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ÁVADAS: APIE BLOGIO IR GËRIO SANTYKIUS
Iðsiaiðkinæs, kad blogis nëra kas nors, Tomas Akvinietis toliau atkreipia dëmesá á blogio ir gërio santykius. Toks jo þingsnis atrodo savaime suprantamas, nes vargu ar kam nors kyla abejoniø, kad blogis
kaþkaip susijæs su gëriu. Pirmiausia (a. 2) Tomas tiria, ar blogis egzistuoja gëryje, o vëliau (a. 3)  ar
gëris yra blogio prieþastis. Toks klausimø iðdëstymas atitinka du jam itin svarbius dalykus: ið Aristotelio
perimtà empiricistinæ nuostatà, kad intelekte nëra nieko, ko anksèiau nebûtø buvæ juslëse, ir krikðèioniðkà poþiûrá, kad Dievo sukurtas pasaulis yra geras (þr. Pr 1, 31).
Istorinë ir kasdienë þmogaus patirtis rodo, kad pasaulyje egzistuoja blogis, o Biblija teigia, kad Dievo
sukurtas pasaulis yra labai geras (þr. Pr 1, 31). Vadinasi, blogis egzistuoja gëryje. Kiti du logiðkai galimi
variantai  blogis yra tik þmogaus iliuzija, tik regimybë, arba pasaulis yra blogis  nepriimtini: pirmasis
prieðtarauja empiricizmo principui, antrasis  Ðventajam Raðtui.
Bet su teiginiu, kad gëryje egzistuoja blogis, ne taip lengva sutikti, dar sunkiau já tinkamai paaiðkinti. Daugelyje tautø paplitæs prieþodis, kad ðaukðtas deguto sugadina visà medaus statinæ. Kitaip tariant, maþa blogio priemaiða net didelá gërá gali paversti blogiu. Tad arba pasaulio medaus statinëje
nëra në ðaukðtelio deguto, arba pasaulis nëra geras. Karti patirtis neleidþia pripaþinti pirmosios prielaidos? Jos neámanoma paneigti, bet galima sukompromituoti, paskelbti jà doksa, iliuzija, melu ir kartu su
Herakleitu kartoti: Dievui visa graþu, gera ir teisinga, o þmonës pasigavo, kad vieni dalykai yra neteisingi, kiti  teisingi1. Taèiau toks þmogø ir Dievà suprieðinantis poþiûris netinka krikðèionybei. Tad Tomui lieka vienintelë iðeitis  apginti teiginá, kad blogis egzistuoja gëryje.
Kaip áprasta, darbà jis pradeda prieðingø ginamai tezei argumentø iðdëstymu. Kadangi jø net ðeðiolika, apþvelkime juos glaustomis parafrazëmis pateikdami esmæ:
11) blogio gëryje nëra, nes jis nëra nei egzistuojantysis, nei yra egzistuojanèiuose, o gëris yra tai, kas
egzistuoja;
12) stokojantis gëris yra save neigianti sàvoka, nes gëris yra tik tiek, kiek jis yra egzistuojantysis, o
tas, kuris stokoja, tiek, kiek stokoja yra neegzistuojantysis, vadinasi  blogis. Be to, kiekvienam stokojanèiam gëriui reikëtø nurodyti stokojimo prieþastá, todël prieþasèiø sekà tektø tæsti á begalybæ, o
to daryti negalima;
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13) prieðybës negali bûti viena kitoje, o gëris ir blogis yra prieðybës;
14) negalima sutikti, kad blogis egzistuoja tokiame gëryje, kuris nëra jo prieðybë, nes kiekvienas blogis
yra kiekvieno gërio prieðybë;
15) teiginys, kad blogis egzistuoja gëryje, paþeidþia prieðtaravimo dësná, vadinasi, jis neteisingas;
16) kaip gërio akcidencijai màstomam blogiui neámanoma rasti nei vidinës, nei iðorinës prieþasties, vadinasi, blogis nëra gëryje esanti akcidencija;
17) blogis nëra gërio akcidencija, nes jokia akcidencija nenaikina savo subjekto, o blogis naikina gërá;
18) blogis yra tik galimybëje, vadinasi, jis egzistuoja tik blogyje;
19) jei blogis yra substancinës formos stoka, tai jis negali bûti gëryje, nes tokia stoka ið materijos atima
formà ir visiðkai sunaikina tà gërá, kuris galëtø stokoti;
10) pripaþinus, kad blogis yra gërio akcidencija, reikëtø pripaþinti, kad pats tobuliausias gëris turi patá
didþiausià blogá, bet tai  absurdas;
11) joks subjektas nenaikina savo akcidencijø, o gëris naikina blogá, vadinasi, blogis nëra gërio akcidencija;
12) jei blogis bûtø gërio akcidencija, tai gërá reikëtø vadinti blogiu, bet vargas tam, kuris taip darytø;
13) blogis yra nesantysis, todël gëryje negali bûti;
14) blogio prigimtis nesuderinama su gërio prigimtimi, todël gëryje blogis negali bûti;
15) blogio subjekto niekas nenori, vadinasi, jis nëra gëris;
16) bûti gëryje kaip savo prieðingybëje blogis negali, bet negali bûti ir tokiame gëryje, kuris nëra jo
prieðingybë, nes tokiame gëryje jie negalëtø reikðtis kaip blogis, t. y. negalëtø naikinti.
Akivaizdu, kad kai kuriuos ið ðiø argumentø galima susieti ir ðitaip sumaþinti bendrà teiginiø skaièiø. Siejimo pamatu gali bûti ávairiuose argumentuose pasitaikanèios vienodos arba labai artimo turinio sàvokos.
Pirmàjà grupæ  tris argumentus: 1, 2, 13  sieja egzistuojanèiojo, arba esanèiojo, sàvoka. Antràjà
sudaro keturi prieðingybës sàvoka siejami argumentai: 3, 4, 5, 16. Kadangi pastarasis, ðeðioliktas, prigimties sàvoka siejasi su keturioliktuoju argumentu, tai grupei priskiriamas dar vienas argumentas  14.
Gausiausià argumentø grupæ  septynis: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15  sieja akcidencijos ir subjekto sàvokos.
Kadangi ðios sàvokos suponuoja viena kità, tai vienos ið jø pakanka, kad argumentas bûtø priskirtas ðiai
grupei. Be to, kadangi devintajame argumente kalbama apie substancinæ formà, o ji yra akcidenciniø
formø pamatas, kitaip tariant, akcidencijø subjektas, tai ðis argumentas taip pat priskirtinas ðiai grupei.
Aðtuntasis argumentas nepriklauso jokiai grupei, nes blogá jis tapatina su galimybe, o ðitaip nedaro joks
kitas èia svarstomas argumentas.
Dabar apþvelkime kiekvienà grupæ ir pabandykime iðlukðtenti svarbiausius jos teiginius. Jeigu neegzistuojantis ir nesantis reiðkia tà patá, tai treèiasis (13) pirmosios grupës argumentas yra pirmojo (1) santrumpa. Antrajame, remiantis aristoteliðkuoju draudimu prieþasèiø seka judëti á begalybæ, neigiama blogio kaip
gërio stokos galimybë. Atrodo, jog visi trys remiasi prielaida, kad blogis yra niekas. Ir kas gi kitas jis galëtø bûti, jeigu ankstesniajame artikule Tomas nustatë, kad blogis nëra kas nors, nëra joks daiktas, joks esinys? O jeigu blogis yra niekas, tai jo nëra ne tik gëryje, bet apskritai niekur nëra ir negali bûti.
Antrosios grupës argumentus patogu apibendrinti silogizmu: jokia prieðingybë negali bûti savo prieðingybëje; blogis yra gërio prieðingybë; vadinasi, blogis nëra gëryje. Silogizmo teisingumas grindþiamas
ontologiniu prieðtaravimo dësniu (5). Konkretaus blogio buvimo jam neprieðingame konkreèiame gëryje
galimybë atmetama pabrëþiant, jog kiekvienas blogis yra kiekvieno gërio prieðingybë (4), ir nurodant,
kad blogis negalëtø bûti ir neprieðingame jam gëryje, nes èia jis negalëtø iðreikðti savo naikinanèiosios
prigimties (16).
Paèios gausiausios, treèiosios, argumentø grupës pamatinë mintis  kad blogis gëryje negali bûti
taip, kaip akcidencija yra subjekte,  remiasi deðimties aristoteliðkøjø kategorijø dalijimu á substancijà
ir devynias akcidencijas: substancija yra akcidencijø pamatas, subjektas, be kurio jos negalëtø egzistuoti. Kad blogis nëra gërio akcidencija, patvirtina tai, jog neámanoma nurodyti jokios prieþasties, dël
kurios gëryje galëtø atsirasti blogis (6); kad blogis naikina gërá (7), (9), o gëris  blogá (11); kad blogá
pripaþinus gërio akcidencija, bûtø neámanoma iðvengti absurdiðkø iðvadø: kad tobulesnio gërio blogis
yra didesnis (10) ir kad gërá reikia vadinti blogiu (12).
Gautus rezultatus apibendrinus vienu sakiniu, galima pasakyti, kad blogis nëra gëryje, nes jis yra niekas ir gërio prieðingybë; jis nëra gërio akcidencija ir gali bûti tik galimybëje, kuri yra blogis. Ðis sakinys
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yra maksimaliai glausta ðeðiolikos Tomo poþiûriui prieðingø argumentø santrauka. Pro jos prizmæ þvelgiant
á tai, kà autorius iðdëstë su rubrika Atsakau, matyti, kad jis pirmiausia árodë, jog galimybë yra ne blogis,
o gëris. Prie ðios iðvados atvedusius Tomo samprotavimus labai glaustai galima iðdëstyti ðitaip: gëris yra tai,
ko geidþiama ir siekiama; vienø dalykø siekiama dël jø paèiø, kitø  kaip priemonës pirmiesiems pasiekti; aktualiai bûti yra visuotinis tikslas, o galimybë  priemonë, todël ir jà reikia laikyti gëriu.
Toliau, remdamasis blogio kaip gërio stokos apibrëþimu, Tomas parodë, kad blogis gali egzistuoti
tik tuose esiniuose, kurie turi galimybës priemaiðà, o grynoje aktualybëje jis bûti negali. Keista, kad
siekdamas ðio tikslo, jis nemini nei prieðingybës, nei akcidencijos, nei substancinës formos. Tekste Atsakau ðios sàvokos pasitraukia á autoriaus samprotavimø fonà ir pasislepia tarp eiluèiø, taèiau jos ið
tiesø ten yra, nes atsakymuose á argumentus iðkyla á pavirðiø. Su tais atsakymais pasielkime taip, kaip
su argumentais. Pirmiausia glaustai suformuluokime atsakymø esmæ:
11) blogis yra egzistuojanèiajame kaip stoka, o ne kaip kas nors pozityviai esantis;
12) stokojantájá subjektà klaidinga vadinti neegzistuojanèiuoju;
13) blogis neprieðinamas gëriui, kuriame yra, nes tas gëris yra galimybës gëris, kuris neprieðinamas nei
stokai, nei tobulumui;
14) blogis predikuojamas analogiðkai, todël ne kiekvienas blogis yra kiekvieno gërio prieðingybë;
15) teiginys, kad blogis yra gëryje, dialektikø taisyklei neprieðtarauja;
16) blogis turi iðorinæ atsitiktinæ prieþastá;
17) blogis ardo savo subjektà;
18) blogis yra galimybëje, o ji turi gërio prigimtá;
19) ne kiekvienas tikslas (gëris) yra substancinë forma;
10) argumentas teisingas prigimtiniø subjekto akcidencijø atþvilgiu, bet klaidingas tai prigimèiai svetimø akcidencijø atþvilgiu;
11) subjektas saugo tik prigimtines savo akcidencijas, o blogis nëra tokia akcidencija, todël subjektas
gali jam prieðintis.
12) niekas nedraudþia kà nors vadinti gëriu tiek, kiek jis yra geras, ir blogiu tiek, kiek jis yra blogas;
13) blogis yra gëryje kaip stoka, o ne kaip kas nors pozityvaus;
14) blogis gali bûti tame gëryje, kuris yra tobulumo galimybë;
15) stokojantis subjektas geistinas kaip tobulumo galimybë;
16) ið galimybës ir akto sudarytam gëriui blogis kenkia atimdamas tobulumà, o gëriui kaip galimybei
kenkia kaip jau esanti tobulumo stoka.
Svarbiausias atsakymø á pirmosios 1, 2 ir 13 argumentø grupæ teiginys  blogis yra egzistuojanèiajame kaip stoka, o ne kaip kas nors pozityvaus (prisiminkime pirmàjá artikulà, kuriame buvo tiriamas
klausimas, ar blogis yra kas nors, ir padaryta iðvada, kad jis nëra nei joks esinys, nei joks daiktas).
Antrosios grupës argumentø pagrindu sudaryto silogizmo iðvadà, kad blogis negali bûti gëryje, neigia
atsakymai  3, 4 ir 5  griaudami maþàjà premisà, kad blogis visais atvejais yra gërio prieðingybë. O
atsakymas 16 parodo, kaip blogio prigimtis veikia ið akto ir galimybës sudarytame gëryje ir kaip veikia
galimybës gëryje.
Kad blogis yra gëryje taip, kaip akcidencija  subjekte, treèiojoje atsakymø grupëje parodoma teigiant, kad blogis turi tam tikrà prieþastá (6), ardo savo subjektà (7), uþima gerosios akcidencijos (tobulumo) vietà (9), subjekto prigimèiai tolimos akcidencijos dydis nepriklauso nuo subjekto dydþio (10),
subjektas gali naikinti jo prigimèiai svetimas savo akcidencijas (11), gero subjekto blogas ypatybes leistina vadinti blogiu (12).
Atsakymuose iðryðkëjo sàvokos galimybë svarba. Ja remiamasi net aðtuoniuose atsakymuose, nors
argumentuose ji buvo paminëta tik vienà kartà. Ið tiesø tai viena ið paèiø fundamentaliausiø Aristotelio
ir Tomo Akvinieèio metafizikos sàvokø.
Kitas dalykas, á kurá vertëtø atkreipti dëmesá,  tai atsakymas á ðeðtàjá argumentà, kad blogis turi
iðorinæ atsitiktinæ prieþastá. Ðio teiginio svarba iðryðkës Svarstytø klausimø apie blogá pirmojo klausimo
treèiajame artikule.
Gintautas VYÐNIAUSKAS
Kultûros, filosofijos ir meno institutas
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AR BLOGIS YRA GËRYJE
Ir atrodo, kad nëra.
11. Juk Dionisijas traktato Apie Dievo vardus ketvirtajame skyriuje1 sako, kad blogis nëra nei egzistuojantysis, nei egzistuojanèiuose, ir tai árodo teiginiu, kad
kiekvienas egzistuojantysis yra gëris. O blogio nëra gëryje. Vadinasi, jo nëra
egzistuojanèiajame; todël atrodo visiðkai aiðku, kad blogio nëra gëryje.
12. Taèiau buvo pasakyta, kad blogis yra egzistuojanèiajame ir gëryje ne tiek, kiek
pastarasis yra egzistuojantis arba geras, bet tiek, kiek jis yra stokojantis. BET
PRIEÐINGAI, kiekvienas trûkumas priklauso blogio prigimèiai. Taigi jei blogis
yra egzistuojanèiajame tiek, kiek pastarasis stokoja, tai blogis yra egzistuojanèiajame tiek, kiek egzistuojantysis yra blogas. Vadinasi, blogis bûtø kaþkaip ið
anksto numatomas egzistuojanèiajame, kad pastarasis galëtø bûti blogio subjektas; ir vël iðkiltø klausimas dël pirmesniojo blogio, kad tas pirmesnis galëtø
bûti vëlesniojo subjektas; ir jeigu egzistuojantysis tiek, kiek jis stokoja, yra pirmesniojo subjektas, tai reikës suponuoti koká nors kità blogá, ið ðitaip teks eiti
á begalybæ. Todël reikia pasilikti prie pirmosios iðvados, bûtent, kad jeigu blogis yra egzistuojanèiajame, tai jame yra ne tiek, kiek jis yra stokojantis, o tiek,
kiek jis yra egzistuojantis; tai prieðinga Dionisijui.
13. Be to. Blogis ir gëris yra prieðybës. O viena prieðybë nëra kitoje, kaip ðaltis nëra ugnyje. Vadinasi, blogis nëra gëryje.
14. Taèiau buvo pasakyta, kad blogis yra ne jam prieðingame, o kitame gëryje. BET
PRIEÐINGAI, kiekvienas, kuris tinka daugeliui dalykø, jiems tinka viena prigimtimi. O gëris tinka daugeliui dalykø, taip pat ir blogis. Vadinasi, viena bendra prigimtimi gëris tinka visiems geriesiems, o blogis  visiems blogiesiems.
Taèiau apskritai suprantamas blogis yra prieðingas gëriui. Vadinasi, bet kuris
blogis prieðinamas bet kuriam gëriui; tad jeigu koks nors blogis yra kokiame
nors gëryje, tai reikia daryti iðvadà, jog prieðybë yra jos paèios prieðybëje.
15. Be to, Augustinas Enhiridione (Vadovëlyje)2 sako, jog tuo atveju, jei gëris yra blogyje, paþeidþiama dialektikø taisyklë, kuri sako, kad prieðybës negali bûti kartu.
Taèiau nebûtø paþeista, jeigu blogis nebûtø jam prieðingame gëryje. Vadinasi,
ið to, kad blogis yra gëryje, reikia daryti iðvadà, kad prieðybë yra prieðybëje,
bet to niekaip negali bûti, nes visos prieðybës viena kitai prieðtarauja, o prieðtaraujantys dalykai vienas kitame bûti negali. Todël blogis nëra gëryje.
16. Be to, kiekvieno kame nors esanèio prieþastis yra arba pats subjektas, kaip ugnis
yra jos prigimtinës akcidencijos  karðèio  prieþastis, arba koks nors iðorinis
veiksnys, kaip ugnis yra vandens prigimèiai nebûdingos akcidencijos  karðèio 
prieþastis. Tad jeigu blogis bûtø gëryje, tai jo prieþastis bûtø arba gëris, arba kas
nors kita. Taèiau ne gëris, nes Evangelijoje pagal Matà pasakyta, kad geras medis
negali duoti blogø vaisiø (Mt 7,18), vadinasi, gëris negali bûti blogio prieþastis. Bet
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ir kas nors kitas negali bûti jo prieþastis, nes ir jis yra arba blogis, arba bendras
blogio ir gërio pradas. Taèiau blogis, kurio prieþastis nëra gëris, negali bûti gëryje esanèio blogio prieþastis, nes antraip reikëtø daryti iðvadà, kad ne kiekvienas dvejetas pirmiau uþ save turi vienetà. Taip pat negali bûti, kad bûtø vienas
bendras gërio ir blogio pradas, nes tas pats pradmuo kaip toks pats nedaro skirtingø skirtingo pavidalo dalykø. Vadinasi, blogis niekaip negali bûti gëryje.
Be to, jokia akcidencija nemaþina arba nenaikina subjekto, kuriame yra. O blogis maþina arba naikina gërá. Vadinasi, blogis nëra gëryje.
Be to, kaip gëris yra susijæs su aktu, taip blogis, prieðingai, yra susijæs su galimybe; todël blogis randamas tik tuose dalykuose, kurie yra galimybëje, kaip
apie tai pasakyta Metafizikos devintojoje knygoje3. Bet blogis yra galimybëje, kaip
ir bet kokia stoka. Tad blogis yra ne gëryje, o blogyje.
Be to, Metafizikos penktojoje4 ir Fizikos antrojoje5 knygoje pasakyta, kad gëris ir
tikslas yra tapatûs. O forma ir tikslas sutampa tame paèiame, kaip apie tai pasakyta Fizikos antrojoje knygoje6. Taèiau substancinës formos stoka ið materijos
atima formà. Vadinasi, nepalieka jokio gërio. Ir kadangi stoka yra materijoje ir
turi blogio prigimtá, tai atrodo, kad ne kiekvienas blogis yra gëryje.
Be to, kuo tobuliau yra koks nors subjektas, tuo labiau jam priklauso ir akcidencija; kaip kuo tobuliau yra ugnis, tuo ji yra karðtesnë. Tad jeigu blogis bûtø gëryje kaip subjekte, tai reikëtø daryti iðvadà, kad kuo tobuliau yra gëris,
tuo labiau jame yra blogis, bet tai neámanoma.
Be to, kiekvienas subjektas saugo savo akcidencijas. Taèiau gëris kaip subjektas
nesaugo blogio, o veikiau já naikina. Vadinasi, blogis nëra gëryje kaip subjekte.
Be to, kiekviena akcidencija suteikia pavadinimà savo subjektui. Tad jeigu blogis
bûtø gëryje, suteiktø pavadinimà gëriui, todël reikëtø pripaþinti, kad gëris yra
blogis, o tai prieðinga tam, kas sakoma Izaijo knygoje: Vargas vadinantiems piktà geru (Iz 5,20).
Be to, tas, kurio nëra, nëra kame nors. O blogis yra nesantis. Vadinasi, jo nëra
gëryje.
Be to, kaip trûkumas yra ið blogio prigimties, taip tobulumas yra ið gërio prigimties. Taèiau blogis nëra kuriame nors tobulame dalyke, nes yra naikinimas.
Vadinasi, blogis nëra gëryje.
Be to, gëris yra tai, ko visi nori. O tas, kuris yra blogio subjektas, nëra siektinas; juk Etikos devintojoje knygoje7 pasakyta, kad niekas nenori gyventi varge.
Todël tas, kuris yra blogio subjektas, nëra gëris.
Be to, nekenkiama niekam, iðskyrus prieðybæ. Tad jeigu blogis bûtø ne jam prieðingame gëryje, o kuriame nors kitokiame gëryje, tai pastarajam nekenktø ir
todël neturëtø blogio prigimties, nes blogis yra blogis tiek, kiek kenkia gëriui,
kaip Augustinas sako Vadovëlyje8 ir knygoje Apie gërio prigimtá (De natura boni)9. Taèiau jam prieðingame blogyje bûti negali. Vadinasi, jokiame gëryje blogio nëra.
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BET PRIEÐINGA
Yra tai, kà sako Augustinas Vadovëlyje10, kad blogis gali bûti tik gëryje.
Be to, Augustinas teigia11, kad blogis yra gërio stoka. Taèiau stoka reikalinga
subjekto, nes, pasak Metafizikos ketvirtosios knygos12, ji yra neigimas substancijoje.
Tad blogis sau reikalauja subjekto. O kiekvienas subjektas, kadangi jis yra esinys,
yra gëris, nes gëris ir esinys yra lygiaverèiai. Vadinasi, blogis yra gëryje.

ATSAKAU
Reikia sakyti, kad blogis negali bûti, nebent jis bûtø gëryje. Norint tai aiðkiai matyti, reikia atsiþvelgti á tai, kad apie gërá tenka kalbëti dvejopai: vienaip  apie gërá
apskritai; kitaip  sakant tas gëris, kaip sakoma geras þmogus arba gera akis.
Kalbant apie gërá apskritai, gëris turi paèià didþiausià apimtá, pasak platonikø,
net didesnæ negu esinys. Kadangi gëris yra tai, ko geidþiama, todël tai, ko galima
geisti dël jo paties, yra gëris savaime. O toks yra tikslas. Bet, geisdami tikslo, norime ir tø dalykø, kuriais siekiama tikslo, todël tie, kuriø reikia tikslui pasiekti,
bûtent dël to, kad jie nukreipti á tikslà, arba gërá, gauna gërio prigimtá, todël naudingi dalykai priskiriami gëriui.
Taèiau visa, kas yra galimybëje gëriui, bûtent dël to, kad yra galimybëje gëriui,
yra nukreipta á gërá, nes bûti galimybëje yra ne kas kita, kaip bûti nukreiptam á
aktà. Todël aiðku, kad tas, kuris yra galimybëje, turi gërio prigimtá. Tad kiekvienas subjektas, kiek jis yra galimybëje kokio nors tobulumo atþvilgiu, taip pat ir
pirmoji materija, kaip tik dël to, kad ji yra galimybëje, turi gërio prigimtá. Ir kadangi platonikai nematë materijos ir stokos skirtingumo materijà priskirdami nebûèiai, tai kalbëdavo, kad gëris apima daugiau negu esinys.
Ir atrodo, kad tuo paèiu keliu ëjo Dionisijas, knygoje Apie Dievo vardus13 gëriui
skirdamas pirmenybæ esaties atþvilgiu. Ir nors materija atskiriama nuo stokos ir nëra nebûtis, nebent atsitiktinai, taèiau tas svarstymas vis dar yra teisingas tiek, kiek
pirmoji materija nevadinama esiniu, nebent tik galimybëje, ir buvimà be iðlygø turi
per formà, o galimybæ turi savaime; ir kadangi, kaip jau minëta, galimybë priklauso gërio prigimèiai, tai reikia daryti iðvadà, kad gëris jai tinka dël jos paèios.
Ir nors bet kurá esiná, ar jis bûtø akte, ar galimybëje, kalbant apskritai, galima vadinti gëriu, taèiau ne dël to kuris nors dalykas yra ðitas gëris; kaip jeigu koks nors
þmogus bûtø apskritai geras, tai nereikðtø, kad jis yra geras kitaristas, nebent tik tuo
atveju, jeigu jis bûtø tobulai ávaldæs grojimo kitara menà. Tad jeigu þmogus dël to,
kad jis yra þmogus, yra tam tikras gëris, bet ne todël jis yra geras þmogus, o tai, kas
daro kiekvienà gerà, yra tikroji jo paties dorybë. Mat, pasak Filosofo Etikos antrosios
knygos14, dorybë yra tai, kas jà turintá daro gerà. O dorybë yra aukðèiausia daikto galia, kaip apie tai pasakyta traktato Apie dangø pirmojoje knygoje15. Ið to akivaizdu, jog
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kas nors vadinamas ðituo gëriu tada, kai turi savo dorybæ, kaip geras þmogus turi
þmogaus tobulumà ir gera akis, kai turi akies tobulumà.
Dël to, kas jau pasakyta, atrodo, kad gëris sakomas trejopai. Mat vienaip pati
daikto galia vadinama jo gëriu, kaip regëjimo aðtrumas vadinamas akies gëriu, ir
dorybë vadinama þmogaus gëriu. Antraip gëriu vadinamas daiktas, kuris turi savo tobulumà; taip vadinamas dorybingas þmogus ir aðtriai reginti akis. Treèiaip
gëriu vadinamas pats subjektas, kaip esantis galimybëje tobulumui, kaip siela yra
dorybei ir akies substancija  aðtriam regëjimui. Bet kadangi jau minëta, kad blogis yra ne kas nors kita, kaip deramo tobulumo stoka, o stokoti gali tik tas, kuris
esti galimybëje, nes stokojanèiuoju vadiname tà, kuris neturi to, kas ið prigimties
jam skirta turëti, todël reikia daryti iðvadà, kad blogis yra gëryje, nes esantysis galimybëje vadinamas gëriu.
Taèiau tà gërá, kuris yra tobulumas, blogis sunaikintø, todël tokiame gëryje blogio negali bûti. Bet tas gëris, kuris yra sudëtas ið subjekto ir tobulumo, blogiu sumaþinamas tiek, kiek juo atimamas tobulumas ir paliekamas subjektas, kaip aklumu naikinama rega ir maþinamas akies gebëjimas matyti, ir tai vyksta akies substancijoje arba net paèiame gyvûne, kaip subjekte. Tad jeigu koks nors gëris yra
grynas, jokios galimybës priemaiðos neturintis aktas, o toks yra Dievas, tai tokiame gëryje blogis niekaip negali bûti.
11. Todël á pirmàjá reikia atsakyti, kad Dionisijas turi omeny ne tai, kad blogio nëra egzistuojanèiajame taip, kaip stoka yra subjekte, o tai, kad ji nëra kas nors
savaime egzistuojanti, tai ji nëra kas nors pozityviai subjekte egzistuojantis.
12. Á antràjá atsakytina, jog pasakymà, kad blogis yra egzistuojanèiajame tiek, kiek
pastarasis stokoja, galima suprasti dvejopai. Vienaip, kad jis þymi tam tikrà atitikimà; ðitaip suprantant tas pasakymas yra teisingas taip, kaip galima sakyti,
kad baltumas yra kûne tiek, kiek kûnas yra baltas. Kitaip, kad jis þymi subjekte ið anksto egzistuojantá pagrindà; bûtent taip yra argumentuojama.
13. Á treèiàjá atsakytina, kad blogis neprieðinamas tam gëriui, kuriame yra, nes jis
yra gëryje, kuris yra galimybëje. Taèiau blogis yra stoka, o galimybë neprieðinama nei stokai, nei tobulumui, bet suteikiama abiem. Tad Dionisijas traktato
Apie Dievo vardus ketvirtajame skyriuje16 panaudoja tà argumentà siekdamas
parodyti, kad blogis nëra gëryje kaip kaþkas egzistuojantis.
14. Á ketvirtàjá atsakytina, kad tas argumentas turi daugybæ trûkumø. Juk tai, kas
pirmiausia sakoma, kad tas, kuris tinka daugeliui dalykø, jiems tinka pagal vienà bendrà prigimtá, yra teisinga tik atþvilgiu tø, kurie daugeliui dalykø priskiriami vienareikðmiðkai. Taèiau gëris visiems geriesiems nepriskiriamas vienareikðmiðkai, kaip ir esinys visiems esantiesiems, nes abu pranoksta visas gimines. Dël ðios prieþasties Aristotelis Etikos pirmojoje knygoje17 parodo, kad nëra
vienos bendros gërio idëjos. Antra, net pripaþinus, kad gëris, taip pat ir blogis, predikuojamas vienareikðmiðkai, vis dëlto blogis, kadangi jis yra stoka, nepredikuojamas visiems pagal vienà bendrà prigimtá. Treèia, net pripaþinus, kad
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abu yra vienareikðmiai ir kad kiekvienas ið jø þymi tam tikrà prigimtá, vis dëlto galima teigti tik tai, kad bendroji blogio prigimtis prieðinama bendrai gërio
prigimèiai, bet nederëtø bet kurá blogá prieðinti bet kuriam gëriui taip, kaip yda
apskritai prieðinama dorybei apskritai, bet ne bet kuri yda bet kuriai dorybei:
juk nesantûrumas neprieðinamas dosnumui.
Á penktàjá atsakytina, jog teiginys, kad blogis yra gëryje, dialektikø taisyklei neprieðtarauja, nes atitinka daiktiðkà tiesà: mat, kaip jau minëta, blogis nëra jam
prieðingame gëryje, nors gali atrodyti, kad prieðtarauja, nes absoliuèia prasme
màstomas gëris ir blogis regimi kaip vienas kitam prieðingi.
Á ðeðtàjá atsakytina, kad subjektas nëra blogio prieþastis, kaip galimybë nëra stokos prieþastis, nes blogis yra ne ið subjekto prigimties kylanti akcidencija; be
to, blogis neturi savaiminës iðorinës prieþasties, o turi tik atsitiktinæ, kaip tai
paaiðkës, kai bus ieðkoma blogio prieþasties.
Á septintàjá atsakytina, kad blogis kaip subjekte yra tame gëryje, kurá maþina
arba ardo, pagal tai esantysis galimybëje vadinamas gëriu.
Á aðtuntàjá atsakytina, kad nors aktas yra savaime gëris, taèiau ið to reikia daryti ne iðvadà, kad galimybë yra savaime blogis, o kad stoka, kuri prieðinama
aktui, yra blogis. Juk minëta, jog galimybë dël to, kad yra nukreipta á aktà, turi gërio prigimtá.
Á devintàjá atsakytina, kad tas argumentas turi daug trûkumø. Pirma, nors tikslas savaime yra gëris, taèiau ne tik tikslas yra gëris, bet, kaip jau sakyta, ir tie
dalykai, kurie nukreipti á tikslà, dël paèios [nukreiptumo] tvarkos turi gërio prigimtá. Antra, nors tam tikras tikslas sutampa su forma, taèiau ið to nedera daryti iðvados, kad kiekvienas tikslas yra forma: juk kai kuriais atvejais ir pats
veikimas arba vartojimas yra tikslas, kaip apie tai kalbama Etikos pirmojoje knygoje18. Ir dar, kadangi padarinys tam tikru bûdu yra daranèiojo tikslas, tai paruoðimas formai yra tikslas tø menø, kurie paruoðia materijà; o pati materija,
kaip dieviðkuoju menu padaryta, yra gëris ir tikslas, todël ties ja pasibaigia kurianèiojo veiksmas.
Á deðimtàjá atsakytina, kad tas argumentas kalba apie akcidencijas, kurios lydi
subjekto prigimtá, kaip karðtis lydi ugnies prigimtá. Taèiau kitaip yra su tomis akcidencijomis, kurios yra nutolusios nuo prigimties, kaip, pavyzdþiui, liga. Juk jeigu liga yra gyvûno akcidencija, tai reikia daryti ne tokià iðvadà, kad kuo gyvûnas bus stipresnis, tuo bus ligotesnis, o tokià, kad jis bus maþiau ligotas; ir tas pats
argumentas galioja bet kurio blogio atveju. Taèiau galima pasakyti, kad kuo labiau kas nors yra galimybëje ir kuo labiau tinkamas gëriui, tuo blogiau ið jo atimti gërá. Taèiau gëris, kuris yra blogio subjektas, yra galimybë; ir, ðitaip svarstant, kuo didesnis gëris, kuris yra blogio subjektas, tuo didesnis blogis.
Á vienuoliktàjá atsakytina, kad subjektas saugo tas akcidencijas, kurios jam priklauso ið prigimties. Bet blogis nëra gëryje taip, tarsi ið prigimties priklausytø
gëriui; vis dëlto blogis negalëtø bûti, jeigu visiðkai sunaikintø gërá.
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12. Á dvyliktàjá atsakytina taip, kaip Augustinas teigia Enhiridione19, kad pranaðingas teiginys yra nukreiptas prieð tuos, kurie gërá tiek, kiek jis yra gëris, vadina
blogiu. Taèiau jis nëra nukreiptas prieð tuos, kurie sako, kad tas, kuris vienu
atþvilgiu yra geras, kitu atþvilgiu yra blogas.
13. Á tryliktàjá atsakytina, kad sakoma, jog blogis yra gëryje kaip stoka, o ne kaip
tas, apie kurá galima pasakyti kà nors pozityvaus.
14. Á keturioliktàjá atsakytina, jog ne tik tas, kuris yra tobulas, turi gërio prigimtá, bet
ir tas, kuris yra galimybëje tobulumo atþvilgiu, ir tokiame gëryje yra blogis.
15. Á penkioliktàjá atsakytina, kad tas, kuris yra stokos subjektas, nors jis nëra geistinas dël to, kad stokoja, vis dëlto yra geistinas dël to, kad yra galimybëje tobulumo atþvilgiu, ir tuo pagrindu yra gëris.
16. Á ðeðioliktàjá atsakytina, kad ið galimybës ir akto sudarytà gërá blogis þaloja tiek,
kiek ið jo atima tobulumà; be to, tà gërá, kuris yra galimybëje, þaloja ne kaip
kà nors ið jo atimantis, o tiek, kiek jis yra pats atëmimas arba stoka to tobulumo, kuriam prieðinamas.
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Dionisijas Areopagitas (Pseudodionisijas). Apie
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238. Todël ðioms prieðybëms, kurios vadinamos blogiu ir gëriu, negalioja toji dialektikø
taisyklë, kuria jie teigia, kad jokiame daikte du
prieðingi dalykai vienu metu negali bûti. Mat
joks oras niekada vienu metu nëra ir tamsus,
ir skaidrus; joks maistas arba gërimas nëra saldus ir drauge kartus; ir joks kûnas ten, kur jis
yra baltas, tuo pat metu nëra ir juodas; niekas
ten, kur jis yra iðkreiptas, tuo pat metu nëra
graþiai suformuotas. Ir taip daugumoje atvejø,
beveik visais atvejais matyti, kad prieðybës viename daikte tuo paèiu metu negali bûti. Ir
nors niekas neabejoja, kad gëris ir blogis yra
prieðybës, taèiau jos ne tik gali bûti drauge, bet
blogis be gërio ir ne gëryje apskritai negali bûti, nors ámanoma, kad gëris bûtø be blogio.
Mat þmogus arba angelas gali nebûti neteisingas, taèiau neteisingas gali bûti tik þmogus ar-
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ba angelas: [jis yra] gëris, nes [yra] þmogus; [jis
yra] gëris, nes [yra] angelas, bet [jis yra] blogis, nes [yra] neteisingas. Ðios dvi prieðybës yra
taip susijusios, kad jei tame, kuriame yra gëris, gërio nebûtø, tai ir blogio jame visiðkai negalëtø bûti, nes ardymas neturëtø ið kur atsirasti, jeigu nebûtø to, kas ardoma: mat jei nebûtø gërio, tai nebûtø ko ardyti, nes ardymas
yra ne kas nors kita kaip gërio naikinimas. Todël blogybës kildinamos ið gerø dalykø, ir tik
tam tikruose geruose dalykuose jos yra. Ir nebuvo jokios kitos prigimties, ið kurios kiltø kokios nors blogybës. Mat jei bûtø tokia prigimtis, tai tiek, kiek ji bûtø, tikrai bûtø gera: arba
neiri prigimtis bûtø didis gëris, arba iri prigimtis irgi niekad negalëtø bûti, jeigu ji nebûtø
tam tikras gëris, kurá ardydamas ardymas galëtø jà þaloti.
Aristotelis. Metafizika, IX, 9, 1051 a 19-21. Todël
turime teigti ir tai, kad daiktuose, kurie yra ið
pat pradþiø, t.y. amþinuosiuose daiktuose, nëra nieko blogo, nieko stokojanèio, nieko iðkreipto (nes iðkreiptumas yra kaþkas blogo). Èia ir
toliau Metafizika cituota pagal 1941 m. W. D.
Rosso vertimà á anglø kalbà: The Basic Works of
Aristotle, ed. R. McKeon, New York: Random
House. Vertimas á lietuviø kalbà mano.
Aristotelis. Metafizika, V, 2, 1013 b 25. Kitos
yra prieþastys kaip tikslas ir kitø dalykø gëris,
nes tai, dël ko kiti dalykai yra, paprastai yra
geriausi ir kitø daiktø tikslas...
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Aristotelis. Fizika, II, 5, 195 a 19-25. Ið ðiø porø viena grupë yra prieþastys substrato prasme, pvz., dalys, kita grupë  esmës prasme,
pvz., visuma, derinys ir forma. Taèiau sëkla,
gydytojas ir patarëjas, ir apskritai visi darytojai, yra prieþastys, ið kuriø kyla kaita arba pastovumas, o kitos yra prieþastys tikslo arba ramybës gërio prasme; nes tai, dël ko reiðkia
tai, kas geriausia, ir daiktø tikslà...
Aristotelis. Fizika, II, 7, 198 a 25. ...materija,
forma, judinantysis, tas, dël kurio. Trys pastarieji daþnai sutampa... 
Aristotelis. Nikomacho etika, IX, 11, 1170 a 22, p.
246. Gëris ið prigimties yra gëris ir dorovingam
þmogui. Todël gyvenimas visiems atrodo malonus. Gyvenimo èia nereikia imti blogo ir sugadinto, taip pat nemalonaus gyvenimo prasme
Cituota pagal J. Dumèiaus vertimà: Aristotelis.
Rinktiniai raðtai.  Vilnius: Mintis, 1990.
Augustinus. Enchiridion, 4, 12; PL 40, 237. Tad
visos prigimtys, kadangi jø visø Kûrëjas yra
nepaprastai geras, yra geros. Bet kadangi jos
nëra tokios nepaprastai ir nekintamai geros
kaip jø Kûrëjas, tai gëris jose gali bûti ir maþinamas, ir didinamas. Gërio maþinimas yra blogis, taèiau kad ir kiek jis bûtø maþinamas, kas
nors, ið ko prigimtis yra, bûtinai turi likti (jei
prigimtis vis dar yra). Juk kad ir kokia bûtø
prigimtis, kad ir kiek maþai jos bûtø, negalima
sunaikinti gërio, kuriuo ta prigimtis yra, nesunaikinant paèios prigimties. Ið tiesø pelnytai giriama nesugadinta prigimtis, bet jeigu ji yra tokia neiri, kad jos visiðkai negalima ardyti, tai,
be jokios abejonës, ji dar labiau girtina. O kai
yra ardoma, tai ardymas yra jos blogis, nes ið
jos atima koká nors gërá. O jeigu neatima jokio
gërio, tai þalos nedaro; o jeigu þaloja, tai atima
gërá. Taigi tol, kol prigimtis ardoma, joje yra
gëris, kuris ið jos atimamas, ir dël to, jeigu prigimtyje liks tai, ko jau nebegalima suardyti, tai
ið tiesø liks nesuardoma prigimtis, ir prie tokio
didelio gërio ardymu bus prieita. O jeigu ji nenustos bûti ardoma, tai tikrai nenustos turëti to
gërio, kurá ardymas ið jos gali atimti. Tokiu atveju, jeigu visiðkai viskà sunaikins, tai neliks
jokio gërio, nes nebus jokios prigimties. Tad ardymas negali sunaikinti gërio, nebent sunaikintø prigimtá. Vadinasi, kiekviena prigimtis yra
gëris: didelis, jei negali bûti ardomas, maþas,
jei gali; o gërio buvimo niekaip negalima neigti, nebent kvailai ir nevykusiai. Tuo atveju, jei
ardymu bus viskas sunaikinta, tai neliks në paties ardymo, nes nebus jokios subsistuojanèios
prigimties, kurioje jis galëtø vykti.
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Augustinus. De natura boni contra manicheos liber unus, sk. 6, in: S.Aurelii Augustini opera omnia  editio latina, PL 42, 554. Bet jeigu ardymas ið iriø daiktø atimtø kiekvienà saikà, kiekvienà formà, kiekvienà tvarkà, tai neliktø jokios prigimties. Todël kiekviena prigimtis, kurios negalima ardyti, yra aukðèiausias gëris,
kaip yra Dievas. Taèiau kiekviena prigimtis,
kurià galima ardyti, irgi yra tam tikras gëris,
nes ardymas jà gali þaloti tik atimdamas ir maþindamas tai, kas yra gëris.
Þr. iðnaðà Nr. 2.
Augustinus. Enchiridion, 3, 11; PL 40, 236. Kurioje [t.y. visatoje] tai, kas vadinama blogiu, gerai sutvarkyta ir á savo vietà padëta, gërybëms
teikia dar ryðkesnio þavesio, nes jos yra dar malonesnës ir girtinesnës, kai lyginamos su blogybëmis. Be to, ir Dievas visagalis, nuo kurio valios
priklauso viskas, kaip tai pripaþásta net ir netikintieji, jokiu bûdu neleistø jokiam blogiui bûti jo
darbuose, jeigu nebûtø toks visagalis ir geras,
kad gërá darytø net ir ið blogio. O kas kita yra
blogis, jeigu ne gërio stoka? Juk kaip gyvûnø
kûnams sukelti ligà ir suþeisti reiðkia ne kà nors
kita kaip ið jø atimti sveikatà (be to, gydant veikiama ne taip, kad tos blogybës, kurios ten yra,
t.y. liga ir þaizda, bûtø ne ten, o kitur, bet veikiama taip, kad jø niekur nebûtø: juk ne bet kokios, o tik kûniðkosios substancijos yda yra þaizda ar liga; kadangi kûnas yra ta pati substancija, tai ið tiesø jis yra tam tikras gëris, kuriam atsitinka tos blogybës, t.y. jo gërio, kuris vadinamas sveikata, atëmimas); taip ir visos sielø
ydos, kad ir kokios jos bûtø, yra prigimtiniø gërybiø stoka, nes gydyti  tai tas blogybes ne kur
nors perkelti, bet [padaryti taip] kad tø, kurios
ten yra, niekur nebûtø, kaip jø nebuvo, kai sielos buvo sveikos.
Aristotelis. Metafizika, V, 2, 1004 a 15. ...nes
neigimas reiðkia tik to dalyko, apie kurá kalbama, nebuvimà, o stoka numato dar ir pamatinæ prigimtá, kurioje pasireiðkia stoka....
Dionisijas Areopagitas (Pseudodionisijas). Apie
Dievo vardus, IV, 3; PG 3, 679A. Jei Gëris egzistuoja virð visko, kas esti, o taip yra ið tiesø,
tai Jis ir neapipavidalintajam teikia pavidalà.
Aristotelis. Nikomacho etika, II, 6, 1106 a 15-22,
p. 90. Neuþtenka pasakyti, kad dorybë  tai
nuostata, bet reikia apibrëþti, kokia yra ta nuostata. Reikia pasakyti, kad kiekviena dorybë ir
tà, kurio ji yra dorybë, iðlaiko gerà, ir jo darbà padaro gerà.
Aristotelis. Apie dangø, I, 11, 281a 14, p. 422.
Taigi tas, kuris gali [atlikti] tam tikrà maksiLOGOS 48
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malø [veiklos] kieká, turi galëti [atlikti] ir tai,
kà tas kiekis apima. Pavyzdþiui, jei þmogus gali nueiti ðimtà stadijø, tai gali nueiti dvi stadijas. Cituota pagal The Basic Works of Aristotle.
Dionisijas Areopagitas (Pseudodionisijas). Apie
Dievo vardus, IV, 21; PG 3, 721. Tarp esiniø
blogio nëra. Juk jei visa esatis ið Gërio, ir visuose esiniuose Jis yra ir viskà apima Gëris, tai
arba blogio tarp esiniø nëra, arba jis yra Gëryje. O Gëryje jo negali bûti, kaip ugnyje ðalèio, o ir Tam, Kuris gërá daro net ið blogio, nebûdinga prisiimti blogá. Bet jeigu gali, tai kaip
Gëryje gali bûti blogis? Ið Jo? Tai absurdiðka
ir neámanoma. Nes, kaip skelbia Pasakymø
Tiesa: Geras medis negali duoti blogø vaisiø
(Mt 7, 18), ir prieðingai. O jeigu ne ið Jo, tai ið
kito prado ir prieþasties. Ir tokiu atveju arba
blogis kyla ið Gërio, arba Gëris  ið blogio, arba, jeigu tai neámanoma, Gëris ir blogis pasirodys kaip kylantys ið skirtingø pradø ir prieþasèiø. Bet joks dvejetas nëra pradas, vienetas  kiekvieno dvejeto pradas.
Aristotelis. Nikomacho etika, I, 6, 1096a 17-34, p.
68. Tie, kurie pagrindë ðità mokslà, nesukûrë
idëjø tø daiktø, apie kuriuos kalbëdami jie vartojo þodþius pirmesnis ir paskesnis, todël
jie nesugalvojo në skaièiø idëjos. Taèiau þodá
geras mes taikome ir esmei, ir kokybei, ir santykiui. Bet tas, kas yra pats savaime, esmë, yra
ið prigimties ankstesnis uþ santyká (santykis yra
tarsi kokia bûties atþala arba atsitiktinis priedas). Todël nëra jokios bendros idëjos tø dalykø, kuriems mes pridedame þodá geras.
Toliau. Kadangi þodis geras turi tiek
daug prasmiø, kaip ir þodis yra  jis vartojamas esmës kategorijoje, pavyzdþiui, dievas,
protas; kokybës kategorijoje, pavyzdþiui, dorybës; kiekybës kategorijoje, pavyzdþiui, proga;
vietos kategorijoje, pavyzdþiui, gyvenamoji
vieta ir kt.,  tai aiðku, kad negali bûti [geras]
kas nors visuotinai bendras ir vienas, nes tuo
atveju [ðis þodis] negalëtø bûti vartojamas visose kategorijose, o tik vienoje.
Toliau. Kadangi vienai idëjai priklausanèiø
daiktø ir mokslas yra vienas, tai ir visø daiktø,
kuriems taikome þodá geras, taip pat turëtø
bûti tik vienas mokslas. O ið tikrøjø yra daug
mokslø, net ir tada, kai þodá geras vartojame
vienoje kategorijoje, pavyzdþiui, progos moks-
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las: karo atveju tai bus karo mokslas, ligoje  gydymo menas. Arba saiko atþvilgiu: ligoje  gydymo menas, o mankðtai  gimnastika.
Aristotelis. Nikomacho etika, I, 1, 1094a 3-5, p.
...Kiekvienas veiksmas ir sàmoningas pasirinkimas siekia ko nors gero. Todël teisingai buvo pavadinta gëriu tai, ko visi siekia.
Augustinus. Enchiridion 4, 13; PL 40, 237. Ir
todël nëra nieko, kas vadinama blogiu, jei nëra jokio gërio. Jokio blogio neturintis gëris yra
visiðkas gëris, o tas, kuriame yra blogis, yra sugadintas arba turintis trûkumø gëris. Ir blogis
negali bûti kas nors ten, kur gëris yra niekas.
Ið to daroma stebëtina iðvada, kad kiekviena
prigimtis tiek, kiek ji yra prigimtis, yra gëris,
ir atrodo, kad ydingà prigimtá vadinant bloga
prigimtimi nepasakoma nieko kito, iðskyrus
tai, kad blogis yra tas, kas yra gëris, ir kad blogio nëra, jei jis nëra gëris, nes kiekviena prigimtis yra gëris, ir joks daiktas negalëtø bûti
blogas, jei tas pats daiktas, kuris yra blogas,
nebûtø prigimtis. Vadinasi, negali bûti tokio
blogio, kuris nebûtø koks nors gëris. Nors atrodo, kad taip sakyti absurdiðka, taèiau pati
samprotavimo logika tarsi neiðvengiamai mus
priverèia taip kalbëti, ir reikia bûti atsargiems,
kad nepatektume á pranaðo pasakymà: Vargas
vadinantiems piktà geru, o gerà piktu, keièiantiems
tamsà á ðviesà, o ðviesà á tamsà, laikantiems karèius dalykus saldþiais, o saldþius dalykus  karèiais! (Iz 5, 20). Bet Vieðpats sako: Blogas þmogus ið blogo ðirdies lobyno ima bloga (Lk 6, 45;
plg., Mt 12, 35).Taèiau kas yra blogas þmogus,
jei ne bloga prigimtis: juk þmogus yra prigimtis? Be to, jei þmogus yra tam tikras gëris, nes
jis yra prigimtis; tad kas yra blogas þmogus,
jei ne blogas gëris? Taèiau kai tuos du dalykus
perprantame, pamatome, kad blogas yra ne todël, kad þmogus yra blogas, ir ne todël geras,
kad yra neteisingas, bet yra geras todël, kad
yra þmogus, ir blogas todël, kad yra neteisingas. Vadinasi, tas, kuris sako, kad Blogis  bûti þmogumi, arba kad Gëris  bûti neteisingam, atitinka pranaðo pasakymà Vargas vadinantiems piktà geru, o gerà piktu, nes kaltina Dievo veikalà  þmogø ir giria þmogaus ydà  neteisingumà. Tad kiekviena prigimtis, net jeigu
ji yra ydinga, tiek, kiek ji yra prigimtis, yra gera, o tiek, kiek ji yra ydinga, yra bloga.
Ið lotynø k. vertë ir ávadà paraðë
Gintautas VYÐNIAUSKAS

Versta ið: Sancti Thomae de Aquino. Questiones disputatae De malo,
ed. Leonina kn: Tommaso dAquino. Il male, testo latino a fronte, introducione,
traducione e apparati Fernando Fiorentino.  Milano, 2001
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