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SVARSTYTI KLAUSIMAI APIE BLOGÁ
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PIRMAS KLAUSIMAS

ÁVADAS: APIE KEISTÀ IR GLUMINANTÁ KLAUSIMÀ
Ankstesniuose ðeðiuose þurnalo numeriuose nagrinëjome penktojo Baþnyèios Daktaro 1 Tomo Akvinieèio Teologijos sumos traktatà Apie pasaulio sukûrimà. Jame autorius pasakojo, kaip ir kodël Dievas ið
nieko kuria pasaulá ir jame esantá blogá. Kadangi blogio klausimas itin keblus ir ne maþiau ádomus, nutarëme atidþiau paþvelgti á Akvinieèio traktatà Apie blogá, visà skirtà blogio problemai: pradedant blogiu
apskritai ir baigiant demonais. Planuojame iðversti ðio traktato pirmojo klausimo skyrius (artikulus), juos
publikuoti ir nagrinëti ðiame bei kituose keturiuose þurnalo numeriuose. Traktatas Apie blogá  tai Akvinieèio pateikta kolektyviai svarstytø klausimø raðytinë ataskaita. Ið viso joje yra ðeðiolika klausimø ir ðimtas vienas artikulas.
Istorikai pasakoja, kad XII a. ir XIII a. universitetuose vieðas (paprastas arba iðkilmingas) arba uþdaras (in scholis) klausimø svarstymas buvo viena ið svarbiausiø akademinio gyvenimo veiklø. Jo svarbà
liudija tai, kad tiek pirmas didelis Akvinieèio veikalas Petro Lombardo sentencijø komentaras, tiek didysis sisteminës teologijos veikalas Teologijos suma paraðyti disputo, t. y. pro et contra, forma. Disputà
organizuodavo, jam vadovaudavo ir jo turiná raðtu iðdëstydavo magistras. Manoma, kad renginys paprastai, nors nebûtinai, trukdavo du vakarus. Pirmojoje renginio dalyje á magistro iðkeltà klausimà bûdavo pateikiami prieðingi atsakymai. Gyvoje diskusijoje, kurios jokia raðytinë ataskaita negalëtø adekvaèiai perteikti, prieðtaraujantysis, arba oponentas (opponens), iðsakydavo savo argumentus, nukreiptus
prieð numanomà paties magistro atsakymà, o atsakinëjantysis, arba respondentas (respondens), bet ne
magistras, pateikdavo jiems prieðingus argumentus. Magistras dalyvaudavo diskusijoje ðen ir ten ásiterpdamas, patikslindamas tai vienà, tai kità teiginá arba sampratà. Diskusijos turiná uþraðinëdavo stenografai (notarii). Antrojoje renginio dalyje magistras iðdëstydavo vadinamàjá determinatio magistralis, kuriame ne tik pateidavo savo sprendimà, bet ir nurodydavo prieðingø argumentø tiesos sandus. Rengdamas
galutinæ svarstyto klausimo redakcijà, magistras galëjo savo nuoþiûra kai kà pakeisti arba papildyti. Kur
ir kada Tomas Akvinietis svarstë traktato Apie blogá klausimus, bendros nuomonës nëra. Vieni tyrinëtojai, pvz., P. Mandonnet, R. A. Gauthier ir J. A.Weisheipl, mano, kad Romoje 12661267 m.2; kiti, pvz.,
J.-P. Torrell ir F.Fiorentino,  kad 12681270 m. Paryþiuje3.
Dail. Beato Angelico
RAKTAÞODÞIAI: blogis, kas nors, daiktas, esmë, esinys, semantinë funkcija, transcendentalija.
KEY WORDS: evil, something, thing, esence, being, semantic function, transcendentalia.
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KLASIKA
Traktatas pradedamas labai trumpu ir ne maþiau keistu klausimu: an malum sit aliquid? Ankstesniuose savo veikaluose Akvinietis to paties klausia kitaip. Savo pirmajame didelës apimties darbe Petro
Lombardo sentencijø komentaras klausimà formuluoja ðitaip: Utrum malum sit quoddam ens positivum4,
ar blogis yra kaþkoks teigiamas esinys; Sumoje prieð pagonis árodinëja quod malum non est aliqua essentia5, kad blogis nëra kokia nors esmë; Teologijos sumoje klausia utrum malum sit natura quaedam6,
ar blogis yra kaþkokia prigimtis.
Sakoma, kad teisingai suprasti klausimà  tai gauti pusæ atsakymo. Bet suprasti an malum sit aliquid? anaiptol nëra paprasta. Pirmasis þodelis an keblumø nekelia. Jis yra paprasta klausiamoji dalelytë
ar. O ðtai dël antrojo þodþio malum kyla abejoniø, ar jis yra daiktavardis, ar bûdvardis: juk visi bevardës giminës malum linksniai gali reikðti tiek blogá, tiek blogà. Tad ko klausiama? Jungtis sit ir vardinë
tarinio dalis aliguid á ðá klausimà atsakyti nepadeda: juk galima klausti, ar blogis yra aliquid, ir galima
klausti, ar blogas yra aliquid.
Jei kas nors iðtaria þodþius, ar tas (mûsø nagrinëjamu atveju  tai blogis arba blogas) yra..., tai po
jungties paprastai tikimasi daiktavardþio, bûdvardþio, asmeninio arba parodomojo, apibrëþiamojo ávardþio. Taèiau aliquid yra neapibrëþiamasis, neþymimasis7 ávardis, lietuviø kalboje turintis dvi formas 
kaþkas ir kas nors. Jis sudarytas ið neapibrëþiamojo, atskiriamojo ávardþio alius (kitas) dalelës ali- ir
neþymimojo ávardþio quis (kas). Tad norint aliquid prasmæ adekvaèiai perteikti lietuviø kalba, reikëtø
sukonstruoti vertiná  kitaskas. Bet jis nekaip skamba ir neaiðku, kaip já reikëtø kirèiuoti, be to, þodynas
vietoj jo siûlo jau minëtus kà nors ir kaþkà. Su þodynais bûtina skaitytis, todël reikia patikrinti, kaip
siûlomi ávardþiai atitinka aliquid, arba kitasko, prasmæ.
Pirmiausia palyginkime visø trijø ávardþiø semantines funkcijas. Remiantis jau minëtomis aliquid
sandaros dalimis, galima teigti, kad jis atlieka neapibrëþiamàjà ir atskiriamàjà funkcijà. Atskiriamieji
ávardþiai nurodo neapibrëþtus, bet vienas nuo kito atribotus daiktus ar ypatybes8. Pastaràja funkcija
aliquid skiriasi nuo ávardþio kaþkas, nes ðis ne atriboja, o nurodo daiktà ar ypatybæ kaip neþinomus
kalbanèiajam9. Tai rodo jo iðplëstinës formos: kaþin kas, neþinia kas. Dël atribojimo ir neþymëjimo
funkcijø skirtingumo aliquid versti á lietuviø kalbà ávardþiu kaþkas bûtø nepakankamai tikslu.
Neapibrëþiamasis ávardis kas nors taip pat priskiriamas neþymimøjø ávardþiø reikðminei grupei10.
Vis dëlto, atkreipus dëmesá á tai, jog modifikuojamoji dalelytë nors yra iðskiriamoji, rodanti, kad kalbama apie tai, kas atribojama ir iðskiriama ið keliø dalykø ar visumos11, galima suvokti, kad ði ávardinë
samplaika, be neþymëjimo funkcijos, atlieka dar ir atskyrimo funkcijà. Todël atrodo, kad ji yra tikslesnis aliquid atitikmuo. Tikslesnis uþ jà galëtø bûti vertinys kitaskas, bet uþ jo vartojimà neatleistø kalbininkai, ir bûtø teisûs. Vis dëlto, skaitant Akvinieèio teksto vertimà, pravartu nepamirðti, kad ávardis
kas nors èia turi kitas kas prasmæ.
Iðsiaiðkinus vieno lotyniðko ir dviejø lietuviðkø ávardþiø skirtingumus ir pasirinkus tinkamiausià ið
visø galimø (kaip mums atrodo) vertimo variantà, reikia atidþiau paþvelgti á tai, kas juos sieja, bûtent á
neþymimàjá ávardá kas, tiksliau, á jam teikiamà ypatingà svarbà. Akvinietis jà nusako tokiais þodþiais:
kadangi tai, dël ko daiktas priskiriamas jo paties giminei ar rûðiai, yra tai, kas þymima apibrëþimu,
rodanèiu, kas yra tas daiktas, todël filosofai vardà esmë pakeitë vardu kasybë [...] kasybës vardas paimamas ið to, kas þymima apibrëþimu12. Ðitaip kuklus ávardis kas tampta neatskiriamu esmës palydovu, ir mes galime pasidaryti tolesniam nagrinëjimui svarbià iðvadà, jog formuluodamas klausimà  ar
blogis/blogas yra kas nors?  Akvinietis kartu klausia apie daiktà, esmæ ir apibrëþimà. Vadinasi, jis klausia
ne apie blogà, o apie blogá, arba, jei klausia apie blogà, tai bûtent kaip apie blogá. Tad Tomo Akvinieèio traktato Apie blogá pirmàjá klausimà lietuviø kalba suformuluosime taip: ar blogis yra kas nors?
Tokia klausimo formuluotë glumina. Juk jeigu kà nors jau ávardijome kaip blogá, tai kam klausti, ar
jis yra kas nors, nes aiðku, kad tas kas nors yra blogis. Nebent bûtø galima klausti, ar blogis yra dar kas
nors be to, kad jis yra blogis. Taèiau Akvinietis klausia bûtent taip: ar blogis yra kas nors; predikatu
klausia atsakymo á subjektu jau atsakytà klausimà. Kaip èia neprisiminti garsiosios Liudwigo Wittgensteino sentencijos ið Tractatus Logico-Philosophicus, kad dauguma sakiniø ir klausimø, paraðytø apie
filosofinius dalykus, yra ne klaidingi, o beprasmiai, ir su ja susijusios iðvados: negalime atsakyti á tokio pobûdþio klausimus, galime tik teigti, kad jie yra beprasmiai13. Tad gal reikëtø Akvinieèio klausimà pripaþinti beprasmiu ir padëti taðkà.
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Loginio filosofinio traktato (pirmà kartà publikuotas 1921 m.) autorius tokiam poelgiui tikriausia pritartø: Apie kà negalima kalbëti, apie tai reikia tylëti14. Bet Filosofiniø tyrinëjimø (darbas pirmà kartà
publikuotas jau po Wittgensteino mirties 1952 m.) autorius veikiausiai patartø tyrimà tæsti ir iðsiaiðkinti,
koká kalbos þaidimà Akvinietis þaidþia. O perprasti kalbos þaidimà  tai paþinti jo árankius ir suprasti
jø panaudojimo taisykles.
Mes jau tyrëme tuos negausius árankius, kuriuos Akvinietis panaudojo formuluodamas pirmàjá traktato Apie blogá klausimà. Bet veikiausiai to tyrimo nepakanka, nes mums vis dar neaiðku, ko ið tiesø
tuo klausimu klausiama. Tikriausiai tuos árankius mes dar nepakankamai paþástame, nes neþinome, kokiø taisykliø laikantis jie naudojami. Labiausiai mus glumina ávardis kas nors. Ið klausimo  ar blogis
yra kas nors?  formuluotës galime spëti, kad Akvinietis savajame kalbos þaidime ðiam ávardþiui teikia
daug didesnæ reikðmæ negu mums áprasta. Todël klausimas mums atrodo keistas.
Filosofiniuose tyrinëjimuose Wittgensteinas pataria: Filosofuojant daþnai naudinga sau pasakyti: kaþkà
pavadinti  tai tarsi uþkabinti daiktui lentelæ su vardu15. Ávardijimas yra kaþkas panaðu á lentelës su
vaizdu prikabinimà prie daikto. Tai galima pavadinti pasiruoðimu þodþio vartojimui16. Tad jei mums
neaiðku, kaip þodis kas nors vartojamas Akvinieèio suformuluotame klausime, tai verta pasiþiûrëti, kokiam daiktui jis pirmiausia uþkabina lentelæ su ðiuo ávardþiu.
Vienà ið pirmøjø savo filosofiniø traktatø Apie esiná ir esmæ Akvinietis pradeda teiginiu, kad esinys
ir esmë yra tai, kas protu suvokiama pirmiausia17. Mes jau minëjome, kad su esme kas nors susijæs per
pirmàjá savo samplaikos sandà kas. Bet esmë nëra pats pirmasis protu suvokiamas dalykas: esinys pirmesnis uþ jà. Kaip kas nors susijæs su juo? Atsakymo á ðá klausimà reikia ieðkoti jau kitame, truputá
vëliau raðytame traktate Apie tiesà, kurá, prieðingai negu traktatà Apie blogá, Akvinietis pradeda labai
aiðkiu klausimu Kas yra tiesa? Aiðkindamas ðá klausimà, jis vël gráþta prie esinio kaip to, kà protas
suvokia pirmiausia ir kuriame iðtirpdo visas sàvokas18. Tos sàvokos iðreiðkia esinio esaties (buvimo) bûdus, pavyzdþiui, substancija iðreiðkia savarankiðkà esatá, o akcidencija  priklausomà. Ðios ir panaðios
sàvokos þymi vertikaliàjà, hierarchinæ esaties plotmæ. Horizontaliàjà esaties plotmæ þymi kitos sàvokos.
Bûtent tarp jø matome mus dominantá ávardá. Akvinietis jas iðvardija ðia tvarka: pats esinys (ens), daiktas (res), vienis (unum), kas nors (aliquid), tiesa (verum), gëris (bonum). Esinys iðreiðkia esaties (buvimo)
aktà; daiktas  esinio esmæ; vienis  nedalomumà; kas nors  atskirumà; tiesa  esinio ir proto atitiktá;
gëris  esinio ir valios atitiktá. Ávairiuose savo veikaluose Akvinietis ðias sàvokas apibûdina kaip pranokstanèias (transcendens) deðimtá Aristotelio predikamentø, arba kategorijø. Todël vëliau kiti màstytojai jas pavadino transcendentalijomis19.
Dabar aiðku, kad Akvinieèio kalbos þaidime kas nors yra ne ðiaip sau kuklus neapibrëþiamasis ávardis, o ypatingai sàvokø grupei priklausanti, neribotos apimties sàvoka, arba transcendentalija. Ji neatskiriamai susijusi su esiniu, o per já  su daiktu, tiesa ir gëriu. Vadinasi, klausti apie kà nors  tai kartu
klausti apie atskirà esatá, arba esiná; apie atskirà esinio esmæ, arba daiktà; atskirà esinio ir proto atitiktá,
arba tiesà; atskirà esinio ir valios atitiktá, arba gërá. Vadinasi, klausdamas, ar blogis yra kas nors, Akvinietis klausia, ar blogis yra esinys, daiktas, vienis, tiesa ir gëris. Laikantis jo kalbos þaidimo pasakyti,
kad blogis yra kas nors,  tai pripaþinti, kad esinys yra blogis, daiktas yra blogis, vienis yra blogis, tiesa
yra blogis, gëris yra blogis. Todël jau galime numatyti atsakymà á mus gluminusá klausimà. Ne, blogis
nëra kas nors.
Dabar, kai galime numanyti aiðkø atsakymà, klausimas neatrodo toks beprasmis kaip anksèiau. Vis
dëlto jis yra keistas. Keista, kodël Akvinietis, ankstesniuose veikaluose parodæs, kad blogis nëra realus
esinys, nëra esmë arba prigimtis (taigi ir daiktas), vëlyvajame veikale klausia, ar blogis nëra kas nors?
Gal ðitaip blogio tyrimui siekia suteikti naujà dimensijà, o gal tiesiog uþsiima plauko skaldymu siekdamas didesnio scholastinio rafinuotumo? Atsakyti á ðá klausimà paliekame patiems skaitytojams.
Gintautas VYÐNIAUSKAS
Kultûros, filosofijos ir meno institutas
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1567 m. Akvinieèiui ðá vardà suteikë popieþius
Pijus V. Tad praëjus beveik trim ðimtams metø

LOGOS 46

2006 BALANDIS  BIRÞELIS

po mirties, Akvinietis tapo penktuoju Katalikø
Baþnyèios Daktaru. Kiti keturi  tai Ambrazie-
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jus (337397), Jeronimas (347420), Augustinas
(354430) ir Grigalius Didysis (540604). Dvideðimèia metø vëliau Baþnyèios Daktaro vardas
buvo suteiktas Akvinieèio amþinikui, pranciðkonø teologui Bonaventûrai ir tik 1931 m.  Akvinieèio mokytojui Albertui Didþiajam. 1970 m.
ðis vardas buvo suteiktas dviem moterims mistikëms  italø dominikonei Kotrynai Sienietei
(13471380) ir ispanø karmelitei Teresei Avilietei (15151582). Baþnyèios Daktaro vardas suteiktas daugiau negu dviem deðimtims asmenø.
Þr. J. A. Weisheipl. Friar Thomas DAquino: His
Life, Thought, and Work.  New York, 1974,
p. 363364.
J.-P. Torrell, Tommaso dAquino. Lhuomo e il
teologo, a cura di Pasquale Giustiniani e di
Giovanni Matera.  Cassale Monferrato, Piemme, 1994, p. 232.
Thomas Aquinas. Scriptum super libros sententiarum, liber secunda, distinctio 34, questio 1,
articulus 1.
Thomas Aquinas. Summa contra gentiles, liber
tertius, cap. VII.
Thomas Aquinas. Summa theologiae, prima
pars, questio 48, articulus 1.
Terminà neþymimasis èia dera suprasti su iðlygomis, antraip neþymimasis ávardis pats save
neigtø: juk þodis, kuris nieko neþymi  joks þodis. Viduramþiø modistinës (filosofinës) gramatikos atstovai kaip klaidingà neigë Prisciano autoritetu grindþiamà nuomonæ, kad neapibrëþiamieji ávardþiai yra tuðti ir beverèiai. Jie argumentavo taip: Toji nuomonë yra klaidinga ir
melaginga, nes þymëjimo bûdas numato þymimàjá, kaip daikto savybë ið anksto numato patá
daiktà, vadinasi, [ne tik parodomasis ir santykinis ávardis] turi þymimàjá. Thomas de Erfurt.
De modis significandi sive grammatica speculativa, ed. Fr. M. Fernandez Garcia.  Florence, 1902, XXIV, 42.
Adelë Valeckienë. Funkcinë lietuviø kalbos gra-
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matika.  Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas, 1998, p. 141.
Ten pat, p. 140.
Dabartinë lietuviø kalbos gramatika.  Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijø leidykla, 1996, p. 257,
268.
Ten pat, p. 434.
Tomas Akvinietis. Apie esiná ir esmæ. Apie tiesà. Apie intelekto vienovæ prieð averoistus. 
Vilnius: Logos, 2000, p. 6.
L. Vitgenðteinas. Rinktiniai raðtai.  Vilnius: Mintis, 1995, p. 59, 4.003.
Ten pat, p. 112, 7.
Ten pat, p. 125, 15.
Ten pat, p. 131, 26.
Tomas Akvinietis. Apie esiná ir esmæ. Apie
tiesà. Apie intelekto vienovæ prieð averoistus,
p. 4.
Ten pat, p. 58.
Transcendentalijomis vadinamos neribotos apimties sàvokos, analogiðkai reiðkianèios visuotinius
esaties aspektus. Pirmasis poþymis jas skiria nuo
universalijø arba bendrøjø sàvokø, antrasis 
nuo empiriniø ir formaliøjø mokslø sàvokø. Tai,
kad ðios transcendentalijos reiðkia esaties aspektus ir yra jø paþinimo priemonës, jas atskiria
nuo Kanto transcendentalijø, kurios reiðkia ne
paþinimo objektus, o apriorinius paþinimo bûdus. Transcendentalijø kaip ypatingø filosofijos
sàvokø teorija yra mûsø laikø kûrinys. Taèiau
pamatus jai padëjo ikisokratikai, o metmenis sukûrë Aristotelis ir Tomas Akvinietis. Tos sàvokos
pavadintos transcendentalijomis, nes jø apimtis
pranoksta deðimties Aristotelio kategorijø apimtá.
Viduramþiais jø svarba pirmiausia pradëjo ryðkëti Aleksandro Halieèio ir Alberto Didþiojo raðtuose. Dël transcendentalijø skaièiaus ir funkcijø pasisakoma ávairiai. Jø svarbà pabrëþia
ðiuolaikiniai tomistai. Nors Akvinietis sukûrë
transcendentalijø teorijos metmenis, taèiau, atrodo, jos nebuvo jo dëmesio centre.

PIRMAS ARTIKULAS
Klausimas yra apie blogá. Ir pirmiausia klausiama, ar blogis yra kas nors.
Ir atrodo, kad yra.
1. Juk visa, kas sukurta, yra kas nors. O blogis yra tai, kas sukurta, nes Izaijo knygoje sakoma: Að esu Vieðpats sudarantis taikà ir kuriantis blogá (Iz 45,7)1. Vadinasi, blogis yra kas nors.
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2. Be to, abi prieðybës yra kas nors prigimtyje, nes prieðybës priklauso tai paèiai
giminei. Bet blogis yra gërio prieðybë, nes Eklezinëje knygoje sakoma: pikta yra
gero prieðybë (Sir 33, 14). Vadinasi, blogis yra kas nors.
3. Bet [mokytojas] sakë2, kad abstrakèiai suvoktas blogis yra ne prieðybë, o stoka. Taèiau konkreèiai suvoktas blogis yra prieðybë ir kas nors.  BET yra PRIEÐINGAI, nes niekas nëra kitam prieðingas tuo, kuriame drauge su juo yra. Juk
juodumas kaip spalva neprieðinamas baltumui kaip spalvai. Bet tame, kuris pajungiamas blogiui, blogis yra kartu su gëriu. Vadinasi, blogis tuo, kuriame yra
kartu su gëriu, gëriui neprieðtarauja, bet [prieðtarauja] paèiu savo blogumu. Tad
blogis tiek, kiek jis yra blogis, yra kas nors.
4. Be to, formos ir stokos prieðprieða yra gamtoje. Taèiau nesakoma, kad gamtoje
blogis prieðinamas gëriui, bet tik dorovëje, nes èia blogis ir gëris yra prieðybës
ir turi nuo jø priklausomà dorybæ ir ydà. Vadinasi, blogio ir gërio prieðybë suprantama ne pagal stokos ir turëjimo prieðprieðà.
5. Be to, Dionisijas3 ir Damaskietis4 sako, kad blogis yra kaip tamsa. O traktato
Apie sielà antroje knygoje5 raðoma, kad tamsa prieðinama ðviesai. Vadinasi, blogis prieðinamas gëriui ir nëra tik jo stoka.
6. Be to, Augustinas sako, kad tas, kuris jau kartà yra, niekada visas nepasitraukia á nebûtá. Tad jei oras yra saulës apðviestas, tai toji, ore sukurta ðviesa ne
visa nustoja buvus, ir negalima pasakyti, kad ji pasislepia savo pradmenyje.
Vadinasi, subjekte pasilieka kuri nors jos dalis, todël [subjekte] yra tarsi netobula tvarka ir ji vadinama tamsa. Vadinasi, tamsa yra tai, kas prieðinga ðviesai, o ne vien stoka. Ir toks pat yra blogio ir gërio santykis. Todël blogis nëra
tik gërio stoka, bet yra jo prieðybë.
7. Be to, tarp stokos ir turëjimo nëra vidurio galinèiame priimti [akcidencijas] subjekte. Bet tarp gërio ir blogio yra tam tikras vidurys ir, kaip pasakyta Kategorijose6, ne viskas yra tik bloga arba gera. Vadinasi, gëris ir blogis prieðinami ne
kaip turëjimas ir stoka, o kaip prieðybës, tarp kuriø gali bûti vidurys. Tad blogis yra kas nors.
8. Be to, kiekvienas, kuris ardo, veikia. Bet Dionisijas traktato Apie Dievo vardus
ketvirtame skyriuje7 sako, kad blogis tiek, kiek jis yra blogas, ardo. Vadinasi,
blogis tiek, kiek jis yra blogas, veikia. Bet niekas neveikia, nebent tik tiek, kiek
jis yra kas nors. Vadinasi, blogis tiek, kiek jis yra blogas, yra kas nors.
9. Taèiau [mokytojas] sakë, kad ardymas yra ne veikimas, o veikimo trûkumas. 
BET yra PRIEÐINGAI, nes ardymas yra judinimas ir keitimas. Tad ardyti  tai
judinti. O judinti  tai veikti. Vadinasi, ardyti  tai veikti.
10. Be to, Fizikos penktoje knygoje8 Filosofas raðo, kad prigimtinis ardymas yra kaip
darymas. O kiekviename prigimtiniame judëjime yra kas nors, ko judinanèiojo
prigimtis siekia savaime. Vadinasi, ardyme yra tai, ko ardantysis ið prigimties
savaime siekia. Bet Dionisijas9 sako, kad ardyti bûdinga blogiui. Vadinasi, blogis turi tam tikro tikslo siekianèià prigimtá.
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11. Be to, tas, kuris nëra kas nors, negali bûti giminë, nes Filosofas10 sako, kad nesantis nëra rûðis11. Taèiau blogis yra giminë: juk Kategorijose12 sakoma, kad gëris ir blogis nëra giminëje, o yra kitø giminës. Vadinasi, blogis yra kas nors.
12. Be to, tas, kuris nëra kas nors, negali bûti kieno nors [rûðá] sudarantis skiriamasis poþymis, nes treèioje Metafizikos knygoje13 raðoma, kad kiekvienas skiriamasis poþymis yra vienis ir esinys. Bet gëris ir blogis yra dorybæ ir ydà sudarantieji skiriamieji poþymiai. Vadinasi, blogis yra kas nors.
13. Be to, tas, kuris nëra kas nors, negali nei didëti, nei maþëti. Bet blogis didinamas ir maþinamas: juk þmogþudystë yra didesnis blogis uþ paleistuvavimà. Ir
negalima sakyti, kad blogis vadinamas didesniu ne dël didesnio suardyto gërio kiekio, nes gërio suardymas yra blogio padarinys, o padarinys prieþasties
nei didina, nei maþina, bet prieðingai [prieþastis didina arba maþina padariná]. Vadinasi, blogis yra kas nors.
14. Be to, visa, kas bûna vietoje, yra kas nors. O blogis yra bûtent toks: juk Augustinas sako, kad tinkamoje vietoje esantis blogis suteikia daugiau þavesio
gëriui14. Ir negalima sakyti, jog tai reikia suprasti taip, tarsi blogis ðiuo poþiûriu bûtø gëris, nes blogis gëriui teikia þavesio savo prieðingumu jam, kadangi
sugretintos prieðybës labiau iðryðkëja15. Todël blogis kaip blogis yra kas nors.
15. Be to, penktoje Fizikos knygoje16 Filosofas raðo, kad kiekviena kaita vyksta ið
subjekto á subjektà arba ið subjekto á nesubjektà, arba ið nesubjekto á subjektà,
ir subjektu vadina tai, kas parodoma teiginiu. Bet jei kas nors kinta ið gero á
blogà, nekinta ið subjekto á nesubjektà ir nekinta ið nesubjekto á subjektà, nes
ðie kitimai yra atsiradimas ir iðirimas. Vadinasi, kinta ið subjekto á subjektà,
todël matyti, kad blogis yra kas nors tikrai esantis.
16. Be to, traktato Apie atsiradimà ir iðnykimà pirmoje knygoje17 Filosofas raðo, kad
vieno ardymas yra kito darymas. Taèiau, pasak Dionisijo traktato Apie Dievo
vardus ketvirtojo skyriaus18, blogis, kiek jis yra blogas, tiek ardo. Vadinasi, blogis, kiek jis yra blogas, tiek jis kà nors daro, taigi jis turi bûti kas nors, nes
kiekvienà daromà kas nors daro.
17. Be to, geras turi geistino ir siektino prigimtá, nes pirmoje Etikos knygoje pasakyta, kad gëris yra tai, ko visi geidþia ir siekia19. Dël tos paèios prieþasties blogis turi vengtino prigimtá. Taèiau bûna ir taip, jog kas nors neigiamai paþymëtas20 ið prigimties geidþiamas, o kas nors teigiamai paþymëtas ið prigimties vengiamas, kaip avis vengia vilko ir geidþia, kad jo nebûtø. Tad gëris yra kas nors
ne daugiau, negu blogis.
18. Be to, bausmë, kiek ji yra bausmë, tiek yra teisinga, o kas yra teisinga, tas yra
gera. Vadinasi bausmë, kiek ji yra bausmë, tiek yra kas nors gera. Bet bausmë,
kiek ji yra bausmë, tiek yra blogis: juk blogis skirstomas á bausmæ ir kaltæ. Vadinasi, koks nors blogis, kiek jis yra toks, tiek yra gëris. Bet kiekvienas gëris
yra kas nors. Vadinasi, blogis, kiek jis yra blogis, yra kas nors.
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19. Be to, jeigu gerumas nebûtø kas nors, tai niekas nebûtø geras. Tad jeigu blogumas nëra kas nors, tai niekas nëra blogas. Bet þinoma, kad yra daug blogybiø. Vadinasi, blogumas yra kas nors.
20. Taèiau [mokytojas] sakë, kad blogis yra ne gamtos arba dorovës esinys, o proto esinys.  BET PRIEÐINGAI raðo Filosofas septintoje Metafizikos knygoje21, 
kad gëris ir blogis yra daiktuose, o tiesa ir melas  intelekte. Vadinasi, blogis
nëra tik proto esinys, jis yra kas nors gamtoje.

BET PRIEÐINGA
1. Yra tai, kà teigia Augustinas traktato Apie Dievo miestà vienuoliktoje knygoje, 
kad blogis nëra jokia prigimtis, bet ðiuo vardu vadinamas gërio trûkumas22.
2. Be to, Evangelijoje pagal Jonà sakoma: Visa per já atsirado (Jn 1, 3). Bet, pasak
Augustino, blogis neatsirado per Þodá. Vadinasi, blogis nëra kas nors.
3. Be to, ten pat priduriama, kad be jo neatsirado nieko, ir ðiuos þodþius Glosa aiðkina, kad nuodëmë neatsirado, nes nuodëmë yra niekas ir nieku tampa þmonës, kurie nusideda. Dël tos paèios prieþasties bet kuris kitas blogis yra niekas. Vadinasi, blogis nëra kas nors.

ATSAKYMAS
Atsakytina, kad kaip baltu taip ir blogu vadinama dvejopai. Juk vienaip pavadintà baltu galima màstyti kaip tà, kuris yra baltumo subjektas; kitaip baltu vadinamas tas, kuris yra baltas tiek, kiek jis yra baltas, t. y. pati [baltumo] akcidencija23. Ir panaðiai vienaip pavadintà blogu galima màstyti kaip tà, kuris yra blogio
subjektas24, ir jis yra kas nors; kitaip pavadintà blogumà galima suprasti kaip patá
blogá, ir jis nëra kas nors, bet yra pats kokio nors paskiro gërio trûkumas.
Norint tai aiðkiai matyti, reikia þinoti, kad kas nors ið tiesø yra geras tiek, kiek
yra geidþiamas ir siekiamas, nes, pasak Filosofo Etikos pirmosios knygos, tinkamiausiai gërá apibrëþë tie, kurie sakë, kad gëris yra tai, ko visi geidþia ir siekia25, o blogu vadinamas tas, kuris prieðinamas geram. Tad blogas yra tas, kuris prieðinamas
geidþiamajam tiek, kiek pastarasis yra siektinas. Kad neámanoma, jog toks bûtø
kas nors, parodoma trimis argumentais.
Pirma, siektinas turi tikslo prigimtá, o tikslø tvarka yra tokia pati, kokia yra veikianèiøjø tvarka. Juk kuo veikiantysis yra virðesnis ir bendresnis, tuo tikslas, dël
kurio jis veikia, yra bendresnis gëris, nes kiekvienas veiksnys veikia dël tikslo ir
dël kurio nors gërio; tai akivaizdu þmoniø reikaluose. Juk miesto valdytojas siekia
tam tikro paskiro tikslo, kuris yra miesto gëris. Bet karalius, kuris yra uþ já virðesnis, siekia bendrojo gërio, t. y. taikos visoje karalystëje. Kadangi veikianèiøjø prieþasèiø tvarkoje negalima eiti á begalybæ, o reikia sustoti ties viena pirmàja, kuri
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yra visuotinë esaties prieþastis, tai turi bûti ir visuotinis gëris, ið kurio kildinama
visa, kas gera; ir jis gali bûti ne kas nors kita, o tik tas, kuris yra pirmas visuotinai
veikiantis, nes kadangi geidþiamasis skatina siekti, o pirmas judinantysis turi bûti
nejudantis, tai bûtina, kad pirmas visuotinai geidþiamas bûtø pirmas visuotinis gëris ir kad visi veiktø jo siekdami. Todël, kaip visi daiktai turi atsirasti ið pirmosios
visuotinës buvimo prieþasties, taip ir visi daiktai turi atsirasti ið pirmo visuotinio
gërio. O tai, kas atsiranda ið pirmo visuotinio gërio, gali bûti tik paskiras gëris,
kaip tas, kuris kyla ið pirmosios visuotinës esaties prieþasties, yra tam tikras paskiras esinys. Vadinasi, kiekvienas daiktas turi bûti koks nors paskiras gëris, kuris
tuo, kad yra, negali bûti prieðinamas gëriui. Todël reikia pripaþinti, kad blogis, kaip
blogis, nëra kas nors daiktiðka, bet yra kurio nors gërio trûkumas, esantis kuriame nors paskirame gëryje.
Antras argumentas atskleidþia tà patá, nes kiekvienas daiktas linkæs á jam tinkamus dalykus ir jø siekia. O tai, kas turi geistino prigimtá, turi gërio prigimtá. Todël
kiekvienas daiktas susijæs su kuriuo nors [paskiru] gëriu. O blogas, tiek, kiek jis
yra blogis, su gëriu ne siejamas, bet jam prieðinamas. Todël blogis nëra kaþkoks
daiktas. O jeigu blogis bûtø kaþkoks daiktas, tai jis nieko nenorëtø ir niekas jo nenorëtø, tad jis nieko neveiktø ir niekaip nejudëtø, nes veikiama ir judama tik norint pasiekti tikslà.
Treèiasis argumentas, grindþiamas tuo, kad esatis labiausiai turi geidþiamojo
prigimtá, irgi rodo tà patá, todël matome, kad visi ið prigimties siekia iðsaugoti savo esatá ir vengia tø, kurie jà ardo ir jiems prieðinasi, kiek tik gali. Tad esatis kaip
tai, kas geidþiama, yra gëris. Vadinasi, gëriui visuotinai prieðinamas blogis, prieðinamas ir tam, kas yra esinys. Taèiau prieðingas esiniui negali bûti kas nors.
Todël sakau, kad tas, kuris yra blogis, nëra kas nors; bet tas, kuriam atsitinka
bûti blogam, yra kas nors tiek, kiek blogis atima tik tam tikrà gërio dalá, kaip buvimas aklu nëra kas nors, bet tas, kuriam tenka bûti aklam, yra kas nors.

ATSAKYMAI Á ARGUMENTUS
Todël á PIRMÀJÁ reikia atsakyti, kad kas nors blogu vadinamas dvejopai: vienaip  absoliuèiai, kitaip  tam tikru poþiûriu. Absoliuèiai blogu vadinamas tas,
kuris yra blogis savaime; toks yra tas, kuris atima koká nors tobulumui bûtinà paskirà gërá, kaip liga yra gyvûno blogis, nes atima skysèiø pusiausvyrà, bûtinà tobulam gyvûno egzistavimui. Tam tikru poþiûriu blogu vadinamas tas, kuris nëra
blogis savaime, bet [yra] kam nors [blogis], nes atima ne tà gërá, kuris bûtinas jo
paties tobulumui, o tà, kuris bûtinas kito daikto tobulumui, pvz., ugnyje yra stoka
vandens formos, kuri ugnies tobulumui nereikalinga, bet bûtina vandens tobulumui, todël ugnis nëra blogis savaime, bet yra blogis vandens poþiûriu. Panaðiai ir
teisingumo tvarka suponuoja atskirø gerø dalykø atëmimà ið nusikaltëliø, nes teiLOGOS 46
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singumo tvarka reikalauja, kad kai kurie nusikaltëliai neturëtø gërio, kurio geidþia.
Todël pati bausmë yra absoliutus gëris, bet blogis [nusikaltëlio] poþiûriu. Sakoma,
kad toká bausmës blogá Dievas sukûrë, o taikà padarë, nes nusikaltëlis bausmës
nenori, o taikà priimantis nori taikos. Juk kurti  tai kà nors daryti ið anksèiau nesanèio. Todël sakant, kad blogis yra sukurtas, turima omeny, kad jis buvo sukurtas kaip gëris be iðlygø ir kaip blogis tam tikru poþiûriu.
Á ANTRÀJÁ atsakytina, kad gëris ir blogis teisingai prieðinami kaip stoka ir turëjimas, nes Kategorijø komentaruose Simplikijas raðo, kad teisingai prieðybëmis vadinami tie [dalykai], ið kuriø abu gamtoje yra kas nors, kaip karðtas ir ðaltas, baltas ir juodas, bet kiti, ið kuriø vienas yra gamtoje, o kitas nuo gamtos nutolæs, ið
tiesø prieðinami ne kaip prieðybës, o kaip stoka ir turëjimas. Bet stoka yra dvejopa: viena, kuri yra stokojanèiajame, pvz., mirtis ir aklumas, o kita, kuri yra stokojime kaip liga, kuri yra kelias á mirtá, ir akies uþdegimas, kuris yra kelias á aklumà. Pastarosios stokos atmainos kartais vadinamos prieðybëmis tiek, kiek jose iðlieka dalis to, ko stokojama. Ðitaip blogis vadinamas prieðybe, nes jis neatima viso
gërio, o tik kurià nors gërio dalá.
Á TREÈIÀJÁ atsakytina, kad jeigu juodumas neiðlaikytø ko nors ið spalvos prigimties, tai negalëtø bûti baltumo prieðybë, nes prieðybës turi bûti toje paèioje giminëje. Nors ta giminë, kurioje susitinka baltumas su juodumu, nëra pakankama
prieðingumo santykiui, taèiau be jos prieðingumo negalëtø bûti. Panaðiai, nors ta
giminë, kurioje susitinka gëris su blogiu, nëra pakankama prieðingumo santykiui,
taèiau be jos prieðingumo santykio negalëtø bûti.
Á KETVIRTÀJÁ atsakytina, kad dorovëje labiau negu gamtoje blogis prieðinamas
gëriui, nes doroviniai dalykai priklauso nuo valios, o gëris ir blogis yra valios objektai. Ir kiekvienas veiksmas ávardijamas bei rûðiuojamas pagal objektà. Todël valios veiksmas, kiek jis kreipiamas á blogá, gauna blogio prigimtá ir vardà. Tas blogis teisingai prieðinamas gëriui, ir ta prieðybë ið veiksmø pereina á áprotá tiek, kiek
áprantama taip veikti.
Á PENKTÀJÁ atsakytina, kad tamsa yra ne tiesos prieðybë, bet stoka; taèiau Aristotelis daþnai vartoja prieðybës vardà vietoj stokos, nes pats sako, kad stoka tam
tikru bûdu yra prieðybë ir kad pirmoji prieðingybë yra stokos ir formos.
Á ÐEÐTÀJÁ atsakytina, kad atëjus tamsai ið ðviesos, nieko nelieka, lieka tik ðviesos galimybë, kuri priklauso ne tamsai, o jos subjektui. Juk neapðviestas oras buvo tik ðviesos galimybë. Teisingai kalbant, reikëtø sakyti, ne kad yra ðviesa, yra
áþiebiama arba uþgesinama, bet kad oras yra apðviestas, yra apðvieèiamas arba ðviesa ið jo yra paðalinta.
Á SEPTINTÀJÁ atsakytina taip, kaip Simplikijas raðo Kategorijø komentare,  bûtent, kad dorovëje tarp gërio ir blogio yra vidurys, kaip tarp dorovingo ir ydingo
veiksmo yra nei geras, nei blogas veiksmas.
Á AÐTUNTÀJÁ atsakytina, kad abstrakèiai suprantamas blogis, t. y. tas, kuris yra
pats blogumas, sakoma, ardo ne aktyviai, o formaliai, bûtent taip, kaip jis pats yra
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gërio suardymas, ir kaip sakoma, kad aklumas suardo regà, nes pats yra regos suardymas arba stoka. Bet tas, kuris pats savaime yra blogas (jeigu yra toks absoliutus blogis), kà nors ardo, t. y. sugadintà veda á aktà ir padariná, ne veikimu, o neveikimu, t. y. veikimo galios trûkumu, kaip netvarkinga sëkla sukelia trûkumà atsirandant ir pagimdo apsigimusá kûdiká, kuris yra gamtos tvarkos suardymas. Bet
tas, kuris nëra be iðlygø ir savaime blogas, savo aktyviàja galia visiðkai suardo,
taèiau ne apskritai viskà, o kà nors.
Á DEVINTÀJÁ atsakytina, kad formaliai ardyti  tai ne judinti ir ne veikti, o bûti suardytam. Bet ardyti aktyviai  tai judinti ir veikti. Taèiau tai, kas tame ardyme yra ið veikimo arba judëjimo, priklauso gërio galiai, o tai, kas ten yra trûkumas, priklauso blogiui, kad ir kaip jis bûtø suvokiamas: kaip visas judëjimas ðlubuojant yra ið ëjimo galios, o [judëjimo] tiesumo trûkumas yra dël ðlaunikaulio kreivumo; ir ugnis daro ugná tiek, kiek turi tokià formà, taèiau ardo vandená tiek, kiek
pastarojo formai prideda vandens formos stokà.
Á DEÐIMTÀJÁ atsakytina, kad tas irimas, kurá sukelia tas, kuris yra absoliuèiai
ir savaime blogas, negali bûti prigimtinis, bet veikiau jis yra atkritimas nuo prigimties; bet irimas, kurá sukelia tas, kuris yra blogas kam nors, gali bûti pagal prigimtá, pvz., taip yra, kai ugnis ardo vandená, nes tai, ko ji siekia, yra paprastas
gëris, bûtent ugnies forma. Tai, ko ji siekia pirmiausia, yra uþdegtos ugnies buvimas, o antra  kad nebûtø vandens, nes to reikia ugnies buvimui.
Á VIENUOLIKTÀJÁ atsakytina, kad tas Filosofo þodis kelia keblumø, nes jeigu
blogis ir gëris nepriklauso giminei, o yra giminës, tai susvyruoja suskirstymas á
deðimtá kategorijø26. Todël, kaip raðo Simplikijas Kategorijø komentare, kai kurie,
spræsdami ðià problemà, teigë, jog Filosofo þodá reikia suprasti taip, kad gëris ir
blogis yra prieðybiø, bûtent dorybës ir ydos, giminës, bet patys yra ne prieðingoje,
o kokybës giminëje. Taèiau ðis paaiðkinimas neatrodo tinkamas, nes treèiasis narys [t. y. teiginys] sako tà patá, kà ir pirmasis, t. y. kad kokios nors prieðybës yra
vienoje giminëje. Todël Porfirijas teigë, jog kai kurios prieðybës yra vienareikðmës
ir jos yra arba vienoje artimiausioje giminëje, kaip baltumas ir juodumas yra spalvos giminëje, tai yra pirmasis Aristotelio pateikto suskirstymo narys; arba artimiausiose prieðingose giminëse, kaip skaistybë ir iðtvirkimas, kurie priklauso dorybei
ir ydai, ðis padalijimas yra antrasis [Aristotelio suskirstymo] narys. O kai kurios
[prieðybës] yra daugiareikðmës kaip gëris, kuris apima visas gimines, kaip apima
esinys, panaðiai ir blogis; todël [Porfirijas] sakë, kad gëris ir blogis nepriklauso nei
vienai giminei, nei daugybei giminiø, bet jie patys yra giminës, nes gimine galima
vadinti tà, kuris pranoksta gimines, kaip esatis ir vienis. Jamblichas pateikë du kitus sprendimo bûdus: ið jø vienas  kad gëris ir blogis vadinami prieðybiø giminëmis, nes kiekvienoje prieðybiø poroje viena yra stokojanti kitos atþvilgiu, kaip
juodumas  baltumo atþvilgiu ir kartumas  saldumo atþvilgiu; ir ðitaip visos prieðybës tam tikru bûdu yra redukuojamos á gërá ir blogá, nes kiekvienas trûkumas
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priklauso blogio prigimèiai. Todël pirmoje Fizikos knygoje27 raðoma, kad prieðybës
viena su kita visada lyginamos kaip geresnë ir blogesnë. Kitas sprendimas  kad
Aristotelis tuo þodþiu iðsakë Pitagoro poþiûrá, jog yra dvi daiktø tvarkos, ið kuriø
vienà apima gëris, o kità  blogis. Juk daþnai logikoje naudojamasi teisingam poþiûriui prieðingais, bet, kitø nuomone, tikëtinais pavyzdþiais. Tad ið to, kas pasakyta, aiðku, kad nereikia teigti, jog blogis yra kas nors.
Á DVYLIKTÀJÁ atsakytina, kad gëris ir blogis yra skiriamieji poþymiai tik dorovëje, kur kas nors blogu vadinamas pozityviai, remiantis tuo, kad pats valios aktas pagal siekiamà objektà vadinamas blogu, nors paties blogio negalima siekti, nebent tik suvokiant já kaip gërá.
Á TRYLIKTÀJÁ atsakytina, kad vienas vadinamas blogesniu uþ kità ne dël priartëjimo prie ko nors blogiausio arba dël skirtingo kokios nors formos dalyvavimo [jame], kaip kas nors vadinamas daugiau arba maþiau baltu dël skirtingo baltumo dalyvavimo. Kas nors vadinamas didesniu arba maþesniu blogiu pagal tai,
ar daugiau, ar maþiau gërio atima, bet ne veiksmingai, o formaliai. Juk þmogþudystë ne todël vadinama didesniu uþ svetimavimà nusikaltimu, kad suardo didesná
prigimtiná sielos gërá, o todël, kad paðalina daugiau paties veiksmo gerumo. Be
to, þmogþudystë labiau negu svetimavimas prieðtarauja meilës gerumui, kuriuo turi
bûti persmelktas dorybingas veiksmas.
Á KETURIOLIKTÀJÁ atsakytina, kad niekas nedraudþia blogam uþimti vietà tuo,
kas jame iðlikæ ið gërio, ir gëriui suteikti þavesio savo kaip blogio prieðprieða.
Á PENKIOLIKTÀJÁ atsakytina, kad teiginiu nurodytas subjektas yra ne tik prieðybë, bet ir stoka. Juk ten pat Filosofas sako, kad kokia nors stoka parodoma teiginiu, pvz., nuogas. Be to, niekas nedraudþia sakyti, kad kaita ið gërio á blogá yra
tam tikras irimas, tad galima kalbëti ir apie kitimà ið subjekto á nesubjektà; bet kai
þmogus ið dorybës gerumo kinta á piktumà, tada yra judëjimas ið kokybës á kokybæ, kaip tai akivaizdu ið prielaidø.
Á ÐEÐIOLIKTÀJÁ atsakytina, jog Dionisijas aiðkina, kad blogas ardo tiek, kiek jis
yra blogis; o daro ne kaip blogis, o tik tiek, kiek turi kà nors gero.
Á SEPTYNIOLIKTÀJÁ atsakytina, kad nesaties niekada negeidþiama ir nesiekiama, nebent tik tiek, kiek kuri nors nesatis padeda iðsaugoti savo esatá; taip avis
geidþia, kad vilko nebûtø, nes siekia iðsaugoti savo gyvybæ, ir bëga nuo vilko tik
todël, kad jis gali jai atimti gyvybæ. Tad akivaizdu, kad esatis geidþiama ir siekiama pati savaime, o nuo jos bëgama atsitiktinai. Bet nesaties vengiama savaime, o
geidþiama ir siekiama atsitiktinai. Todël geras tiek, kiek jis yra gëris, yra kas nors,
o blogas tiek, kiek jis yra blogis, yra stoka.
Á AÐTUONIOLIKTÀJÁ atsakytina, kad bausmë tiek, kiek ji yra bausmë, kam nors
yra blogis, o kiek ji yra teisinga, yra gëris be iðlygø. Taèiau niekas nedraudþia, kad
tas, kuris yra be iðlygø gëris, kam nors bûtø blogis, kaip ugnies forma yra gëris
be iðlygø, bet vandeniui  blogis.
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KLASIKA

Á DEVYNIOLIKTÀJÁ atsakytina, kad esinys sakomas dvejopai. Vienaip, kaip reiðkiantis deðimties giminiø [kategorijø] prigimtá, ir ðitaip nei blogis, nei jokia stoka
nëra nei esinys, nei kas nors. Kitaip [sakomas] atsakant á klausimà, ar yra, ir ðitaip
[kalbant] blogis yra taip, kaip yra aklumas. Taèiau blogis nëra kas nors, nes bûti
kuo nors reiðkia ne tik atsakymà á klausimà, ar yra, bet ir á klausimà, kas yra. Á
DVIDEÐIMTÀJÁ atsakytina, jog tam tikras blogis yra daiktuose, taèiau kaip stoka,
o ne kaip kas nors daiktiðka, bet prote blogis yra kaip kas nors suprasta, todël galima teigti, kad blogis yra proto, o ne daikto esinys, nes tas kas nors yra intelekte,
o ne daikte. Kaip tik dël to, kad jis yra suprantama esatis: juk sakoma, kad jis yra
proto esinys, tas kas nors yra gëris, nes kas nors suprasta yra gëris.
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kad pasakymà visi daiktai siekia reikia suprasti su didelëmis iðlygomis: juk atrodo, kad
neorganiniai esiniai patys nieko nei geidþia,
nei siekia, be to, geidþiama ir siekiama ir to,
kas tik atrodo kaip gëris, nors ið tiesø toks nëra, net blogio vieni þmonës geidþia kitiems
kaip gërio sau. Taèiau pirminiu blogio problemos svarstymo tarpsniu gërio, kaip to, ko visi
siekia, apibrëþimo Akvinieèiui pakanka, nes re-
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