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NA HLUBINU

EDITORIAL

Ať chceme nebo nechceme, musíme obdivovat, jak se proradně počítá s mlčící většinou, která nemá na nic čas, pro zaneprázd
něnost; jak stačí pouze žurnalistickou sondou pustit okřídleně udělané pseudootázky a hned všichni o nich píší,
všichni hned o
nich "masově" mluví; jak pohotově se začne předstírat,
že vysoká
politika se o ně zajímá, když se o nich tak neustále mluví a píše,
o základních lidských právech. Jenomže s nikým a nikde se "ma
sově" nerozbírá a nezdůvodňuje, proč má tento postulát na lidskou
důstojnost být tak samozřejmý, nebo jen se za samozřejmost před
pokládá. Kdo se koho ptá po výchozím bodě, který by beze zbytku
zdůvodnil a oprávnil, že se o základních lidských právech dá mlu
vit jako o nutném postulátu, na němž je bez výhrad nutno trvat?
Zdůvodňuje lidská práva a trvá na důstojnosti každého člověka
názor, že v ČSSR nikdy nebyl bezpartijní existenčně či osobně li
kvidován, ale jen člen strany, protože tamto byl jen oprávněný ná
sledek třídního boje? Není zahanbující a ponižující chtít na ně
kom uznání lidských práv, současně však uznávat jeho protikřesťan
ský názor, že člověk je jen součástí hmotné přírody, a tedy jen
živočich o nic lepší než druhý, ale jen vytýkat, že v praxi se netr
vá na dodržení lidských práv? Je-li ovšem případ člověka jen evolutivní vybočení z řady na základě vyšší inteligence, ale tu
prý má každé vyšší zvíře, byt jen podle určitého stupně, a člověk
jen podle evolutivně vyššího stupně organisované hmoty, - pak si
člověk právo být pánem přírody mohl jen vyšvindlovat, druhým usurpovat, upřít, ukrást, ale těžko toto právo pro sebe zdůvodnit. Neb
vše prý je jen vývoj» Tak proč pak nesmět člověka pěchovat do hord
výchovných institucí či hnát na jatka, když to žádá vývojově revo
luční potřeba či účel? Když 18.století skloňovalo ve všech pádech
"přirozené právo", které se dnes mlčky stalo normativem teorie lid
ských práv, když se ale tato teorie začala zpracovávat podle direk
tiv naoktrojováného společenského řádu, co se pořídí u toho, kdo
nepokládá za nutné odpovědět na otázku, v čerň kotví odůvodněnost
požadavku, aby pro každého člověka byla jeho lidská důstojnost za
bezpečena? Jen pro mezinárodní soužití lidstva pragmaticky klást
požadavek na mezinárodně uznávaný souhlas k uznání základních lid
ských práv? Tento postulát Spojených národů z roku 1948 podepsal
už kdekdo» A proč také ne, když je použitelný a využitelný - jako
šifra pro vývěsný štít mezinárodní politiky, ba mezinárodního prá
va, Když pojetí politického názoru na člověka může docela skrovňoucce stát v pozadí, ale za to zcela neotřesitelně. Dokonce jako
nedotknutelné právo nadstavby vyvěrající ze základny zcela konkrét
ního společenského řádu, o jehož oprávněnosti se ani nediskutuje» A
tak se sice ani tak nepostrádají pokusy o zprostředkování mezi hra
ničními frontami, jen se postrádají pokusy o nalezení odpovědi na
otázku, čím se má zdůvodnit požadavek, aby se bezpodmínečně respek
tovala lidská důstojnost a základní práva pro každého člověka
Už Nietzsche věděl, že když se dokáže, že Bůh neexistuje, odepíše
se i člověk. Začne se předpokládat, že lze se dívat na člověka jen
jako na zvíře "ohne Abstrich", - bez výhrad. Jaképak pronásledování bezpartijních, když jde jen o třídní boj? Jak zahanbující ptát
se na zdůvodnění postulátu na lidskou důstojnost, na požadavek zá
kladních lidských práv, když je předem bez jakéhokoli zdůvodnění
pouze vzata na vědomí neřešitelnost otázky důkazu existence Boha jako Stvořitele. Stvořitel by ovšem byl Pánem i evolutivní hmoty, a
hlavně na člověka by položil majitelsky svou ruku, Jemu že člověk náleží, jeho že má nevýslovně rád, z Jeho ruky že dostal právo na dů
stojnost svého lidství. Jinak jde jen o humanitní postulát. A ten
stojí na hliněných nohách pohanské humanity. Trvá-li lidstvo na zá
kladních lidských právech, jde jen o to, zda také trvá na existenci
Boha, aby se nakonec samo nezrazovalo, nezradilo a nezničilo.
399
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KATECHESE

Mezi základní pojmy existencialismu náleží pojem "dějinnost".
Ale až ďo padesátých let u nás
nebyl vlastně nikdo, kdo by to
muto filosofickému směru,
existencialismu, - bez výhrad rozuměl. A tak se nevžil ani pojem
dějinnost; dosud se ve slovnících
pro němčinu překládá existenciál
ni výraz "geschichtlich” slovem
dějinný, nikoli dějinnostní. Dě
jinnost však není pojmově totéž
jako dějiny.
Česká filosofie zaspala na Zá
padě tak velmi diskutované pro
blémy existencialismu. Ale ani
Husserlův fenomenalismus se u
nás neprosadil. Jen positivismus
se proklamoval, jehož bezvýchod
nost báječně přála marxismu.
Co
však západní odborníci chápou
pod pojmem dějinnost, to by se
nemělo odbývat poznámkou, že jde
jen o hraní se slovy. Neboř jak
mile úzce specialisovaný problém
začne být využíván v praxi, na
stává velké nebezpečí záměny,
o
zneužití ani nemluvě. A tak se i
stalo u pojmu "dějinnost", Když
bultmannova škola začala užívat
rozdíl mezi dějinami a dejinno
stí, a hlavně běžně splikovat u
křesťanských pravd, začalo
být
mnohým úzko; toto rozlišování se
využilo pro důkaz, že nutno mlu
vit o rozdílu mezi historicitou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista a
mezi jeho dejinností. A aby popularisátoři bultmannovy školy
nebyli provokováni zvědavou
otázkou, co že znamená ona záhad
ná dějinnost, proto se zjednodu
šeně začalo tvrdit, že Ježíšovo
zmrtvýchvstání nelze pokládat za
historickou událost.
Nebývale otřesné! Prostému
člověku, který nemá ani zdání o
pojmové subtilité filosofických
směrů, zní takové tvrzení jako ujištění, že Ježíšovo zmrtvýchvstá
ní se nikdy nestalo» Ale zatím tu
u tvrzení podobného druhu jde o
vyvolávání názorového zmatku za
mlžováním a zamlčováním; aby se
hlavně nevysvětlovalo; ale tím
spíš mlčky předpokládala znalost
toho, na čem důkaz stojí,
ale i
padác Jenomže to dělají lidé ne
seriosní. Horší však je, když taCDS-KTS-Kóln a.R.-H/l/78

Ježíš NEBO

Kristus ?
kovýmto druhem "nečisté” metody
postavené na zjednodušování
jednostraností se začnou
psát
knihy; někdy stačí málo, aby ved
la ke zbytečným heresím. Názoro
vému zmatku je však třeba se bránit. Nemusí vést ke ztrátě
víry ve zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, pokud lze nalést dostup
né poučení jako pobídku k usi
lovnému studiu. Dosud se však
nestalo běžnou praxí, aby se
každému dostalo vysvětlení, co
je dějinnost a proč na ní bult
mannova škola staví. Časopis
"Studie”/23-24/ se pokoušel o
srovnávání jednotlivých teorií
na "Kristovo vzkříšení” /274/.
Nezávadná poznámka na dějinnost
o "existenciálni situaci jedince”
/279/, příliš mnoho předpokládá.
Začalo se rozlišovat mezi dě
jinami v širším slova smyslu a v
užším smyslu. Heklo se, že v šir
ším smyslu je možno za dějiny po
kládat každé dění. V užším smyslu,
však prý není možno mluvit o ja
kémkoli dění v přírodě, ale jen
potud, pokud jde o dění zapříči
něné člověkem, jako dění vyvola
né specificky lidským působením
v životním prostoru člověka. To
to působení člověka v přírodě a
ve společnosti nelze chápat jako
náhodný děj, neboť vyvěrá z po
vahy člověka. Vše, co člověk ko
lem sebe mění, má určitý vztah k
vědomému plánování, ke svobodné
mu utváření průběhu dění - uvá
ženého jednání k cíli, k budouc
nosti. Proto nikoli zvíře vytvá
ří dějiny, ale jen člověk; neboť
člověkova dějinnost funduje dě
jiny. Dějinné - to je pevně vyzděný stav důsledků, které vzešly
ze spleti historicky dokazatel
ných událostí. Ale člověk není
vůči dějinným důsledkům v minu-

Ježíš nebo

Kristus?

losti probíhajícího dění zcela bezmocně vydán.
Historické události, které se
v minulosti fakticky sběhly, dají
se
prostředky historického
vý
zkumu dokázat jako děj z pravdě
podobné tak probíhajícího
lid
ského jednání, mají pokračující
účinek na další působení člověka.
Dějiny jsou pro člověka obtížně
proniknutelným pletivem dávno či
nedávno zašlých událostí,
jichž
počátek či vznik nemohl
člověk
plně ovlivnit, ale do jichž do
sahu a dopadu byl průběh jedinco
va života vtažen a jimi určen.
Ale i když účinky historických
událostí mají na stav současného
dění ve společnosti či v přírodě
určující vliv, ba ovlivňující
vliv na průběh utváření budouc
nosti, neboř pokračují,působí v
dějinném dění, právě proto způso
bují, že člověk se začne ptát,
proč se tak stalo, a kde hledat
důvod; hledá odpověď na dotaz,
kde je klíč k řešení, jestliže
pochopí, dosah působení historic
kého faktu. Proti důsledkům hi
storicky dokázaných skutečností
nestojí člověk se svázanýma ru
kama jako proti nelítostně neod
volatelnému kismetu. Nebot člo
věkova dějinnost funduje dějiny,
dělá dějiny, určuje zasměrování
dalšího dění "svým” cílem pro svou dějinnost. Proto také
jen člověk má dějiny, nikoli zví
ře. Zvíře nemůže mít dějiny. Dě
jinnost člověka, to je to základ
ní, co ustavuje disponovanost v
člověku, že dovede utvářet "svůj”
vlastní, svět kolem sebe, i když
musel stavět na ’’daných” kamenech
dodaných historií. Je sice podří
zen historické minulosti, do ní
se neodvolatelně rodí jako do dě
dictví, ale kdykoliv člověk jedná
chtěně, předvídavě, plánovaně, dává svým skutkům jistý cíl, ur
čitý smysl, neboť cíl je základ
ním motivem lidských skutků.
Lidský skutek vytváří životní
prostor člověka, je základem pů
sobení člověka ve společnosti a
v přírodě. Nevisí dějinnost lid
ského jednání a působení na po
jetí, co se chápe za opravdu
"lidský" skutek, a kdy již není
"lidským”?
401

Kdykoli člověk uváženě jedná,
jedná pro nějaký cíl, pokud
je pánem své činnosti. Cíl je
hybnou silou lidské činnosti. Cíl,
úmysl jednajícího má nejenom vý
značný vliv na každý lidský sku
tek, ale i na důsledky a účinky
vyvolané lidským působením. Lid
ský skutek a jeho důsledky vyvo
lávají dění zapříčiněné Člověkem,
určují zasměrování dalšího dění
sledováním cíle. Pokračující úči
nek dějinných událostí má sice
určující vliv na působení člově
ka, ale lidský skutek vykonaný
pro nějaký cíl a jeho důsledky
vyvolávají a určují další násle
dující dějinný děj; a toto dění
určuje a zasměrovává dějinnost
člověka. Člověk je sice dějinným
děním z minulosti zděděným určen,
musí se do něho zařadit, ale když
se zařadí, když začne budovat své
”tedv”, svou skutečnost, a tak i
svůj cíl v budoucnu, když změní,
když usměrní zděděné podle svého
cíle, začne určovat zděděné dě
jinné účinky, zapříčiní je svým
působením, dá do chodu nové sku
tečnosti dějinného dění.
Začne
se realisovat jako "existující",
řekne existencialista, Svým způ
sobem dokáže vybudovávat svou existenci. Člověk je sice "hozen"
do důsledků vyplývajících z mi
nulých historických událostí, tak velmi je jimi určen, ale svcu
dejinností je schopen je nově určovat; je schopen se realisovat·
jako "existující", vždyt svým
"lidským” působením dokáže na cte
ných dějinných gruntech vy bud oví
vat svou existenci, své budoucno.
Ač nejdřív sám určován, sám dála
nově určuje; spoluvytváří, určuje
budoucnost vhodným zasměrováním
historických důsledků k příznivěj
ší budoucnosti, skrze chtěné,plá
nované, uvážené jednání vyvolá
děj se špatným či dobrým účinkem
v budoucnu, ab^ stalo děním dějin
ným. Působí-li dějinnostně uvážené
"lidské" působení, nové dějinné dě
ní, dá se dějinnost od něho trhat?
Lze dějiny a dějinnost od sebe od
dělovat jako číselně 2 zcela růz
né věci? Je mezi nimi věcný rozdíl
kde popření totožnosti v pojmu je
také popřením totožnosti ve věci?
Nebo jde jen o pojmový rozdíl?
CDS-KTS-Kóln a.Rs-IT/l/78

…člověk je narušen se sklonem k horšímu skrze změny
zanechané na těle a na duši.
34 DS 1511

Po celé věky křesťanství, snad v každém století, se setkávala na
uka. o "prahříchu", zvaném "dědičný hřích", a o jeho následcích? s ne
bývalé četnými výklady, které měly pramálo společného s vlastním po
jetím Církve. Navíc šlo skoro vždy o omyly, které se pravidelně stá
valy zdroji názorových zmatků. Neboť nauka o dědičném hříchu stojí
na jedné ze základních pravd křesťanských. Proto je tak nutné rozu
mět církevnímu pojetí dědičného hříchu} jak byl pojem "prahříchu" de
finován;
že naopak omyly stroze odmítány, a jejich stoupenci
bez
výhrad z církevního společenství vykazováni. Jde totiž o nauku, kte
rá navazuje na soteriologické hledisko výkupného smíření, na suverénní
smíření skrze Ježíše Krista; pro Jeho vše postihující sílu smíření,
předanou právě jen křesťanství a platí jako předpoklad, že vztah člo
věka k Bohu nikterak nezávisí na faktu prahříchu.
Poměr člověka k Bohu nezávisí na pravině lidstva pramenící z pra
hříchu prvních lidí. Tak velmi je vztah člověka k Bohu vztahemneob
tíženým. Jak člověk současný, tak člověk před prahříchem, nestáli
vedle Boha0 Naopak, člověk nikdy neměl stát osamoceně vedle svého
Stvořitele, ale v napojení na Stvořitele, ve smyslu chránící střeženosti. Ale to je a to byl vždy jen vztah závislosti na Bohu.
Ale poměr člověka k Bohu jakožto vztah závislosti na Bohu nelze
chápat jako vztah otroka k Pánu; to není vztah instinktů, smyslů,ci
tů, a tak vztah závislosti z nutnosti, to je ze zděděné určenosti, do
níž byl lidský charakter zasazen, aby se slepě řídil podle vrozeně
vložených instinktů, nepodmíněných reakcí, aby proto reagoval podle
smyslového poznání či citů; tak je tomu u zvířete. Člověk byl tak udě
lán, tak disponován, že nikdy neměl osamoceně stát vedle svého Stvo
řitele, jen v začarovaném kruhu vrozených disposic. Poměr člověka k
Bohu, jakožto vztah závislosti na Bohu, se diametrálně liší od zvířecí
ho vztahu závislosti na Bohu; člověk byl tak disponován, aby skuteč
nost o svém vztahu závislosti na Bohu - poznal; a pokud možno jasně,
na základě rozumových úvah svou závislost na Něm uznal, přijal, a to
na základě volby; jako vztah závislosti vložený mezi Bohem a člověkem
fundovaný na základě lidské svobody. Jen na této skutečnosti závisí a
spočívá zásadní rozdíl mezi člověkem a zvířetem. 0 hmotě ani nemluvě.
Vztah závislosti mezi Bohem a Člověkem nijak nezávisí na pravině
lidstva pramenící v prahříchu prvních lidí. Je fundován na základě
lidské svobody. Tu zvíře nemá, jen tou se liší od zvířete.
Kdyby bylo nedošlo k dědičnému hříchu, snadněji by člověk vnikl,
snadněji by poznal fakt svého vztahu závislosti na Bohu, snadněji by
rozumem viděl svou závislost, snadněji by pronikl svým rozumovým po
znáním, svými rozumovými úvahami k příznakům své závislosti, snadně
ji by umel detailovat následky svého vztahu závislosti k Bohu.
Tak
možno vysuzovat z analogie, podle dosavadních rozumových schopností
člověka; dosud je schopen zcela jasně poznat vztah závislosti, co níž
je zapředen každý člověk. Ale i následky tohoto vztahu.
A nemyslí se tu poznání onoho vztahu závislosti ve smyslu obnovo
vaného udržování v existenci; jako neustále obnovovaný vztah udělová
ním účasti na bytí k udržení "somatického" života; jak u zvířete, ale i u hmoty, jde také o neustálé udělování účasti na bytí; vždyť jen
tento obecný vztah závislosti na bytí způsobuje, že vůbec něco je.
Nemyslí se tu tento obecný vztah závislosti na bytíu Ten pro svou obecnost může být velmi snadno, byť chybně, pro svou samozřejmost v
myšlenkovém světě filosofických soustav opomíjen; nedá se přes ten
to vztah závislosti tak zakopnout, jako se musí "počítat" s denní
aktuálností, že člověk má možnost svobodně jednat, má možnost jednat
nebo ne^dnat, neb má možnost jednat tímto způsobem nebo jiným; neb člo
věk je schopen dění zapříčiněného rozumem, a tak i svobodně dobrovolODS-KTS-Koln a.R.-H/l/78

Prahřích?

ného. Tento zcela všeobecne pojímaný vztah závislosti, který je možno
označovat jako vztah závislosti na udělování účasti na bytí, je také
možno označovat jako závislost, do níž je vše existující "vhozeno”,
protože ponořeno či vkořeněno, tak v této závislosti na bytí "stojí".
Tak je bytím vše určeno, tak determinováno; a nezáleží vůbec na tom,
zda tento determinující vztah závislosti na bytí je chtěně uznáván,
či odmítán jako "hnus” z existenice, vyvolávající prý hnus z "osamo
cenosti”, Ale ani filosoficky výsnovávaná fikce o vztahu "vedle” z
hnusu osamocenosti nemůže zprovodit ze světa vztah závislosti. Ani
onen všeobecně pojímaný, ani onen "lidský” poměr položený ve vztah
závislosti mezi člověkem a Bohem; vlastně jen na ten "lidský” se
mocí mermo hodlá nasadit vztah osamocenosti, vhozenosti. Máme-li po
ruce nebývalou mnohost jednoznačně se opakujícího nadšení pro vyhra
něně člověkostředný způsob myšlení a jednání, máme-li možnost pouka
zovat na příznaky jednostranné praxe, v níž jde jen o jednu snahu, učinit člověka středem všeho, a proto aby byl rád jen takovým, jakým
se udělá sám, - není to praxe úskočného ujišťování o nadcházející
nezávislosti člověka a lidstva vůbec? A není to vlastně snaha o to,
aby se vztah závislosti člověka na Bohu zaměnil za vztah závislosti
člověka na člověku? Neboť vztah závislosti nelze zprovodit ze světa.
Nebylo by přesné říci, že heresí 20.století je emancipace z jaké
koli závislosti. Ale heresí je emancipace ze vztahu závislosti na Bohu·. A je-li naše doba znamenaná tímto obecným příznakem, není to
vlastně totéž, co se obecně označuje jako účinek, následek a důsle
dek viny prvních lidí? Co bylo jejím stimulem? Příslib, byť lživý,
- "budete jako Bůh”. Tedy soběstačnost a svébytnost člověka, emancipovanost ze vztahu závislosti na Bohu. Nebylo sice dopráno člověku,
aby skutečně stál "vedle” Boha, ale bylo mu dopřáno, a to až dodnes,
jako následek, důsledek a účinek, za oním lživým, příslibem se ne
ustále hnát, vybíjet se v marném kruhu snah o emancipovanost z jaké
hokoli druhu závislosti; domyšleny jde vlastně vždy jen o emancipovanost ze vztahu závislosti na Bohu; ten provokuje k nenávisti.
Poměr člověka k Bohu, onen vztah závislosti mezi člověkem a Bohem,
nezávisí na pravině prvních lidí. Existoval před ní. Míní se jím
"lidský" vztah závislosti na základě svobody člověkovy. Na ní tento
vztah záleží. Bez ní by nikdy nemohlo ke vzpouře o emancipaci ze zá
vislosti na Bohu ani - dojít. Proto na této vzpouře, revoluci také nezávisí. Tak - velmi je vztah Člověka k Bohu vztahem neobtí
ženým. Je však vztahem nenáviděným, neboť zatěžujícím.
Je však poměr závislosti hoden vždy jen nenávisti, odporu, vzpoury?
Z pouhé analogie se dá vysoudit opak. Bez předpokladu, že by rozu
mové poznání člověka muselo být tak jasné, že by hraničilo s geniali
tou inteligenčního kvocientu. Třeba jen vyjít z děděné disponovanosti
člověka postavené na základě lidské svobody; na ní se staví "lidská"
zkušenost, jak "svobodně” chtěné jednání člověka, jak uvážené jednání
člověka, jedná pro nějaký cíl. A je-li cíl vždy motivem "svobodně"
chtěného jednání, a stane-li se tímto cílem touha po přátelství, pokud je přátelství chápáno jako láska v jejím vrcholném pojetí, pak se lze i radovat ze vztahu závislosti. Skutečně existující přátel
ství není ničím jiným; je vztahem závislosti přítele na příteli; lze
mluvit o závislosti, ale jen jako o daru, který dává radost; radost
člověka nese, i když neustále dává setkávat s důkazy pro vztah závi
slosti na příteli; blaživá radost z blízké přítomnosti přítele jako
hybná síla lidské činnosti je s to, ze závislosti vybudovávat vědomé
napojení, které člověka pohání k růstu vzájemné příchylnosti; mezi
přátelstvím a radostí je velmi úzký poměr; závislost na přátelství tě
ší, člověk vztah přátelství vždy vítá jako zážitek radosti, jistoty o
přátelské střeženosti, což je v praxi totéž, jako nežít v osamocenosti,
ve strachu ze samoty; to vše jsou jen příznaky pro to, že lze také
mluvit o závislosti jako o daru, který může mít nedozírné důsledky.
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Jde o otázku, od kterého
okamžiku lze s plnou závažností
mluvit o činnosti sice zapříčiněné
člověkem, ale že navíc v ní jde
o skutky skutečně "lidské".
A tak je třeba, abychom uvažovali
o člověku, "pokud i sám je
původcem svých činů, maje
svobodné rozhodování a moc
nad svými skutky".
To jsou slova úvodu sv.Tomáše Aquinského k druhé části jeho
Theologické summy, která je věnována otázkám křesťanské mravo
uky. Podle něho je jejím úkolem prakticky ukázat, jak má člověk
svým životem napodobovat Boha. Mravní život člověka není nic ji
ného než "pohyb rozumového tvora k Bohu", jak to Tomáš říká jin
de . /Theol . summa, I.ot.2.úvod/; a tak se jeho pojetí liší v tom
smyslu, že vlastně ani tak se nesnaží zkoumat "lidské" skutky
jen potud, pokud jsou hříšné, ale hlavně potud, pokud jsou "lid
ské", a aby byly "lidské"; aby člověk byl pohnut, a tak zlákán
vést takový život, jaký odpovídá jeho důstojnosti jakožto tvora
rozumového, svobodně se rozhodujícího ke svým činům, a proto i
odpovědného za vše, co vykoná. Tomášovské pojetí "lidského"
skutku je totiž velmi vyhraněné. "Ze skutků vykonaných člověkem,
jenom ty jsou vlastně lidské", praví sv. Tomáš, "které jsou člo
věku vlastní, pokud je člověkem. Člověk pak se liší od nerozum
ných tvorů tím, že je pánem svých skutků. Proto jenom ty skutky
se nazývají skutečně lidskými, jichž člověk je pánem. Ale pánem
svých skutků je člověk rozumem a vůlí...Proto jen ty skutky člo
věkovy se jmenují vlastně lidskými, které jsou rozvážně chtěné".
Patří-li pak člověku ještě jiné skutky, mohou se nazývat
"člověkovými" skutky, nikoliv však "lidskými" skutky, neboť
pouze "člověkovy" skutky nepatří člověku pokud je člověkem".
/Theol.summa, I.II.ot.1.čl.l,/
Východisko pohledu na skutečně "lidský" čin klade důraz na
požadavek definice, kdy lze ještě nějakou činnost pokládat za
působení "lidské", a od kterého okamžiku možno mluvit nanejvýš
o "člověkově" skutku, jehož složení psychologicky nelze hodno
tit jako činnost člověka po stránce mravní. Tak na příklad jde
o různé pocity původu čistě fyziologického či fysického, nebo jako úkony vegetativních schopností člověka, nebo jako čistě tělesné vzněty a pocity» Sem lze zařadit i ony skutky člověka, které
jsou vykonány náhle, nepředvídaně. Zatím co nelze nazývat lid
ským skutkem to, co učiní člověk v polospánku, v opilosti, pod
vlivem drogy, nebo hypnosy, nebo co činí člověk, kterého zbavi
lo šílenství rozumu, - také skutky vykonané člověkem v bdělosti
nemusí být vždy skutky opravdu "lidskými", pokud se staly náhle, nepředvídaně, ve výbuchu hněvu, v nepřekonatelném strachu
či v náhlém pocitu smyslnosti, když předběhly jakékoli uží
vání rozumu a jakoukoli možnosť svobodného výběru ve volbě pro
středků, aby jednání mělo alespoň nějaký cíl či motiv; neboť jen
svobodným výběrem prostředků k cíli se stává skutek člověka opravdu plně lidský.. Neboť dostává lidská činnost zvláštní cha
rakter. Člověk začne být zodpovědný za skutky, které koná svo
bodně. Jenomže k jakékoli volbě, to je k hledání a vybírání
prostředků k cíli, je třeba úvahy, to je rozumového poznání; a
proto i třeba určitého času, který je dán pro tuto úvahu, k roz
myšlení se. Lze vůbec ještě volit v nepředvídaně náhlém, výbuchu
hněvu, strachu či jakéhokoli citu? Uvážlivě jednat za těchto
podmínek není možno,- není tu splněn předpoklad rozvahy, není tu
předpoklad, který je vždy první, a na němž každé hodnocení skut
ku stojí či padá, - a tím prvním požadavkem je vždy vedení rozu
mu. Rozum je vůdcem na poli činnosti. Rozum dává možnost k volbě.
Rozum je i předpokladem pro dobrovolně chtěný skutek.
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Lidský skutek je ten, jehož je člověk pánem.
Skutek vykonaný člověkem je jen potud "lidský”, pokud byl vy
konán závisle na rozumu. Význam rozumu je tak důležitý, že
bez
dostatečného poznání rozumem nemůžeme vůbec mluvit o
"lidském"
skutku. Rozum je první činitel v lidském skutku. To proto, neboř
úkolem rozumu je poznat člověkem sledovanou věc, kterou chce vy
konat. Poznat věc ale znamená, buď poznané doporučit jako něco,
co je rozumem uznané jako něco dobrého, nebo před tím varovat,
když rozum poznávanou věc musí uznat jako zlou. Rozumovým pozná
ním lze ale také hledat a vybírat prostředky, které vedou poznanému cíli; k tomu, co rozum poznal a uznal jako takové, před čím
není, třeba varovat, čemu se má člověk vyhnout, protože by mu jen
škodilo.
Neboť kdykoliv člověk jedná, vždycky jedná pro nějaký cíl. Ale vždy pro nějaký poznaný cíl; cíl uznaný za dobrý, za vhodný
pro člověka, pro jeho snažení, pro jeho potřebu; ale uznávaný
člověkem jen proto, protože člověk měl možnost o něm přemýšlet,
o něm uvažovat, a hodnotit. Cíl je hybnou silou lidské činnosti
a lidského jednání. Cíl je základním motivem lidských skutků,
lidského jednání, a vůbec dění, které je vyvolané lidským půso
bením. Cíl, úmysl jednajícího, - vždy má význačný vliv na kaž
dý lidský skutek. Kdykoliv člověk jedná, dává svým skutkům, své
činnosti, svému působení jistý cíl, určitý smysl; motiv stojí v
pozadí každého "lidského" skutku.
Člověk je schopen volit mezi dvěma možnostmi, mezi dvěma cí
li, - totiž ve smyslu alespoň mezi dvěma. Má-li pouze jednu
možnost, jakápak volba? Jaképak hledání a vybírání prostřed
ků k tomu, jak by bylo nejvhodnější jednat, aby se k vyvolenému
cíli došlo?! Člověk je schopen volit alespoň mezi dvěma možnost
mi, alespoň mezi dvěma, kdy rozum jednu možnost doporučuje,
a proto druhou zamítá. Proto jen tato volba prostředků k cíli
způsobí, že lidské jednání dostane zvláštní charakter. Člověk
začne být zodpovědný za své skutky. To je také vlastně rozhodu
jící okamžik, od něhož začíná být člověk pánem svého skutku;
od něhož začíná být člověkův skutek - "lidským" skutkem.
A tak můžeme říci, že potud je skutek člověka lidský, pokud
je dobrovolný, to je, pokud je dobrovolně chtěný.
Dobrovolně chtěný skutek předpokládá však vždy rozumové po
znání a rozumovou úvahu o tom, co chce člověk sledovat, jaký cíl
pro svou činnost by měl mít před očima. Rozum je tu vůdcem člo
věka na poli jeho lidské činnosti. Jde vlastně jen o to, aby
vedl dobře. Zít podle rozumu, to neznamená nic jiného, než žít
"lidsky". Jen na základě rozumové úvahy a rozumového poznání,
začne člověk odhadovat,a proto i předvídat, byt mnohdy jen z čas
tí, - zda jeho jednání a působení se stane "dějem" se špatným
účinkem, či dobrým. Člověk začne být zodpovědný za "děj", který
nastane. Ale zase jen tehdy, když jeho dobrovolně chtěný skutek
měl za svůj předpoklad rozumové poznání; pak má co dělat se zod
povědností. Člověk je zodpovědný za svůj skutek v té míře, v ja
ké účinky svého skutku předvídal; a je zodpovědný v tom stupni,
v jakém mohl, nebo byl povinen mu zabránit. Třebaže špatný sku
tek, a hlavně ničivé účinky své činnosti, přímo nezamýšlel, když onen špatný účinek a ničivé důsledky nebyly přímo jeho cí
lem či úmyslem, - je zodpovědný alespoň v tom stupni, v jakém
mohl zabránit, aby k oněm špatným účinkům nedošlo.
Je tomu tak proto, protože k ději, který člověk zapříčiní,
vždy náleží rozumové poznání sledovaného cíle. Neb lidský skutek
je opravdu skutkem lidským jen tehdy, pokud je vykonán závisle na
rozumu. A pokud lze mluvit o působení zapříčiněném člověkem, potud
mluvíme o uváženém jednání; a tím rozumíme "dějinnostní" děj; jen
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Dnes - a věřit v Boha ?
Byly doby, kdy studium na gymnasiích -ještě z konce třicátých
let "moderního" 20. století bylo poznamenáno závětřím mechanis
tické fysiky a chemie, kdy vše probíhalo podle zcela přesných
přírodních zákonů, kdy vše bylo přísně determinováno, každý zá
kon navazoval na druhý, nic nemohlo se objevit jako něco zcela
neočekávaného; až se poznají všechny přírodní síly, které stojí
v pozadí přírodních procesů, až budou známy všechny přírodní zá
kony, které ony přírodní procesy ovládají, tak se dá "vše" vypočí
tat. A když v roce 1930 byla u zeleného stolu objevena devátá
oběžnice Slunce, jako se tak stalo i v roce 1845 u planety Nep
tun rovněž na základě pouhých výpočtů, byl objev planety Pluto
příkladně‘využíván. Jako triumf fysiky. Její zákony a její vý
zkumy byly touto skutečností potvrzeny. Velká pýcha zářila z
československých učebnic pro střední školy pro fysiku a chemii s
triumfální jistotou o všemocnosti "vědy". A jen na okraj jsme se
občas dověděli, že se neví, co je to elektřina... v době, kdy
na universitě ještě u nás vládl v chemii "Votočka".
Tak tomu bylo u nás, dávno po roce Planckova objevu z roku
1900; kdy se datuje zrod kvantové teorie; kdy se nesmlouvavým
protiútokem touto teorií bořily naduté výspy mechanistické fysi
ky; kdy se na přírodní zákony přestalo koukat jako na ocelové
lešení, které drželo pohromadě budovu vesmíru; neb se došlo k
trpké zkušenosti, že v mikrosvětě vládne Heisenbergova relace
komplementarity; takže pak jakýkoli Laplaceův determinismus byl
nejenom neplatný, ale vypadal jako špatný vtip. Vždyť se exakt
ní přírodní zákony začaly vypočítávat pomocí počtu pravděpodob
nosti; statistické zákonitosti se staly výmluvným mluvčím pro
to, jak se toho vlastně málo ví právě v přírodních vědách, kte
ré se ještě před nedávném honosily neotřesitelnou jistotou; ta
ké skepse si přišla na své, že prý si pod statistickou zákonito
stí těžko něco představit. Jenomže kvantová teorie dokonce nutí
k tomu, aby se přírodní zákony formulovaly jako statistické zá
kony, dokonale likvidovala jejich deterministické pojetí. Co na
tom, že právě fysika si kladla za čest, že je deterministická,
že odmítala pouze statisticky zajišťovanou zákonitost v přírod
ních vědách? Najednou se muselo chtě nechtě v atomární fysice
přistupovat pro deterministy jakéhokoli odstínění k nepřijatel
nému pro ně úkazu, že není možné u atomárních částic předpoklá
dat kausální spojitost v libovolně podrobné přesnosti jako vztah
mezi příčinou a účinkem; že není možno splnit jejich požadavek
pro vypočítání nějakého mechanického průběhu mikrofysikálních
procesů, kdy je předpokladem znát jako dané údaje, a to přesně,
a navíc současně, - jak místní polohu, tak impuls rychlosti
pro každou elementární mikročástici. Byl to poprask, když se mu
selo přijmout za skutečnost, že se bud dá přesně změřit poloha
mikročástice, ale tím že zmizí všechny údaje pro změření její
rychlosti. A že je tomu také obráceně; měření rychlosti znemožní
získat údaje pro polohu, kterou má mikročástice v současné době.
Současně obě nelze přesně stanovit. Tato neurčitost dává na sro
zuměnou, že nedokonalé poznání všech v úvahu přicházejících pří
čin je nevyhnutelně sporné, a to v každém atomárním systému.
A tak se až dodnes, ovšem vždy podle potřeby, - hlaholí o
popření platnosti kausálního principu. I v theologii.
I když se
už tak nahlas nemluví o tom,, že z výsledků kvantové mechaniky lze
dojít k závěru, že prozatím se nedá přezkoušet kausální vztah v
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atomárním prostředí, a to beze zbytku; je však zajištěn vztah me
zi příčinou a účinkem - statisticky. A tak je v mikroprocesech
zákon kausality platný statisticky. A to jen proto, protože zatím
neumíme u nich kausálně související spojitost ani poznat, natož
vzájemné vztahy mezi příčinou a účinkem přezkoušet; jen proto se
zdá, že v mikrosvětě se kausální zřetězení trhá, pro naši nezna
lost všech příčin; zatím jen ona je zdrojem oněch pravděpodobno
stí; a tak se právě pravděpodobnost prosazuje v mikrosvětě jako
zásadní pravidlo. Heisenbergův výklad relace neurčitosti se vzta
huje na pravděpodobnost vládnoucí v atomové fysice, žc elementár
ní částice mikrosvěta je vlastně úhrn možností s přiřazenými
pravděpodobnostmi. Komplementární vztah mezi místem a impulsem je
výmluvným příkladem vzájemného doplňování se. Jen počet pravděpo
dobnosti za předpokladu biliónového počtu dodaných čísel dává do
brou, dokonce neomezenou příležitost k vyčtení zcela jistého prů
běhu atomárních procesů. Přibližné hodnoty dávají jistotu průměru,
v němž atomární proces lze očekávat s jistotou velkých čísel; tri
liony na procesu zúčastněných atomů vytvářejí strohou jistotu zá
konitého průběhu; a i když v této přísné zákonitosti není pravidlo
kausálního zákona pravidelně něčím naléhavým, spočívá zákonitost
kausality v tom, že je potvrzena statisticky, a tak i zajištěna.
Právě kausalita se dá z nepřesných průměrných čísel znázorněné vy
jádřit pomocí metody počtu založeného na pravděpodobnostech. Že
právě v mikrosvětě je kausalita zajišťována, že neomezeně a zcela
neuskrovnele se statisticky projevuje jako jistá. Ze pravděpodob
nost, s níž se běžně v mikrosvětě musí počítat, vůbec nezavádí atomární fysiku, a ani fysiku jadernou, do písčin pravděpodobností.
Ani relace komplementarity netrhá a neanuluje kausální zřetězení
atomárních procesů, protože kausalita nespočívá ve znalosti zřetě
zení přesně stanovitelných příčin, z nichž lze současně s exaktní
přesností vyčíslit údaje konkrétních účinků.
Takové závěry lze nalést ve středoškolských učebnicích fysiky
či chemie užívaných na západoněmeckých školách sedmdesátých let.
Neznalost statisticky zajišťované kausality u mikroprocesů se u
žáků těchto škol nepředpokládá. Ignorance této skutečnosti tak ne
bývalé trapná v tvrzení, že existenci Boha nelze dokázat na zákla
dě kausálního principu, rozhodně nemůže se opírat o důkaz neplatno
sti zákona kausality; atomová fysika a jaderná fysika v návaznosti
na Heisenbergovu relaci neurčitosti je si jistá s prognosou stati
sticky zajišťovanou; podle zákona statistické pravděpodobnosti dá
vá kolektiv trilionů, na atomárních procesech zúčastněných mikro
částic statisticky definovatelných, tak vysoký stupeň pravděpodob
ností, že hraničí s jistotou.
Jde o jistotu statistické zákonitosti; ze skutečně existující
vztah, který se u elementárních částic vyskytuje mezi jejich polo
hou v prostoru a rychlosti v čase dá se statisticky vyjádřit;
že
určitý proces se dá statisticky stanovit ve středních hodnotách, ale jako skutečně existující. Jde ovšem jen o neúplné poznání všech
zúčastněných příčin, ale jejich výsledek lze matematicky jako
skutečnost zjistit. Neúplné poznání skutečně existujícího systému
v žádném případě nemůže zrušit platnost zákona o příčině a účinku;
neúplné poznání pro svou nedostatečnost není schopno zrušit zákon
kausality. Kvantová mechanika také svými závěry neprohlásila prin
cip kausality za překonaný. Chápe ovšem kausalitu onticky; jako
působení skutečně existující věci na druhou skutečně existující
věc; a protože skutečně existující věc možno také jedním slovem na
zvat "jsoucno”, /řecky "on"/, je příčinná souvislost mylně chápána
jako působení jednoho jsoucna na jsoucno druhé. Proto neustálé zdů
razňování, že se tu poznává nějaká věc, nějaký proces, nějaký systém
jako skutečně existující. Ale od kdy mohu mluvit o nějaké věci jako o
40? skutečně existující? Co je, musí mít nějaký důvod pro to, že je.
ODS-KTS-Koln a.R.-H/l/78

MARGINALIE
"ZÁSLUŽNOST K.RAHNERA” , že jako žák Heideggera a zejména pak
G.Siewertha pochopil kvalitativní od
lišnost současné teologické krize,
že její spekulativní prapríčinu ve shodě se svými učiteli roz
poznal v mnohosetleté zhoubné tradici metafysiky ducha, uzurpující nakonec Boha do hegeliánské perverze "nejvyššího a nejušlechtilejšího předmětu filosofického poznání”. 0 tom vydávají svě
dectví obě Rahnerova raná díla:”Geist in Welt” a "Hörer des Wortes”. K.Rahner však - domnívám se - byl brzo poté zaskočen rychlým rozpadem posledních zbytků teologické systematiky, a už ni
kdy nebyl s to postoupit...k nezbytné fázi rozlišení, a to pře
devším na půdě scholastiky. Impuls Heideggerův k novému rozpomnění se na bytí...a impuls Siewerthův k znovuobjevení fundamen
tální ontologie u Tomáše Aquinského v dalších Rahnerových dílech
ztrácely postupně na intenzitě. K.Rahner přestal nakonec spatřo
vat primární úkol moderní teologie v kritice scholastického
essencialismu, v kritice vycházející z Tomášovy ontologické di
ferenciace, odsunul Aquináťa mezi více méně "překonané” Církev
ní Otce, jichž je třeba si "vážit”, ale kteří naší době, zejmé
na po Teilhardovi de Chardin, nic podstatně nového už říci ne
mohou...Konfúznost Rahnerova pozdního mnohomluvného stylu není
nahodilá: v ní se obráží celé krizové bezcestí, zánik distinktivnosti moderní teologie.Jeho dědicem se stal teologizující žurna
lismus se svým bezostyšně nezodpovědným a banálně militantním
exoterizmem.
Jsem však dalek toho, abych K.Rahnera vinil z toho, co přišlo
po něm, a přišlo toho nemálo, i když zhola nic nového a vpravdě
kritického. K.Rahner pouze tím, že pod horou svých spisů zasul
nejcenější ontologické impulzy tovaryšských let,/které mu dodnes
vtiskují záhadnou velikost/, zradil i úkol, k němuž by býval byl
předurčen...truchlivý pozůstatek tohoto úkolu rozeznávám v jedi
ném nadprůměrném spisu pozdního K.Rahnera, v jeho teologii smrti.
...Nicméně není pochyb, že K.Rahner patří k posledním velkým
představitelům jezuitské teologické tradice, která začala Suarézem a vyvrcholila v Maréchalovi.
Poznat důkladně Rahnerovo selhání lze ovšem jen v rozeznání
esencialistických úskalí v proudu jezuitské teologické tradice.
K.Rahner měl vždy předpoklady k tomu, aby překonal neblahou
esencialistickou tradici jezuitské scholastiky, a aby zabránil
jejímu konečnému a zcela logickému vyústění v hegeliánskou dia
lektickou konkretizaci - pod pláštíkem "aggiornamenta”.
Rio Preisner
"ESENCIALISTICKOU TRADICI” ve zkratce, ale
v postihu příznaků, na jejichž zákla
dě lze jednostrannost esentialismu
přistihnout, postupují úvahy v revue Na hlubinu vlastně neustále.
K tomu není třeba úzce specialisované erudice odborníka, jen je
třeba odvahy; chtít číst, chtít se vzdělávat; chtít rozumět tomu,
co se vydává za rozhodující problémy, ač ve skutečnosti jde jen
odkalení stojatých vod. Takovým heslem je třeba tvrzení, že kausální zákon pozbyl platnosti, a že se tedy existence Boha nedá
dokázat. A zatím toto býlí vyrostlo také ze seménka jednostranné
ho esencialismu; záměna jsoucna s bytím je v české literatuře fi
losofujícího a náboženského rázu naprosto běžná; příčinná souvis
lost je chápána jako vliv jedné skutečné věci na druhou; přeskaku
je se ml cením otázka, od kdy možno mluvit o skutečné věci; z bytí
se dělá nálepka; nálepka-bytí se prostě přilepí na ”věc" -esenci,
a skutečná věc je na světě; ale důvodem ”něčeho" v "esenci”, pokud 408
ono ”něco-věc” skutečně existuje, je bytí; a na to se zapomnělo.

Marginalie

"CO JE ESENCE?” Esence je česky bytnost. Bytností rozumíme to,
co odpovídá na otázku: co věc je? Tak na otázku,
co je člověk, odpovídáme, živočich rozumný.
Bytnost je tedy to, co činí věc tím, čím je, věcí určitého druhu.
Poznáváme-li bytnost, poznáváme věc samu. Bytnost je kořenem všech
vlastností věci. Bytnost je neměnitelná.
"TOMÁŠ AQUINSKÝ" /asi 1225-1274/ je světec. Byl členem dominikán
ského řádu. V roce 1567 prohlášen učitelem Církve.
Tomášova systematika nemohla dát stimul k tradici
esencialistické; Tomáše nelze vinit z jednostranosti scholastické
ho esencialismu, byť pod jménem thomismus; Tomáše nelze vinit z
opomíjení bytí či dokonce ze zapomenutí; jeho komentátoři však, a
to skoro již od 13.století, tomášovsky přesné diferenciace ani ne
postihli, a vlastně ani nebyli Tomášovými žáky. Uslyšíte-li někdy
o Tomáši Aquinském poznámku, že je překonán, buďte ve střehu a opatrni vůči tvrzení navíc dnes už stereotypními, a hlavně speciali
sovaně nedokazovaným. Kdo Hlubiny nezahazuje, může si zopakovat ve
zkratce na strane 322 Tomášova životopisná data; také charakteris
tiku větou, "nejučenější mezi světci, a nejsvětější mezi učenci”.

"PRAVÉ PŘÁTELSTVÍ" podle sv.Tomáše je přátelstvím v pravém slova
smyslu. Přátelství založené jen na prospěchu, a
právě tak přátelství vyhledávané jen pro potěše
ní, nemá ani právo na jméno přátelství. "V přátelství užitečném a
těšícím chce sice někdo nějaké dobro příteli; a vzhledem k tomu se
tu zachovává ráz přátelství. Ale protože ono dobro odnáší dále ke
svému potěšení a užitku, proto přátelstvím jen pro užitek a jen pro
potěšení; pokud se počítá navíc k lásce dychtivé, nemá ráz pravého přátelství”./Ethic.VIII.lect.3.n.l566./
"POSMĚCH”. To vás nezneklidňuj, že se ten či onen váš známý tomuto
pojetí "přátelství” posměje. Ze přátelství je láska; že
je to láska, která buduje spojení těch, kdo si mají být
vzájemnou pomocí, vzájemnou útěchou? že přátelství je láska ve svém
vrcholném pojetí; že milovat znamená chtít dobro - druhému. Ale dru
hému chtít dobro takovým způsobem, že ho zkazíme, to by se nemělo
nazývat láskou, nýbrž nenávistí. Bohužel člověk snadno zaměňuje
pojmy. Člověk také může milovat druhého pro něho, a může jej milovat
pro sebe. V prvním případě si cení druhého, a proto se k němu sklání
s darem své lásky. Ve druhém případě druhého snižuje a hodnotí jako
nějakou věc, kterou si žádá pro sebe, které chce využít pro své po
těšení. Přátelství je však láska; která se sdílí, spojuje na základě
společného úsilí, společných zájmů; která ustupuje ráda druhému, ne
trvá na svém, nemyslí na sebe, touží po štěstí druhého; která rozdá
vá a které je spláceno, ač· nerozdává jen proto, aby jí bylo splácalo,
Avšak žádné slovo není v naší době tak zkompromitováno jako "přátel
ství”, o "lásce” ani nemluvě; hned po nich je na řadě "svoboda”. A
až se budou hlubinářskému pojetí přátelství posmívat, nezneklidňujte
se tím. Hlupáci mají tohle společné s barbary, že se posmívají tomu,
čeho nedovedou hned pochopit. A protože je nemožno dovolit, aby se
zesměšňovalo všechno, nezbývá než raději mlčet, nemetat"svatého" svi
ním. jak radí Písmo./Mt 7,6/

"NENÍ-LI BOHA, NENÍ ANI ČLOVĚKA” napsal Dostojevskij; jen ve vztahu
k Bohu jako cíli - poslednímu,
uchovává si člověk svou důstojnost.
Není-li Boha, je člověk zvíře jako jiné zvíře, jen s tím rozdílem, že
si umí z několika hygienických zásad sestavit "vědeckou" morálku. Po
kud si uvědomí, aspoň někdy, svou bídu, když mu vůbec je dopřáno zažít
tmy ponížení, tak tomuto člověku zbývají jíž jen 2 cesty: mohl se ze
zvířete vyvinout člověk, proč by se z člověka, nemohl vyvinout nadčlověk;
409 a také je důsledné, aby se považoval za zvíře a žil jako zvíře. Jako
člověk naprosto osamocený, - jako zvíře; to však nedojde k reflexi.

