet težnje, kakor je bilo že ugotovljeno (a. 1, ad 3). Popolno pa označujemo to, čemur nič ne
manjka glede na način svoje popolnosti. Ker pa so bitja takšna, kakršna so, zaradi svojega lika, in ker
vsak lik nekaj predpostavlja ter iz njega nekaj po nujnosti izhaja, sledi, da zato, da je nekaj popolno in
dobro, mora imeti lik ter to, kar ta lik predpostavlja in iz njega izhaja. Vendar lik predpostavlja
določitev svojih počel in vzpostavitev sorazmerja med njimi, pa naj bodo tvarna ali tvorna, to pa je
ravno izraženo z načinom in zato je rečeno, da mera določa način. Lik pa se izraža v vrsti, ker je vrsta
utemeljena v liku. Zato pa je rečeno, da število pomeni vrsto, saj so definicije, ki pomenijo vrste kakor
števila, kot pravi Aristotel v Metafiziki (VIII, 7)9; kakor namreč enota, ki jo pridamo ali odvzamemo,
spreminja vrsto števila, tako učinkuje tudi pridana ali odvzeta razlika pri definicijah. Iz lika izhaja tudi
težnja k smotru, k dejavnosti ali k čemu podobnemu, saj vsaka stvar, ki je v deju, je dejavna in teži k
temu, kar ji ustreza, glede na svoj lik. To pa izražata teža in usmerjenost. Zato pa pojem dobrega, v
kolikor se ujema s popolnostjo, obstaja v načinu, vrsti in usmerjenosti.
GLEDE PRVEGA ugovora je torej treba reči, da omenjeni trije pojmi ne spremljajo bitja,
razen v kolikor je popolno in v kolikor je dobro.
GLEDE DRUGEGA ugovora je treba reči, da način, vrsta' in usmerjenost so dobra v kolikor
so bitja, in sicer ne v kolikor samostojno obstajajo, pač pa zato, ker po njih druge stvari obstajajo in so
dobre. Zato pa ni potrebe, da imajo način, vrsta in usmerjenost nadaljnja počela, po katerih so dobri.
Niso namreč dobri, ker bi po čem drugim bili likovno dobri, pač pa ker po njih so druge stvari likovno
dobre; podobno kot ni belina bitje zato, ker obstaja po nečem, pač pa zato, ker je po njej nekaj na
določen način, tj. belo.
GLEDE TRETJEGA ugovora je treba reči, da je vsaka bit zasnovana po določenem liku: zato
pa poljuben način biti stvari ji določa način, vrsto in usmerjenost: tako ima človek vrsto, način in
usmerjenost po tem, da je človek; prav tako ima način, vrsto in usmerjenost po tem, da je bel, da je
kreposten, da ima znanje in po vsem, kar lahko o njem rečemo. Zlo pa odvzame bit, kakor slepota
odvzame vid: s tem pa ne odvzame vsega načina, vrste in usmerjenosti, pač pa le tisti način, vrsto in
usmerjenost, ki sledijo iz biti vida.
GLEDE ČETRTEGA ugovora je treba reči, kakor je rekel sv. Avguštin v delu De natura boni
(XXII)10, da »je vsak način dober, v kolikor je način (in isto bi lahko rekli o vrsti in usmerjenosti): s
slabim načinom, slabo vrsto in slabo usmerjenostjo pa je mišljeno le to, da jih nekje ni toliko, kolikor
bi jih moralo biti, ali pa da se ne prilegajo stvarem, katerim bi se morali; reče se torej, da so slabi, ker
niso na mestu ali niso ustrezni«.
GLEDE PETEGA ugovora pa je treba reči, da narava luči ni brez števila, teže in mere po sebi,
pač pa le v primerjavi z drugimi telesnimi rečmi, saj se moč luči nanaša na vsa telesna bitja, ker je luč
dejavna kvaliteta prvega telesa, ki povzroča spremembo, tj. neba.11

6. ČLEN
Ali je ustrezno deliti dobro na pošteno, koristno in všečno
(II-II, q. 145, a. 3; In Sent., lib. II, dist. xxi, q. 1, a. 3; In eth., lib. I, lect. 5; lib. VIII, lect. 2 et 3)

ZDI SE, da ni ustrezno deliti dobro na pošteno, koristno in všečno, saj:
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1. Kakor je rekel Aristotel v Nikomahovi etiki (I, 6)12, se dobro deli po desetih kategorijah.13
Poštenost, koristost in všečnost pa se lahko vse tri nanašajo na sleherno kategorijo.14 Zato ni ustrezno
na ta način deliti dobro.
2. Vsaka delitev temelji na nasprotjih. Ti trije pojmi pa se ne zdijo nasprotni: kar je pošteno, je
namreč všečno in kar ni pošteno tudi ni koristno (kar bi pa moralo biti, če bi delitev temeljila na
nasprotjih v smislu, da sta poštenost in koristnost nasprotna pojma), kakor tudi ugotavlja Ciceron v De
officiis (II, 3)15. Torej omenjena delitev ni ustrezna.
3. Če obstaja eno le zaradi drugega, potem je tam le eno. Koristno pa je dobro le zato, če je
všečno in pošteno. Torej ne kaže deliti koristnega od všečnega in poštenega.
TODA PROTI temu sv. Ambrozij uporablja to delitev v De officiis (I, 9)16.
ODGOVARJAM, da se ta delitev zdi primerna za človeško dobro. Vendar tudi če
obravnavamo višje in splošnejše pojmovanje dobrega, lahko ugotovimo, da ta je ta delitev lastna
dobremu kot takemu. Dobro je namreč nekaj, kar je zaželeno in v čemer se konča gibanje težnje.
Konec tega gibanja je mogoče pojasniti na primeru gibanja naravnih teles. Táko gibanje se neha v
pravem pomenu besede, ko pride do poslednjega konca; v določenem smislu pa se neha tudi na
vmesnih stopnjah, po katerih prihaja do poslednjega konca, saj včasih pravimo, da so konci gibanja
tam, kjer se nehajo posamezni deli gibanja. Tudi poslednji konec gibanja je mogoče obravnavati v
dveh pomenih: ali kot stvar, h kateri gibanje teži, kakor je to kraj ali lik, ali pa kot počitek v tej stvari.
Na ta način pravimo, da je koristno pri gibanju želje to, kar je zaželeno v pomenu, da zaključuje to
gibanje le v določenem smislu, tj. kot vmesna stopnja, po kateri teži k ostalim. Pošteno je to, kar je
poslednje in kar popolnoma zaključuje gibanje težnje, ker je to stvar, h kateri težnja se nagiba po sebi:
pošteno je namreč to, kar je zaželeno po sebi. To pa, kar zaključuje gibanje težnje na način počitka v
zaželeni stvari, pa je všečno.
GLEDE PRVEGA ugovora je treba reči, da dobro, v kolikor je v stvari istovetno z bitjem, se
deli po desetih kategorijah: po lastnem pojmu mu pa pripada ta delitev.
GLEDE DRUGEGA ugovora je treba reči, da delitev ne temelji na nasprotnih stvareh, pač pa
na nasprotnih vidikih. Pravimo namreč, da je všečno to, kar ima le v užitku razlog, da je zaželeno, tudi
če je to včasih škodljivo in nepošteno. Pravimo, da je koristno to, kar nima v sebi nobenega razloga, da
bi bilo zaželeno, pač pa je zaželeno le zato, ker vodi, k nečemu drugemu: kakor zaužitje grenkega
zdravila. Pošteno pa imenujemo to, kar ima v sebi razlog, da je zaželeno.
GLEDE TRETJEGA ugovora je treba reči, da se dobro ne deli na te tri pojme kot bi se delil
enoznačen pojem, ki bi se enako izrekal o vseh treh, pač pa kot se deli analoški pojem, ki se izreka o
nečem v prvotnem in o drugem v drugotnem pomenu. Prvotno se izreka o tem, kar je pošteno;
drugotno o tem, kar je všečno; in v še bolj izvedenem smislu o tem, kar je koristno.
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