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Život Anjelského Učiteľko 

I o 

.a 

Cez druhý vatikánsky snem tu a tam ozvali sa hlasy ,nepriz-

n i v é . scholastickej filozofii,spätému Tomášovi a toraizmuoNiektorí 

Otcovia,nadšení modernými filozofickými prúdmi,ktoré dnes za-

žiaria a zajtra zhasnú,hoborili dosť skepticky o aristotelsko 

tomistickej #ečnej,filozofii,philosophia perennis,pre dneskaj-

šieho člorrekaoA ozval sa dokonca aj hlas,či by nebolo možno v 

Indii prijať staroindickú a inde zasa filozofiu tcho národa,u 

ktorého Cirkev spĺňa svoje misijné poslanie o 

Na tieto neuvážené reči prakticky odpovedal svätý Otec Pavol 

Vlo 12oiaarca 1964.v reči,ktorú mal k profesorom a bphoslovcom 

Gregoriánskej univerzity„Tam povedal:"Profesori nech načúvajú 

hlasu cirkevných učiteľov,medzi ktorými božský Akvinát zaujíma 

predné miestOoAnjelský Učiteľ totiž má takú silu veľducha,takú 

úprimnú lásku k pravde,takú múdrosť v hľadaní najvyšších právd, 

v ich objasňovaní a utváraní syntézy a jednoty vedy,že jeho u-

čenie je veľmi účinný nástroj nielen pre dokonalé obhájenie zá-

kladov viery,ale tiež pre získaiie bezpečného,užitočného a 

zdravého pokrokuo" 

A v dekréte Optatam totius o výchove kňazov čítame:"vo 

vieroučnej bchovede najsamprv predloží sa téma z biblického 

stanoviska,potom ukáže sa,čím prispeli k prehĺbeniu z^javených 

právd Otcovia východní a západní,a potom podajú sa dalšie deji-

ny dogn̂ -oooMimo tcho osvetlí sa,nakoľko je to možné,celkovo ta-

jomstvo spágy a študujúci sú vedení,aby išli do hĺbky a videli 

spojitosť pomocou uvažovanin/spekulácie/pod -trecie ním svojho u-

čiteľa spätého Toraášao"/lS/ 

A v deklarácii o kre s limské j výchove podobne sa zdôrazňu-

je,aby sa na. vysokých školách vyučujúci pridŕžali v otázkach 

v'-tfehu medzi vierou a vedou najmä spitého Tomáša Akvinského ako 



bezpečného vodcu na, cestách kresťanskej kult á ry/10/o 

Tieto skutočnosti nás nútia,aby sme sa zaprizerali na ži-

vot a dielo svätca a cirkevného učiteľa,ktorého právom nazvali 

Anjelikýn0 

lo Tomáš z Akvínao 

Ži^ot spätého Tomáša bol priam taký jednoduchý,ak o obsiahle 

bolo jeho vedenie ; vieme o ňom tak málo,ako ancho vieme o jeho 

neobyčajnej múdrosti „De j iny nám zachovali veľký rad spisov,die-

lo priamo nadľudské;no tieto dejiny , nám málo vravia o jeho živo-

te,letory ako by sa skrýval za tými veľkými foliantmi,ako by sa 

v nich strácalo 

Tomáš bol ItaloHrad Rocca blízko Akvínav neapolskom kraji 

bol jeho rodislcomoJeho otec gróf Landulf mal z dvojeho manžel-

stva dvanásť detíoTomáš bol prvé dieťa z druhého manželstvaoBaro-

dil sa roku 1225»Keďže bol určený pre duchovný stav»dali ho v 

piatich rokoch k benediktínom na Konte CassinooY piatich rokoch 

človek sa nerozhoduje;v piatich rokoch o ňom druhí rozhodujúoA 

keby raal byť rytierom,č o by robil u benediktínskych mníchov?No 

rodičia museli myslieť na to,ako zaistiť budúcnosť všetkých Svo-

jich. detíoÁ získať nejaké prelátske miesto jednému zo svojich 

synov,čo aj miesto opáta na Konte Cassino,nebolo by zlé oNa to 

však bolo potrebná,aby Syn študovalo 

Tomáš bol na Monte Cassino asi desať rokcvoZačal tým,čím 

začínajú žiaci v pravej triede,a skončil tam,kde bol schopný 

prejsť na univerzitu v Neapoli,aby pokračoval na fakulte slo-

bodných umenío , « 

Vieme si predstaviť Tomáša v 3kupine chlapcov,ktorí boli 

vychovávaní benediktínnkyrri mníchmi a vyučovaní v ich škole po-

dľa vtedajších učebných metóďololo to desať rokov usilovnej prá-

ce na vzdelaní rozumu a srdca„0 týchto desiatich rokoch nič ne-



vieme; len jednu nepatrnú príhodu zaznamenáva životopisec,je 

to možno spomienka starého mnícha na Tomáša ako dietfcuTomáš 

bol od detstva mlovravný a raálo spoltcenský,yždy zahĺbaný do 

do seba 0Ghlapecké hry ho ne zauj íraalio Vy chovávateľ ho volá v 

záhrade,aby sa ihral s druhými,a Tomáš mu odpovie otázkou: 

"Otče,čo je Bch?Povedzte rai^čo je Beh?" 

Predstavte si chlapca azda šesťročného alebp osemročného, 

ktorého priam stravuje túžba preniknúť k podstate BožstvaoAk 

je táto príhoda vymyslená,potom je dobre vyrayslenájdokonale 

charakterizuje celý Tomášov život,lebo všetko jeho celoživotné 

úsilie pôjde týmto smeromsčo najhlbšie preniknúť k podstatám 

vecí,aj k podstate všetkých podstát a k bytnosti všetkých byt-

ností - k 3chu?prameň* í* cieľu všetkého súcna0 

Roku 1239 na jeseň. Tomáš opúšťa, milované, montecassiaské 

ticho a odchádza do rušného Neapola,aby pokračoval v štúdiách 

na fakulte slobodných umeníoDejiny nám nič nehovoria o týchto 

rokoch štúdia,v ktorých roahodol sa vstúpiť do dominikánskej 

rehole<>Konal zrejme veľmi samostatne bez chladu na to,že rodina 

postavila sa proti jeho úrayslu0Mali s ním iné plány„Mchol byť 

opátom na Honte Cassino,azda raz i arcibiskupom v Ifeapoli..o 

Čo môžu čakať od žobravej rehole? Ich kresťanstvo bolo zrejme 

málo kres"fenské;kým Tomáš vo Svojich úvahách a rozhodnutiach 

došiel tam,kde sa už človek nedáva otriasť nikým a ničím,, 

2o v reholi bratov Kazateľovo 

Neapolskí dominikáni cítili,že Tomáš nie je u nich 

árfflyť v do3ť bezpečnom prostredí,a preto rozhodli poslať ho do 

ParížaoNo vlastní bratia ho na ceste prepadli,zajali a Uväznili 

na Monte San Giovanni a potom na rodnom hrade Rocca 3ecca<>7iace 

ako rok trvalo väzenie 3prehováranie,aby odstúpil od svojho ú-

myslUoJehp neprehovorili,no on dosiaholxto,že dve jeho sestry 

vstúpili do kláštoraoMakoniec jeho bratia,ktorých lytierskosť 
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bola práv© taká pochybná,ako ich kresťanské zmýšlknie,rozhodli 

sa na niečo celkom nečestné Í poslali k nemu prostitútku,aby sa 

tvárila,že má nábožné únysly, získala si ho a zviedla ho na 

hriechoUrražoT-ali celkom logicky tak sa to stsne,stratí túžbu po 

rehoľnom živote <>No Tomášova čistota bola väčšia ako ich nečisté 

únysly a jeho múdrosť víťazila našich lsťou„A tak vidine stat-

ného, atletického mladíka,ako z kozuba berie obhoretý kus dreva, 

zaiaácha ním vo vzduchu,a žena,ktorá sa podujala na takú nehaneb-

nú úlcfau, usiluj e sa čo najskôr zmiznúť.^ Tomáš kreslí obhoretým 

kusom dreva na stene kríž a kľaká pred ním a obnovuje svoj sľúb 

vernosti Bohu a jeho volaniu o 

Po týchti daromných pokusoch rodina necháva Tomáša u-

tiecť,nestíhajú hooToraáš odchádza do Neapola,rehoľa posiela ho 

na štúdiá do Paríža a do. Kolína nad Rýnom0Tte.m aa Tomáš stretáva 

s Albertom veľkým,ktorý v ňom svojím bystozrakom objavuje veľ-

ducha a predvída jeho slávu0 

Vysoká,mohutná,atletická postava Tomášova zvádzala ne-

meckých spolubratov,najmä keď videli jeho nesmelosť a málovráz-

nosť, na to,že ho nazývali"sicílskyra volom" „Zdalo sa im,že jeho 

vedomosti sú podpriemerné,ke<í v debatách zvyčajne ralčaloJeden 

z bratov sa mu dokonca ponúkol, že mu bude látku vykladať,a To-

máš vo svojej pokore ponuku prijal0Brat ho poučoval a Tomáš po-

čúval až po tú chvíľu,v ktorej poučujúci si s čímsi nevedel ra-

dy a poučovaný okúňavc^ s ospra-trelňoraním dal riešenie,lebo jeho 

láska k pravde premohla pokoru,ako životopise® vravío 

A čo ten dóbrocyseľný brat poznal,poznal aj Tomášov uči-

teľ Albert,právom npzývaný veľkýmjten istého.dňa,keď videl,ako 

Tomáša podceňujú,zvolal:"vy ho voláte nemým volom;ale vravím 

•trám,že tento nemý vol bude revať tak hlasité,že jeho rev nai:>lní 

celý sveto" 

Tomáš štMcnral,preraýšľal,rozjíml a modlil sa a tak sa 

; 
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pripravcval na kňazskú vysviacku a na svoje budúce úlohy „Kde a 

kedy bol vysvätený za kňaza,kde slúžil prvú svätú omšu,nevie me o 

No vie ne si predstaviť,č o táto chvíľa znamenala v jeho živote, 

keď čítame jeho rozpravu o Eucharistii obete a Sviatosti a keď 

čítané Svedectvo v jeho kanonizačnom procese,ktoré vraví,že Zvy-

kol hneď po Svätej omši,ktorú denná slúžieval,miništrovať inému 

kňazovi pri svätej orašio 

3o IJa univerzitnej katedre s 

Roku 1252 začal prednášať na parížskej.univerzite ako 

bakalároVtedy mal 27 rokovoA štyri roky natĎ vymenovali ho za 

Majstra posvätnej bohovedy^čo bol najvyšší akademický titul,aký 

dakto mohol dostaťoOstal v Paríži a prednášal a písal až po rok 

1259. 

Keď sa dívame na jeho obrovskí prácu,nevieme ,čomu sa máme 

viacejj diviť,či jeho bystrému rozumu alebo jeho úžasnej usilov-

nosti® Len zo spojenia týchto dvoch vlastností mohlo vzniknúť 

dielo,ktoré obdivujeme dneska priam tak,ako ho obdivovali súčas-

níci o Rady, ktoré dáva,bratovi Jánovi,asi študentovi teologie,naj-

samprv sára uskutočňovalo "Buď raálovravný a na miesta hovoru zby-

točne nechoď.Čo môžeš,ukladaj v o svojej pamäti.v štúdiu postu-

puj od ľahšieho k menej ľahkémuoNfihľadaj ,čo je nad tvoje sily0 

V ikžkých otázkach hľadaj pomoc v modlitbe." 

Tomáš bol vždy ponorený do Svojich nyšlienok a o rozpty-

ľujúce veci nemal záujera0 No druhí mali záujem o neho a usilova-

li sa ho zbytočne rozptjtľovaťoKožno že z tohto obdobia jeho po-

bytu v Paríži,možno z iného,je historka9ktorú životopisci zazna-

nenalioTomáš nemal záujem o hostinyjale čo mal robiť,keď ho po-

zval kráľ £udovít,o ktorom bolo známe,že je svätec? Teda išielo 

Telom bol na hostine,duchom pri otázke,ktorú prá^e riešiloJeho 

sused pri stole možno vedel,že Tomáš radšej ilčí ,a preto zhová-

ral sa so susedom z druhej stranyoTomáš savmyšlienkach stratil, 
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zabudol,ž© je T Idŕaľovskej sále uprostred vzácnej spoločnosti, 

a zrazu udrel päsťou do stola a zdolal:"Ccnclusum est contra 

Maniche os!Kanečne mám presvedčujúci , dôkaz proti manicheizmu!" 

fudovít bol svätec a preto chápal svätca „nepohoršil sa,ale 

ihneď zavolal svojho tajoraníka,aby Tomášovi zapísal dôkaz>na 

ktorý práve prišiel,aby ho azda cez hostinu nezabudol» 

Taký bol Toaášo v 

Roku 1260 bol povolaný do Ríma a vymenovaný bol Za gene-

rálneho kazateľa ríraskej provincie0N0 len nakrátko zastával, 

tento úrad,lebo už nasledujúceho.roku ho pápež Urban IVo zavo-

lal na Svoj dvor do Oxvieta,kde vtedy sídlil .Tam Tomáš ostal 

po rok 1265,kedy vrátil sa spiatky, do Ríma a stal sa riaditeľom 

rehoľnej vysokej. školy rímskej provincie a svätej Sabiny0y čase 

jeho pobytu v Oiyiete pápež ustanovil sviatok Božieho Tela a 

Tomáš k nemu zložil cirkevné hodinky s prekrásnymi hytmami,kto-

ré sa.budú spievať po celom strete,kýra Cirkev bude ctiť Krista 

v nasvätejšj Sviatostio , , 

Y Ríme ostal len dva roky a znova sa vrátil na pápežský 

dvor,ktorý bol práve.prenesený do viteŕbao0dolal ponukám pápež», 

ktorý by ho bol rád videl ako naapolského arcibiskupa;nasledujú-

ceho roku na jeseň 1268 ho vidíme znova na uni^narzite v Paríži, 

ale len do roku 1272,kedy ho poslušnosť volá do Meapola,aby sa 

ujal vedenia.tamojšej rehoľnej vysokej školyoA to bolo jeho po-

sledné zasta-trenie na púti týmto svgtom<> 

5aJcšim úlahm,pre ktorú ho poslušnosť volá,účasť na lyon-

skom sneme,už mu nebolo dopriate splniťoMahol len prejaviť ocho-

tu ju vykonaťc. 

4o Pripravuje sa na odchode 

V ífeapoli v dominikánskom kostole je starodávny kríž0Pod 

ním sa Tomáš kedysi modlil a počul,ako mu Kristus s kríža vraví: 
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"Toraáš,dobre si o rane písaloAkú odmenu budeš chcieť za svoju 

prácu?" Tomáš nie je v pomykove a odpovedá stručne,ako struč-

ne bol zvyknutý hovoriť a písať® "Iba Teba,Pane!" 

A od tej chvíle zdá sa,že Tomáš viacej ako dosiaľ nys-

lel na koniec svojej pozemskej cestyoEšte viacej ponoril sa do 

seba a rýchle pokračoval na Svojom vrcholnom diele Sume teolo-

gicke j,ako by cítil blížiaci sa konieco 

No toto dielo nemal dokončiťoY decembri. 1273 zrazu pre-

stal písať -alebo presnejáSe^llilíovať Svojmu vernému žiakovi, 

priateľovi a spoločníkovi bratovi Beginaldovi z PipernaoRegi-

n&ld naliehaloEšte veľký kus práce treba urobiť,kým dielo bu-

de hotovéoCítil,že v Tomášovej duši stala sa akási zmena<>A ve-

del tiež,že Tomáš nerád hovorí o svojich vnútorných zážitkocho 

No jednako znova odvážil sa hovoriť o potrebe pokračovať v Su-

me0A Tomáš sa priznal:"Už nemôžem písaťjvidel som veci,proti 

ktorým je všetko,čo som napísal,ako slama0" A Zveril sa Regi-
v 

naldovi s tým,čo-zazrel Sodecmbra v extáze pri svätej omšio 

Od tej chvíle 'Tomáš cítil,že sa pred ním otvára.več-

nosť oMyslie val na ňu a pripravoval sa na ňu po^celý život 

raz prípravu zintenzívnil.Pápež ho volal na snem do Lyona® 

Tomáš tušil, že sa už na ňom ne zúčastní; ale poslušnosť volala 

a Tomáš sa dal na cestu koncom januára alebo začiatkom februá-

ra l274<>Nedošiel daleko0 Na ceste ochorel,previezli ho do Kaen-

zy,a kedže túžil umrieť v kláštorskom prodiredí,previezli ho 

do blízkeho cisterciáthkeho opátstva Possa Nuova»Synovia svä-

tého Bernarda boli šťastní, že ho majú u seba0všetko by boli 

urobili pre slávneho Lajstra;slúžili mu oddane a s)Láskou,ale 

unikajúci život nemohli zastaviťoPrial si,aby mu čítali Šala-

múnovu veľpifiseň,ktorá hovorí o intímnom stretnutí duše s Bo-

homoKým mohol hovoriť, vykladal túto knihu nábožaým mníchom0 

4zda si spomenul asc vtedy na najslávnejšie dielo duchovného 



otca týchto mníchov:výklad na veľpieseň,a prsto vybral túto 

knihu ako posledné čítanie tu na zemioA jej obsah,ktorý prieraeta 

sa do večnosti,napĺňal jeho ducha po tú chvíľu,v ktorej ťúžba po 

stretnutí s Behom premenila sa v nikdy neprestávajúce objatie o 

Stalo sa to 7c.marca 1274oMal 49 rokov „Z tcho prežil 22 

v činnosti profesora a spisovateľke 

Tak odišiel v tichu odľahlého kláštora tento pelikán du-

cha a srdca,o ktorom povedal kňaz,ktorý vypočul jeho spoveď na k 

konci života, že to bola spoveď päťročného. diet&ťa.,o ktorom vra-

vievali protivníci v teologických kantrBO#ôrziách,že si zachoval 

vždy dokonalú Zdvorilosť a jemnosť,že nikdy neurážal protivníka 

a išlo mu len a len o pravdu,ktorý v málo rokoch vykonal takú 

obrovskú prácu,že z nej budú čerpať celé storočia0To bol výsledok 

nadania a usilovnosti,milosti a ľudského úsilia,modlitby a štú-

dia; a v tom je Tomáš všetkým vekom jedinečným vzorom0 

Svätý život Tomášov potvrdil Boh zázrakmi a Ján XXIIo 

vyhlásil ho r01323,49 rokov po jeho smrti za svätého oRoku 1567 

pápež Pius Vo zaradil ho medzi cirkevných učiteľov a Lev XIIIo 

roku 1880 vyhlásil ho za patróna všetkých vysokých škôlo 

Tomášovo teologické dieloc 

I I o V k 

Nie je ťažké načrtnúť život svätého Tomáša,z vonkajšej 

3trany taký jednoduchýjno ťažké je podať v krátkosti jeho dielo, 

r ktorom je celá jeho%óbnosť0A jednako iba poznaním Tomášovho 

liela poznáne skutočného TomášaoNo jeho dielo môže poznať len 

ien,kto rau zasvätí celý svoj život „Eieronym Savcnarola,^:torý 

ailo-ral Učiteľa anjel^ho,napísal:"On bol naozaj veľkýoA keď sa 

:hcen stať maličkým,čítam ho,a vidí sa mi, že on je obor a ja 

luLa." 

lo Prostredie,v ktorom 



10 

Uajprv si predstavme historické prostredie,do ktorého 

Tomáš prišiel,aby sme lepšie pochopili,čo znamenal pre Svojju do-

bu a pre nasledujúce storočia0 

V Európe pribúdalo univerzít,ktoré sústredili najschopnej-

ších jednotlivcov vtedajšieho kléruoVzdelanie kňazov,ktorí boli 

určení pre obyčajnú.duchcvnú 3právU,bolo óšte malé a nedokonalé, 

lebo štúdium na univerzite bolo nákladné a málokto si ho mohol 

dovoliť.Parížska univerzita vynilcala v teologii tak,ako boloňská 

bola známa najlepšími odborníkmi v cirkevnom práve„Rehole usilo-

vali sa na svojich generálnych učilištiach,ktoré sa svojou kvali-

tou mnoho ráz vyrovanali univerzitám,závodiť v teologických dis-

ciplínách oNajmä dominikáni,mladá rehoľa,venujúci sa kázaniu a 

vysokoätolskému vyučovaniu, vynikal i v tejto veci a ich generálne 

štúdiá,ako napríklad v Kolíne nad Rýnom,mali ry s oká úroveň o Je 

známe, že pražská univerzita,ktorú Karol Iy . založil, nad väz ovala 

na generálne, štúdium dominikánov a z neho naizačiatlcu vzala väčšinu 

nu profesorov oAlbert veľký mal najlepšiu povesť v celej Európe a 

v Paríži boli šťastní,keď sa na čas odhodlal opustiť Kolín»v Pa-

ríži prednášal na námestí,ktoré dosiaľ má jeho meno,lebo nijaká 

poslucháreň nestačila množstvu žiakov,ktorí, túžili počuť svojho 

majstraoPodobné úsilie vidíme u františkánov a mená Alexandra 

IítLaského a Svätého Bonaventúru išli vtedajším vedíkým Svetom,, 

ífe. parížskej univerzite mali rehoľní c i , najmä dominikáni 

a ŕ^nitiškáni,niekoľko katedier,čo bolo tŕňom v oku niektorým 

členom profesorského zboru z rqflov svétského kléru,a z toho stá-

la revnivosť,najraä keď prednášky rehoľníkov boli viacej navštevo-

vanéoJe pochopiteľhé,že každá rehoľa usilovala sa poslať do Parí-

ža svoje najlepšie sily® 

Z tohto boja vznikli niektoré diela svätého Tomáša £o-

le mickéh o_ rr.z u .y il iam de saint Amour,parížsky profesor, začal veľ-

mi bojovať proti reholViíkom,Svoje stkžnosti predniesol aj pápežo-
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vioPápež vyznal Tomáša za dominikánov a Ľona„entúru za františká-

nom, aby hájili rehoľné pozície„Tomáš majstrovsky obhájil právo 

rehoľníkov kázať a učit/ir spisoch: "Proti odvádzajúcim od rehoľ-

ného života","Proti útočiacim na rehoľný život","0 dokonalom du-

chovnom živote"/,ktoré viliam zapieral,a.pápež získal pokoje 

Iná otázka,ktorá bola.vtedy s-erchovane naliehavá,bola otáz-

ka v oblasti filozofie.yec veľmi zložitá a thžká;aspoň trocha na-

znažne,o So išlo,aby vynikla obrovská zásluha svätého Tomáša v 

tejto vecio 

Až do stredoveku Cirkev odmietala akúkoľvek filozofiudola 

pre svedčená, že zjavené pravdy,uložené v Písne a tradícii, 

dokonale stačiaoA tiež stačili,ked sa pohanstvo pomaly stratilo 

a zásady -riary nikto nezapieraloNo začiatkom stredoveku bolo 

zjavné,že táto pozícia je už nedostatočná0Do Európy tlačili sa 

z Afriky cez Španielsko filozofické sústavy židovských a hlavne 

arabských filozofov,ktorí vyklada-li Aristotela a často mu nesprá^ 

ne rozumeli alebo ho nesprávne vykladal i oPriporaeíime aspcň nená a-

rabských filozofa Avicenu/960-1037/ a Áveroesa/ll26-119C/,ktorí 

vykladali Aristotela;ich spisy prekladali do latinčiny a tak sa 

dostával do Európy Aristoteles s falošným wýkladomolíie nenší 

vplyv- upaf&íováli židovskí filozofi. Avicebron/1020-70/ a Kaimoni-

des/1135-1204/„Cirkev najprv zavrhovala nielen Aristotelových ko-

mentátorov, ale aj samého pohana AristotelaoSympatie boli skorej 

voči Platanoví,ktorému.kedysi prial Svätý Au£uétín<> 

Na univerzite vznikol boj medzi zastancami Platóna a zá-

stancami. Aristotela„Albert a Tomáš vidia,aká dôležitá je táto de-

jinná chvílU0Pravdy viery potaebujú filozofiu pre dva dô,rody:aby 

ich hájila a potom aby ich -nakoľko to vôbec ide- osyetloyalao 

Filozofia má byť pomocníčkou teologie,má -^stúpiť do služieb teo-

lógie.A takú službu teologiifnôže preukázať len filozofia Aris-

t otelovao 
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2o Tomášov o rozsiahle dielo0 

Preto Toraáš a i Albert vykladajú Aristotela,píšu komentá-

re,v ktorých ho zdokonaľuj ú, kde to treba, očisťujú od onylov, pri-

spôsobujú pre potreby teologiecTomáš napísal komentáre ku. všet-

kým Aristotelovým filozofickým spisom a tam uložil Svoju vlast-

nú filozofiu,letorá je budovaná na prvých pritíipoch rozumových,a 

tie sú nezmeniteľnéoPreto aristotelskotomistická filozofia prá-

vom sa volá philosophia perennis-trečná filozofia,ktorá nepodlie-

ha časovým zmenám0 

Keď uvážime,že Tomáš nevedel grécky a preto bol utisnutý 

na veľmi nedokonalý preklad Aristotela do latinčiny,musíms sa 

obdivovať jeho veľduchu,ktorý akousi konnaturalitou,akýmsi prí-

buzenstvom ducha pochopil tak dokonale Aristotelovo nyslenie,ako 

nikto predtým a nikto potom<>Toraášovou zásluhom utvorená bola fi-

lozofická sústava,ktorá je schopná podporovať učenie viery,a pre-

to Cirkev prijala Tomášovu filozofiu,ktorá je v podstate Aristo-

telova,a urobila ju Svojou0 

Ako profesor v Paríži a na iných učilištiach Toraáš vy-

kladal tiež Písmo svätéfa jeho komentáre,či už písané vlastnou 

rukou alebo zachytené poslucháčmi,majú veľkú hodnotu a ukazujú 

hlbokého vykladáte ľa oZach ováli sa nám zo Starého zákona výklady 

na Žalny/l-54/a z Nového zákona vý&lady.Matúša a Jána a Listov 

svätého PavlaoHajmä komentár k svoPavlovd. vyniká jasným výkladom 

ťažkých miest a hlbokými myšlienkami,. 

Až po stredovek celá teologla sústredila sa len na vý-

klad Písma svätého a základných kresťanských právd,obsiahnutých 

vo vyznaní viery„Pri príležitosti výkladu Písma Svätého podávali 

všetky kresťanské pravdyolba stredovek prináša sústavné spraco-

vanie kresťanského učeniaoV dobe,v ktorej prišiel svätý Tomáš, 

teologiu prednášali výkladom Sentencií Petra LombardaoTento teo-
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log,pochádzajúci z Lombardska,neskorší parížsky biskup,ktorý 

zomrel 1160,napísal dielo Quatuorlibri sententiarum^a ti sa 

udržalo na univerzitách dlho do stredoveku.všetci scholastici 

napísali k nemu svoj výklad:I.kniha rozprava o božských oso-

báchyIIoO stvorení,anjeloch,o páde prvého človeka a o milosti, 

IIIoo vtelení,o čnostiach,hriechoch a prikázaniach,Iv°o svia-

tostiach, sviat os t inách a o posledných veciach čl oveka. Nakoľko 

Tomáš prednášal teologiu,vykladal Sentencie Petra Lombarda ,a 

jeho komentár.k tomuto dielu obsahuje všetko jeho myslenie tých 

čias.Nakoľko v dačora Svoj názor zmenil,poznáme to z jeho ne-

skorších diel. 

Suma teologická. 

Keď vykladal Petra Lombarda,jasne videl,že jeho Senten-

cie sú pokrokom voči minulosti,ale že už nestačia.Mnohé veci 

v nich treba doplňovať;a systém,rozvrh látky už tiež nevyhovu-

je .Preto roBliodol sa napísať nové dielo,ktoré by bolo súborom 

teologického vedenie,a slúžilo ako príručka,podaná metodicky a 

dokonale systematicky .Tak vzniká Suma tc ologická,ktorá sa sta-

la slávnou a postupne vytlačila z univerzít Sentencie Petra 

Lombarda a obsadila ich miest o .Tomášovi nebolo dopriate dokon-

čiť toto dielocZomrel uprostred rozpravy o sviatosti pokánia 

a brat Reginald podľa načrtnutého plánu dokončil dielo s pou-

žitím autorových poznámok a komentára k Sentenciám. 

Tomáš písla svoju Sumu, ale o vraví v úvode,pre začiatič-

níkov."Keďže učiteľ katolíckej pravdy má poučovať nielen po-

kročilých, c..ale aj začiatočníkov,...je cieľom nášho zámeru 

v tomto diele tak rozoberať to,čo patrí ku kreip-fenskómu nábo-

ženstvu,ako to vyhovuje vzdelaniu začiatočníkov." Tomáš v i d e l , 

aké ťažkosti m&á mali študujúci teologiu,keď nebolo dobrej 

príručky,ktorá by obsahovala všetky potrebné otázky a náležíte 

ich riešilao 



14 

Od všetkých ostatných podobných pokusov doby Tomášova 

Suma líši sa tým,že nielen podáva náboženské pravdy,ale používa 

filozofiu na ich zdôvodnenie ,podopretie a osvetlenieoAristotel-

ská filozofia tu robí výbdmé službyoPreto sa autor neuspokoju-

je len týra, že ukáže,alco je určitá pravda obsiahnutá v Písme svä-

tom a v patristickej tradícii,ale zdôvodňuje ju a osvetľuje ju 

tiež rozumomoTýra zjavená pravda nič nestráca náPsvojej vnútoar-

/ / v Q 

nej sily,ale získava,nakoľko stáva sa človeku zrozuraiteľnjšou 

a prijateľhejšouo 

Tomáš podal v Sume teologickej súhrn katolíckeho učenia 

nielen z vieroučného stanoviska,ale aj celú dokonale prepraco-

vanú mravouku,zaradil sem základy budúcej apolog3tiky,teo$iceje, 

liturgiky aj pastorálky „Všetko je dokonale skĺbené,jedna otázka 

vychádza z druhej a celok tvorí prekrásny súbor,ktorý často pri-

rovnávajú ku gotickej katedrále,v ktorej každý stĺp a každé 

rebro tvoria súčiastku veľkolepého celku,vznášajúceho sa hore 

k nebuo 

Ked'že Tomáš chcel padať súbor všetkých teologických vied, 

u neho nie je vierouka a mravouka,ale všetky teologické disci-

plíny tvoria jednu toologiu,jednu vedu o Bohu,lebo v celej tej-

to bohovede Boh je stále vlastným predmetom a všetko ostatné 

r/o vzťahu na nehoo 

Autor rozdeľuje Sumu teologickú na tri diely? 

'rvý diel /119 otázok/hovorí o Behu, o jeho vlastnostiach a o je-

10 vnútornom živote v Najsvätejšej Trojici„A nakoľko sa Boh x 

;dieľa navonok,tvorí vesmír,anjelov a ôloveka0Teda:Bch,svet, 

loveko 

rulTý_diel pokračuje tam,kde prvý skončil: "pohybom rozumového 

vora k Bohu" čiže otázkou činnosti človeka,ktorého Boh stvoril 

rs večnú blaženosťdde teda o mravný život človeka,ktorý iaá 

yť taký,aby dosiahol svoj cieľthl\denie na BohaoA tento diel 
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má. dve časti;prvá časť/114 otázol/hovorí o mravnom živote člo-

velca j nakoľko človek má svojou činnosťou utvoriť v sebe obraz 

boží,lebo to je bezprostredný znysel jeho mravného života^Je 

tu podrobný rozbor ľudského skutku zo stanoviska psychologic-

kého aj morálneho,zákona a svedomia,čnosti,hriechu a milosti, 

bez ktorej nemôžeme konať skutky nadprirodzene dobré«No keďže 

všeobecné úvahy nevedú k činu,vraví svätý učiteľ,preto druhá_ 

časť/189 otázok/ druhého diela hovorí o konkrétnych ľudských 

skutkoch,ktoré triedi podľa čností božských a mravných a tak 

ukazuje konkrétne a názorne všetku ľudskú čirmosťoCelá takto 

chápaná mravouka javí sa nám ako úsilie o utváranie božieho 

obrazu v duši získaním čností,ktoré nás pripodobňujú BohUoMra-

vouka nie je náuka o hriechu,ale o čnosti,a o hriechu hovorí 

len ako o prekážke čnosti,o vykoľajení,o dačom,čo by nemalo 

byťoV tom neskoršie chýbili tí,čo podávali mravouku skorej zá-

porne,takže mnohé príručky mravouky javili sa ako katalógy 

iriechovo 

Tretia časť nadväzuje na to,čo bolo v predchádzajúcej 

íasti povedané o dedičnom hriechu,a hovorí o Kristovi:o tajom-

itve vtelenia a vykúpenia,o spojení božskej a ľudskej prirodze* 

tosti v jednej osobe Slova,o osobnosti Bohočloveka a tajom-

stvách jeho životadíeďže Mária úzko súvisí s Kristom,je tu 

'členená tiež mafciologiao/Kristus odišiel viditeľne zo sveta, 

le neviditeľne pôsobí ďalej vo svojej Cirkvi,a toto pôsobenie 

rejavuje sa predovšetkým vo sviatostiach0 A tak náuka o svia-

ostiach nadväzuje na kristologiu a ukazuje,ako sa nám dostáva— 

ú plody Kristovej vykupiteľskej činnosti hlavne vo sviatos-

iac& o Jedinečný je tu rozbor sviatosti Eucharistie oživótopisci 

ravia,že Kristus prehovoril k Tomášovi s kríža a uistil ho,že 

obre o ňom písal,vtedy,keď skončil rozpravu o najsvätejšej 

viatostio 
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Pri 90 o otázke, teda. uprostred rozpravy o pokání svätec 

prestal písať po videní,ktoré mal pri svätej omšioOstatok o 

sviatostiach a rozpravu o posledných veciach Sloveka dokončil 

srat Reginald z Pipernaoľúto časť Sumy voláme Doplnok,, 

4» Tomášova veľkosť,, 

Víťazný boj za aristotelizraus a Suma teologická urobili 

'omáša slávnym a nesrarteľnýnuKeď Lev XIII» po úpadku teologie 

, ešte viacej filozofie v Cirkvi,ktorý začína Kantom a vrcholí 

o febronianizrae a jozefinizme ,,volá po návrate k sv„Tomášovi, 

á na mysli predovšetkým to,čo znamená, pre kresťanskú filozofiu 

teologiu víťazstvo aristotelizmu a Suma teologická,, 

Ešte mali by sme sa zmieniť o mnohých iných dielach Anjel-

kého učiteľa,ktoré sá veľmi závažné,akotSumma contra gentiles, 

upísaná pre kazateľov v španielskych kraj och,zamorených raaur-

-cými mchamedánmi,Quae3tione3 disputatae,De veritate,De malo, 

3 virtutibus in communi,a menších prácach,takzvaných Cpuscula; 

Le to všfko len dokresľuje jeho obrovské zásluhy o katolícku 

-lozofiu a teologiu a ukazuje,prečo si ho všetci pápeži toľme 

ižilja prečo ho Pius XI o nazval v encyklikeStudiorum ducem na 

de ros t é výročie jeho narodenia!) oct or c ommunis o 

Dominikánsky breviár v jednej antifone na jeho sviatok 

•aví o vonkajšej stránke jeho diela:Stillus brevis,grata facun-

a,celsa,clara,firma sententia. 

Stillus brevis- je stručný vo vyjadrovaní,nemá ráád mnoho-

avnosť,ktorá často len zatemňuje vec,miesto aby ju osvetlila® 

1 málovravný v reči a preto disciplinovaný v písaní a vážil 

ždé slovoo 

Grata facundia- jeho výrečnosť je príjemná svojou prosto-

u„Nie jeHríval slov,ale pokojne za sebou idúce,presne logicky 
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usporiadané nyšlienky.Preto radosť je ho čítať. 

Celsa,clara, firma. sentent ia=T o, č o hcvorí, povedané je jasne 

>ez ob o j akosti; čitateľ nie je. v poaykove,čo tým autor chcel povedať, 

l jeho názor,ktorý háji, je parený. Nie len tým,že autor za nim stojí 

irojou osobou,ale tým, že je podopretý jasnými a presvedčujúcimi dôfet 

»zmio 

Tieto vlastnosti jeho diela pozná každý,kto sa do neho začíta 

Také je dielo svätého Tomáša Akvinského.Je obrovské a nemô-

jroe ho -vyjadriť niekoľkými slovajnioLen dlhým štúdiom človek môže dc 

jho vniknúť.íío i nedokonalé poznanie takej veľkej osobnosti,akou 

3l s".Tomáš,je osožné,najmä k e ď vieme,že C i rkev podnes čerpá z je-

j bohatého dedičstva a bude čerpať aj v budúcich storočiach. 

I I I . 

ANJELSKÝ UČITEC POKRAČUJE VO SvOZTIGH ŽIAKOCH ! 

Svätý Tomáš zomrel roku 1274,ale živý ostal príklad jeho 

ätého, života a jeho dielo ďalej žije0Dejiny zaznamenávajú malo 

ípadov takého dokonalého súladu medzi vedou a svätosťou.Tomáš na-

ši dokonalú syntézu medzi.prirodzenom a nadprirodzenom,medzi ve-

u a vierou,a preto vybudoval teologickú sústavu,v ktorej spája sa 

3Úladnej jednote teologia s filozofiou.a jeho sústavný a presvedču-

3i teocentrizmus v ničom neznižuje človekajnaopak,pozdvihuje ho; 

Lam tak ako jeho intelektualizmus,dávajúci prvenstvo rozumu pred 

Ľou,nikdy nestane sa racionalizmom. 

l.Tomáš ujíma sa vedenia v školách. 

Len čo Tomáš umrel,ozvali sa jeho protivníci na univerzite 

'aríži a začali bojovať proti niektorým jeho názoronu^ivotopisci 

tvia,že keď sa srto dopočul v Kolíne nad Rýnom staručký Albert,ne-

Lal a ponáhľal sa,nakoľko mu len staroba dovoľ cvala/mal okolo 80 

W , a b y obhájil svojho veľkého žiaka.Roku 1277,teda tri roky po 
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srätoovej smrti,parížsky arcibiskuáštefan Tempier odsúdil niekto-

ré tézy Tomášove a o niekoľko dní zas arcibiskup v Canterbury domi» 

nikán Róbert Kilwardby.No reholu, postavila sa celou svojou váhou 

za svojho verného syna a na generálnej kapitole v Miláne 1278 na-

riadila,aby dvaja bratia hneď odobrali sa do AngLicka a získali 

Jonášovi náležitú úctu<> Nasledujúce generálne kapitoly,ktoré sa 

d;edy konali každý rok,jednostaj ujímali sa Tomáša proti tým,ktorí 

o ňô i hovorili póhrdavo,a jeho učenie všetkým odporúčalio 

Vznikajú obhajoby Tomášovho diela,jeho názoxy vykladajú i 

)ozitívne,a tak vzniká tomistická škola, vedená hladne dominikánmi, 

ile ujíma-sa aj mimo rehole vo Francúzsku,Itálii,AtigLicku a Nemec-

cu.Stále viacej pribúda tých,ktorí hovoria tak ako neapolský, arci-

)iskup Jakub z Viterba/+130G/,ktorý tvrdil,že nikto.nemá právo 

ayslieť si,že dačomu poriadne rozumie v posvätných, vedách,ak sa ne-

)ridŕža učenia a spisov brata Tomáša z Ikvína;ten otvoril všetkým 

;estu k poznaniuoDante/1265-1321/oslabuje Tomáša v Božskej komédiio 

3tretá"-a sa s ním v raji a necháva sa ním sprevádzať vo štartom 

iebi,kde sú veľkí učitelia,a Tomáš mu najsamprv predstavuje svojho 

jčiteľa Alberta a potom ostatných velikánov teologickej vedy „Kto 

:íta Božskú komédiu,vidí,že Dante napájala: sa v prameni Teologickej 

jumy svätého Tomáša,hoci v jeho dobe ešte nebola plne rozšírenáješ-

;e stále na univerzitách vládol Peter Lombardský svojimi Sentencia* 

No bolo jasné,že už dlho nebude "ládnuť; jeho Sentencie10 

)®raaly ustupovali Tomášovej Teologickej suiae.Vyhlásenie Tomáša za 

jvätého v Aviipone 18.júla 1323 doista prispelo aj k zvýšeniu zá-

ijmu o jeho učenie,najmä keď pápež Ján XXII. odzačiatku vyslovoval 

3a pre Majstra Tomáša.Keď ho v A"igaone navštívili bratia Viliam 

ie Tocco a Róbert,poverení vecou kanonizácie,nadšení boli láskavým 

?rijatíia a neprestávali opakovať pápežove slová:"Život Tomášov bol 

svätý a jeho učenie nemohlo byť bez zázrakov...Tomáš osvietil Cir-

ke- viacej ako všetci ostatní učitelia a v jeho knihách človek 
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bí v jednom roku väčší pokrok,ako v knihách iných autorov.po ce-

3Troj život o "Priam tak išli svetom pápežove slová, ktoré povedal 

sň verejného konzistoria pred gvätorecením«júla 1323:"Toaáá 

bil toľko zázrakov,koľko článkov napísal." 

Kanonizácia svätého Tomáša neprejavila sa len v oblasti 

urgickej a hagiografickejjmala s^oje dôsledky aj--"- oblasti dok-

lálnej.Tridsaťdva Majstrov a 39 bakalárov na univerzite v Parí-

obrátilo sa so žiadosťou na parížskeho biskupa,aby-zrušil odsú-

Le istých téz v Tomášovom diele«žiadosti bolo. vyhovené, a Peter 

Palude 7-marca 1325 pri veľkej účasti Majstrov a študentov v o-

rnej reči vyzdvihol Akfinátavu geniálnosť,, 

Počet Tomášových priateľov ráfcstol na všetkých vy30kých 

'.ách rehoľných a na uni"e£zitých©Vznikajúce nové filozofické súo-

ry ako nominalizmus boli prekonávané pomocou Tomášovho realizmu; 

;eologcria ešte stále vykladali Lombardo"-® Semtencie a používa-

la to Tomášcre komentáre a jeho Sumu,a trvalo ešte sto rokov,náš 

Tomášova Suma stala sa skitočnou príručkou teologie a pomaly 

.ačila Sentencie „ 

2o Vynikajúci tomisti - komentátori 0 

Zvítázil zdratý,umiernený realizmus Tomášov nad platónskym 

kálnym realizmom a. úpDrne brániaciri sa nominalizmom;zvíťazil 

.ad františkánskym v0luntarizmom,ktorý mal.mocného o b r a n c u v 

ScotcvioZ komentátorov Teologickej sumy vyrastali vynikajúci 

sti,najmä medzi dominikánmi,a ich vážnosť bola na univerzitách 

e väčšia© 

Pripomeňme aspoň niektoré mená,ktoré dokazujú nesprávnosť 

enia mnohých historikov filozofieaže koniec stredoveku znamená 

ý úpadok filozofie a teologie^a preto teologovfca vrhali sa na 

ilcUoAk sa v tejto dobe strfctávaoe s teologickými spisovateľmi, 

í ozaj nezaamenajú nijaký prínos a zaoberajú sa malichernými 



akami,neznamená to, že len oni predstavujú. dobu<>Teologia svätého 

áša,ktorá získavala stále nohých, stúpencov,nových Skladateľ O"-, 

yvnila myslenie najväeších duchov doby a dokazuje nám dnes,že to 

ola doba v teologii neplodnáo > 

Ján Capreolus bol profesorom v Paríži v rokoch l40S-1424o 

jeho veľké dielo,v ktorom vykladá a háji filozofické a teolo-

sé zásady sv<,Tomáša,nazvali ho Princeps thomistarum=Knieža tomis-

„V tej istej dobe prekvitá štúdium Sumy s-"-„Tomáša na všetkých 

Dpských univerzitách a,pravda,na všetkých rehoľných učilištiach 

LnikánskychoKed z dominikánskeho generálneho štúdia v Prahe 

Lkla pražská univerzita, obsadená bola profesormi predovšetkým 

idcv dominikánov,ktorých bolo vtedy v Prahe vicej ako sto -

ŕfcor mali v dneskajšom Klementíne až.po husitské búrky- a s do-

:ánmi prišla na univerzitu aj Suma svätého Tomášao 

Kto študuje dejiny stredovekej teologie,tomu je známe meno 

.ša de Vio Ka.jetána/14G9-1534/oEol profesorom teológie v Itálii , 

:oršie aj generálom rehole a potom kardinálonuJeho komentár k Su-

svtsTomáša predstavuje vr chol filozofie a teologie tej doby0Vypo-

ava sa so všetkými falošnými tendenciami vo filozofii a teolo# 

najmä s Duns Scotom,a tak hlboko preniká do myslenia Anjelského 
/ v C 

e ľa- ako nikto0Preto pápež Lev XIII „ chel,aby v negrom, kritickom 

ní všetkých spisov sv„Tomáša,ktor£ nariadil, pripojený bol Kaje-

»r komentár k článkom Sunyc 

Na sneme flórentikom/1438-1445/a najmä na sneme tridentskom 

5-1563/je zjaTrný vplyv svätého Tomáša a jeho žiakovoMnahé forrnu-

3 sú temer totožné s formuláciami svoTomášaoA to ukazuje solíd-

čenie Anjelského učiteľa,postavené na Písme a cisrkevnej.tradí-

3. úctu koncilu k veľkému učiteľovi, ktorého dobjre vypracované 

mdhol bezpečne používať„Kapitoly o dedičnom hriechu,o ospra-

aení,o sviatostiach,najmä o Eucharistii,otázka látky sviatosti 

áazstva a mnohé iné sú ako by ozvenou článkov Teologickej suny» 



21 
0 Tomáš ašto nebol cirkevným učiteľom;tento titul dostal len po 

lentskom sneme r <.156 7® 

Tomistická škola bola v tej dobe na výške,ako ukazuje rad 

ýcli teologov,ktorí šírili učenie svojho Majstra a hájili ho pro-

idporcom zo strany protestantov,ako aj zo strany rozličných sme-

t-"-oriacmch sa v Cirkvi®Spomeňme aspoň veľký boj,ktorý vyvolil 

jto dobe jezuita Ľudovít Molina/1535-lSOO/v otázke vzťahu ľud-

slobody a božieho pôsobenia najmä v poriadku nadprirodzenej mi-

ioJeho antropocentricky zamie reoý. náz or zdôrazňoval ľudskú slobo-

1 úkor božieho pôsobenia a tým vyvolil -"-eľký dilas zo strany doc 

cánov, ktorí hájili v tomistickom poňatí,ktoré je svrchovane teo-

rické,neoqylné pôsobenie úSinnej milosti „Dominik Banez/l528-1604/ 

1 vynikajúcich tomistov zastávali pozíciu sv„Tomáša,ktorého sa 

) dovolával neprávom.aj Holina,a podávali jeho správny výklad® 

3m zaoberala sa. aj Svätá stolica;pápež ustanovil komisiu,pred 

)u ostro debatovali.Molina svoje názory trocha poopravil,jeho 

ľný brat Suarez/1548-1617/urobil ešte dalšie opravy;ale molinizfw 

ednako ostal antropocentricky orientovanou sústavou,nakoľko ľud-

lobodu vyzdvihuje nad silu božieho pôsobeniaoTomisti zasa vždy 

dzajú z presvedčenia,že ľudská sloboda,nakoľko je účasťou na bo-

lobode,je čosi stvoreného,a preto keď Beh na ňu pôsobí,či už v 

dzenom poriadku alebo v poriadku milosti ,neničí ju týmto pôso-

,ale ju skorej tvorí® « 

Veľkí tomisti-napríklad GonetAJ^_od_sv„ToniášaxIJilluart-

L tieto zásady,ktoré sv„Tomáš vyslovil o vzťahoch medzi Behom, 

príčinou a prvýa hýbateľom,a človekom,ktorý má účasť v božom by 

v božej činnosti ako druhotná príčina,vo všetkom závislá od 

príčiny. » . . 

Už René De s čarte s /l 5 96-16 50/ne priaznivo pôsobil ngt vývin 

sfického myslenia v Cirkvi a tým ovplyvňoval aj teologiu„No naj-

íším zásahom bol lcriticizrau3 a agnosticizmus Emanuela Kanta/1724 

-1804/,ktorý spojil sa s |!ozefínskym osvietenstvom a dosiahol 
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?že katolícka teologia-o filozofii ani nehovoriac-najhlbšie 

adla»Len na dominikánskych rehoľných vyaokých školách stále 

ednášali s-"„Tomáša„Tak s^„Tomáš prečkal toto kritické obdobie 

tolíckej filozofie a teologie,aby novým svetlom zažiaril v,celej 

rkvi,keď Lev XIII»/1878-1903/ukázal všetkým hľadajúcim pravdu, 

obrodu filozofie a teologie môžeme čakať len od sv„Toraáša„ 

3„ Tomáš stále živý„ 
. mi I...UIIIIII II II ' • > H M M - * m , i a u , m M i r - < « » - « » u 

Len čo sa Lev XIII„ujal vedenia Cirkvi,vydal r0iSfe 1879 

znamnú encygliku Aeterni Patrts,ktorou znova uviedol do všet-

ch teologických škôl-sv.Tomáša„IJedzi všetkými učiteľmi,pápež vra 

,ako knieža vyniká.sv.Tomáš Akvinský,ktorý,ako Kajetán pozname-

va,získal vedenie všetkých predchádzajúcich učiteľov,lebo mal 

nim veľkú úctu.Preto pápež vyzýva všetkých profesorov,aby znova 

iedli sv„Tomáša do svojich škôljbude to na poctu a ochranu Cir-

i a na veľký vzrast katolíckej -"edy/L> Sch 3139n/. 

Tu začína obroda katolíckej filozofie a teologie a dominiká 

aske rehoľné školy prispeli k nej v značnej miereoMedzi prie-

čnikov tomistickej filozofie nesporne patria dvaja dominikáni, 

arých Le-" XIII„prijal do kardinálskeho zboru„Talián Tomáš Zig-

ä.ra/1833-1893/,ktorého príručka filozofie bola n^školách done-

'na,a Španiel Gonzales,ktorý mal veľký vplyv v oblasti španiel-

3ho jazyka.Keď Lev XIII„nastúpil,budúci kardinál Lfercier/1851-

26/bol už profesorom filozofie v Belgicku a jeho diela z odboru 

nistickej filozofie stále patria medzi najlepšie. 

Tomizmus rozvíjal sa na katolíckych univerzitách a teolo-

ských učilištiach a prinášal bohaté plody vo filozofii aj v teo-

gii:scholastická metóda učila vo filozofii prenikať.na jadro 

ízky a pohotovo debatovať s protivnílcomjv teologii "iedla k jas-

ijšiemu chápaniu t a j o m s t i e v viery „Keď sa za sv„Pia Xo začali 



23 
siť k s1'o Tomáš crri aj m ch í tc ologcria s ne t omistickými názormi, 

ež ustanovil kmisiu,ktorá rozhodla o 24 tézach ako o čistom, 

voa učení sv.Tomáša a prikázala všetkým profesorom filozofie a 

logÍB,aby sa ich pridŕžalioKodex cirkevného práva zas ustanovil 

ánone 1366,aby profesori filozofie a teologie pridŕžali sa uče-

a zásad Anjelského učiteľa a vykladali ich svojim žiakom,. 

Posledné desaťročia znamenajú obrovský rozkvet tomizmu 

blasti filozofickej>aj teologickej„Všetci filozofi,aj rozličných 

čných smerov,dobre vedia,kto je to Maritaine,ktorý svojimi filo-

ickými dielami v duchu prísne tomistickom získal si nevšednú 

oritUoA priam tak všetci teológovia vedia,kto to bol P.Reginald 

rigou Lagrangs ,OP,na ktorého prednášky,v ktorých vykladal Aris-

slovu Metafýziku alebo tomistickú mystiku,schádzali sa posluchá-

z celého Ríma,zo všetkých kolegií a škôl. . |7 

Tomizmus je zdfcravá filozofia,ktorá si vždy získala hlbokýc 

aov,majúcich zmysel pre určitý poriadok hodnôt.Je to filozofia 

3du medzi rozličnými krajnosťami;je to umiernený realizmus,kto-
t 

je uprostred medzi platónskym realizmom a nominalizmom.Je to 

ozofia dualizmu.proti monizmu materialistickému aj idealistické-

/ychádza z presvedčenia,že jestvuje aj hmota aj duch,aj telo aj 

a.,aj stvorený vesmír aj nestvorený B ch. Je to filozofia súcna, 

rá vidí všetko stvorené ako účasť na nestvorenom Súcne,ako jeho 

irovanie.Je to tiež filozofia esencie,bytnosti proti existencia-

mi, filozofie existencie.A je to filozofia transcendencie proti 

Erika imanentizmu materialistickému aj idealistickému. 

Je to filozofia tak prepracovaná, je j tézy sú tako.kdheire 

tnó,spolu súvisiace,tak hlboko fundované,tak náležíte zdô-"-odne» 

že nemožno nimi pohnúť„Človek ich môže zapierať,ale nemôže vy-

tiť argumenty,ktoré ich držia.To vedia marxisti a preto nepo-

becky vyznávajú,že jediná filozofia,ktorá im pôsobí ťažkosti, 

3 tomizmus.Cítia jeho silu a cítia neschopnosť premôcť ho. 
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Milan Machové c napísal knižku o ne otomizme „/Poznámka:ne-

aávaise nigi^qyY ako • p o koncile neuznávame navokatolicizmus.Sústa-

sv,Tomáša je vo všetkých časoch tomizmus,aj keď sa zaoberá mo-

rnými otázkami,ktoré rieši na základe Tomášových zásadoKeby do XE 

>a prijal dačo odinakiaľ,potom to by už nebol tomizmus,ale eklek-

Lcizmuso/Machovoc úctivo hovorí o tomizme,vedomý si je jeho sily 

>rcto marxistom odporúča,aby nebagatelizcrrali túto filozofiu, 

i ju poriadne študovali,ak chcú proti nej bojovať,, 

.V boji s marxistami tomizmus sa len.zocelil a rad noV/eA- - -

1 v tomto odbore ukazuje jeho stálu živosť.Ak sa v dnesftajšom 

lienkovom zmätku niektorí,ako napríklad priatelia monisticky 

enóho Teillarda de Chardina,stavajú chrbtom proti filozofii sv0 

áša,nepochybujeme,že naostatok zvíťazí•zdravý rozum a tí,čo sa 

aľovali od Anjelského učiteľa,radi sa vrátia k nemu„ 

Tým,ktorí poukazcvali na okolnosť,že snem málo hovoril o svD 

íšovi,P„Congar,OP,jeden z predných teologov na snema,píše: 

íý vatikánsky 3nem citoval radšej Otcov,prvšie snemy a posled-

L pápežof.iío mohli by sme povedať, že sv .Toraáš ,Doct or communis, 

:ytol redaktorom vieroučných textov II„vatikánskeho snemu pod-

lý a stavbu ich myšlienky „Nepochybujeme o tom, že oni sami by 

riznalio" - . . . 

A tento vynikajúci teolog vraví i"S"©Tomáš nebol človek,ktorý 

uje kategórie a závery,formulované raz navždy.Celý život hľadal 

texty,„. .aby mohol uskutočňovať dialóg so všetkými "heretik-

svojej doby,so všetkými,ktorí nemysleli ako on,či vo vnútri 

ri alebo mimo ne j .S*'„Tomáš je človek otvorený, realistický, 

ochotný vidieť veci také,aké sú,a prijať každú čiastočku 

iy v presvedčení,že pravda nemôže byť proti sebe,a preto každá 

točná praTrda má svoje miesto V integrálnej . víziioMóhol by som 

tť, 

že sv „Tomáš uskutočňoval ekumenizmus p rv, ak o o ňom vôbec 

ikto hovoril „Koncil má pravdu:neide tak o to,aby sme opakovali 
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b.o tézy,ako skorej o to,aby sme išli do jeho školy.Potora bude-

praccvať s1'ojimi vlastnými silami,ale v jeho duchu a oproti 

neho." 

Tak bude sv.Tomáš naozaj živý a bude aj v budúcnosti o» 

gcavať Cirkev nielen príkladom svojho spätého života,ale aj 

ojím učením,ako to doteraz robieval. 
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PCEORNí AHJELHdŕ VQľľfSĹ • 
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iásdzi wMiuaijäla 5rty osobnosti satého Tcaááa Aferinskáho 

pokora. i i i i i 

Witý Tcnáô bol m-sraoriadne,hĺbavý duch,vá§nirý Bdlomík pravdy. 

U po poznaní. skutočnooti • ieh sákl*de,v Ich jadre .Toto svo-

llie uplatňoral predovšetkým pri poznávaní najvyššej okutočnoc— 

3ha»Ui ako* žiak ucntecasslnskej školy pýtal m svojho vychová-

u"OtSo,povedzte. mi,5o je to.2ch?" T'rt o. otázku aeak^ôr ako 

*zitný profesor vpísal na prvé strany svjho veľdiela Sumy teo-

" t á - u * . ^ rnm^ ^ 

be a kontemplácii vždy dokonalejšie pozná**al pxevzaešená ne-

á božie.2ytie.Joho dueli bol oslňovaný weXkosťou a ábsolitnos-

ka. 5ía viaoej poznával,že on je Všetko,pre ueň ráetkóho bytia, 

3ôie úsilie "«y"íjal,aby jeho naskrz«teoeentrlcké ayslenla pre-

• aj do jeho antvnďho Isilia. Prísne vôľové snaženie nepokrivká-

a jeho disciplinovaným dôsledný* isyslenís*!/ogika myslenia po-

tia v logika Šitia* . 

r Dialógu cirkevnej uSiteľky s-ätej Kataríny.Sienskej,ktorá 

uchcwaou sestrou spätého Tomáša,Sítaao slová, *e5ného Otcai 

sója, ja SOB ten,ktorý sa»,tj®i tá,ktorá nie sil" Ja som Sytie, 

TSetkoi ty bezo aáa nič.nie si! » « 

>Etý Tomáš hlboko prežíval a mocne preciťoral títo pravdu 

mútnej závisloáti.človeka, od Beha a že práve táto závislosť 

•ňosa hodnôt • človektuPokorae bol si vedomý, že aj jeho bystrý 

fšedné nadanie.je boží dar;že každá B&dxa ^šlienk^,ktorí si 

ynodlil pred s^tostánkoá alebo pod krížos^je s prameňa neko-

Mádrosti*Jasne videl,aký^^ysel je pripisovať daiSo dobrého 

>e,ako to nevyhnutne treba odvádzať k Žriedlu,^ ktorou to aá 

(vod.Jeuu ako velkánu realistovi bolo aj v cítení zrejaé,že 
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pýcha je vypadávanie so skutočnosti a •padnutie do aepravdy.Jfc 

t* hriech proti pravde. "ltyelim,že pokora_to je pravda",povedala 

svätá Ib réžia cd.Dieťhťh Ježiša. "!? 

Prstov v o svätom.Tomášovi nevzjňíkali a nenarastali hnutia 

pýchy,Hámivého oceňovania seba, samoľúbosti,keď plodil dislo sa 

dÍslom,ksd na jeho prednášky hrnuli sa mchi poeluehéči,takie» 

ancho ráz miestnosti nestačili,ksď HU tlieskali po vítkznýeh ve-

rejných diáputáeh,ako bola napríklad slávne dišputa o najsvätej-

šej Sviatosti,ktorí neskôr Michelangplo uaelecky štetcom zachy-

til .v predvečer tejto dišputy svätý Tomáš dlho kľkčal.pred svä-

tostánkom na oltár položil vypracovaná tézu a prosil TÚcne Pána, 

aby au medov olil poddať niečo proti skutočnosti tohto -veľkého 

tajcamtva* • * 

Veľké nadanie,bchatá.a skvelá literárna činnosť,-vedecké 

úspechy, ľudské uznanie a chvály ni j ako i nc-y koľaj ili a nenadnáša-

li,ale skorej zrážali do hlbokej priepasti pokory.Z tejto pozí-

cie paníženosti-De profundis clamávi ad te>Donine,- ušil,predná-

fial,dižputeral, kázal,radil,písal .Pokora dávala Tomášovmu životu 

•inorladns 

pôvabný ráz .Och otne •láskavo a skromne radil v®ľud. mo-

hýa,ktorí ho žiadali o radu.Medzi nimi belo -^ľk spoločensky vy-

soko postavených osôb svetských aj cirkevných.Aj pápež si ho čas* 

to voláral za paradcu.Keď ho chcel odaeniť za záslužná vedecká 

a duchontá činnosť práve t̂ rázdnsným neapolským arcibiskupským 

stolcom, svätý Tcaáš ho velfci sna žne prosil,aby. mohol žiť aj u-

srieť ako obyčajný rehoľník. Miest o osobného povýšenia, žiadal pá-

peža. o ustanovenie Božieho tela za sviatok oslej Cirkvi .Pápež 

vyhorel jeho žiadosti s podmienkou,že Tomáš zostaví omšový for-

•ulár a cirkevné hodinky pre tento sviatok.Anjelsjý učiteľ dal 
aa horlivo do práce a v krátkom čase z jeho pokornej a milujú-
cej duše ^yvreli prekrásne eucharistické hyany, ozajstné litur-lleké klenoty, jagajúce sa žiarivou ayšlienkou a zanietenou láskou. 
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Pokora robila svätého Tomáša úslužným,ochotným, 

ivetivým,obetavým rozdavačom myšlienky a lásky aj 

Irobných denných okolnostiach.Istý reholný brat na 

ite zastavil sa v Neapoli v tamojšom dominikánskom 

ištore a chcel si prezriei mesto .Požiadal predstave-

to o spoločníka.Ten mu povedal, aby si vzal za sprie-

icu prvého,ktorého stretne na chodbe.Stretol Tomáš^ 

>rý nakrátko prerušil vedeckú prácufPokorný učenec 

iotne preukázal mu službu bratskej lásky bez znepo-

,ia nad pretrhnutými hlbokými myšlienkami,ktoré ho 

ve inšpirovali. 

Chápeme,že taký pokorný život dýchal nevinnosti 

torej dojímavé svedectvo zanechal nám Tomášov ver-

reholný brat a spovedník Reginald z Piperna.Po vy-

utí Tomášovej životnej spovede niekolko dní pred 

o smrťou hlboko dojatý zvolal:"Bola to spoveá pal-

ného dielala!"Taký velký veífcý-učenec,a nevinný a-

dieial 

Tiež chápeme,že taká pokorná a nevinná duša 

elského učitela nemohla si žiadal iná odmenu ako 

vyššie,absolútne Dobro.Zvýraznil to pod krížom v 

polskom dominikánskom kostole odpoveáou na Krištof 

vá:"Dobre si písal o mne,Tomáš.Akú odmenu si za t 

daš?"Odpovedal: "Pane,iba teba! HOdpove<3 hodná také 

veikého a pokorného,nevinného 8 svätého bohovedca 

Máme sa čo učil od tohto pokorného velikána 

rosil ho o orodovnícke sprostredkovanie čnosti po 

p,bez ktorej pravý duchovný život nielen sa ne- r̂ô 

ie,ale ani neobstojí. 
ť 

Spolu návádza nám apoštolskú myšlienku nrosi 



tento prepotrebný dar aj pre súčasných teologov^ 

skroanom zmýšianí a pokornej službe ducha obohaco-

ali Cirkev zdravými,hlbokými a jasnými myšlienkami 

zjavených pravdách.Aké povzbudzujúce a potešujúce 

í slová biskupa zo Štrasburgu,ktoré povedal o jednom 

ajvačších súčasných teologov,o pátrovi Congarovi, 

orý bol nedávno preložený z tamojšieho dominikán-

eho kláštora do iného:HV P.Congarovi strácam nielen 

eného teologa,ale aj nábožného kňaza a pokorného 

íolníka! M 

^šiachetné 

lietcTŕúmysly môžeme vložit do slov modlitby 

sviatku svätého Tomáša: .daj nágiprosíme, jednak 

umom chápal,čo učil ,a jednak nasledovaním spiňai, 

konal". 

Nech sedemstoročné jubileum smrti svätého To-

a,Anjelského učitela,hojne zavlaži Cirkev touto 

shnsnou rosou a dá jej mnoho v pokore,svätosti a 

10 s ti velkých boho vedcov! 

•*• • + 

'n ha**: + / a Anjelský učitel vpísal do Sumy teo-

ckej tito stručnú a výstižnú analýzu pokory:HPo-

podstatne spočíva v žiadosti,nakolko niekto kro-

por svojho ducha,aby neusporiadane nesmeroval k 

ostiam.Ale pravidlo má v poznaní,aby sa totiž 

to nehodnotil nad to,čo je; a koreň a povod obo-

je úcta,ktorú dakto má voči Bohu.Z vnútorného 

Dbenia pokorou zas vychádzajú niektoré vonkajšie 

snia v slovách,skutkoch a posunkoch,ktorými pre-

je sa to,čo je vo vnútri skryté" / I I-II f 1^1 ,6 / . 





táto práca obsahuje v shuíitene j forae 

rvgdôlež.itoJSi« pravdy toaíaticKej filozo-

fie, v Jednoduchej forae, box dôkazov a 

polemiky* Caeť týchto právd sa dozaista bu-

de adať banálna. Iná zas.* eažká a odťažitý 

vidíme však, že falošní oudrcl obyčajne ne-

gujú práve najjednoduchšie a najzákladnej-

šie pravdy; ale ten, kto vec prečíta uft do 

konca, presvedčí sa, že tie zdanlivo odtía-

žitá tvrdenia tvoria ňu vyhnú tr\y základ dô-

ležitých učení z oblasti etiky a socioló-

gia* 

Áa formuláciu a jej nedostatky neaale 

zodpovednosť sáa autor* v5uk skoro za kafc-

dou vatou, obsiahnutou f tejto práci, sto-

ja preniravé, mnohostranná, často anoho-

zvMzkové diela} a čo viac, stojí za tiiai 

islÍle nnjvfiôáích spomedzi tycn, Ktorí pre-

ayéíili o svete, o človeku a o tichu v prle-

ôenu 9 storočí, Hecn teca neodrádza čita-

teľa jednoduchá a často nedokonalá ronau-

16ci a výsledku Ich práce, ale mcti au dodá 

odv ahu do serl5znej^ieno stúaiu toaiztau* 

O tom, Čo aa tu dá nájsť, patrí ao povedať, 



kto pozná l*m túto mrácu, nmri© sinofto 

o taaíÄSí.j S I ® t«n, kto nevi© DOKONCA M * 

toľkoto, nevi© o hon celkom nič. 



1 , Názov *%mmma" pocnádza % mm a « v . 

vomášSk .kvinatumo, Ktorý sformuloval jeho 

základy a geniálny® spôsobom vypracoval vlič-

51 rw jeho náuky} arSak tomixsius nte je to is-

té ako učenie historického sv, fo®á£n. Jeho 

Irietflttai sú práce .ristotela a av. UKUstí-

n »| atoročia kreattmskŕsho m-sieni » pripravili 

jeho vznik} po Tomášovi točni s ti c ká filo-

zofia neprestala by*? rozvíjaná, prehlbovaná 

a aplikovaná v stále nových otázkach. ¥ 

2 cnosti tomizsaus patrí sedsi mjpre kvitujú* 

cejSi© Miery ľudského s^ slonia t sá doKonco 

vi<»c svslitoľov, početnejšie strediaká a wv>&» 

ne vEČÄÍ počet vedeckých časopisov ako ktorá-

koľvek iná filozofická škola* 

Identifikácií* tonizmu so To»ášo« Je 

nedorozu e n Íra, ktoré by uj dám sv. Toftáfi o«V-

aletol} ba čo viafe, odsaietol by určite aj 

sám názov * totaiatdus* «»k© privádzajúci do OSJ>-

lu. ľráve sv. ío®áň je v dejinách ľudského 



•v sieni » úplnou výniaiíou: je to jediný gá-

nius vo filozofii, ktorý nechcel vytvoril? 

vlattqF systém, ale vSetky sily svojho u®i 

venoval spracovaniu pozitívnych výsledkov 

celého pohanského a krea lanského myslenia, 

ktoré bolo pred ním, Tiež nie je pravdou, 

šeby toeslsti prijímali väetko, čo učil sv. 

Tomáši, odvolávajúc aa na jeho autori tuj sv* 

ľomáS učí, U Hutorlta sié takt hodnotu. afcí 

ná nrau&ient, ktnv* nodav• a že Udm k 

kto sa zooherá filozofiou, odvolávajúcou sa 

m usúkoívek autoritu, nie je tomistosa. 

Toiiiz-sus, ktorý bol na začiatku sto-

ročia eáte malo znnay, vydobyl si v období 

me^zi obldvore* svetovými vojnami popredné 

miesto v modernom ay siení t jeho preestavite-

ľov si vážia vo vSetkých strediskách, pri-

ft>«a3«i í»ri6znyci* vedeckých časopisov 

a nlefcofko desiatok univerzitách pracovísk 

z ot.'orá sa filozofiou v auchu toalzmu, »e 

poslednom U ) svetovom filozofickom ko^reíia 

v imatewiame toaistl tvorili n«jp©6etnejáiu, 

na j kompaktne jSiu « najdymwlekejfilu akopinm* 



: • loatlxmiB Je náukou, ktoitf lu to llclcu 

cirkev prikazuje u$if na vSetkýcfa bohoslo-

veckých fakultách a iných vedeckýeh pracovis-

kách, So alďftia m* výcnovu ducnovenatva a kto-

tiež odporca räetiQfn veriacim. to-

»izaua nie je to isté ôo Katolíci viera a 

nikto nie Je povinný, s hľadiska viery, uz-

návať tosiiacma. Ja to v samej podstate veci, 

fce existuJJ katolíci, dokonca khaxi, ktorí 

nie ní teoifltaai a nn druhej strane jaatoru» 

$ú nekatolíci, ktorí tomiataŕai. >vôi»k SUa-

to líčka cirkev povafeoja tosaissmus nalep-

ila filoaoťiu, 9 a ta tel, ktorá ja mtjís3cejäi& 

pre vysvetlenie reality a Viery. 

Toaiwaaa bol v priebehu storoéí Cirkvou 

anonokrát odporu8&ný, no osobitne jasné «ta» 

novi ako v tejto veci aaujala Cirkev v ency-

ktike Leva AlXI. eterni Fatrla U . V i l i . 

Ib79). Kädex Kanonického práva, ktorý je sú-

v$sný pre celiS cirkev, hovorí v ká-

none lM>ó ČI. it *Profesori sajá vyučovr.t? 

náuku racionálnej ťilOKoťie a taaligle ako 

&j vycnovu adeptov v tých disciplínách pred-

ne podlá raetády vedy a princípov nnjelskéao 



do letore". Xen laty posyn sa opakuje v apoš-

tolskej Konštitúcii vmi* acientiartts onlnua 

z 4, V. ly'il, záväznej pre všetky x&tolíckt 

univerzity} H a s xií. pri: omínal Cirkvi ten-

to nrtkm v ečrii prejavov* 

>vôaic tento príkaz mé •daiinlatrotívny cha-

ra*tť?r, tile Je cJogaou viery a Cirkev chce 

zaistiť úplní slobodu ľud akého ayslsníaj 

ťlun a1. v encyitiiJte . tudlorusa i/uces z « v« 

vi. iv >, Ktorá bola vydané m poces? í«r. To-

máša, plfset "iiech väak nik od nich nežiada 

viac, rmú vykazuje Učiteľka a Astka véetkýcb, 

uirKev* «iKoasu totiž sa n«aá brániť? ísť poá-

ia názoru, ktorý m 'm zdé na jp r*. väepouobnfM-

äí, vo veciíich, o Ľtorýcn sa dláputuj* aedzi 

uôiteläsi, ictoi^ch al Katolíci vsiia", 

ituáci-i Je teca jaané: cirkev odporúča 

tcffiizsius vnet*#*| priKasuJe, aby r-é v*ineawk 

ho učilo J e j tiucnovenstvoi uvôak a w A U f i 

kafeu@»u, aby si vybral tnau i l l o s s í i u , u Ká 

m au zdá l*pál?*« 

í. Tocaizuus je rozdelený i*a nve velicé 

c -rvtij tOfRistlckú b t©»l><ticfci 



teolé. 'iu. lOttistická f i l o z o f i a j e u č e n í * , 

ktoré sa opier® vyluône o eKuaeuuat? a o ajfS-

i e m e j ÍO&ÍZÍMUS odmieta a odcudzuje a * o ne~ 

doruzumeriie názory t^cn, Ktorá zavádzajú do 

filozofie predpoklady, princípy « tvrdenia 

vzaté z Viery alebo z teológie. Tomiatická 

ťHilôgia je uôeniai, v *toroa* tvrdenia a me-

tódy f i l o z o f i e ad upl i KOVU*? U'* pravú V Vie-

ry, Ktoré vystupujú ako predpoklady* j e j ú-

lohou je objasnenie a prehĺbenie chápania 

dOfiflffl. 

Bozdelenie na teológiu a filozofiu je Jed-

nou z mjch&rakteriiitickejgíeh a m>Jrevoluô-

r.ftjších téz tomisti Ju obh sjujú 

eSto aj dnes proti nnohýa autora®, včítane 

katolíkov, náchylných ale5af obe oblastí. 

Je úplný® nepochopením ayoliotf si, ie to&da-

tická filozofia sa opiera o Vieruj Je to nao-

pak filozofia naskrz prirodzená a treba ju 

tvoriť iba fudakyai siliwl, bez poaoci Zja-

venia. 

4. ľowietická filozofia m roadeľuje na 

učenie o bytí, všeobecne "ontológia", učenie 



o nekonečno® bytí (prirodzení teológiu), uče-

nie o prírode v koBraoló<ria) a učenie o jedna-

ní človeka (etiku). Z praktických dôvodov 

ob>čajne ea vyčleňuje z ontolágie učenie o by-

tí ako predaaete poznania, a z etiky učenie 

o spoločnosti. ViMtedea na bytie ako predmet 

rozr. nia, toclznsus je realizmom {od "ptores*, 

*»noftéM)| v učení o prlrocie í Ktoré v toaizBe 

tiaž obanuje učenie o čioveicu) je nylesaor-

ťizssiom (od "fayle" 9 a "aorfe", "abaafe")} to-

si B tickií etika je pre- ov»«t«ym uč:ení » o o-

netoaeati| o nakoniec v učení o spoločnou ti 

toalsana aláaa 3polo*«na*y poreORjlizaaas lod 

•persona*, "osoba). 

iéniíHUJou časťou tOBii^ticxej filozofie je 

cntol&;i~ ^od • cnM, "bytie": "to, čosau prie-

tlcna jestvovanie")| hovorí o zéxoioaft, Kto-

ré oflá&ajií kaiéé nytie, t. j . všetka, čo jg 

Rkjbkolvek spôsobe* a o tt&jvaeobscnejáej kles-

ali isaeli oytí. Jej princípy sd používané vo 

v etkyah iných oblastiach filozofie ©k® aj to-

s\i tie Kej t«ol£gi«. ŕopri učení o t*ohu je to 

i*-.jr-.!»siM ôaať tosalzsau, zeaZe v ujjryérej mit-

ra vyžaouje scnopnosť ay sieni a bes účasti preíi-

st vivonti. 



- lu 

% rowi atický reaiiKtaUfl učí, íwmm 

r«8n*nié nespočíva v tvorení pjedaetu, vo 

v tváraní toho, Čo človek poznáva, ale v 

o-vojov >ní f?4 skutočnosti Je stvuJdcsJ ÍBÍÍIIO 

ÄidaKého vedoala s nes uvi ale od iuosaano pox-

n niíi, ftxsistický rea-tistótts učí, z# náš PO-

ZVI- TÔŽ® tvoriť ien íiKcie, wysiene bytia, 

nasM* točné, ale aikdy reálne, am točné prmi-

130ty. ľonisticx? realizsfua odliata EKO N©a-

práva* a o n«doroau®enia sa opierajúc© ná-

bory Idealistov všetkých odtieňov, auojeictt-

victov i všetkých t*ch, Ktorí »ylne súdia, že 

~2uaaké pcznnnie Je tvorivé, UíK»iet« tiež pa«u-

čopojay í* bíiolátne Ja*, "trsnsceadentélny 

subjekt*, a tý»to podobné; tvrdí, ie Jediný* 

subjekte* ludsaáfco ptatwmáM Je Konkrstwy, In-

dividuálny človek, JeiítvuJíici a žijiiei vo mm~ 

te, rovtisito skutočný mo aá prmémty* Ktoré 

poznáva. 

Ičoaistický rsalljMtts učí, Ä® treba vyber® ť 

aeésl dvoaféi chápaní ťffld f a m l i l alebo Ja po®-

rnnie tvorení « P N T E T B , ulebo Je OOVO^OVÍ« Í Í» 

ti yytla, Ktoré existuje á » ui*<. * prvom 
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prípade to vedie k noetiex&su ine iiauu, luo-

Bkéj myšlienke sú pripisovane božské atribú-

ty, a tyn oa protirečí - Dotaimo váetftýcu vy-

cnouíaa, .iké ai ideuliati zvykli používať -

exiňt©r«cii reality nezávislej m člov«nu. 

AVáak re ilita sa neoa odstráni t* Človek nie 

je jej tvorcom, je len Kvapkou v nesmiernom 

oceáne bytia, ob&iopenou zo váetkych strán 

bvtía, podriadenou mu v poznaní, :>tai«ovÍ8ko 

tfKiiizí-au je, že každý idealizmus je hrubyn 

nedorozumenia, ačesti vyplývajúcim z Jŕud-

akej pýchy, Ktorá by rada é lov okí povyailaj 

v skutočnosti VŠÍÍK taký idealizmus ponižuje 

človeka, lebo mu odopiera právo poznať rea-

litu. 

b. lomiatický remliztoua učí, že oytie je 

pr« postenie principiálne úplne prieni idne, 

Úplne pochopiteľné, úplne raclonalne* za 

niet n*sŕ»že byt? v oytí a t r a ani vo svata, 

v prírode, žiadrte protirečenie, ktorá by 

spôsobovalo, že bytie je nepochopíte 

principiálna niet žiadnych prekážok, 

Slovák. neaobol pcsam ť váatlca v ^ríroue 

» že ak iľ>»ktic*y posnáurt; len jeho draáné 



• u -

SUetky tt u apa* ty, ta* u t e je to npč.iovmm 

BSpOCnupit*2fiOsttoU bytia, «ie IMUvh 

»-i * r»«&ej atruny} £e vwia o iiic*cui; uú* 

odha&jú prírodu i w w vl*c ako v úplao«ti 

pecuopitwi&ku AOtaii»tiCigr reuli&rtua zavrhuje 

Ku n to vo t»kftv«iii *vec o**&e", tukzv JIW 

"»?xi?»t«faciuH exietaucioifealit.tov « poaobutf 

predmetov, *toré by boli "prin-

cipiálne neposuň telué"« /*«vruuj« U»á uioieu 

ako eylné, »le ako priacio i.aaa*,}- seluá vôetky 

taksvaná *dialektiky'% Ktoré hléa&jý tAbtwir-

ciu protirečenia * bytí. udnietM a odaudauje 

v etky foray iruelou»lis«u( Uiáaajdcefco iri*-

ciewUnoai?, B«r?t»ct»OHÍ te2t*>ať bytia a tvrdí, 

že bytie je iplue racionálne, člie prí<*tuu*ai 

*Owi»tický rwaliaswiUa « hláíu* dve téeyí 

Vi) že k»£dé bytie Je principiálne pocnopitej?-

i* • (Í ) ie čluvek d plne poenwť vaetko v 

gríiy-ie í nie v bytí, lebo hoci kafcue bytie je 

principiálne pocuopiteltw* oou, Ktorý je by-

tie, netanse byť a plne pocuopeuý 

î ťň rouuuä}, 4oeÍB*>4»a je preto *ou*ekv<entí*ýia 

rnciuitt>li%wOMS ale au tuwuto výr^su mu&umíí to-

Aiati vy*4#bajut je to preto, >-e tento vyr « 
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bol StaeUŽity Um 0«r*«čeiiie ply Ue j « titylltej 

filozofie, <v U»r4 •4aiet» - be* aktthokojfrek 

dovedú - woáuottť Aj»veuiu, 

'loaÉÍatlcMý realisaiAft k t^orick^ odmieta 

vuiítkv formy ir^iwiwiisiÉU* irtscioíeílisii 

»"< ť»>vy«iAi tí uovoriť, v bytí e*iafcuje nie-

úw "terna* " ,*nepochopí telné'M,"ir<eeiuť**ÍHe* , 

0 čott "nič 8W MUM jfuveôut* - si&údajdc 

pri tas, že touto výpoveďou niečo o tej "ne-

wypaveú utelnej* veci uz uovoria* '.tie ktorí 

z nich dokaaaa vedia písatf hrubé ŕolionty 

o veciach, o ktorýdu, j>odJu icu mienky, ne-

dá sa nié poveuatr, i*oú2a tumiz&u je to naj-

úplnejŔí liäSaijLÄai. *>e,jiny vedy u ^ u j a , že 

ifuc««é posetmie čeras uibéie vniká do prí-

rody, -i že . táie lÄiVte amové veci, preutým 

nepueimpitelná, atávujú sa uocuopi te-rný&v 

7. iomistieklŕ realista učí, že bytie vo 

všeobecnosti a *afcdý druh bytí ,uo zvláštny 

prípad pre chadK »jdesho, stá vlastné zánony, 

vlstné vftftobwcné princípy, ktorým je všdy 

s v sude podriadený| že tie záhony sú rovnako 

poza- teTné ako «j <ia«o bytie, ako veci, s 
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ktorýni sa stretávam v prírode j že ak no í e 

poznanie zákonov prírody Je Čiastočné, ťrag-

amtárne, približné a dokonca čaato hypote-

tické, Jednako nič neprekáža torau, aby ich 

ľudská nysel nohia pornu* g stále íepiíie. To-

si.-tie k? realizma otíaieta ako nesprávne ná-

zory poži tivis tav, psetnatlstov a oparacio-

fiallntov, podľa ktorých človek tvorí zákony 

namiesto toho, aby ich objavoval* ľomisticitf 

realisaua tvrdí, Že vedecký pokrok jasným 

. spôsoboa potvrdzuje pravdivostí jeho tézy. 

ľoniotický reaiiztaae teda učí, že jes*-

vujá dva druhy záhonovV1) zákony bytia vo 

všeobecnosti - kto«y«i sa zaoberá ontológia 

a set -fyzika u C zákony jecnotiivyeh d m -

sa j v oy t i a , i s p r , kovev, rast l ín atcu , kto-

rými sa zaoberajú jednotlivé vedne odbory 

ako -J f i l o z o f i a prírody. ;odľa tur ist ickej 

náuk;, a', obidva druhy zákonov niečím, Čo Je 

r.ezávt&lé na nás a sá základ v realite* to-

aizaus Je teda uj v tomto ohľade kí>nz«kven-

tný® realiz&oau 

íi. taniatieký realizsaue učí, že výrok a 

veta sú pravdivé vtedy a len vtedy, keS tvr-
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dlo to, So j© v skutočnosti a aú nepraydi-

v*, ak tvrdia to, čo nie v skutočnosti* 

f,c existujú ufcsoló tne pravdy a &e človek 

ich môže posimť| šie aj kečt naše ve oiaosti 

sú čiastočná, neúplné, hoci ich 

vždy sfiff.no prehlbovať, doplňovať a oboha-

coveť, predka z toho nevyplýva, žeby vždy 

boli relatívne* Toesl atický realissiua učí, 

U Človek, hoci v poznaní podlieha vplyvom 

sr oločennkého prostredí*, hlutérie a iných 

ôini tufov, p? obi ich m .subjekt, predsa 

nie je ovplyvnený v takej Miere, áeby KU 

bolo neprístupné poznanie pravdy, ľoalzciua 

te <a odMieta ako nesprávne náaory skeptikov, 

M:jtoricistov a relativistov, ktorí tvrdia, 

že M M poznanie í či dokonca "pravda") je 

rel tívne, Čiže, čo je to iuté, £e pravda 

neexistuje. Tealstický re*LU«tts učí, že 

už cairi formulácia tých nesprávnych názorov 

privádza ich k protirečeniu. 

Tomistieký realizme preto netvrdí, M y 

človek vedel všetko, ani to, že čo vie, vie 

v deke nalej ítíms} napr. netvrdí, žeby člo-

vek, ktorý vidí paa, dokonale poznal celd 

an>té«iu paa. íteproti tomu toeiswa tvrdí, 
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ak niekto vidí paa *» ayaií **tu je pes% 

tak - • -V tt? zviera skutoční je paoa - ten 

fflcvek a^slí :le nejakú "relatívnu" i lebo 

•wlb^cktívmi" pravdu - lebo to vSeti^o nú prúz-

ône alová bes ober.hu - ale pravekí nerelatív-

nu, trol'tnu, tilovoci; pravekí. 

Niekey && hovorí, že výrok  mpr'úím je "re-

latívna pravda, lebo je pravdivý v irakove, 

ale nepravdivý napr. v ^ustráiii, kde neprSÍ. 

v ik toaisti odpovedajú, ie zóaeroa hovoria-

ce* .j je povetiaťs " Uraz tu präí", a že k a*dý 

človek, k t c ry počúva jeno slova ipokial nie 

je ťiiazoŕoSKrei. tivistoa), dokonale to po-

et opi, 

-noho nedorozumení v8uk pochádza jednodu-

cho z toho, že fUdia používajú slovo "pravda" 

v nejako® ino® bližšie neurčenoa význr.»e -

napr. v to®, v Rtoro® sa hovorí o tzv. "ume-

leckej pn.vde." ta&saus ne«a proti ternu 

Žiadne námietky, žiada len, aby nové "pravdy" 

neboli zrtadehanä a pravdou v oblasti poznania, 

lebo poto® hrozia ar.jhorčie nezmysly* 
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9. 'foaslstický realizasus učí, že jestvu-

je poznanie dvojakého druhu; zmyslové a «vy?W 

lienkové; Že každé poz au nie zakladá sa na 

zmyslovej ateisenosti (zrakovej, sluchovej, 
• 

b> i to vej a pod.), ale že wsfwmt vidí v pred-

al te zachytenom zmyslaai vlae než zmysly, 

účí abstraktné obsahy; že rozum, pracujúci 

i týmito obsahmi, môže myslením, dedmkelou, 

analýzou, dôjsť k novému poznaniu; že mys-

linie a dedukcia sú tvorivým prostriedkom 

ptBanla. lomizrus na jednej strane odmieta 

iko bezdôvodné a sk íssenoftti odporujúce ná-

»ry tých, ktorí hlásaj existenciu "vro-

iimych idei* alebo "tvrdení e priori" ne-

lávifíiyc t na skiSsenonti a hovorí, že pred 

sk'oenoattou je JFudská myse* ako čisté, ne-

opísaná tabu^uj na druhej str..ne odsudzu-

jt omyly oeosuallstov a požitivi stov, kto-

rí, popierajme existenciu rozu;aového pozn-

áš, všetko redukuj na zmysly a odmietajú 

»dnotu syslenia. 

Teda aj tu je temizasis konzekv?ntny» 

NK 11 zrnom, ktorý neuznáva žiadne p oživni e, 
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pazhádzujúce odinakiaľ než z kontaktu s 

realitou} súčasne v5ak učí, že kontakt je 

a človeka dvojakýt najprv zmyslový, potom 

rozumový. Takýmto spôsobom tomizsus zajíma 

prostredná stanovisko mečai dvomi omylmi* 

tých, ktorí uznávajú rozu ôvé poznanie neo-

pierajúce sa o zmyslovú akú seno s t* a tých, 

ktorí uznávajú len zmyslovú skúsenosť a od-

mietajú rozumová poznanie. 

Podľa tomiatickej filozofia je priebeh 

ľudského poznávania nasledujúci: zmysly 

nám predkladajú zayslový, konkrétny pred-

met, napr. okrjhle teleso} rozum v tom pred* 

amte chápe pomocou abstrakcie, odtrhnutia, 

nechávajúc, čo je nepodstatné v zmyslovom 

predne te, ftfla » to jcpak} Šalej, ana-

lyzujúc ten obsah, myallac o hom 

poznáva anoho vlastností tohto obsahu a to 

v danom prípade tie, ktorá sú vyjadrené v 

geoaetriekých zékoňoch kruhu. To váatko by 

rosám nemohol postrehmi ť, keby nepôsobili 

zmysly, keby človek nevidel žiaden tvar} 

ale to rozum vidí v hrubom zmyslovom útvare 

abstraktná matematické vlastnosti a nie zmya-
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ly, ktoré nie sú scnopné sbstrkci*. 

ľbítlÄEue si preto vysoko cení abstrakciu, 

odsadzujic rozšírený, na ničom aa nezaklada-

Jrfci názor, že to, čo je abstraktné, Je ne-

reálne; abstrakcia totiž nie je nič iné ako 

uvažovanie Jedného detailu bez ostatných « 

teda predmetu rovnako reálneho ak© celok, 

z ktorého Je vzatý. Podlá tomlstického uče-

nia je abstrakcií* podstatnou vlastnosťou 

ruda kého rozumového pmn&nla a základom 

ktorejkoľvek vedy. 

Tomizsus tiež učí, že syslenle vedie k 

novéau poananiu a nie je len postupnosťou 

tutolágií, opakovaním toho is tého a preto 

uz 6va hodnotu logiky. 

10. Toniatický realizmus učí, Že existujú 

dve aet£dy, dva spôsoby prístupu k bádaniu 

prírody; setáda prírodných vied a metóda fi~ 

lo. ofíej že filozofia nie je len syntéza, t« 

J. nie je sltaMB všeobecných výsledkov prí-

rodných vied, ani metodológiou týchto vied, 

fele Je osobitnou disciplínou, majúcou vlas t-
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11ý predmet a aet£du| že h ci filozofia prí-

rody ausí počítať a výsledkami prírodných 

vi ad, Jednako nie Je závislá od tých vlád, 

ňle naopak, prírodná vedy musia byť doplne-

né fii-wofiou, ktorá skúma ich a»jvšeobecnej-

šia princípy a predpoklady, afco aj objekty, 

ktoré ad miao dosatat Ich predmetu* na jednej 

stretne tomismts odmieta omyl tav. "Špekula-

tívnych idealistov", ktorí chcú filozofiu 

prírody vynikať zo liaiotnej ayali bez apoin-

á?/-í»tl skúseností a na druhej strane nie mo-

naj hrozný omyl pozitiviatov, ktorí vo filo-

zofii vidia len ayntáau vied. 

loaisrona pripisuje filozofii dve úlohy* 

«o prvé a predovšetkým, podlá tomizau je fi-

lozofia učením o tých oblastiach, ktoxymi m 

nez .oberá ?i; div, jednotlivá vedná oblasti 

n r* o bytí, čiže o tom, čo vôbec existuje, 

o poznaní a jeho hodnote, o povinnosti a po-

dobne. i o tom úlohou filozofie je skúmanie a j-

v teebecna j&ích otázok týkajúcich «a tých ve-

cí, ktoré sú »k3m»ná v lotfcfe vedách* tak napr. 

filozofi < skúma -jám DO jem telesa « pohybm, 



čo iné Tfriy predpokladajú. 

Totaizua učí, Se vzhľadom na prvú úloha 

je filozofia vonkoncom nezávislé od joinot-

llvych vied. KeS vä"k ide o druhú úlohu, to-

rlzfflus učí, Že hoci filozof, preane hovo-

riac, nezávisí na jednotlivých vedách, pred-

sa Ich aaá poznať. Opaéne zasa toalzaus učí, 

že jednotlivá vedy sa dajú pestovať bez fi-

lozofie a vystríha pre** mleäaním oboch oblas-t 

Ití* súčasne väak učí, že jednotlivá vedy ma-

jú byf doplnená vedeckou filozofiou, lebo 

bez filozofie nemôže človek žiť a kofc nemá 

vedeckú filozofiu, tak si bude tvoriť dile-

tantsky fl iozoflu. Tomlzaus učí, že takými 

tflletantskyml filozofimi sú, v obrovskej 

vičiine prípadov, tzv. "vedecká" filozofie 

vypracované odborníka! v iných oblastiach, 

ktorí nepozn jú filozofiu. Z hlaálaka tomiz-

i&u má fyzik alebo sociológ vo filozofii rov-

nako málo čo povedať, ako umelec o fyzike, 

alebo matematik o botanike. 

Taká je v najváeobecnaj^ích rysoch náuk® 

tomiatického realizmu. Vyplývajú z naj počet-



tá a vjŕanasné dôsledky• 

Takto, alt existuje skutočnosť nesáviold 

na nás a »k nosná r tie Je prisvojovaní® si tej 

skutočnosti, tak človek nie Je stredom aveta 

«i neenže evet aaeniť ináč oko čir*»; aby mm 

posnali, nestačí chcieť) vôía nepoznáva, vo-

loaterlssUa a sentiaentalisaus ®í klasy* 

vk Je právd , že svet Je pochopiteľný, 

t?'k neaaí m vede a riJLesefil klásť priehra-

dy v posnávaní prírodyi nie Je dovolené 

zacláňať sa "teanaha dnom" bytlaj nie je do-

volené počítať na náhodu, chaos, lebo sku-

točnosť podlieha zákonu* 

Mk existuje absoldtne pravda, tak veda 

nie Je hračkou, nie je hrou 0 pojaaai} poa-

m rile nie je len proatriedkoa k činu, ale 

je hodnotou sanou osebe, lebo uehopuje sku-

točnosť* veda aá saysel, aj keH nedáva f.ii*. 

den úžitok, lebo Jednou z najvžičáích veci 

je pravda* 

Ak je pravda, že každá poznanie začína 

sa od zayalov, tak vedenie treba získavať 

tvrdou prácou a nie aneniasaij básnici a roj-
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kovia nemajú vo veciach vedenia čo povedať, 

ale odborníci poznania. 

Ak je pravda, že existuje rozumové po*-

nanie, tak rozua nis Je zbytočným tým viac 

nie Škodlivým átnitelom, ale tý», ktorý člo-

veka odlišuje od zvievnťfc; myslenie nie Je 

jalové; abstrakcia nie je nereálnu, pokla? 

je správne vykonaná. 

ák Je Tjrovda, že existuje filozofia nezá-

vislá od prírodných vied, tak človek nie Je 

ohraničený tým vedením, ktoré pockytujú Jed-

notlivé vedy; Je možný rozumný néxor na ak»-

točmosť ako celok; nie ssse ohraničení zmys-

lovým poznaním; filozofia nie je snením, ale 

racionálnou, exaktnou vecou. 
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^ « .. » 1. • ^ iv. i-. ; Îfti i • _ ..„i,--" .J 

11. TbmistUký pl»rmllM&a uči, fce reá-

li t: íil 1 *úé » mnofcých bytí skutočne od-

lišných, .«oci c^vimiacict rftaa&ml vztUuui; 

?.« tét© Cinohoof bytí, vecí, predmetov, Jí*-

vov, nie je dielca* nnftej mymle, ale ei-iatu-

jó nezávidí* ©d nej; ?e rojBBRnité j .vy, vyn-

fcupmjiiee v prírode, nie aú prejavy jednej 

v ( i , je iného bytia, ale p4 aku točne rôz-

nymi bytiami. Tasistlcitf plorelisaué od-

viet- ts-yl názor menia tov, ktorí tvrdia, 

Že celý r*v»t je jedným bvtím, Tfcalej p*mr 

u?i 5tov, ktorí -totofcnujú sfit s íohom, 

tvrdiac, že vdetko oatatné J« ten prejavom 

Jóba. 

Teda toaizäaua nepopi«?m relatívnu jed-

nou osveta, keä tvrdí, Se väetfcy veci a ja-

vy, vystupuj úee vo avefce, vmájomne sd vinia} 

naproti tomu učí, Se oknám tejto tUvislosti, 

neraz aiiiictnej vzájomnej aavleioati vecí, 

ktorú mtretávame v skutoftnoeti, veci ad 

naozaj rôznymi vecami - prinajmenšom nis*-
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toré s nich. Tento plur Llzsws je 5al3ou 

aplikáciou realizmu - menovite tontia ua 

učí, že to, čo poznávusae ako mnnfcosť bytí, 

nie Je zdanie, le naše poznanie netvorí vo 

svete mnonosť, ale ju v ňoa ttjchftdẑ u a ob-

javuje. 

12, ?ami s tie ký plurál lz-us učí, že všet-

ko, čo je skutočná, je vždy a bez výnimky 

individuálne, konkrétne a nie všooboonftt 

2e všeobecné obsahy existujú iba v lUiiskej 

ayall, nie v skutočnosti, kde každý obsah 

je striktne individuálny. Jednako pritom t©-

®istický pluralizmus učí, že všeobecné poj-

my, ktoré človek má, predstavujú obsahy aku-

točne existujúce v reálnych bytiach, že lUd-

ská mysel tie obsahy netvorí, alo objavuje 

s zisťuje jedine ich všeobecnosť. To^iatic-

ký pluralizmus odmieta uko mylné učenie uče-

nie piijtonlkov, ktorí uznávajú existenciu 

všeobecných b -tí i názory konceptuallstov, 

ktorí tvrdla, že načim všeobecným pojmom 

v skutočnosti nič neodpovedá; a zvlášť omyl 

ničiaci možno a ť akejioJPvek vedy poj>inailatovr 



- 26 -

ktorí bescóroda* a naviteior saKtosrejaosti ne-

guj*' doker.ca existenciu všeobecných pojmov 

v ludskej *>sli. 

IroKtnaus rozlišuje vo vSeobecnam pojsm 

3v* aložkyt jeho obsah a Jeho vrSeobecnoa?! 

nodTa totaiatického učenia Je obsah pojmu ton 

Istý axo obsah poznanej skutočnej veci* n ~ 

r.rotí tonu vSeobec.nof- y je špecifické vlast-

nc-Bf pojiau, ktoré vo veciach - okre a mysli -

acexlntaje* Jednako toaiz»«ue učí, ži táto 

váeotoeenes* nie je čistým výtvorom naSej «yo-

11, že ľuiská myse! ju netvorí hta dôvodu, 

ktorý je vo veciach* vo vedier* totiž nachá-

Q' éé isté vlastnosti, ktorá »1 a aločné 

anonym predmetom, ktortf, hoci sd tam strikt-

ne individuálne e konkrétne, tvorí* práve 

zé. Lad všeobecnosti pojmov. 

17, Tami^tlclý pllvallsäus učí, že všet-

ky kinečné bytia a teds v3et< , čo exi tuje, 

r>kre»i jedinej výniaky - ?V?h«, slovné % 

prvkov oň neba reálne T^srr'trh, ktorých vzô-

3<v\hý r>ofr*r je pomerom iktu k potencii, t. 

j. r.ryku určujúceho k prvku určenému, obaa-
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hu k jeho nositeľovi. romiatfcsy plur^lka-

lEua u£í, že tieto prvky, hoci akutočne exis-

tujú a reálne aj navssajom rôzne, nie sú ve-

c—i, >le prvkami • •C * a to táx, že princi-

piálne naM&fift erietoval? jeden Pez dixiuýfao. 

To&lstic^ oXurall»nu* teda odmieta názor 

týck, Ktorí sa nazdávajú, že rozmanité prv-

ky bytí m výtvorom n«5ej mysle, neexlatu-

$ cla v «-cutoč no s ti, že tie prvííy sa oci ae-

»>• reálne neodlišujú, Odraieta tiež ftko po-

vrchný a nesprávny násor tých, ktorí tvrdia, 

žt stttotaos? 3a skladá i ha a vecí ;ascharato-

ky zloženými jednaj s druhou. 

14. .túuka o akte a potencii je n^jdale-

Ut*j5ía a najzákladnejšia údenia taasiatlc-

ťlloseľle, o ktoré sa opierajú vSetky 

pravdy tejto filozofie. Podľa tejto náuky sa 

AVI loteaeia prejavuj • dvojako t v dynamlo-

kos. poriadku, v pcrladkm pohybu, •mengr a vz-

ni. • d a - a:-, e aj v iierlatfttt bytia, v poriad-

ku toho, čo už «ri*tuje. 

ifytle, ktoré 7, ^na^pfrasi pod-

iifíhi pohybu, zmene, ktoré sa čímsi stáva, 

í e v <mre k toau niečomu, sa stáva, 
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v potencii v MoÄnojítii mpríkl&d rastúce die-

ťa Je v poser* tc dospelásm človeku v poten-

cii, alebo vlak, idúci do nes ta, je v pome-

re k zastaveniu v t cm meste v potencii, lebo 

mfíže, skutočne m možnosť. KChopnosť, do-

slhnuť svoj ciel, ktorý je léno .^tom. čl-

le uskutočnením. Trldeaťweiná ŕudská byto-

sť Je teda dospelým človekom v akte. pfttí-

ročné dieťa je dospelým človekom y...potencii 

v uskutočnení* vlak, ktorý prláiel do šiesta, 

Je v tom meste v akte, ale vlak na ceste do 

toho mesta je v tom meste v potencii, Táto 

potencia väak nie Je ničotou, lež je prvkom 

bytia, Je istou realitou, hoci realitou ne-

úplnou. 

| at:-ttlci»cs: poriadku existuje podobná du-

alita aktu a potencie; akt je tym, čo déva 

vuusánu bytiu ab;>ah« í'omu, dokonalosť, úpl-

noatj Ja aaa flgPUfftlB* toao aktu. 

N*prlil»d sysel Človeka, ktoatf ovláda mata-

m tiku, Je potenciou k matematike. Znaioeť 

oatem itiií\ Je Jej aktom - uauutočnenímj 

tvrdosť dinaantu je aktom dltuaantu. 
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Čo na týka aktu a potencie, tomizmus učí 

pravdy, po prvé, že váetky konečné by-

tiu sa sia-idajú k aktu a potencie - Jecine 

Uoa je čistým riktom: po druhé, že akt sa 11-

lii od potencie reélne, že ich odliSnoaf nie 

jt diele® Tudokej mysle, ale existuje nezá-

visle na nej v bytí. 

14, T aiatický plar&liaejus učí, že každé 

konečné bytie a teda v&etko, So existuje, 

okru eanôho Boha, je zložené fl podstaty, t. 

j, z toho, ŠÍ& dané bytie je a 

t, j . z toho, čo spôsobuje, že dané bytie 

erifttuje; že pomer existencie k podstate Je 

pomerom aktu k potencii; že v každom koneč-

ne®, bytí so existencia reálne lial od pod-

ši t;*, e také bytie môže existenciu «tr«tit?, 

B » III Hli 1 • « teda že nie je nevyh-

nutným bytím, lež relatívnym bytím* Xamietio-

ký pluralis&us odmieta ako omyl názory tých, 

ktorí nsgujú reálny rozdiel aseozi existenciou 

a pristátou v e tvoreniach a učí, že len v Je-

jlBoa ikihu nie je tento rozdiel* 

TomizKUs netvrdí, žeby podstata e exlsten-
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cla boli J v e veci, podobné telesá® prilože-

ný* jedno k diuiaiaui n..proti tomu existen-

ciu poníma ako ^kt9 »««o dokonalosť pod a ta ty* 

ľ^ktief tomlsmus neučí, žeby sa existenciu 

čí-ia odfleliť od podstaty tak, žeby je<ir» i 

druhá existovalo eums v ;eb«„ 2vrdí, že ta-

ký nápad je nesayeel* .váak učí, že v exis-

tujúcej veci g x ^ e r e j , .te Vi •**» 

podst «tu, že tieto prvky ad reáine K zrie. že 

ich neodlišuje iba cu»?t» rnyoeľ, ale Že rozdiel 

seďzl nimi je mi&e andskej mysle a je od nej 

nezávislý* 

Vj. AOiiatlcxy pluralizmus učí, že okrem 

•kladky z existencie a oodstaty stm^ nodat -

ta konať pv ch vecí jezložená o to zo aubatanr 

fiit, nosí telu e - kci^tpttfT, vl str® a ti , prí-

e vkov, ktorá ten nositel, substancia, má n 

ktoré stanovujú jej ^nonoraité druhotná akty. 

i o:, i* >ut> u čí, že akeidenty sa d* Ílu m abso-

lútne, prislúchajúce jednej substancii a na 

vzťahy, spája Jiee dve alebo viac substancií 

*«d«l sebuu} že tieto akciáenty a Špeciálne 

vzttihy, si neraz reálne, existujd nezávisle 

od Bsdakej mysli a mimo nej ako reálne akty 
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ríasne od rapatwncle, Ktorej sú akta^l. To-

sif tic'ý pluráliz cus odmieta &&.o iâ>rXné 35 jed** 

noduéenia a zmrzačenia bon tosti by ti** ná-

zory reli'tov, ktorí usnáv^jd iba substancie* 

ntíBory fenoaenlstov, ktorí vidia i en £»bso-

i-tne íkcidentyj názory relacioaĽitov, kto-

rí é k ľvek bytia redukuj í na sieť relácií* 

Tosurtický pluru- U m e učí, že realita «a 

radé i ; fm roÄsobcsi a jednoduái if, £«* ju tvo-

ria rôznorodé bytia, n^-reduk.ovj teľné len na 

j«den ditih. 

Pod "substanciou" toeilzius nechápe nepo -

n tuľného a nemenného no«ite!«, ale jedirodu-

eho roulteľ -, to, *o je v plnoBti, ČO exis-

tuje . o v tebe a nie je len vlastnosťou, 

určenia, pri r\«v kosa iného bytia* napríklad 

uSenin toalsan človek je eubstiiiicloa, 

ale r.-̂ v 'ilffbo bol»rf* zubu  x\meV. -. je jeho 

ukr1 >»nto», podobne ako Jeho vÄha alebo far-

ť Jeho očí* vÄuk padla tosistického uče-

nia liato vlastnosti nxe aú zdaním nie je 

i i 'ía véha daného človeka, «.ni jeho hnev9 

<1« existujú nezávisle od toho, čo by o to 
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itofcol hocikto s ľudí myslieť; tieto vlastnos-

ti existujú v substancii fakticky ako jej 

ur5enl», vlaetnoati, prídavky, ale nie &á 

M gabetanci ou identické, ako vidno z faktu, 

ftt ačiu v tej istej substancii zanikať. Tn-

ba vftzk dávať pozor, aby pojea akcldcntu ne-

M nesprávne chápaný, aby nebol ponímaný 

ako druh veci, t . J. dodatočnej substancie 

pripojenej k prvej - lebo akcldent práve nie 

Jt XtfiSii a l « určením, pri., 

davkea, vluatnoa^u substancie. 

&lstuje niekoľko k s teóri i , t . j . typov 

akcldentov, napríklad kvalita, kvantita, atä.j 

avfink n JdSleáitejále delenie je na akcidzn-

ty absolútne - taká ako hnev, farba, vedenie, 

Cnosť, výška, atô. • a vzťahy, relácie, asis-

tujúce aadzl dvomi substanciami, äeiacle nie-

kedy ajôžu byť čisto fiktívne, ale v mnohých 

prípadoch sú niečím úplne reálnym, existujú 

Rio ľudskej ayall a nezávisle od nej. Tak 

r* príklad keby dokonca nikto nevedel, 2e Ján 

Je brutoa Pavla a nikto by na to namyslel, 

nestalo by faktom, že Ján je jeho bratom} ten-



>3 

to fakt je podlá učenia tomizmu istou aku-

toSnoetteu, istý® bytí* a to akeidentom, sp*-

jajúctn obe substancie* 

10. Tomlstlcký pluralizmus učí, že to, čo 

j®, jt prvé, že bytie je pred nebytím, pred 

potenciou; že x ničoho nič nemSže v z n i k a j 

že na prechod z potencie do aktu je potrebná 

bytia, ktoré už je v danom ohla de v akte; 

U liadna konečná bytosť p te a bytosť zlo-

žená z aktu a potencie, neexistuje a nestáva 

6fi bez príčiny. Toaistický plurálim^ws od-

Síiet i ako neopodstatnené názory iraciorwulla-

tcv, pod la ktorých existujú bytia bez akého-

ItoZlák d"vodu, názor Kanta, podlá ktorého 

ríčinnozť vystupuje iba vo avete javov, ©-

iiyly idealistov, ktorí sa nazdávajú, že prí-

íiimost* ja výtvoro® načej my ale. lomia tický 

nluralizame odsudzuje ako hrozné nepochopenie 

aleku tých, ktorí nlásajú, že pohyb, že 

iztcm a teda potencia, ide pred bytím, pred 

uktoa * učí, že vo sfére bytia bez výnimky 

platí jrincíp: žiadne bytie nie je V akte 

| IriU ako prostredníctvom bytia v akte* 
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Predchédzajáci princíp prvenstva aktu pred 

potenciou, bytia pred nebytím, je dôsled-

kom tomlatického realizmu, Špeciálne 6 t té-

zy, podlá ktorej v© svete niet nlčono ne-

pochopiteľného, ale každé bytie je dplne 

racionálne. TOmlzmus odmieta rozpoltíovanie 

bytia na dve časti, jednu jasní, v ktorej 

platia zákony, druhú teanú, protirečivú, 

chaotickú* tOmlzzaus učí, že taká * temná* 

sféra je fantastickým vymyslom filozofov, 

a že o nej sa rozumne nedá ani myslieť, ani 

hovoriť, pretože predmetom naSej sysle je 

len bytie a nie nebytie. 

Princíp prvenstva aktu pre potenciou 

nemá nič spoločné so žiadnou fyzikálnou 

teóriou, lebo sa netýka pohybu telies, kto-

rým sa zaoberá fyzika, ale prechodom z po-

tencie do aktu v celej jeho rttzal**ftlosti. 

Tento princíp te«se neznamená, že v každom 

prípade, ked sa niečo pohybuje z miesta na 

miesto, existuje vo svete nejaká vec, ktoré 

je príčinou toho pohybu vo fýzikálnon výz-

nassej: učí len, že žiadne .^dPfr^íUft ftyUfo 

aktu, nemdže nastať bez niečoho, čo už je 
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T danoa ohľade v akte. Xomlztaus učí, že 

Prrsft<?d <39 -̂ Rtu flrffitav vo filozofic-

ké® význam* slova, bez bytia v akte9 -ia 

ebsurdrfir a že jeho akceptovanie vedie k 

zruinovaniu re <liznu a čo po tas nasleduje, 

je » ruinovanie akéhokoľvek poznania. 

Princíp prvenstva aktu pred potenciou aa 

vSok týka nielen zmeny, pohybu, prechádzania 

do faktu, ale tiež existencie bytí zložených 

s aktu s potencie, podstaty a existencie. To-

alxRus učí, že spojenie aktu a potenciou ne-

aé zéklad, dôvod, odôvodnenie, v samoa bytí 

vzniklé prostredníctvo® ich spojenia, že 

da kto sa nechce dostať k absurdnosti, kto 

uanéva racionálnosť bytia, musí uznať, že 

také opojenie aktu a potencie, aká vystupuje 

TO všetkých bytiach okres Boha, rauaí zať zá-

klad v bytí, ktoré aa nachádza v danom ohľade 

v akte. 

17. Sólistický pluralizme učí, že každá 

konečné bytie má 4 druhy prvkov, ktoré aa 

rodieľujií aa jeho realite a nazývajú aa "prí-

íiny"s príčina účelová, účinná, fortaalrv* a 
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muteriálna. "oaiotlcký plurál Izmun učí, Že 

k fcdé bytie mé že jeho stávanie sa mú 

určitý smer e jeho existencia má určitý dô-

vod} kecl sa niečo stáva, potow vždy existuje 

prvok, lôiraiá príčina, ktorá to stávanie auo-

sobu.le. uakutočhujác jeho cie*| že stávanie 

•r. spočíva v nadobúdaní nového aktu, nového 

obsahu, novej ťormyt v najSírlioa amyele slo-

va nuzýv&nej "forsálnou príčinou"! že koneč-

ne forma eusí byt prijatá určitý® no tlelo*, 

podkladom, substrátom, ktorý sa namýva "mate-

riálnou príčinou*. Tomistický pluralisiius 

oči®isti akékoľvek zjednodušenie reality, spo-

čívajúce v tom, že sa uznáva len jeden "le-

bo i'va z týchto prvkov* Špeciálne zavrhuje 

ako abnurdné názorv mechaniatov, ktorí nedu-

jú Sčelovú príčinu a názory ŕoresalistov, kto-

rí všetko redukujú na formu. Tomizaaua hlá-

, že realita sa nedá vysvetliť v takom 

tesnom rámci a že m nedá vysvetliť bez 

íč sti 4 rôznych príčin. 

Účelová a účinná príčina sú vonk^Jňíml 

nrietnomi nachádzajú sa mimo bytia, ktorého 

si príčinami| materiálnu a formálna príčina 
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vnítornýa.1 príčinami, n *chédz&Jd aa 

vnitri sasaotného bytia, Pod í© učenia to-

mizaau výraz "príčina* je teda anchozn:<čný» 

analogický t lebo hoci k*ždá z príčin očso-

fci, pôsobenie každej z nich Je iné. Len 

eaaotné d činné príčina, prvok pohybu, pô-

sobí v obvyklom ponímaní} naproti tomu ú-

čelová príčina je týa, čo dáva pôsobeniu 

amor. formálna príčina dáva obsahŤ pričom 

materiálna príčina ako podklad podmieňuje 

a modifikuje pôsobenie iných príčin. Je 

jasné,á e podlá učenia tomizmu poriadok 

príčin je nasledujúci: na prvom mieste je 

účelové príčina, potom 

aftlnu a napokon materiálna príčinu. 

hozlíéenie 4 príčin mé v tomizme fun-

damentálny metodologický význam. Ke3 chce-

me pochopí? zložené bytie - napríklad spo-

ločnosť - treba v ňom rozlíäiť ciel, účin-

ní príčinu, formu m matériu. 

Uvedené 4 príčiny mi v prírode vždy 

reálne rôzne} av&ak tento reálny rozdiel 

nevystupuje vo všetkých bytiach, keBže 
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zflžu existovať konečné bytia, v ktorých 

niet reálneho rozdielu medsi príčinou ma-

teriálnou a formálnou. 

18. ľoml tický pluralizmus učí, že vý-

rezy "bytie", "realita", "existencia**, "prí-

čina* a podobné, ako aj pojmy, ktoré mi 

ponocou nich vyjadrené, ryj? ff,\ Cyrf,e 

neoznačujú to isté v Bohu a v realite, v 

substancii a v akcidente, oni v rôznych dru-

hoch príčin* i«v3ak tomlstický pluralizmus 

učí, že tieto výrazy nie ed ani čisto mno-

hoznačné, ale že označujô obrna ty, ktorá mi 

someme, úmerne rovnaké, čiže analogické. 

TOÍBÍ atický pluralizmus odmieta názory tých, 

ktorí chcú zjednodušiť a jednostranne sce-

liť obraz skutočnosti pomocou jednoznač-

nosti tých výrazov a pojmov a na druhej 

strane odmieta omyl tých, ktorí hlásajú 

Ciobí mnohozuučnosť "bytia", "reality", 

"existencie* a podobných výrazov, tel atic-

ký pluralizmus učí, že realita je bohatá 

m n JrúznorodejSie stupne bytia, ale nie 

zbavená určitých obsahov analogicky 
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ttJSfah učení tcwizaäu; v jeho svetle aa fiaj-

JoanajSie ukazuje pluráli atický charakter 

t*Ji© filozofie. Lebo podTa teórie analógie 

nialft&že exi.tujú v realite najrôznejšie ob-

sahy, reálne odllSné od nebu a hierarchicky 

usporiadané, ale dokonca ani amu icb exia-

tanci; nie Je rovnuká. Tak napríkl ad iná Je 

existencia substancie než existencia kvality 

sl*bo existencia relácií. Substancia existu-

je aaaz v sebe, aá úplní existenciu; oproti 

t au existencia skcldentu nie je ničím iným , 

net vystupovaním v substancii, je te^a dru-

hotnou existenciou, menej úplnou, závislou 

od exiotencle substancie. 

v?*k 1ým, že teória analógie zároveň 

očí, že vymenovaná najvšeobecnejšie obsahy 

ií úmerne, pí»eme, analogicky rovnaká, t*-

amfiuji existenciu učenia o bytí vôbec, t. j . 

ontológie, umožňuje existenciu logiky vôbec 

a špeciálne umožňuje myslenie a hovorenie 

o Bohu, ktorá má maysel. 
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Také to je, v na jv 3 eo tí ec n* j í ch obrysoch, 

ui?rjl# toralatlckího pluml iz«iu# L neho vy-

plýva eelietvostf os tatrách toadatických náuk 

a aaoho bezprostredných dôsledkov veľkého 

vytn-^u, tu truln podar len niektoré, osoblfe* 

ne ddležlté v*h?adom n« náuku o človeku. 

k Je pr'VIn, že existuje mnohostľ bytí, 

íenohofiť substancií, tak človek Je určite 

2->-:"5ftatľ̂ « bytím a nie len prejavom, čas-

rbu tlebo funkciou vščäieho celku. 

*k je pravda, že každé bytie je konkrétne, 

individuálne, tak v etko, čo Je väeohecné, 

r. oloStié, je druhotné vo vz *ahu k tomu, čo 

j§! individuálnej spoločnosť neexistuje ináč 

ako v ľudských individuáeh, ktoré aú jej 

reňinym základom. 

k je pravda, žekmždi konečné bytie sa 

akl -lá z potencie A A*tu, tak žiadne «JO-

neéné bytie nie Je bytia v Jplnosti, žiad-

ne nie je dplne stále, pohyb a zmena s& 

zákernom kaž ého stvorenia. 

kk je pravdat že každé konečné bytie má 
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ateneiu reélne o:ili8a5 ad podstaty, tuk 

Ine také bytie nie Je nevyhnutné, fciad-

neexistuje v úplnosti, autor<5»ue, nez*. 

Je je pravda, Se potencia rredefeédme akt, 

UŽ akt zdokormXtaj* potenciu, tak zákonom 

laaečnéfee bytia je pohyb, je je preehá-

fcpmie z potencie do s k tu, j- vyve'enie aktu 

s pottnefte. 

k je pravda, Žs sxiatujá reálne vzťahy, 

ta* existovať v spoločnosti reality 

od človeka, ktoré nis sú eabi»tančil 

spoločnosť nia Je nevyhnutne fikciou, 

nie Je substanciou. 

• 
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19. "iba i atický teixmua učí, že človek 

n*aé «nt neaôte prirodzený® spôsobom nado-

budni*? nk't««nle Koho, že pomocou s<-i»ehe ro~ 

«ofc*r'inia pojmov, possocao ich asmlýsy, bes 

t on o, žeby sa opieral o konkrétnu, empiric-

ká realitu, nemožno dokázatľ existenciu Bo* 

h j že rfUfiienty, ktoré sa pre tento ciel 

n ;s?vqjtf "nrarélne", nemajú nodr.etu dfikfcsu* 
;<0'&i«tický telsanm odmieta sko aj Iné náao-

r íntuicloťii«i*»v a paeudo-sa stikov, ktorí 

uznávajú neexiut jdee s kí sem e Boha; omy-

h or tolog letov, ktorí sa n< zdávajd, že 

Boh je bezprostredným preduetoa XUdskej my a-

lej ;;r*:u»ent sv. nzelna a Deacarta, ktorý 

sa n«ýva "ontologický", sn žiaci sa doké-

sať existenciu fláha pomocou analýzy saaet-

p.-- i ;>ojau nekonečného Bytia* 

íofôimma učí,že v ánimsaoetl m streté-

v ae len s konečnými bytiani, ale nikdy nie 

a n*konečným bytím a ie predaeto® 

mynle je popravde- bytie yffi všeobecnosti* ale 
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vonkoncom nie bytie Boha; tomi&aus teda 

popiera, žeby zrne mail akýkoľvek prirodze-

ný bezprostredný prístup k Oohu, k exis-

tenciu Boka môžeme poznať prirodzeným apô-

soboa, tak je nevyhnutné k tomu použiť u~ 

v iovunle. «vle mnohé spomedzi bežných úvah 

nepredstavuj! žiadnu hodnotu - ako SpeciÄl-

n« úvaha, opierajúca sa o potrebu koneč-

ného Udcu - lebo táto úvaha sa neopiera 

o fakty, ale o Judeké fc'Žby. Podobne je 

logicky chybná úvaha sv» .*r»alfiu«, ktorý 

chcel z nojau noha vyvodiť Jeho existen-

ciu: toffilzaus učí, že z tržieb saožno vy-

vodiť iba iné túžby a z pojmov len iné 

pojmy} k reálnemu i'ohu, n od í a tomizsiu, mu-

sí viesť cesta výlučne prostredníctvom re-

élneho bytia. 

Tomiatický t.iizmua učí, žo Človek 

vychádzajúc z konštatovania, &e existu-

jú konečné bytia, zložené z aktu a poten-

cie, bytia, ktoré fflle nevyhnutné, kto-

ré podliehajú zmene, bytia, ktoré ari čin-

ní účelovo, hoci nemajú vedomie, že exis-
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tuje v realite hierarchický poriadok - mô-

že dokázať existenciu nekonečného Bytia, 

nezloženého v žiadnom ohľade, ktoré je Ôim-

tý® .ktom, tvojou Vlastnou Sxiatanciou, V v 

TOU Príčinou a Posledný© Cle20m všetkého^ 

tomizssun toto Bytie nazývä "Bohom"* Tossis-

tlcký teizmus odmieta omyl názory ate-

letov, ktorí popierajú existenciu Bum, 

toxy fideistov, atorí popieraj, žeby holo 

nožné títo existenciu dokázať, ako aj ná-

sory panteistov, ktorí Identifikujú Boha 

so svetom* Tomi atický teizmus učí, že od-

aletrutlm existencie Bofca musí sa dôjsť k 

uzáveru, že realita je absurdná a hlása, že 

tí»nto dôsledok je ruinou todokého poznania* 

Tel*f«u.« teda nie je základom, ale Stole-

kým dôsledkom s predpokladov toulstickábo 

realtsmu m gtlurailsatt| ak totiž je pravda, 

že bytie je racionálne a že v skutočnosti 

ni«»t nepochop!tePných vecí, tak Je nevyhnut-

né pri ja t', že existuje vňatke to, čo Je po-

trebné vysvetlenie realityj *.alej, ak 

je pravda, že veci, ktoré stretávame v pri-
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rode, nie aú nevvhnutné, eú zložené % 4ctu 

a potencie, z existencie a pod *t ty, tak 

je jasné, podľa tom tetického učenia, že 

l?.h mtno vysvetlil! Jedine pomocou Bytiaf 

ktorá aarno Je nezložené, nevyhnutné, kto-

rá J 4 íaotnou exiatanclou a ktord je prí-

činou v etkycta ostatných vecí. 

Tomiatické dôkazy existencie iioha ne-

aojú nič spoločné e aKOuko£vex i'yaiKáinao 

teériou, lebo sa opierajú o čisto Metafy-

zické učenia, tykajúce aa nie pohybu te-

lies, aie raktu, že bytia, ktoré stretáva* 

*e, i.v ziožeué z aktu a {Hiiencie, z exis-

tencie a podstaty* ToeiacJAe učí, že proti 

ty,to udkaaam možno postavil? iba iraciona-

liz us, neveru v racionálny charakter by-

tia, čiže, inými slovami* abnurdno, Tomie-

ticky tei*m*m nie je ničím ii\ým ako dGs-

i ediiysi racionalizmom. 

1. ľemiotický realizmus učí, že člo-

vek Ľ* Že pomocou rozumu, bez potnoci ajiive-

rd. , ptwnuf a dokázať nielen existenciu 

boha, i.le tiež niektoré výroky tykajúce 
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sa Jeho Podstaty* že popravde žiadne slove 

nenSže byť použité v ton istom význame, v 

ktoro© Je použité o stvoreniach, ale že slo-

vá, ktoré správne používaae o 8ohu a a tvo-

rení ch, predsa majd Ale d plne rôzny výa« 

n a , ani íplne rovnaký, ale pomerne, úmerne, 

umloglcky rovnaký. Sa jednej strane tomio-

ticfcý teizmus odmieta názory tých, ktorí si 

Boh; predstavujú ako bytie podobné stvore-

niam, len zvf\éáené donekonečna, na druhej 

ctrane odaleta omyly ugnoatlkov, ktorí sa 

n zdávajú, že o Bôbu nič nemôžeme vedieť* 

To«i i s tie ký teizmus učí, Že Boh je Bytí* **» 

dlMlne odlišným od stvorenia, ale predsa 

Je bytia a preto môže byť človekom analo-

gicky poznaný a nazvaný. 

Rozdiel, aký je medzi Honom a stvorením, 

Je >údľo toolzmu nielen v stupni, ale jo 

principiálnym rozdielom v poriadku bytia} 

je dokonca nekonečne vSčSÍ než rozdiel, aký 

je r. i pri klad medzi existenciou substancie 

z existenciou akcidentov. Keä teda novoríme 
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"Boh existuje", tak slovo "existuje" snu*-

mná pod B* učenia toeizsai niečo úplne Iné, 

nekonečne vi »c úplné, než fceS hovoríme To-

to GBst» existuje". Preto taraizmus odmieta 

ako nepochopenie názor moul«tov, ktorí hlá-

sajú , že nakoľko je Och nekonečný, tak ne-

tóže by e žiadne bytie okrem Boha s tomiz-

íSUfl totiž učí, že rozdiel medzi bytím i*oha 

a bytím stvorenia Je vfičäí než napríklad 

rozdiel medzi obsahom žltej farby a obsa-

hom tíf ýcii alebo iných tvarov, že "b>ti« , 

"existencia** t k#ä hovoríme o Bohu, znams-

na jú niečo zásadne iné, ne* kei hovoríme 

o stvoreniach* 

však súfiamne tomlstický teiz&us učí, 

že medzi bytím, existenciou, pravdou, atä* 

Boha a tým, čo tie isté s'loyá ostiačujú, 

kel ich používame hovoriac o stvoreniach, 

pl tí jednota pomeru, úmernosti, analé&le, 

t kže aftžeme hovoriť o í'Johu tak, že to má 

zaysel, noci nikdy nedokážeme bez nadpri-

rodzene j pomoci bezprostredne pochopiť 4*ho 

atribúty* 
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• ľomiatický tsizmua učí, žc Boh ako 

príčina všetkých bytí, má vy-3;1ím, dokoná 

lejAÍn, Ôplnej£i» npSaobem vdetky tia ab-

solútna atriblty »tvorení, ktorých poje* 

neobísihu je nedostatok, nebytie* Sa Bofel má 

nekonečný roaw® a nekonečne slobodná vôľh j 

ie je osobou. smigrtický taizaují učí, ^ 

Boh je nielen mjvyS5Xi» asytím a žriedlo® 

vSetkýeh bytí, ale je tie* najvyÄäou hod-

notou, nekonečnou Pravdou, uobroa, Krásou, 

Láskou, joenanía >t3., ka3že • ílohu nie je 

reálny rosdiel medzi Jeho ífctíet&tátt a Jeho 

atribútmi. Temlmrcae odmieta názory tých, 

ktorí Boha chápu ako matáriu, ak* nekonečná 

bytie, ktorá nie Je hodnotou, -ko žriedlo 

Života, ktorá nie je Osobou a tvrdí, že v 

kaidom poriadku aoh je nekonečný® žriedlom 

v'etkáho, čo je stvorená. 

Toiaieaus nepripisuje Í^ ÍU tie atribúty 

stvorení, ktorá obsahujú nebytie, potenciu, 

nedoat tok úplnosti v snaotnom svojom obsa-

hu, aapriklud ^tribity pohybu, rozžerav, 

existencie v čase, atribúty aúvieiaem a po-

vahou telies a pod. Naproti tomu všetky stri-
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M ty, ktorych obsah br©n.\" v abstrakcii je 

ozltífnv, určitý* bytia, tak «usí byť 

prtpísftaý Bohu, labe ináč podía učenia to-

aisau nebolo bv možná vysvetliť existenciu 

týchto atribútov v stvorení. Ha druhej strú-

ne ttuivma učí, že hodnota a bytie ad ne-

fo» ločntí a teda že *ioh ausi au* ť h od no tu | 

lenže iSoh, podlá nSenio o čisto* akte, ne-

s£Ž» "antr nič, lebo by to snaaenalo, te v 

ham existuje s lovenie a aktu a potencie, 

ktorého v Bohu niet} Líoh teda nielenže je 

pr vrlivý, ale je Pravda| nielenže je dobrý, 

ale je Dobro j nielenže je kréan^*, ale je 

KrA.íou - a >odobne je to a ostatnými atrl-

bdtei tohoto Iruhu. 

Pripisujú c vSetky tieto atribúty k>hu, 

Jedntko tomlsmus učí, že neexistujú v ňom 

t kým spôsobom, v akom ich nachád® v 

stvorení | tak na príklad Uoh je nepoc hybné 

Bytos!<ou roaumnou, ale roaum Doba nie je , 

ako u človeka, achopnos'ftu, ktorá slskava 

poznanie moaolnatou prácou, uv -žovanlaj ro-

sme je v Bohu sumotneu e tenelou **oha, je 
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nemerr,, zahfha všetko bez zvvftku, jedným 

nekonečnom aktom intuíci«, Podobne vôfa 

Boha, v protiklade k vôli človeka, nikdy 

neprecliádza z potencie do aktu, ale je več-

ne v akte, je večne pvojím a k tom Í oti tým 

nekonečným aktom - idkntlck^m 9 Jeho od-

st tou - večne chce nekonečné *k>bro« 

Tomizmua kategoricky odmieta rtko naivné 

nepochopenie názory hlásajúce, že aoh "sa 

stáva", 2e "sa rozvíja", že "bojuje" a tým-

to podobná - pretože tieto názory za horúca 

a Jednoznačne prenášajú na äoha atribúty 

vybadané v stvoreniach a teda predpoklad tjú 

v - ohu jestvovanie potencie, 

Toalitický teizsmis učí, Že každé konečné 

feytl* závlni od joha v exiutenčil a podata-

te, s hľadiska dynamického i « t táckéhej že 

Roh je stvoriteľ sveta, t. j , príčinou, kto-

ré spôsobil?! jeho existenciu nepredpoklu-

6«»jjc ži »dneho nosite? , žiadna m atéria} 

8e bez účasti wha nie je notvtf Žiadny pre-

chod z íotencie <:3o i k tu, že te*; , kuidjŕ po-
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hyb, ktiždá mna, k liý Čin, koná a« sa 

spoluúčasti Boha) U saaotná exiatencia 

konečných bytí je nežná len vdaka neustá-

lemu udržiavaniu opojenie ich podstaty s 

« i teneiou Bohou. ľomi' tieký teiaaue učí, 

U -joh pôsobí vo srvete slobodný® » vedomá 

späaobom, že Jeho nekonečná ayeel je pi*»-

vzoroas všetkých bytí o všetkého, čo aa 

atáva a Jeito nekonečná vôľa riadi v etko 

t-k, že sa ber. nej nič naaÔfte atai>i aväak 

r,'časne to®i»tický teizaus učí, že oh 

pôrobí v k'.Ždom otvorení zvni tr>«. späaoboa 

vl stnýrs k* ždéssu stvoreniu, netrpiac, ale 

rti nech-nieké, v človeku duchová, a alo-

boriná. otai atický teizaua odvieti ako ne-

poenopenL* názory dela tav, ktorí sa n adá-

v tj*í, že Boh neaá vplyv na svet, i názory 

t. ch, ktorí akékoľvek bytie chcd vy na f* 

r- od vSetko zahŕňajúceho pôsobenia vôle 

Boh . 

ľoaiaaun preto učí, že >oh ; i ) stvoril 

v t. U ) udržuje každá b.v tie v existencii, 
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vftetko nie spôsobom slepým a nsvyhisitnym, 

ale vedomým a v./ lývaj cl vso ;>iobo ̂ y»j vô~ 

ls íioba* Tomismua menovite zastáva stanovia* 

ko, že hoci existujú reálne, skutočne pôso-

biace príčiny* predsa žiadna stvorená prí-

čim nestačí na vysvetlenie vzniku nového 

bytia - že je k tonu nevyhnutné pri ja i* apo-

lupôsobenie Boha. 

Tosdsmus učí, že toto všetko zaháňajúce 

pôsobenie vôle Boha nielenže netrpí, ale 

priamo umožňuje tjCaobenle stvorení, ich pre-

chod s potencie do aktu spCnobom vlastným 

každému stvoreniu) takto špeciálne tamizmua 

a«í, že kižné pohnutie Tulskej vôle potrebu* 

je spolupôsobenie vôle Boha, bez ktorého no-

vé bytie, akým je nový akt vôle, nemohlo by 

vsnlknj«» le toulsmus odmieta ako na plyt-

kon nepochopení opreté dôsledky , ktoré s 

toho vyvodzujú kalvinisti a iní detemlnis-

tl, ktorí hlásajú, že pôsobenie v31e Boha 

roní slobolu vôle človeka* Ti, ktorí to ho-

voria, dopúéťajú sa podTa násoru tomizsitt 
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toho Istého osy la ako panteisti v svojo® 

29, Ä t okr«íB >oha nsalže byť ž ladne 

bytie - menovite si pleti pôsobenie 

ktoré je pôsobenie v zmysle analogickom, po-

sernoat, ímtomi v porovnaní s inými pčso-

tenismi, $ pôsobením stvorenia* iomizmus 

aíí, le tak *ko nefeonečuá bytie Bohu nevy-

lučuje existenciu konečných bytí, tak xseko-

neSná vftB* Hoh» nevylučuje slobodní vr2\i člo-

veka* 

«4. ľoaiwtický teismus učí, že Boh** utô-

Sene poznať prirodzenými pi>aob-ui len akm 

' tvoríte Ja a Vládcu sveta, t* j* s íých 

ôf -kt z ktorých Boh pfaobí na eveti že Člo-

vtk nsm?»že a nikdy nebude môcť vlastnými 

l*'Bl p os na? vn Horný život, obeah iodataty 

že o tom obsahu by ea mohol dozvedieť 

iba od samotného Boha, ak by sa Dobu sa páči-

lo poučiť ho inou cestou ako cestou sákonov 

prírody s bytia. ?emletický telza-us preto 

učí, že je možné nad prirodzené Zjavenie po-

éáfsjdse človeku vedenie toho druhu o ;io»*H 
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že ktokoľvek také zJavorlie do»tal, má ho 

orijať vierou} že obaah takéhoto Zjavením 

nemôže odporovať obsahu ťudského vedenia, 

lebo vedenie o Zjavenie pochádza ja nakoniec 

od toho istého víSevediaceho, pravdovruvného 

Boha. «vSak súčasne tomlzaus učí, že ŕiio-

soťlu o Zjavení neetfže mč v c l e ť , ani sa 

nea&že ooierať o zjavené pravdy. Toml rtický 

telruan odmieta na jednej strane omyl paeu-

dorocioiftlistov9 ktorí hlásajú, že Zjavenie 

nie Je aožné, a na druhej strune odmieta 

oeyl supernaturallstov, ktorí si pletá 

vedenie s vierou, ktorí encú oprieť vedu 

0 filozofiu o vieru. Tomisticky teizaus 

učí, že existuj 1 dve rôzne obUsti , ktoré 

nesmi pliesť, lebo v opačnom prípade 

hraní strata podstatných atribútov viery 

1 vedenia* 

Toalstické učenie o možnosti nadpri-

rodzeného ZjaveníM je dôsledkom toml«tic-

kej tézy o neexis tenčil skúaenoetl, bez-

prostredného pozn»nia alebo "intuície" 

Boha Človekom. KetJže teda takej skúse-

nosti niet. Jediný spôsob, aký Človek má, 
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aby poznal ioha, je uv <žov*nie po tupi»-

júce od enpiricky poznaných bytí k ich 

ríčlne, -ohu§ ale také uvažovania róže 

dokázať len existenciu » ríčlny, ktorá svet 

«tvorí lu «t udržuje v existencii, nemôže 

vftak nikdy nič povedať o vnltornon živo-

ta isoha. > keäže je to tak, nič neprekáža 

existencii Zjavenia - t* j . nemoftne doká-

r.a f jeho nemaž no s ť« 

všdk sJSasne tomlsauu učí, že UUtíoký 

rozum dokonca nemôže dokázať «ni pozitív-

nu ofnoať íijftveniaj tvrdí len, že nie ad 

srn známe dôvody, kioré by také ^ j ivenle 

tnMOllav41« reto sa filozofia žiadnym 

spôsobom nemôže zaoberať Zjavením, Vierou, 

nadprirodzenými vecami, ktoré ad jej von-

koncom nepríatupná. i roti od vekov rosäi-

rov ihým a ežte dnes hlástaým nspoc opanlas 

z tonoto hľadiska, iomiz^ua rozhodne obha-

juje > utonamiu vedy a filozofie, z^brúhu-

jíc vedcom a filozofom, aby opierali svoje 

výakuay o Vieru* 
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Takáto Je, v rv> Jv fteobeeaej $ ich ot»xy»och, 

učenie toatetlckáho ta lamu. Vyplývajú s ne-

ho vyan Jjsmá ddaledky* 

k oh exi. tuje, tak bytie má m., ael, 

hi ftári i má mysmi $ íudaký život nie Je tva» 

giefcýa omylom. 

k J« pravda, že ioh je čistý® kt«ao, tak 

av#t ani žiadne ste©rente nie Je Xfhcm, do-

konca nemá, atrlktne hovoria, v sebe nič 

božského, je niečia radikálna a sáaadae od-

lišným od B«fca» Žiadne otvorenie, hoci aj to 

o juSfachtllejftie, žiadna veda, pokrok, 'ná-

rod, Jtadetvo nie je njvyá la t **-• 1 • • • í.'1' * > 

ledr^a eielom. 

•»k je pravd«, že Boh je človekom pozna-

teľný, tak v* ťah človeka k Bohu môže byť 

rozumný* vamhom, je aožná analogická vede-

nie o Sohuj mylné je tvrdenie, že náboženstvo 

Je výlučne vecou citu, 

-k Je pv*fA*t že iioh je Osobou, tak nie 

{e nemožný oaobitf vzt*ah človeka k ohu, nie 

|e namo á mihoženatvo, modlitba, sni v»á« 
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jotné láska Bohä a človeka. 

-••k je pravda, že Doh je dobro, tak zlo 

vo ovstf Je druliotíkou záležitosťou^ prvok 

nl , k existuje, nie Je rovnocenný s prv-

kcft dobra, zlo samuaí nakoniec obrátiť ne» 

dobro, optimizmu3 Je odôvodnený* 

tk je pravda, že 3oh apolupísobi pri kaž-

do® pôsobení strorenis spôsobom stvoreniu 

vluotnýci, tak determinizme Je mylný| človek 

j* zodpovedný za svoje činy* ľnú aký Čin n«-

dobdčn hodnotu spolupráce s Bohom. 

k je prevda9 žeftoh sa asSže zjaviť, tak 

nie aô nemožné prejavy nadprirodzeného po-

riadku, nie je nemožná nadprirodzená viera, 

nie je nemetná temligia ako veda. 
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Tmi ti tie ký hyleoorľlzťans očí, Že sub-

stancia telies 9& skladá - nezávisle na jej 

zložení a existencie a podstaty - aj a dvoch 

injeh >rvkovt e obsmfciU a nositeľa} že nosi-

teľ ja podkladom, v ktorom oboih vystupuje, 

obsah je aaea tým, čo nosí tela určuje} že 

preto obsah aa má k nositeľovi tuk ako akt 

k potencii a že sú reálne odli&ná v každom 

telese* Totalstlcký hylemorfizmu® učí, že kež 

zyoľou od«tr»Buje«e Jeden obsah za druhým, 

t*k nakoniec Baaaime dSjať k prvému nositeľo-

vi, ktorý ja samotnou potenciou, pozbavenou 

akéhokoľvek ukta, akýchkoľvek atribútov, 

akýchkoľvek kvalít* TomS atický hylatuorfla-

mt% učí, te prvý nositeľ Je tým, čo spôso-

buje, že teleso je rozsiahle, že existuje 

v priestore a čase} učí, le prvý no.iitel 

je dôvodom mnohosti telies, kým ob« Ja jo 

áftrodom Jednoty a pôsobenia telesa* iomia-

tieký hylaaorl'iaaua odmieta ako primitívne 

názory tých, ktorí, sa miatla vysvetliť ta-
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leeá vy luJn# ah luky lnýcfe telies, ne* 

posttrehujúe leh sloieaie s obsahu a aoafc* 

tele, 

¥ Jasyku temistiekáfeo ftyleaorfisan ob-

sah *s oei-a* n -syva *fewi«ii% * formálnou 

pr&lnotť'f nosíte? s* tiei mmývm "matériou", 

"mntmriélmm príitnou** 

Tenisaus f a napríklad no takt no-

sí itTass tehly,® vápno, ébmhm - formou 

Je ich mleSenle, Hlo tiei t« v orianisme je 

nešite Bom nnoftstee ehaniofcýeli prvkov, for»-

aou jeieh er^nisécl*. * *polo£ne ti aosi-

telom mi BMis, formou spoločnosti je sys» 

tém ieh vsťahov m Špeciálne ®o«. VStftky 

atrifctty, v&aka ktax^n daná teleso j© tým, 

fiťm je, stsnovujl j«ho ©beah| nositeľom je 

poďkiäMl, podmet tjfelk atribútov. ¥ mysli 

»8fome t M w a ť s daného prednetu jeden 

obsah sa drahým* Tok napríklad s mramorovej 

sochy aftfemn najprv odstráni f posledný oasah, 

uaielcckú formu, ktorá bola daná nr- »j*u so-

chá«on| potom s$8«n« ©dobwť fopMi ktoré je 
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stanovená topwrAaiMÉI častíc vápeaB a, kto-

rý je iťsývaný # « f »on» * * | Bal ej e^žene 

s-yilou odoberať ®ikroStrukt.!iro charakte-

rizujú -u vápenec} idúc e Ste 3a lej, odobe-

rieme trukt5ru atfeov, ktorá v nom 

d«ee} ten procea «88e asda pokračovať e§-

te Äalej. de podlá učenia tôni stickétoo 

hyleraor.' iawau, tento procea nenufe byť ne-

konečný* skôr alebo neskôr tmni wmm nnt-

tif m prvý nosí tel, na niečo, čo nmá 

žiadnu kvalitu, atribút, £1 obopli. ta-

ký prvý nosí tel samozrejme nikdy nestfSe 

e istovať bes nejakého ebestm formy* « ! • 

v telese on existu je a ho reálny prvok, 

t|jilri» 

Teais tlcký hyleaorfisffltta uč i , &e exia-

tuj'j anohoraxé, navsáj<*i nes r«* rakova tel é, 

sétadne odliSné substunclálm obsahy -

formy, t* j . určujúce samotami substanciu 

•tvorení. Totai atický hylemorí Izmus natf-

V" eubatíinclélne formy rastlín, zvierat 
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a ľudí ich *du8amt* a učí, i* duäa je 

prvkom jedo© ty organického bytia, prvkom 

Jeho Individuálneho pohyfea a každého or-

ganického pôsobenia j že dané a tvorenie zau-

Jí® * tým vyššie miesto v hierarchii bytí, 

čím individuálnej á ie, čím apontármejéia, 

8ía v§estrannej§ie a nexávlslé je jeho pô-

sobenie, lomiatieký hyleworrtzsus odmieta 

ako mylné názory kategorických monisiov, 

ktorí »a sn*« ia väetky obsahy zredukovať 

na jeden typ. 

Tomietický hylemorfizmuis teda učí, že 

duäa nie je vecou, nie je telesa®, nie je 

d plnou substanciou, ale zložkou, prvkom 

o ironických substancií, menovite ich sub-

•tanelálnou f ornou obehom* Podľa učenia 

tomUssu niet zásadného rozdielu medzi ob-

sahom napríklad kúska telesa a dušou dokon-

ca vyeokmorganimovaného zvieraj , keSže 

Jedno i druhé je subatanctálaym obsahomt 

rozdiel medzi nimi apočíva výlučne na v&č-

iej í plnosti, vfičÄeJ dokonalosti obsahu žl-
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T#J bytosti* 

nylemojCioaus Je p á t a t k**t*t£orický* 

plurslimm, U J* uči, &e existujú r&mne 

n vaájoa nezredu kov * teľné typy obaat*>v -

ťbrlem, že *epfíklad zvieracia du£a aa nedá 

v v«*tllf pomocou Kombinácie foriem mŕtvych 

telies, ale je prvkom od takých foriem rôz-

ny®* iŕäetky kategorická monlamy - Si ui api-

rtturistické í redukcia vôetkcho ma ducha), 

biologické i redukcia m r sUiiukí ronau) a 

e teri distloké (redukcia im fornw m i téri e ) •> 

tos5Í«fflUíi odmieta ako Jednostranné zjeanodu-

íenl», J v tomto ohľade tomizreus Je teda 

koraekventným pluralizmom* podľa jeho uče-

ní exi tuje nielen anohoať bytí, ale tlel 

snhoať foriem tých bytí a teda ®nohosť ne-

Wkikova teľný ch typov v prírode* 

>7. omlstický hylemor; lamus učí, £e Ou-

t. J* substancláln forma človeka schop-

n á pozná f vyabstr hovaná predmety & íať 

Iti ne:a teriálnvml cieľmi, je nemateriálnym 

cm, t* j . duchovnou formou, ktorá je 
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odl išný® s t u p í m b y t i a , m* i né nereduko-

v^tmfrým a n< j v y 3 ' í n spomedzi známych v 
p r í r o d a . Tôn i a t i c k ý hy lenor t ' lamus u č í , že 
ľudská dufla m a d l á byt? a M zrodená zo sa-
motných r o d i č o v , a n i by ť pr i rodzeným spô-
eoboss zn i čené , č i ž e , j e nesmr te ľná} u č í , 
Že nesmr te ľnosť ľ u d s k e j du -e možno dokázať 
bez odvo lávan ia sa na Z j a v e n i e . T o m t a t i c -

ký h y l e m o r t l s a u s odmieta ako mylné názory 
s e n s u a l i s t o v a m a t é r i a l i f t o v , k t o r í , ne~ 
pos t rehu júe duchovné č i n n o s t i Č loveka , po-
p i e r a j ú pods ta tný r o s d i e l , aký j « medsi ním 
a dokonca na jvyé&ími z© z v i e r a t . 

Podľa učen ia tomlzmu duchovný c h a r a k t e r 
ľ u d s k e j du le poznávame na sáklmAe j e j č i n -
nos t i a menov i te na nák lade j e j rozumná a 
duchovi* j v ô l e . Kým t o t i ž ssya iové posaanie , 
p r e d s t a v i v o s ť , zmyslová p a a i f - spo ločná nám 

a v y i ň í m zv i e ra tá® - t ý k a l i aa vždy k o n k r é t -
nych m a t e r i á l n y c h v e c í , ľudský rázu® pozná-
va v t ých vec iach obsahy, dokáže m y s l i e ť 
abst raktným sp&sobom a teda spôsobom preaa* 
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bujtSeia matériu. P odetom, kým pocity 

v?:>- 3 teriálny predast, posn teľný smyala-

ai» duchovná vôľa stófte m meateraf m nema-

t*riáine predmety, mať sa ciel m príklad 

Sneísf, čeať a pod, 

$ie duchovnom, ľudáka duša vysnačuje sa 

od iných duäí vlSieu otvorenosťou, spontán» 

rosťou a individualitou. Snoríte je od iných 

nakoMtm vl«c otvorené, pretože ®5že poz-

ná" akékoľvek feyUej je nekonečne viac spea»» 

ténna, keäfe s&fte pôsobiť výlučne podľa JSVO-> 

.lieh vn- tortách zákonov* konrJne je od v&«V 

kých iných nekenečn* viac individuálna, jej 

•Hladné činnosti ad činnosťami, ktoré *e»-

Heajd v n* j samej, neVychádaa^j navonok* 

ty pes takej duchovnej činnosti je á isté póz-

a m * , aeaejttoe Sladay praktický výsams a 

ktoréaa aa môže venovať Jedine luc aovná by-

t O O ? , 

Chovný charakter ľudakej du£e sekmv 

éérn* v^ak ačsobnjs, fte tl<-fc ä kľailske 

^ I v d a j* tvovanin ja rozdiel medzi bou 

* in^ai obsahmi, rým totiž iná obaahy exia-
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tajt len *ko obsahy, len runkcia sa ohra-

ničuje lb« n* to, mdeká rttíla je tle£ obaa-

hoa, a e nielen obsahom, let preš huje no-

síte ľudského tela. Preto ľudské duša jo 

i n tou - ftocl ne.5p.lnou - substanciou. V pro-

tiklvwle k iným duSlaa, mftže existoval* bes 

tela. 

í B, Tomlstlcký hylemorrixmuo učí, *« d -

chovrtó dušu človeka je jeho Jfftftffll eubstan-

ciílnou formou a sahfíia vo svojej podstate 

v'etko to, čo ii* t duše majtS v menôom stup-

ni, Toaisttcký hylemorfismus preto učí, že 

duchovné du3a Je taktiež obsahom ľudského 

tel n v takom stupni, že v žljdcoa človeku 

nit je «lä<5n> «ubct«nciAiiv obsah, il -duy 

poilnt taS atrlblt, ktorého dSvodom b> ne-

bol a duchovné 4m9a| že preto v človeku nie 

p dve podstaty, dve veci, «le existuje len 

j»dn» vec, jedn.; Iplni substancia, ktorej 

«ko celku treba pripísať vSetky činnosti Člo-

veku, TomiMtlcký hylemorrlxmus odmiet* ako 

fantastické a e pírii protirečiace nésory 

i l .tínj a Oeeearta, ktoré niésuja, te duÄa 
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je substanciou pôsobiacou na telo na spôsob 

ičinnej priôinvv, 

"1b nie duáa myslí a to nie telo zaživa, 

al# človek myslí e čloygk zaživa". V 1ud-

s kej bytosti nie je nič, nie je najmeróí pr-

vok anát&iie, najmenší detail j en o psychiky* 

ktorý by nebol podmienený duchovnou dušou. 

V svetle tohoto učenia tomizmu človek je jed-

notou zloženou nie z dvoch v«cíf nie z dvoch 

substancií, ale z dvoch ontologických prvkov, 

eajúcich sa k sebe ako akt k potencii, ako 

oboaft k no n1 teloví. Keä v mysli odstránime 

zo Živého človeka duchovná duäu, zostane len 

prvý no si tel. Pri smrti na miesto duchovnej 

<3uét človeka vchádza mnonost? fyzlkálno-che-

alekých obsahov v takom stupni, že telo mf~ 

tveho, majdce iný obsah, je s omozrejmé, pod-

Ife učenis tomizmi, iným telom, telom mmeric-

ky ráznym od toho, ktoré Človek mal za života. 

V svetle tohoto učenia tomizmu je jasné, 

fte, striktne hovoriac, mi telo na dušu ani 

dus? n telo •nepôsobí" a že všetko, čo pôso-

bí m človek pôsobí na neho celého, na Je-

ho telo a duľ;u. Tok napríklad spomalenie te»-
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p s r»»le a dokonca joj dplné mstemneníe v p l y * 
r;-. jedu v y r i e k n u t é h o do S i l y , n i e j e nás-
1-dv.iv:: nej áľ.o "pSeobeala* tela na duvu: le-

bo injskala pôsobí n i e l e n no t e l o , a l e m 51 o-

v* teda . - j na duôu| a ke& s Lá správa spô-

sobuje bitie srde--*, nemá ma, z h fad lakatomlv-* 
m lovoriť, £« to duäa zapôsobila na t e l a , 
a u že správ s z a p ô s o b i l * m* človek** a teda aj 

n telo, 

NIC vi »c neodporuje t«»izrnu ako chápanie 

človek ma tpô sob anjela-du9e rl -1i.*ceho atroj-

t*lo. Pod In tomizmu Judeká duôa nie je ; nje-

lo», .5 la oba hom tela « telo nie je strojom, 

»lt prvkom duchovnej podstaty. 

«./, 'Oh- I. s tie ký h vietor iamia učí, že v ľud-

c\n j doži existuj i od nej reo ne oolláné schop-

nosti, jedny čisto duchovrté, druhé zmyslové, 

ktoré ä tým, prostredníctvom čoho človek vy-

koti'iv .. svoje Č im os ti. íomietlcky hvlemor-

fiz us učí, le existujú len dve Čisto duchov-

né scľopuostii rocum a vôPa; že n-prati tomu 

iní ..caoávaeie seftepaestl ad napoly telesný 
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si &?>opnosť«4ii, nie sú duchovná. .IS&a-

ne v ä. k toťiistický hylemorfisusus učí, Že 

to nie vosum syelí v&Ia chce, ale že 

j)avrk ich prestredníe tvora. "Starnietický hy-

lesior ixsaas odmieta ako beed*vodné názo-

ry J on KE Í on >1 i otov, ktorí v ftadsisej duSi 

badajú Iba samota činnou t i a nepoetr«htt-

jií v nej existenciu ornnsti. 

Podľa učenia tomisan schopná; ti nie sú 

vecami, nie sú sab tanči l i , nemtžu exiato-

v:- ť ináč ako v Jľudsksj duli) n príklad 

rogus nie je vecou, ktor' by bolc treba hla-

'p t na akomsi urči to® nieste, v mosfu i ka-

nec koncov, uni samotná duSa nemá také mies-

to), l*ž istým skcidentélnym »¥tcm dule, 

Jej i ' tým átriMto® neoddeliteľným ©d nejj 

r .-dobne v".w-'. a iné mohutnosti* 

V*2mi d5leží tým učením tematického hy-

lemorž ismu je odlíftenie duchovných ohut-

nc.. tí - roes u a v&le - od smyoiových mo-

hutností - tých, ktorí! od podkladá* siižflr 

fil *. sluchu a špeciálne citov. lomisnis 

učí, že mi to ppygfrpryyldtA mohutnosti, 

ktoré sú 4* triá'; tmi nie srn® tne j psychiky, 
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alt aj tela. 

30. Tomistický hylemort'laäsua učí, že r ô la 

J0 reakciou m* rozumové poznanie, že preto 

rozuas pradctiAdza vÔTu, vo vstSahu k nej je 

prvý; tým viac cit, nesc.<opqý ebslakasf 

aaterlálne predmety, je vo v sťahu k rosu-

Bcvéau poznaniu nižšou funkciou. Tomistio-

ký hylemorfismus učí, že cit a vôľa aôžu, 

Hfepsvda, vplývať m jednej strnne na v,vko-

žttI posnaula - podnecujúc ho alebo 

su prekážaj ic - na druhej strune na samot-

ný obafr rozumového poznania, lenže potSB 

obyčajne usaiernujd jeho pôsobenie. T—ji 

tlcký hyleuori lMus odmieta s savrhuje ako 

nebezpečné nepochopenia omyly volunt^ristov 

mk sentim—to!latov, ktorí hláaajl, že vôla 

f lebo cit "posnávajd" a Že predchádzajá ro-

su#. Toalr.tlcký h lesorfissaus učí, te naj-

vySlou mohutnosťou človeka je rozum. 

Omyl voluntarizmu a «enUment 11 zrnu vys-

tupuje v dvoch podobách. {1) Ha jednej stri*-
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ne l en prívrženci neraz hlásajú, že "sku-

točné" poznanie m & m dodUhnuť ibu pomocou 

VÔle alebo citu* no podľa náaoru tomiJcmu vô« 

lu je mohutnosťou, pomocou ktorej človek čo-

sl chce a nie poznáva. Je to zásadné nepocho-

penie* (2) Mek* '.y v*ak volant vri sti .jú m 

mysli iba to, že vôľa je "vameisnaj: au" 

schopnosťou než rczum, -.hladom tohoto aaaoru 

(ktorý n koniec oatrí do etiky), tomizmus 

zastáva nasledujte ce stanov lak o t principiálna 

nie vola, ale rogy® je "najvsnaásnej&ou" mo-

hutnosťou iucbovnouj avftak v sičaaný ch pod-

mienkach, na zemi, vÔIa ©Ôže človeka dáíhať 

k niečossu vyššiemu od neho samotného - napr-

k Bohu - kým rozum redukuje poznaná v»cl na 

e vo j spôsob jestvovania. Preto tomlatieká 

etik ucií, že to, 5i je človek dgbrý alebo 

j l l , v prvom r de závisí fld vôle* nie od 

rozídu, -aproti tomu tvrdí ť, že cit je 

"vs&eSsiiejRÍ* ako rezu®, je z hľadísk * to-

mízsu dôkazom to že sa úplne zabudlo n 

to, čím je duch. 
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>1, '£omi etický hylemorťizsflus u?í, že 

lacbfcá vôl«, fíúc reakciou m rozumové poz-

nania, otvorené voči bytiu vo v eobecnosti, 

neaSžo byť determinované, prindtena chcieť, 

Si kdnyffl konečný® bytím} že preto keô od 

d vSttky podmienky mi chcenie, ľudské 

m?, že chcieť alebo nechci e,?*, pôenbiť 

4ebo nepôsobiť, ?omietický hylemorí izmus 

uíí, že Pud aká vôľa j® slobodné tak äalefco, 

U dokonca sám ítoh nemôže Jej vziať vol-

nonfj že r ô 7a možno ochromiť znemožnením 

poznania, žemožno sariodit, aby nepôsobila, 

sožno znemožni? každý vonkajší čin, ale je 

?ylí5Cené zboviť duchovní v Bi človeka slo-

y*h»ry med si (h cením a nechcením, 

arzl chcením jedného alebo druhého predme-

tu. Tomií tidsý bylemorfizmus odmieta ak© 

ertoôivajJce ne nepochopeniach vývody deter-

•inlttov, ktorí, odvolávajúc sa na najr&s* 

ňsjSle argumenty, snažia sa dofcánať, že ľud-

«ká vola nie je slobodná. 

Toealznua učí, že dôvodom slobody Bädskej 

vfie je jej závialosť na rozumej v*ia to-

tiž môže vyberať len tam, kde rozum jej ne-
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predkladá predmet, ktorý by ju monol úplne 

uspokojí*. Keby teda romum videl íioha. v6-

la by nebola vzhíndom k 'ima slobodné. Po-

dobno v8Ia nie je slobodná tam, kde rozum 

pozná?ä bytia Istým nekonečným, definitív-

ny sp?sobom, w*prlkl®é keS stojí pred *e 

dvocl navzájom si protirečiacimi tvrdenia-

oi; vfllb totll neiste, keS pSsebí, nach-

ci»f ani jednu s tých <ivoch protirečí -cich 

si matnost í . Jednako v§*»def kde toto ne-

konečno nie je dané, vôTa môže vyberá í? -

ni«t totii žiadneho ä-Svodu, ktoiý by ju 

Bitll k takému slabo onakému výberu, 

fcTakéto Je, v najvšeobecnejších obrysoch, 

uCsnie t OKÍtie kého hylemori iz®u, Vyplýva-

JÍ E neho početné A dSleilté dôsledky* 

ak je pravda, že telesá sú zložené s 

ot^teľ > a obs?»tm. tak jednota teliea a 

stvorení vôbec, s ktorými sa na zemi etre-

tév se, cm spočíva v jednoliatosti, ale m 

•QO-1 ani rôznorodých prvkov spoločným gbaŕihcmu 
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•k je pravda, ftooKlatttjii r'&narodé 

v*4joa ner%iukovate?n«> typy byti#v tak 

existuje wm&stvo navzájom neradokovátafr» 

a* h typov vied a smoftstvo fôá&aéíic xCzn^eto 

fip-Saobov aaobobédoanla 9 

•k Je pravda, le podklade* telies je 

Ich jfwý nositeí, tak telea* od príroda e-

oo ti uodlleKwjv t.«k rcapwciu <ko j ado-

konvtjfovaniufc aart' a pokrok ako zákony prí-

rody ftl aa ton i a tom a tupili* 

ák Ja pravda, fte aiubirtaneiéltQr obaab 

filoveka je raantort ilny, tak Slovák Jo 

b>tí» v kattion ohľade výnimočný®, prehl-

buj íeia vatko Iné, nakowgoo hodnotnej-

ší® m * vSetko, Ôo v príroda nla ja člo-

vekom. 

k ja pravda, fa ľudské dur a j s jedt-

ttf* aubataac 161 nvn obsahom tela, tak 51©-

v«k nie ja ani čistý duch, ani iba telo, 

sit tvorí jednotu aitulálagfét a aaohov* 

itftsh prvkov, ižvtci^. dp. ^pírfti.. a od3**» 

jy-^-friq* Človek nie je leq 
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.k j e p ruvda , že duchovná duša t v o r í 
jedl ný oh» »h ľ u d s k e j b y t o s t i , tok n i e Ja 
v Slov®ku n i č , čo by b o l o možné považovať 

*» I l l I l L J t t Ú t S U t t B S S ka td^ jeho č l n .1© du-

chovná j p o d s t a t y vždy* 

ak Je p ravda , Že ľ udská dufta j e nesmr-
t e ľ n á , tak Časný Ž i v o t č l oveka j e l e n v ý -
sekom Jeho ž i v o t a , m t v o r í ú p l n o s ť jeho 
j e s t v o v a n l a j c i e l Človeka sa nen&chááM 
na semi* 

j,k j e p ravda , že ľ udská duSa má rôzne 

h i e r a r c h i c k y uspor iadané s c h o p n o s t i , tak 

ľudské b y t o s ť obaftuje, ok rex zásadne du-

chov nčho c h a r a k t e m , p rvky m t e r i a l n e , rast-

l i n n é a z v i e r a c i e } je možný úpadok ôlovelu 

na n i ž š i u ú roveň od duchovnej } aby sa člo-

vek v pôsobení udržal na ľudskej 1rovni, 

au sí o r g a n i z o v a ť a viesť n i ž š i e f u n k c i e 
svojej bytosti pomocou rosuau a rozumnej 

vôle. 

Ak j e pravda» Že č lovek j e s lobodný, t«»k 
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„ l y v .. „«, b.h atalMtl . i* noapovední. 
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Í-. Tomtetieká etika učí, i« k ždý Jtadeký 

čin aá predmet* že tento predne t Je v talni 

pomere k činu «ko akt k potencii, dáva m pre-

to obsah « hodnotu} že tedn ľfcdnký čin Je dob-

vý v závislosti od predmetu, od baaprostred-» 

ného cieľa, a nie od následku, ani od p5so-

bi aceho no.itelbvho stavu. Tomi«tlc*á etika 

odmieta riko n-b*;: rečný omyl názor subjekti-

vlatov, ktorí m naadávajd, že hodnota činu 

závisí od prvkov no iteí i , aito , iázor uil-

lit rlotov, ktorí dávajd do závislosti táto 

hodnotu a následkami pôsobenia a udí, že hoci 

tieto rôzne prvky môžu vplývať ne hodnotenie 

Sinú, jeho hodnota v orvom rade závisí od pred-

metu. 

Tenisti^ ká stika Je objektivistickou, pred-

metovou etikou, "Predmete* ftinu tomlz ua na-

zýva jtho bezprostredný podet - tne « vi-

siaci so samotným obsahom filntf. bez ktorého 

éin nie je ttetflff* tak napríklad predmetom l&t 

Je podanie nepr vdlvej lnrormácie, iento pred-
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met mÔ£e by f 3al#j použitý ako prostriedok 

pre fcalÄÍ cleT, napríklad lož môže byť po-

užité m* záchranu Život a pod. - «le m-

rélna hodnota činu v prvom rado závisí nis 

od t\ ,151ch cieíov, ale od predmetu, od bez-

m i ^ H m ^ c lej... *adm aj tvrdenie "cle* 

ovfití prostriedky* js zo stanoviska tomlz-

m nepravá** c lei totiž môže posväcovať 

l en indiferentné prostriedky, naprostí tomu 

netiôže urobiť to, uby 5in a hlaáieka svoj-

ho predmetu, besr^roatrediiého cieía, zlý, 

stal §u dobrým. Te-a dobrý zámer, dobrý 

hilhí olel, nenôže urobiť to, aby lož, mu-

JiJca siý pred o e t, stola sa dobrou, hoci 

dobrý zámer môže urobiť to, že spev sám 

o. ebs Indiferentný je dobrý - lebo zlý v sá-

vislosťL pd <j}pl»lqho ffjeftj. 

Toaizaus teda uôi, že nie tU t lé í ciel, 

nie po tešen ie a lebo nepete&eoie p@soblac.eho, 

nie ú ž i t o k a lebo šíkoch*, ktorá s č l n u môže 

vyplynú ť , rozhodu je v prvom rade o morál-

na* hodnotení Cínu, ale jeho predmet, bez-

prostredný ciel. fomisnus popr«vde nevylufiu-

mailto:p@soblac.eho
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Jt Iné prvky, vo všeobecnom mot^lnom hodno-

tení berie do dvahy sekundárne s j ž s l f i í cie? 

s okolnosti - avfiak uli, fe zásadne, v prvom 

r»dt, hodnota činu závisí od predesetu. 

Trebt: si vlimnlť, io t — l f s nenasleduje 

l̂ nt iv odmietaní uspokojenia, potešenia a 

poÄ. -ko t?dajne Škodlivých vecí pre morálno-

sť Cínu; uspokojenie je podlá tematickej e-

tiky prirodzeným následkom dobrého činu, teda 

imaôše byť od činu oddelené} ale čin, iby 

bol dobrým Judským Činom, má byt? vykonaný nie 

s dhľslom na potešenie, ale s ohladom m 

STO J predmet, tak n. príklad podlá tomistic-

kého ocenia treba jesť nie preto, to pos-

kytuje poteieme, ale kvôli výžive} z Jofco 

väik nevyplýva, žeby poteáeuie, aké u je-

diaeete vyvoláva dobré Jedlo, malo byť mo-

rálne zlé, 

>>» T0»i atická etika učí, Že tak ako 

k Sdj? čin j Pud aký život vo svojej celist-

roati aé ciel, :to*tf ea naayve nosledrrŕm 

človeka f že človek môže í v protikla-
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klade k iným bytiom v prírode) smerovať 

alebo nesmerová C k teau cieli{ avSok že 

v olhlaae s prirodzenou iba Tulského duchu 

ty a to cieľom môže byť len nekonečné dobro, 

t. J, Beh. Tomistieké etik© odmieta ako 

n na*orávnej an lýze spočívajdce omyly 

tých, ktorí za eiaľ ľbdskébo života pova-

la Jd Čokoľvek Iné, Špeciálne materiálne 

dobré, slávu, službu spoločnosti a podobné. 

Tôni atická etika učí, že skutočný® cieľom 

Človeka maže byť len Boh bezprostredne do-

siahnutý ľudským Jedincoa. 

Toffiietické etika je etlkott cieľa, je te-

leologlcká, Učí z tohoto hľadí ka dve tésy« 

(l) Že existuje posledný cieľ ľudského ži-

vota, (2) že týmto cieľom m8že byť len ne-

konečné dobro* *rvá téza vyplýva s toho, že 

Äidský život tvorí organickí Jediotu a teda 

ako každé bytie v prírode musí mať v ekbec-

itf cifľ. fedzl inými bytiami v prírode a 

človekom Je viek v toato ohľade dvojaký ros-

dieli a) človek m6že individuálne doelthmť 

Boh a, kým Iné bytia dosahujú svoj cieľ len 

takým spôsobom, že spolupôsobia pri vykoná-
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ní Božieho r"«änu nko celku, b) človek je 

slobodný: k '^VOJBIU cieľu nemusí smerovať, 

kým iné bitia v ?>rírode k nerau smeroval? 

musia. 

Cieľom Človeka, ktorého duch je otvorený 

pre nekonečno a ktorého vôľa namôže byť 

uspokojené žiadnym konečným dobrom, je íx>h. 

«le aaaotná f Hovoria nisôže dokázať, že 

človek môže dosiahnuť :<ohaj nemôže dokonca 

obj < sni ť, ako sa to stáva. 0 tejto možnosti 

vieme ?.q z.i .vonia r ktoré učí, že Dok dáva 

-*m aka tým, ktorí Ho milujd. Keby s^e 

nerali Zjavenie, bolo by treba predpokladať, 

5s jediným do siahu, teľným cieľom človeka je 

najintenzívnejšie pôsobenia najvyftôej ľud-

skej duchovnej schopnosti vo vzu.hu k naj-

vygfliemtt predmetu, t. j . a pravde u dobru 

vo vede a umení. Inými slovami, bolo by tre-

ba tvrdiť, že dosiahnuteľným cieľom človeka 

V svetle Zjavenia tento cieľ, hoci pod-

riadený poslednému oieÄi, neprestáva exio» 

tovaťl lebo milosť (akým Je povolanie k ži-
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vo tu s íJohQfs) neničí, A • povznáäa priro-

dzenosť. Ontáva preto ftf pre veriaceho 

pravdou, že v prirodzenom poriada najvyá-

feou vecou je kultúra. 

34. Ton i etická etika u Č í, že človek je 

dobrý ^lebo zlý v závislosti od toho, 81 

m* že dosiahnuť ovoj cleľj že tento je do-

si hnuteľný len prostredníctvom člnu f že 

preto človek morálne dobrý je Človek schop-

ný dobrého Člnu, teda činu Rodného a cl— 

Joz človekaa že človek je tým lepSÍ, čím 

je schopnejší vykonávať dokon*ile.18io a in-

tenzívnejšie dobrá činy. Tomiotická etika 

učí, že dokonalý Čln <*ko akt syeh©fý*iekej 

ľudskej prirodzenosti vyžaduje spolupôso-

benie všetkých prvkov tejto prirodzenosti, 

©d telesných funkcií a» no duchovná včít ine, 

že preto dobitý Človek nie Je ten, kto má 

len dobré zámery, aj e ten, kto má takú pri-

rodzenosť, ž© môže dobre JfeiZflíw* 

Tonlstlcká etika je etikou č im . Cieľom 
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Slamka j® čin - večné a rastie nie je nsčin-

,ao.:i»u, l e konania s n«jvyôäom i n t e n z i t o u 
a 4 cesta k ne«u v e d i e cez č i n * NajvySi ím 

etickým p r í k r o ® t o a i z o u j e dobre kpnsijf, l e -
bc kto vôbec n i č nekoná, nem5že dobre konať , 
a bes konaní* človek nemôžte dosiahnuť svoj 

ciel* Sekundárne s toho v y p l ý v a , že č l o v e k 
je dobrý l e n v t e d y , ke<! nô te konať, že teda 
človek dokonca s m j f t l á c h e t n e j i l m i zámern í , 
alt k to rý n e v i e , nedokáže konať , n i e j e do-
brýía í l ov * kom* l a k m i p r í k l a d n i e j e dobrým 

voj kom člov ek , ktorý «á n^jlepSin snahu bo-
jov zs. vlasť, a l e k to rého v o h n i bo ja 
Btrch zbavuje vedomia a znemožra%e b o j ) to 

S sté m týkJ f ke j ko l vek ludakej č i n n o s t i * 

V svetle tohoto učenia tomizmus m pre-

javuje ako radikálne realistická filozofia. 

" )€fero" v tomi stickej etike má menovite vý»-

n.ia podobný takému, aký sa m pripi011 je v 

technike 1 ak°dobrý je nôž, k^orý dobre k r á -
ja, tak dobrý J# Človek, ktorý nSle -okonale 

vykonať činy zhodné s cleio® ľudského života. 
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£*budnvtle n« toto učenie tomlzmu pri-

viedlo k tomu, že keô mm terás hovorí 

* dobrý človek*, má as na mysli akôr by-

tosť neschopná, a najlepšími úmyslíMíi, ale 

nedokážuca dokonala . on<«ťj prsto niaktorí 

p o ľ s k í prekladatelia gréckych textov ob-

saiaijčcléh myšlienky podobná tcmistlckým, 

nahradzovali slovo "dobrý" slovom "prí-

činlivý*. A skutočne zženštilý zmysel 

"dobra" v sičaanej reči čiastočne zdôvod-

ňuje túto praxj ale lep i e Je navrátiť 

ctihodnému slovu "dobro" jeho tradičný, 

silný a aktívny význam. 

Tr*bn v"*ak doiať, že identifikácia či-

nu s pohybmi svahov, a prenášaním z miesta 

na miesto, Je definíciou barbarstvu. Dln 

čisto duchovný, kontemplácia náboženská, 

vedecká s u<nelecká, nie Je menej ale viac 

člnom než mávanie rukami a fyzická námaha. 

55. Tom i atická etika učí, že nakoľko 

Je cieľ ľudnkého kon-nia ducsiovný, tak 
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k mm môže bezprostredne smerovať len du-

uhavnó vôľa, ktorá Je reakciou na rozumová 

poznaníže preto prvkom, ktorý riadi ľud-

ský íln, má byť rozum, iomistická etika od-

ai«tr a zavrhuje ako ntbeapečný omyl senti-

s*nt»Usmua, ktorý v Sine stavia cit nm mies-

to rozumu a voluntarlzmus, ktorý by radSej 

postavil v'1-Bi nad rozum, "oslobodzujdc" Ju 

od Jeho vedenia. Tomlstlcká etika učí, že 

vyatky schopnosti človeka «Mjd v čine spo-

lupracovať, ale pod vedením rozumu, ktorý 

jediný mčže dať Člnu Človeka charakter ľud-

ského člnu. 

Tomiatlcká etika Je Intel ektualistickou 

etikou. 

Tomlzsua odliämje čln človeka od čudaké-

fco člnu, väetko, 60 človek robí, dokonca ne-

vedome, mechanicky, Je Sinom človeka; ale 

iba vedomý čin riadený rosumom Je mdakfti 

člnay,. Tomizmus učí, že ľudský čin Je ro-

suuanýa činom, že človek tak natoľko koná 

ako človek, n ikoľke sa riadi sosumom. 



- íí5 -

V tejto veci Je mnoho nedorozumení. % 

fclltftle neznámych dôvodov, pod vplyve® pro-

pugtMty aentimantallatov o voluntarlatov, 

bnehcv súčasní kov povatoje rozum sa zlý pr-

vok, Doile t© k tonu, le aa n zyva "ma»-

íolatvaa a rozum" manželstvo uzavretá sa 

účelom získania pena*í, spoločenského pos-

úvania od., kým & nželstvo uzavreté pre 

ovalu vyMÍ ciel, pre ry tvorenie doživot-

ného priateľstva dvoch lUdí a rodiny a lo-

žansj na láske, pov žuje sa za niečo "ia-

naHané". Jednako vfcak analýz* ukazuje, že 

clflí vybraný v Jednom i druhoa prípade je 

aktoa slobodnej vôle a nie beoprostrod^B 

nktoBj rozugcií Jedan triži po peniazoch, dru-

Hy po láske a priateľstve. MIO vôľa Je vždy 

r*lkelou m rozumová poznmie, a ak na toto 

paoBt**e, tak ľahko zistíme, že manželstvo 

nMývaná "rozumným" je vlastne "nei^umná", 

l*bo človek, ktorý ho uzaviera, stavia niž-

ní* dobrá nad vyääle, t. j . koná hli po, ne-

rtmane. 

Jednou z n^jdôležitejUích úloh adčasnoo-
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no s ti je pod Ta toulzau nsvrá tenis príroda* 

^HpUfey r t w i v živote, oslobodenie ľ d-

É Z od sen timentalisau, ktorý spočíva v re-

dukcii človeka no : roveh svteratfa, k iU> ci-

ty aáne tak isto ako zvieratá, kým človek 

IcdifBŕ tRÁ rozum a Ká «a riadiť rozamca. 

>6, Tomlstieká etika učí, že hoci si člo-

vek prinééa nu svet zárodky dispozícii k do» 

Lonaláau činu, trvalé d čelné konanie je možné 

len tlaka vi citovej že človek mé preto tak ko-

naf, thy sa stále vychovával* So táto výchova 

8P»Mva v umochovaní dispozícií v citoch, 

v? 11 o rozume, čiže v umochovaní morálnych do-

konalostí nebývaných *finosr*±", ktoré umož-

ňuj! dokonalý a intenzívny dobrý Čin. fos«is-

tlcké etika odmieta ako fantastické a proti-

rečiace XUdskej prirodzenosti názory kraj* 

nyeh Intelektu JLlotov, ktorí sa n zuáv že 

gw stí é vedenie stačí, *hy sa dobre «o . -loj 

odaieta názory stoikov a Kant:., ktorí sa merná** 

v 11, že výchova citov nie je potrebná* odmle-
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t.> názory vrtkých tých, ktorí sa nazdávajú, 

le s. lotné vonkajší* sarisiente života eta-

5i nrt to, aby ea Slovák vychoval, tomizmus 

učí, £• k tonu, aby človek bol dobrý, je ne-

vyhnutné otále, vedomé delilo o aaíaovýehovu 

celej Bidíjkej bytosti. 

Tomiatické etiku je e U kou výchovnom hy 

človek ,»onol koná f v adhlese so svojím cie-

ľom, MUSÍ v eebe vychovať charakter. Ch>-

r kter je komplexom dokonalostí, t. j . die-

posíolí umožnujicich dokonalé, ľahké a do-

konca zásadne príjemné konanie v sdfclaae 

« muao«. 

I tohto hladiaka tomiatická etika krajne 

protirečí roalírený® kantovským názorom, 

poéla ktorých člor ekf aby morol dobre konať, 

• usí so sebou bojovať, a je morálne hodnot-

nejší ako človek, ktorý vychoval v sebe do-

konilasti a nepotrebuje tento boj. XOJRÍZCJUS 

tvrdí, že napríklad skutočne mužne nie Je 

ton, kto sa valmi bojí, ale preds útočí, 

lei ten, kto v sebe vy chov »1 taký charakter, 
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že m nebojí, že nepotrebuj* v momente srá-

žky zápasiť e© sebou, ale môže váetky sily 

použiť v boji s nepriateľom. U n taký Slo-

vák totiž je skutočne slobodný® človekom, 

s harmonickou dokonalou prirodsenoa ítou - & 

lan taký bude konať n osa j dobre* íoe-istic-

ká etika nie je etikou dobrých úmyslov, je 

etikou činu. 

Treba v&ak dávať poaor, aby toto učenie 

neplietlo oa s násorom, ktorý hodnotí člove-

• ka s čiato technického hľadísk Tak 

podľa tomisinu vojak, ktorý al neuvedoattje 

veľkosť ntbespečeomtva, nie je skutočne awž-

qý| #5 časne v?*ak tomimmus navyluôuje príp**-

d y / k torých silou vôle treba prekonávať vrú-

torný odpor* tvrdí len, že u dobrého člove-

ka hranica, sa ktorou sa tento odpor nachá*» 

dsa, je dal aj než u človeka nevychovaného, 

zlého. Inými slovami, tomiamuaučí, že čnoať 

nie je nepríjemnou vecou, ale v podstate 

prinajmenšom íexistujú výnimky práve v oblas-

ti mužnosti > príjemnou. 

Treba e Ste dodať, že tomizmus ros 1 au je 
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v charakter* tri Klofckys J e a » vrodené, 

DRM^á wialcmá vplyvom okolí H, tretia vyptsm* 

to V rs/' vl«at npm sllím. í^orAXm tao-lnetii ňlo-

g a aeré d rovhou tej t© >©«lied«e j* 

T7. ';©*iatické etiku učí, že iplitf c h * 

yakter tvorí i Štyri a*upin> morálnych čnos-

tí» resvába, í,privodil vo mútneef o umier-

ntmatí, ktoré n i ^ W odpovedajú átyrom í*tri-

b tom narálne dokondéh© charakteru, ktorý 

nú kff rosami spravodlivý, energický a 

orláínutý. ToalMtická ttlfc* uôí, že tiet© 

fekoJtelOeU moin© *íafciť jeiine proatrednio-

tvo« činu, že menovite fcuft# -íobrý čin T 

nftj obiusU M l u i úroveň fekotuloeti, kým 

koléý zlý SI® ju anlžuje a ad Že ptlvi«ff 

k * v tvoreniu negatívnej dokonalosti, 81 že 

mrestl. Tomiatieka etik® obletu »e-

C'N nlc> é chôpanie dokon loiti Ä UČÍ, te *o-

korji'.lôíítl nie jednoducho névytei, mi to 

čuchovné atribúty, ktoré umožňujú slobodné > 

úplne ľudaké kom nie* 
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Podlte tosiisti cke j e t i k y Je rozvaha n a j -
vySlen prirodzenou morálnou Snoet&u - Je 

to totiž dispozícia praktického rozumu, kto-

rá umožňuje prim*r«o» p mk tie ké hodnotenie 

s dokonale morálne rozhodnutie! bez nej 

Žiadni čnosť nsmá praktickú hodnotu, lebo 

neprechádza do činu m v etike I d e 
o fiin. spravodlivosť má sídlo vo vôli, kým 

možnosť a umiernenosť sú d i s p o z í c i a m i citov, 

ktorých pôsobenie Je tak trochu opačné, s t a -
točnosť, í do ktoré) p * * t r i n ;príkl d a^žnoať , 
vytrvalosť, česť a pod.) postihuje človeka 

tam, kde Je potrebný Č i n , naproti tomu umier-

nenosť ovláda pudy, keä tieto majú snahu vyjsť 

poza rámec rozumu - napríklad vo vsťa tm k 

jedeniu alebo odpočinku* 

Všeobecným atribútom v etkyeh morálnych 

čností Je to, že umožňujú zachovať zlatý 

(hoci nie vždy matematický) stred medmi dvo-

al chybami: tak napríklad zdržanlivosť (čnosť 

•o skupiny umiernenosti) nabáda nás požívať 

s mierou, t J. vyhýbať sa (predoväetkýa) 
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obžerstvu a (sekundárne) príliSnej prís-

ne tí v jedení} podobne mužnosť nabáda 

(predovšetkým) na podnikanie, k ©ä treba, 

nebezpečenstiev o (sekundárne) a na vy-

hýbanie sa zbytočným* 

Česti k získaniu týchto dokonalostí je 

jediná: konať správne činy. emožno, na-

príklad, stať sa skutočne mužnom, ak sa 

nevykonávaj valné Činy, ani skutočne umier-

neným bez um* tvora nia zmyolov. inými slova-

mi, podobne ako pri čnostiach umeleckých 

s technických, morálne Čnosti možno zís-

kať len cvičením. V skutočnosti človek pri-

náša so sebou na svet zárodky charakteru v 

podobe vrodených dispozícií* ale tieto zá-

rodky musia byť rozvinuté individuálnou 

prácou. Touizaus učí, že pre tri to saaový-

chovnú prácu niet hraníc í podlá jeho učenia 

5B. Tomiatická etika učí, že existujú 

4 druhy noriem, t* j . mier Italského činu, 

ktoré ad podriadené Jedna druhejt večný 

zákon, prirodzený zákon, pozitívny zákon 

a ľudské svedomie. Tomiatická ett ka učí, 



že poslednou mierou činu je mvseľ í Jóba, 

Stvorí telo prírody u nie Jeho vôľu, tým 

viac nie vôľa človeka, v takom, stupni, Se 

B rotný Boh nemote smení ť sák ladné morál-

ne zákon.;'. ľomlstická etika učí, že večný 

zákon sa prejavuje vo vSetkým ľuaom spoloč-

nej rozumnej, payenofysiekej prirodzenosti 

človaka ako prirodzený sákon| Že zákonitá 

vláda vykls dá a používa prirodzený zákon 

uetanovujúc pošitívne zákonyI Se konečne 

bezprostrednou normou ľudského člnu je In-

dividuálne svedomie, ktoré používa prirodze-

ný zákon v konkrétnych situáciách* Tomistic-

ká etika odmieta ako nebezpečné nepocíiope-

nia omyly konv enc ionail«tov, ktorí základ 

morálneho práva vidia v dohode a teda vo 

vôlt človeka* odmieta omyly teologických 

velunturistov nazdávajúcich sa, že íioh by 

schol aktom -vo je j Vôle zmeniť morálne do-

bro no zlo a odmieta teórie objektívnych 

idealistov, ktorí umiestňujú zákon Čl hod-

noty do bilžäie neurčenej "ideálnej" sféry. 

Tool s tie ká etika tvrdí, že morálny sákon 
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má základ y refonop i y U u a,y*,U Boha a se-

kundárna v reálaej ludakej prirodzenosti. 

Tomiatická etika ja etikou absolútnych 

hodnôt, ja absolutistická, 

ko príkl d prirodzeného zákon* aSže sld-

Žiť norma predpisujdcs rodičom miloval? svoja 

deti a ata*mf m o ne: paychefvzlcká priro-

dzenosť íloveka si totiž títo starostlivosť 

vyžaduje a auSčasne nabáda rodičov k jej vý-

kon áv i n i u . Je teda j^ané, že taký zákon 

nemôže byť zrušený žiadne* 'let vou, žiadnou 

ľudskou tfohodouj dokiaľ je človek človekom, 

tento zákon bude pl« tný. Jeho základom je 

myneľ íloha a to natoľko, nakoľko je táto nor-

ma mysľou Stvoriteľa a Vládcu sveta, ktorý 

práve tak>i ľudakd prlrodzenoať atvoril, 

zahrnul do lívojich cieľov* s toho vyplýva, 

že Boh by síce mohol ntvori t človeka iného, 

ale ke3 ho už stvoril takého, aký ja, tik 

nemôže zraenlť zákony prírody, ktoré nad tým-

to človekom vládnu.Co sa ty ku dlahy moci. 

on nemôže fvtvárať prirodzený zákon, ani ho 

ÄBžMiíí áloliott je používať ho a vykladať* 
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napríklad orlrodznný zákon káž**, aby 

íudla illi v meete vzájonne ai neprekáža-

júci verejná moc (vláda, niaattu polícia, 

stri.) vykladá tento zákon a používa ha, 

prikazujú c napríklad, aby m jazdilo po 

ľwej alebo pravej etr .n© ulice. 

V toaiatiekej terminológii sve e<aie nie 

je citom, ale *3ylogizsi©m, aktom POMau, 

ktorý v^eobecrtf zákoc aplikuje na konkrét-

ny prípad. Tak napríklad vSeofeecnČ aorál-

nr zákon hlási s, že pod?a saoinosU treba 

blíftnya v potrebe pen&uuľj ke<5 «treté* »»• 

bedára, ktorý proaí c almužna, konn^'änje-

ae, im fci je blížny majúci potrebu že 

*án* možnosť m peaBeťj vyvodený dôsledok 

je príkazca svedomia. ta bezprostredné 

nor®-'* ktoré vždy aá platotáf v talcoa 

e tu pni, že dokonca keľ! sa stflime č© d© 

zákona (napríklad kaä sa nazdáv-.tffle, že 

treba niekedy klmusť) alebo situácie ,dom-

nievajúc sa napríklad, že pea pred nost 

je človekom), je naMoa povinnoerOu konať 
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v mihli.-se so svedomím. Avšak m druhej 

strohé Je povi nný výchovu f si správ-

ne svedomie. 

Tom lamu s Je oj v tomto ohľade koneekvei*-

tným realisnon. 

Xaké je , v najvšeobecnejších obrysoch, 

učenie tomiatickej etiky. Vyplývajú s ne-

ho početné a výanumné ďalekosiahle doaleä-

m 

á teda, ak je etický objekt! vizma prav-

divý, tsk dobrý Je Jedine život preiitý 

v ásili o dohrá vykonanie práce a nie v 

hľadaní potešenia alebo zisku. 

ak je pravda, že Boh ja individuálnym 

cieľom každého človeka, tak žiadny člo-

vek nemôže byt? použitý ako prostriedok na 

čokoľvek iné. 

*k Je pravda, ž* časným cieľom člove-

ka je kultúra, tak dvíhanie vlastnej kul-

túrnej úrovne je povinnosťou každého člo-
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veko, uaožnovanie prístupu ku kultúre Je 

povinnosťou spoločnosti. 

»k je pravda, že človek aa sá riadi t 

roauaom, t «k plánovanie životu ja povln-

aasfteu, ovlád^le predstavivosti, citov, 

mySlienok a činov | M H M B Je povinnosťou. 

ák je pravda, že človek sa môže stať 

dobrým iba sebavýchovou, tak žiadny von-

kajší nátlak nestačí, aby sa človek stal 

glovokom, pokrok ľudstva ja možný iba in-

dividuálnou prácou každého človeka na sebe 

a vzájomnou porno -ou v sebavýohove* 

Ak je pravda, že celá fudaká bytosť zú-

častňuje aa na čine a má byť vychovaná, tak 

ideálom je harmónia všetkých schopností člo-

veka, ex latu je povinnosť kultúry citov, fy-

zickej kultúry a starostlivosti o zdravie* 

.k Je pravda, že morálny zákon je podlo-

žený ľudskou prirodzenosťou, tak e t i c k ý 
relativizmus Je nepravdou, existujú od vale 

ileveku a histórie nezávislá morálne zákony 

a hodnoty, existuje predmetová a nudčasová 

morálka* 
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íotaistický p*rsoaalisaus učí, že 

spoločnosť je komslaxon Itodských o a 5b ma-, 

jucich spoločný ciel, ktoitfm je spoločná 

dobro* že npoločnonť nie je tsda vecou, 

eubaťmciou, osobou v ontologickom zmysle 

alova* že jedinými jubatmciaml, osobami, 

úplnými by ti mi v spoločnosti sú frank r é tne 

individuálne íhdaké onoby, z ktorých sa 

spoločnosť skladá. Tomistieký personál iaaoa 

ttčí, že spoločnosť nemá ani nemôže mať OuSu 

ani ducha v presnom zmysle slovo u že nie le 

• Tomlňtlcký personalizmas od-

mieta omyly Hegla, marxistov a iných kclsk-

tiviytov, ktorí pripisujú spoločno- ti v 3&li§ 

úplnosť bytia než človekovi a nazdávajú 

2e spoločno o ť má duäa, "predmetového ducha", 

alebo'Je orobou v ontologickom zmysle slova. 

Tomietický personalizaus učí, že na zemi o» 

aobnosť patrí jedine a výlučne Pud akému XSf 

ÉITÍHtim i 



Tomizrua definuj* o .c bo n^sledovnet 

"Individuálna duchovná substancia". .by 

teda ne é bytie bolo osobou. musí byť 

1) substanciou s teda bytia v d p Inou zmys-

le slova, ( ikcidenty, napríklad kultúra 

a pod., nie mi osobami)) Z) úplne indivi-

duálnou (ľudská ruka nie je teda osobou)) 

3) duchovnou ^eviers nie je osobou). Ja-

aoasrejme človek je v tomto ponímaní oso-

bou, naproti tomu podľa tomizau spoločnosť 

nie je osobou, lebo nie je individuálnou 

substanciou, ale komplexom substancií a to 

Äidí. 

TomUmus preto odmieta všetky teérie, 

ktorá pripi-ujú spoločnosti nejaký spôsob 

jestvovania než ľudský. Tieto teárie obyčaj-

ne robia so spoločnosti, viac alebo menej 

vedome, substanciu a človeka považujú jed-

noducho na časť tejto substancie nemajúcou 

w:r ostatná bytie. Stojac na takomto stano-

visku, stúpenci takýchto teórií musia d o ŽH** 

ledne tvrdia, že spoločnosť má vyáaí cieľ 

než je cieľ individuálneho človeka a pova-

žovať ľudskú osobu sa obyčajný náatro.i pre 
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teoto cieľ. orálnym dôsledkom tejto tézy 

j« StŠkiUU človeku jÔQtojiKž^U a po-

litickým dôsledkom je všeobecné njftvaEníC.IEMl* 

?oraIstria3 odmieta tieto dôsledky nielen 

vxíiJadoM m ne atmé, a Im tiež preto, že po-

važuje sa .lesprávny ich ontologický podklad. 

Treba oodči r k n u ť , že toalsírms a j t u j e 
dfialednýa realizmom a že j e h o učen ie o spo-
ločnos t i opiera sa o t e ó r i u subs tanc ie a 

akeidentu, bez k t o r e j t o t o u č e n i e n i s j e 
srezucrl teľné. 

, % ^snaufr.y; 1) nemajú 

b používať výrazy "indivíduum", "jedinec" 

(ktoré aanučujd tiež zviera) tam, kde ide o 

človeka* treba hovoriť o "ocobe*| «.) nemá 

sa nahrádzať konkrétne "osoba" abstraktným 

"Í ©tnos5"j francúzsky j«z.yk používa síce 

"personnallté" tiež ako konkrétea, alt po 

slovensky sá napríklad "zákony osobnosti" 

e toffiistického hľadiska Geajyalomt zákony 

o s o b n i e osobnosť. Osobnosť značí u 

nés skôr charakterovo rozvinu-

tého človskii. Osobnosťou sa atwne v tamto 

zmysle len niekto. Osobou je koidy človek -
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40. To»latický peraonalismus učí, že Jud-

pM spoločnosť, hoci nie je substanciou, ale 

je víSak fikciou j Že spoločnosť tvorí kaaplex 

otáb rozličnými reál-

nyai vzťahmi, pomerui, zéwialoa&ai, čiže 

reáinvai ak©identasali §e preto ľudofcá spoloč-

nosť je niečím vi&c než súhrn indivíduí pa-

tri ctch do nej, že v skutočnosti existuje 

len v ludakých osobách, ale nezávisle na pOs-

naní a aimo Bid akého vedomia. Toalntický pei*» 

aonullsnus učí, že ľud aká spoločnosť ÍS'IC 

reálny aa bytím, môže mať vlastni činnosť a 

vlastné práva. Tomiatický persona ilzsus od-

mieta ako nebezpečná nepochopenie názory ne-

minú listov, individualistov a iných anti-

s )oloč«nal^ch filozofov, ktorí sa nazdávajú, 

že fudská spoločnosť je bytím či a to irnagi** 

namya, fiktívnym. 

Tomizmus teda zaujíma stanovisko uprostred 

asedsi dvomi omylmi, ktorá ©ba vyplývajú z to-

ho Istého nepochopenia reálneho akcldentu. 

K.e8 s® totiž usnnva i ha existencia subataa-

cle, treba si vybrať iiedzl tvrdením, že U**-



101 

to substanciou je spoločnosť í m po ton dôs-

ledkom je krajný kolektivizme) a medzi 

tvrdením, Že touto substanciou je len člo-

vek (z čoho, vzhľadom na popretie existen-

cie reálnych vzťahov, vyplýva an»rehizm s)* 

Tomizaua učí, že pravda je ináí jedinými 

substanciami v spoločnosti mi individuál-

ni ľudia, ale pomimo aubntancií exi atu jú 

ešte reálna vzťahy - teda, že spoločnosť, 

hoci nie je substanciou, predsa je yeal touf 

jo niečím viac než súhrnom indivíduí. Vôaka 

tomuto učeniu tomizmus môže unikni ť obom 

easozrejme absurdným, podľa jeho názoru, mo-

rálnym a politickým dôsledkom vyplývajúcim 

z iných tdSrií, 

Gpíiť ai všimnime, Že toto učenie je úplne 

nepochopiteľné bez znalosti tomistickej on-

tológie a že táto je äaläím prejavení dôs-

ledne realistického stanoviska tomizmu. 

41. Tomlstický persona lizasus učí, že člo-

vek ako osoba j© spoločenskou bytosťou na 



102 

základe svojej duchovnej prirodzenosti) 

že nielen nemôže (negatívne) žiť mimo spo-

ločnosti ak mi dosiahnuť úplnosť rozvoja, 

ale ie tiež (pozitívne) je zaradená d© 

spoločnosti, do spolužitia a spolupráce 

s iný«i Bi9ai tak Saleko, že 

-1e ood^tatrofta atribútom Jeho prirodzenosti. 

Tomlatický permonal iaane učí, spoločná dob-

ro podmieňujúce rozvoj každého člena spoloč-

nosti, je cieľom spoločnosti) že toto dobro 

je neros lúči teľne spSté s duchom a indivi-

duálnym m terlálnym dobrom ľudskej osoby* 

Tom i atický per^onalizmua odmieta -to proti-

rečiace realite všetky priehrady aieciai in-

dividuálnou a spoločenskou podstatou v člo-

veku, týra viac tadriu "apolsčenskej kon-

vencie", podľa ktorej spoločenstvo by <nal© 

základ výlučne v dohode medzi ľu<Jmi, Tomis-

tický personaliattus učí, Se lo^Ždý, kto po-

piera spoločenskú prirodzenosť človeka, po-

piera tý® súčasne aj Jeho duchovol prirodze-

nosť. 

V súhlaee s roaiíreným nahľadom existujú 
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dvt rSzne vecii jednaj strane člavžfc » ^ 

druhej spoločnosť* podobne • človeku rozlišu-

jeme tento názor akoby dve prirodzenosti* in-

dividu Inu a spoločenskú. od Ja náz ru tenis* 

•i je b zásadné nepochopenie* spoločnosť ne-

jestvuje v povetrí nad ľuäni, mlm tvoria Ju 

práve ľudia pospájaní reálnymi vzťahmi* a v 

ftak v človeku nie sú dve prirodzenosti, dve 

podstaty, -le len Jedna nedeliteľná duchov-

ná prirodzenosť, ktorá práve ak© gpofr* jf 

pooločenaké. Situácia je ta podobná tej, 

»kS stretávame v oblasti pomeru m-téri e k du-

ebui človek sa neskladá n dvoch pádstáv, 

tele »nej a duchovnej, ale je jedinou mate-

riál no-duchovnou bytosťou, v ktorej matéria 

jenoslteľcm a duch obsahom, ak ton. iodobne 

ej tu t niet * individuálneho človeka* a spo-

ločenského", ale len jeden a ten istý Človek, 

v ktoroa Individuálny prvok vystopuje ako 

nositeľ, ako pátencia v porovnaní so spoločen-

ským prvkom, ktorý Je jeho obsahom a aktom* 

TOalzmus teda kategoricky odmieta teórie, 

podľa ktorých napríklad fyzická práca by bo-
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1 Blato s oločantkou vscou, ale u»enie Sia-

ta individuálnou. Ba čo viac, tomizmus učí, 

U všetky čnosti ad v prirodzenom poriadku 

podriadené S no«ti spoločenskej spravodlivo®-

tij tak napríklad človek, Ktorý nie je trpez-

livý alebo mužný» hreší proti čnosti trpea-

llvonti alebo mužnosti, ale tiet proti spolo-

čenskej spravodlivosti. de teda jasné, že to-

aizmuíi neuzná v >eai stene iu d isto individuálnej 

etiky, alebo ináč í kaž<^ fájtoi ž^je, ga 

jpoločenskú. 

4c Tomi r. tie ký personál iztpus učí, že cieľom 

spoločnosti je umožniť každému z jej Členov 

čo najlepgie podmienky života & rozvoja* že 

preto človgkt ľudská QS.obst je cieľon spo-

ločnonti a nie spoločnosť je cieľom človeka* 

To&i i atický persona 1ízmuauč í, že spoločnosť má 

povinnosti a práva zhodné a jej cieľom a že 

•a aôže dožadovať od svojich členov spoluprá-

ce a obetí pre jej vec, súčasne však tonizmus 

ačí, že existujú oblasti, v ktorých aiovtk 
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presahuj a spoločnosť a je od nej nezávislý, 

totiž ti«, ktoré sa týkajú bezprostredne 

jeho bytia s posledného cieľa* tomistický 

pluraliexus odmieta s odsudzuje oayly anar-

chistov a individualistov, ktorí spoločnosti 

odopierajú ikékofvek zákony) omyly liberálov, 

ktorí ohraničujú úlohu spoločnosti na strô-

lenie verejného p»rladkuj tomizmua ssSČ«an» 

viek odsudzuje omyly kolektivistov, ktorí 

priznávajú spoločnosti úplrň vládu nad člo-

vekom* 

Preto podľa tomizmu spoločnosť môže brá-

niť svojich členov pred nebezpečenstvom (ne-

priateľom, ohňom, powdňou) a vtedy môže od 

nich spoluúčinkovanie) mfiže stavať cestu 

alebo letisko na uľahčenie práce, alebo di-

vadlo pre umožnenie kultúrneho života) aj 

v týchto prípadoch nič neprekáža, ab> spoloč-

ností požadoval* spoluprácu, spoločnosť môže 

tiež v d3 sled ku toho trestať vzdorujúcich. 

& 4e j spoločnosť môže v prípade hladu alebo 

choroby jedných žiadať materiálne dobrá od 

Iných a pod. 
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naproti to au podľ tomlsmu spoloônos ť 

il, Práv? ís výnimkou pro 

vlnní V , lebo vtedy koná na obranu svojich 

členov) j nasal® mrsačiť z eugeniCKých dôvo-

dov, lebo ja to v trhnutia do s^otnej osoby 

Slováka, ktorá ja nadotknuteľná. Koamlo sab-

rtíhov ť vykonávaniu ta<ých alebo iných vedec-

kých vyakumov ani pestovaniu takých alebo ona-

kých umeleckých .smerov, pokiaľ tým nie je oh-

rozená dôležité spoločná dobro, napríklad ve-

rejná morálka* ííesmla vnucovať názory na >̂oo-

ledsý cieľ človeka u teda ne» le ani prikamo-

va *, m i zakazovať dané náboEánstv o a pod* 

V tejto oblasti samozrejme existuj! apo®* 

né aréry, v ktorých nie je ľahká rozhodni! ť. 

Či spoločnosť má alebo nemá právo vnucovať 

svoju vôľu* Podľa tomlsmu Je váak všeobecná 

zásada jasná* vftctx© to, č© Je bezprostredne 

o a o Ž y ^ l ? ? í talSo r! o c? nnu1Lpr2voB»oc í * ^ o ločnotí 

ti - l^bo spoločnosť Je prostriedkom a má 

cld ži ť osobet nie opačne* 
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4>. Toalstloký personál izaus učí, že 

základnou podmienkou rozvoja Bidskej oso-

by ad materiálne dobré* že tieto dobré uú 

v záaade spoločná a fúg U ? r ^ J m 

že spoločnosť má dbať KM O to, aby nikomu 

bezdôvodne nechýbali. Tomlatieký peraona-

lizsue učí, že spravovanie materiálnych 

dobier je v zásade najvhodnejlíie, kel je 

ponechár^ starostlivosti jednotlivých ľudí* 

ie spoločnosť má preto dbať o to, aby sú-

kromné vlastníctvo bolo Čo najrozšírenejšie, 

To&ialický parsonalizxus učí, že hluvným 

prottriedkon získavania materiálnych pros-

triedkov Je ľuSaká nrf.cas že táto práca ako 

osobrtf akt nie Je ,t>vagca a nesmie byť trakt-

ovaná ako vsc# ?emiatický peraonslizaua učí, 

že apoločnaaf má právo a povi nnosť dohlla-

dať, aby v tejto oblasti nedoHo k zneuži-

tiam a v prípade potreby má orávo vnútiť 

zásady zhodné so zákonom prírody s a potre-

bami, ktorí ai okolnosti vyžadujú* ľomistle-

ký personalizmue odmieta na Jednej strane 

omyly liberalizmu, ktorý odopiera epoločnoa-
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ti akékoľvek práva v hospodárskej oblasti 

a na druhej strane odmketíi nie menej ne-

bezpečné omyly socializmu, ktorý popiera 

právo Človeka na oikromné vlastníctvo* 

Itomizmus učí, že materiálne dobrá ad 

v zásade spoločné o to natoľko, že v prí-

pade potreby, napríklad počas hladu, môže 

spoločnosť sama s nimi načas hospodáriť 

(tu je porušený originál)i súčasne však 

to&laauo zastáva stanovisko, že najlepšou 

formou opravovania materiálnych dobier je 

súkromné vlastníctvo* Toto vlastníctvo to-

mizsais považuje za právo ľudskej oaoby, a 

učí, že spoločnosť má umožniť získanie 

vlastníctva väetkýah svojim členom* 

Téza o principiálne spoločných dobrách 

prejavuj® sa v tomimme e&te v inej foraet 

menovite tomizmus učí, že práca, ktorou 

človek nadobúda tieto dobrá, Je spoločen-

skou funkciou a má byť spoločensky odmeňo-

vaná, t* J* tak, aby žiadnemu s členov apo-

ločnostl nechýbalo to, čo Je mu potrebné 
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pr« život a rozvoj* Odtiaf vyplýv;, Že je 

iwprítted odôvodnené požadovať vyšiší plat 

(pri tom letom výkone) pre otca početnej 

rodiny nei pre » rotného pracovníka* l'omia-

auo odsudzuje liberálnu teória, ktorá toto 

popieraj liberálismus totiž považuje ľudskú 

prácu sa tovar, sa materiálne dobro majáae 

čisto materiálnu hodnotu, kým toaiziaus sa»-

táva stanovisko, že to je ÍUdaký 4tt a teda, 

vzhľadom k Jednote fttdskej bytosti, duchovný 

a neaOIe by f považovaný sa materiálnu vec* 

teiZ'Ua učí, že prácu treba považovať sa 

vklad pre spoločné dobro a pracovníka tre-

ba odmieňať v sdhlase so spoločným cle ľom, 

t. J. tak, aby mal ssisteaS možnosť života 

a rozvoja* 

Treba však pédčlarknuť, že toto sú vžeo-

b«tené aáaadv a nie predpisy určujúce hos-

podárske zriadenie* Možné sd rôzne takéto 

zriadenia a v závislosti od okolností Jedno 

alebo druhé bude lepšie - pri tej podmienke, 

aby boli zachované základné sázsdyi že kaž-

dý má mať možnosť života a xfiSfStMt • * 



- 110 -

treba an ŕlf o zaisitenže vlastníctva p w 

v etkych, že ti teriáln* dobré tú v zásade 

spoločné a še človek a and jeho prácu nos-

atú byť nikdy považovaná sa tovar. ¥ týchto 

hraniciach v&ak nič neprekáža napríklad 

prevzatiu určitého množstva materiálnych 

dobi ér /spoločnou 'tou, diferenciácii platov 

padla výsledkov práce a pod. 

44. f©mietický personalisone učí, Že 

existuje množstve räenych spoločností s 

rflínyel cielmi, ktoré sá navzájom podria-

dené, ale majd vlastné úlaby a právomoci} 

že hoci v prirodzenom poriadku najvyššou 

spoločnosťou je Itát, predsa tento nie je 

jedinou spoločnoofbu oprávnenou regulovať 

ti vo t j že iné spoločnosti, špeciálne ro-

dín , «5 z hľadiska svojich cieľov nezávis-

lé ed Máta* Temiotlcxý persona .u suu-

mletá etatistické teórie, ktoré všetko chcú 

podriadiť Státu a učí, že existuje organic-

ké frlgrii^n tá* 

Všetko, Čo bolo dosial povedané, týka sa 
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nielen ätátu, ale aj spoločnosti vSbeos 

podľu towlzau Je teda k »ždá ľudská spo-

ločnosť komplexom ľudí, je realitou, má 

xéklad v ľudskej prirodzenosti a má urči-

té práva, aá spoluúčinkovať v dosiahnutí 

spoločného dobra vo svojej sfére. Tieto 

spoločnosti ad v menäoa *<l«bo väčšom stup-

ni prirodzené: napríklad spoločnosť pra-

covníkov v danej továrni 

charakter než rodine* | avšak všetky sú 

koaplexaai ľudských osôb a podstate aa 

riadia podobnými zákonmi. 

TemiSBsus Je teda oj zo spoločensk&io 

hladisln* plurullatickou doktrínou t odmie-

ta koncepciu jednej jedinej npoločnosti, 

ktowij čierni by boli len jednotliví ľudia, 

nes!»jenl v Žiadnej Inej spoločnosti a učí, 

že v skutočnosti existuje vedúce spoločnosť 

a n JvySilou právomocou a nujSiriím okruhom 

pÔaob*nii*t manoví te ätát, sú e že popri hom 

existujú iné spoločnosti, ktoré majú urči-

té vlastné práva nezávislá od &tátu. Podľa 

tomizsau takou spoločnosťou je v každom 
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prípade rodlno. Nič vSuk neprekáža - e 

súhlasilo by to s ducliom tomizmu - keby 

podobné miesto bolo priznané napríklad 

afllgmiai pm'Ptafrsíčat stesám « 

Tomuto átruk turálnesau pluralizmu odpovedá, 

v súhluae s duchom tomizmm, nrávnv plura-

lliunus: z hľadiska tamtomu skutočne nič 

neprekáža tomu, aby iné meníte spoločnosti 

mohli si vo svojej afére ustanoviť platné 

zákony* 

Z hľadiska tosslstiokej popri. 

Štáte existuje eSte iná najvy351& spoloč-

nosť, ktoré je úplne nezávislá od ktldej 

inej - Je to Cirkevj to je vfiak vec, o kto-

rej filozofi s nemôže nič vedieť* Oproti 

tomu do oMUsti filozofie patrí problém 

medzinárodného spoločenstva. Tonismue učí, 

ie takéto spoločenstvo, hoci nedusí mať 

vonkajšiu organizáciu, fakticky existuje, 

cich do rôznych Štátov © dokonca všetkých 

ľudí vôbec* 



m -

45* Tomlaticfcý perlon aIzraus učí, že 

každá spoločenstvo musí na t? vedenlej Ž« 
vedenie má sa k Členom spoločnosti ako 

akt k potencii} že aá právo ustanovil po-

ši t ív ne zákony a uvádzať ich do život** 

Tomlatleký person dismus učí, ževeäenle 

vystupuje v mene spoločného dobx*>, n D « k 

že nié Je abstraktom, ale komplexom ľud-

ských oaôb, ktoré majd konať v mi lade ao 

zásadami etiky, <oml etický personilizmu« 

u č í , že existencia vedenia opiera sa o 

prirodzený zákon, ale Že spôsob jeho usta-

noveniu Je v značnej miere ľubovoľný a to 

natoľko, že neexistuje žiadne absolútne 

dokonalé zriadenie, ale Že rôzne zriadenia 

mftžu saukázať a, o n jlepňie v závislosti 

od okolnosti* 

Podľa tomizmu je vedenie prvkom, k%»rý 

dáva spoločnosti obsah, a to onganizéolui 

k členom spoločnosti aá sa tak ako akt 

k potencii* Principiálne je možný at v , 

v ktorom daná spoločnosť nemé vedením vý-
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rezne vyčlenená (napríklad národ, ktorý 

nemá Stát)| ale nejaké stredisko dáva-

júce viac alebo menej dokonale smer ľhd-

akej Jirmonti je pre k* f'dl spoločnosť 

podstatné* á tono vyplýva, že vedenie ja 

v podstate niečím prirodzeným, opierajú-

cim aa o prirodzený zákon a teda nakoniec 

o myseľ 9obaj v tom zmysle tomlzmua vy-

kladá vetu "vláda pochádza od Ooh&*. Na-

proti tomu spôsob ustanovení > vedenia nie 

je predpísaný prostredníctvom ľudskej pri-

rodzenosti. Tiež nie Je v ľudskej prirodze-

nosti nič také, čo by, podľa toslzau, na-

riaďovalo považovať napríklad parlawmtárno 

zriadenie za mJlap.liu formu zriadenia a nie 

autokratická. Tomiamus učí, že v tomto oh-

ľadO nejestvuje nezlýhá vejúci recept. 

takáto je, v najvšeobecnejších obrysoch, 

učenie t omia tichého personalizmu. Vyplývajú 

z neho početné a dôležitá dôsledky. 

Á teda, ak jedinými substanciami v spoloô-
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Hosti mi jednotliví Pudla, tak spoločnosť 

nie Je mýtickým • sebe Jestvujúcim bytím, 

ale je Jednoducho komplexom ľud akých osôb. 

Ak je pravda, že spoločnosť nie je oso-

bou, t k národ nie je nesmrteľný, "nábo-

ženstvo* národa s 5 tá tu Je ssor^lnyii seft-

myslo®, ponižuje človeka. 

»k je pravda, že spoločnáa$ je reali-

tou, tnk závislosť človeka od spoločnosti 

je faktom, .sociologická metóda má opodstat-

nenie. 

hk Je pravda, že cieľom spoločnosti je 

človek, tak komunizmus „e nepravdou, co-

ei&Lizmus je nepravdou, používanie človeka 

ako nástroja je zločinom. 

Ak Je pravda, že človek je spoločenskou 

bytosťou, tak pozitívny zákon má opodstat-

nenie* 

«k je pravdou, že materiálne dobrá sú 

spoločná, tak vlastník je len správcom spo-

ločného dobra, môže podliehať v tomto «pra-
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vovoní kontrole spoločnosti, môže byt? 

ohraničený vo svojej pdífobnoisti* 

Je pravda, ftc Človek ná pravo na 

vlastníctvo, tak existencia proletariáte 

J© šlo®, preberanie «eláh© vlastníctva 

štátom Je omylom, 

Ak j© pravda, i© práca tvorí osobný 

i spoločenský akt, tak liberálna ekonomika 

je nepmvdou, spoločnosť má právo r o l o v a ť 

podmienky práce* 

Ak je pravda, Že existuje anohosť spo-

ločenstiev, t k sústredenie vftfttkto© v ru-

kách štátu Je omylom, autonómia menáíeh 

spoločenstiev je žladitca, 

Týiato sa konči náčrt najdôležitejších 

učení tomiatickej (llosofie* 
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tých, ktorí začínajá fttúdium tomizmu, 

treba Tftvmtt 1) pred príručkami, 2} pred 

Sít ním textu e v. Tomáäa bez komentár j. 

ríročlek existuje množstvo, ale autoro-

vi týchto poznámok nie je známa end jedna, 

ktorá by spíBela úlohu uvedenia moderného 

svetského Čitateľa^ text sv. 'fomáäa bez 

komentára obyčajne sa ukáže ako dplne nee-

rozuailteln; í tým viac, ak ním bude preklad) 

a Čitateľa odradí. Rovnako al® jestvujúce 

príručky tak aj text bez komentáru m&žn 

dať začiatočníkovi celkom opačný obraz to-

mizmu. 

Nasledujúea metóda dala v praxi dobré 

výsledky» 1) Utvára t? malé skupiny í tomie-

tlefcé krúžky), 2) Val a* za základ krátky 

výklad tealsau, napríklad tento, alebo 

jedmi z ' nglickýe h prác, ktoré až Šalej 

menované v odstavci "ívodj v&eobecné prá-

ce". » ako komentár ku každej kapitole 
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použi f jed u z podrobnejších prác m d»-

nú téau, 4) Práca prebi aha tak, že váetci 

členovia skupiny ddkl ^dne čítajú a premýá-

f aj S zákl áný text, satlal do jeden z nich 
j 

(ten, ktorý Je na rade) pripravuje prehĺbe-

ný referát o danej téme, jednom stret-

nutí v podatite netreba diskutovať viac 

než o Jednom bode* 

Treba povedať pár slov o prí stupe toho, 

ktorý Študuje tento predmet a o duchu, v 

ktoroffl má št dium prebiehať, rofeeorl 

hl a tér la filozofie zvykli učiť, Že nie je 

aoftná skutočne j ochoplť žiadneho mysli taPa 

bez avm/Mítle voči nemu a bez predpokladu, 

že Jeho myšlienky tá trefná. !4iž takýto 

prístup a • tým viac vyžaduje od katolíka? 

ktorý Študuje sv. Tomááa. "Kritický* prís-

tup v zlom význame tohoto slova bol by tu 

íplný® nepochopením! čitateľ totiž «usí 

pamStaf na to, Že má do činenia a Jedným 

U N ,JVMČ Hel* myslite lov, akého kedy JUd-

atvo vydalo, dokonca viac, že sv. Xomái 

preto z ujím< taká miesto v Cirkvi, lebo 
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srostredníctvom neho "niečo väčšie než 

nM Tomáš m prihovára". Začínajúci to-

aleta urobí teda dobre, ak ea predovšet-

kým vymmoši o pochopenie sv. A oaá I • a —člo-

veka i tu môže poslúžiť, okrem literatúry 

nižšie podanej v odstavci "tfvod", ti ež 

pekné dielko tf. JU Cheatertonat t. Thomae 

Äcuinaa, Lnndon, 1 9 4 a Šalej, keB a stret-

ne s ťažkosfani, nebude obviňovať tomi83*18 

ale samého seba, svoje nepochopenie, -by 

bolo nožné pochopiť sv* Itoaáša, je potreb-

né, dokiaľ sahlboko nevošlo do jeho myšlie-

nok, prijať postoj žÍskaj fe tento po a to j 

netalzne po dosiahnutí pochopenia, o čo® 

sa wožno presvedčiť na náklade niekoľko 

storočnej praxe* 

Bolo by však slé, keby začínajúci toale-

te chápal túto pripomienku v tom zmysle, že 

by smeli naspamäť vety prečítané v textoch, 

hoci la nerozumie alebo nerozumie ich dôvo-

dom. Takýto prístup nie je hodný tomlntu. 

Tenista, aj začiatočník, musí si pri každom 

texte dávať dve otázky* l) čo to znamená?, 
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2) prečo to tak je? 31 skus la sa siusí niesť 

okolo týchto dvoch otázok s nesmie sa kapi-

tulovať, cSoklal sa na ne nenaSla odpoved. 

A| keS kolektívne dal Íle skupiny neprinies-

lo Žiadaný výsledok, je možné pokladať o 

vysvetlenie znalom*. nie vtedy treba o to 

žiadať - obracajúc san-* mm známeho toailatu, 

idéiuii do redakcie katolíckeho fiasoplsu a pod. 

Celé predchádzajúca práca má za ciel umož-

niť začínajúcemu čítanie textu sv. foaáfta 

v originál e alebo v dobrom preklade (existu-

je napríklad verný pretlod obidvoch ' 3úam" 

v anglickom Jazyku). Kto to dosiahol, ten 

týato objavil obrovskí! oblasť, z ktorej bu-

de čerpať počas celého života v každodennom 

Čítaní radosť a duchovnú silu. treba patrif 

k tým, ktorí to zakúsili, aby bolo možné po-

chopiť, aké to je, a ako námaha, potrebné m 

otvorenie tomlzmu pred nami, utonásobne sa 

vypláca. 

Ďalej podáme niekoľko bibliografických 

odkazov. i- ÉH í Ä ÉÍ práce ad označené hviezdič-
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kou. l ser aé od n použitie polskýa čita-

teľom VO Veľkej Británii alebo v Spojene* 

Štátoch, J lebo pre takéhc, ktorý roztmia 

po flQglickyt preto podaná litarablra je tak-

mar výlučne mglieká. Podané ad aj niektorá 

élelu zo akôr úbohej poľskej tsmintickej 

liter \ťiryt ako aj zopár dOležltých neatec-

kých « francúzskych prác, ktorých aqgllská 

preklady nie aú iutorovi znáae, 

BlbUu,., n Bocheňski. I . Ä . . 0 . ŕ.t 

Jto»c^el'.?cVie rhilofíonhie der Geätenv '.rtŤ Bern. 

1947 (el«a.) - tlandonnet. P». 0 . P. e t Paz-
trez, J. í aibllo^r rhie thp»l«tf. La ailc-

noir. 1923 (vyše 11 000 titulov). - Deurke, 

V. IŽtf^lUfi P^v y / O-iViy.-

Bibliografickí sprievodcovia (jediní svojho 

í luhu) t .y ser, P . , O. P,» Y M . • Min 

h j Thnnln-lli ©ba v biblioir ahl.-che 

i l fal, t herauagestelt, 

I. U. BocheÄakl, Bern, Francke. 

> Kowalakl, K. (bla-
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feap) s i, Krlm % 
Twn-.'ň* Tt ?« - ©renisekl., »%t Mľ" 

at> frfffilMf preložil J. F. S | » 

I n), äoodon. 19*>. - ayateunn, -.i aumas 

, ujpag (preložil V. ichel), tfcw iorfc, 1930. -

8ertillanÉ?e», 0 . ľ.t 'iftffaag, ^ j f t f l 

(preložil 0 , astru tb*r), Lendon, « -

feim, 0 . , 0, P* i fftiJhflMtj ^oäen, 

1940, - D'-.rey. K C . , ti. J . i lho*saS juinaa, 

Union, 1950, 

f.^T.T . . m i l í . J JUMVIÍ. Kritický text vo 

vydaní I<eeaiifft Hana 1H8 bnn, príručné v y 

a -nie (manuál), Torino, 1948. ffa trfau Jest-

vn,1e vy "e 10 ré»nyeh5 vo všeobecnosti dobrých 

vydaní. - Text f*B«my treba čítať stále a ko-

mentárom, najlepší Farrell. 0 . . *» ^ jsar 

jpanlfrn, to thg,, mňä* York, 1941 nn í 4 die-

ly), Vydanie nákladom -Lp Hevue dea Jeunes* 

^iris, 19?? rm. (doter « 46 dielov - oboíthu-

je lobrý ta frenedseky preklad a komentár* 

Vydanie nákladom ^íflgj&kftm.Jft';Ui 



- -

(Ueb. durch dl© iíottinikaner a. ;Jenedikti-

ntr u. >mif»t ln»r ^eutochlands u . Qes»-

terrelcba), iialsburg, 1934 nn v dosial 

17 dielov), je podobný nemecký prekl d 

a komentár {obšírnejší, v© všeobecnosti 

le?äí>. - /©íaký preklad nejestvuje* 

iU .Uú-ii-:. Mmrltain, «?*s n Introdua-

tiftB M ; prel ožil 

kln), Uridon, 1950, - K tcnau: ťholoo, 0 . 

if.MMBftg "fffiltato, L©ndon, 1957. • 

Tfcompaon, W. ft,, * . R. ^jeapt 

ftgjflfln. ^ n ^ Uwdon, 19 >7. - fe»rit <in, 

J.í TfíWfflm (preložil J . F. h©ed), Lon-

don, 193J. (iosri tiež nižSiet Plurulia-

eua). 

UJJK „j^ijU.,. .%ies nvaki, it.1 

•ubiln, 1948. * «ait, Ontolomiqf 

192i, - Uarltain. J . l . nrefac© to p j t ^ 

phyaica, Lonrton, 1939. - M a — g , d. äsl», 

0. F, t ž^a aafň fog *tlfftlgWI» f reitíUTE, 

1949 t najlepšia práca), - ttmrltain, J*t 

Dsgr»»fl af (preložil M* d «son) , 



hmloa* - Gilooa, Letra at lesaanc®, 

Paril, 194©. 

tíirplgwi-l^pwigí i 0» 

«-.: iSj,our Farl», 19- 3 (viac vydaní) 5 -

Ma^ctól, a. U » *n:1« 1943 

Cn J i « p M i pr*fe a, sutor nia j* katolík). 

S Ä E m ä E ä * ftamtefr?. ssqm-

gálova í. diely), 19il/>«. » 

matusska, J.t U diely), 

ijublln, 1947. - í^oolan, „ , á r U ^ ^ V í,or 

fbe Laa«upf Bablia, 1944. ** Brennan, S, 

oruniackl, J . , 0 . F.* Katolícka 

1V4ÍI í 3 diely, 

nqglcpťlapráeo). - Vare*, a . , 0 . f ,t . or-da 

MlgiUreHl ¥Hiiilttttedtn, l t l ® , - Keane, H * , 

b. - Gilaon, M*» 

J4Xfr ^ P l * # l o H i l I*. H » W.:S3Pd), 
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jj&a..* Intern. Union of *ciol 

i^fmi . gf 'rtapjpiUfit 

Oxford, 1951. - Marltain, J.t Tha iO/fe^ 

of London, 1944. - Marltain, J . s 

>'raertoo In ti. a ^odcrn a r ^ 1 preložil 

<• 6 u l l i v m ) , London, 19>9. - ižughea, 

p. t i^e orfrr* &Yat«» 

^uaidEt, london, 1^4 J. 
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