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všech těchto atrakcí bylá by v našiclr dobáclr, v rrašem podnebí a v nďí'zeměpisné ší ce parádní

katovská sekyra, oddělující hlalu pretendenta tninu od klečícího těla."

Známby| Durychriv vztah k prvorepublikovémuzÍizelí a dění politick mu, k jeiro hlavám (T. G.

Masarykovi nap íklad) a publicístíck] m obhájcrim (K' Čapkovi). Neberme Durychovi právo na

kritiku Masarykovy filosofie, státr:rického umu nebo odkazu - dlužno ji ale podložit rozborem hlubším
a konkétnějším: dodnes se nám ono ,,tatíčkování" hnusí, a to proto, že klarrět se je mnohem jednoduš-

ší než pochopit. Ale: totéž pochopení poshádáme u Durycha, byť by i po něm mělo nasledovat hodno-

cení negativní. V 'měnu názorri' i když ostrou, s Karlem Čapkem jenom schvalujeme, neboť t íbí mysl
a čistí vzduch. Škoda však, zabiltá-li do osobních invektiv (v nichŽ Durychem Čapkovi p isuzovaná

,,morálka C" je toliko odpovědí na to, voláJi Čapek Durycha k subordinaci tehdy, když se vojensk '

lékď - podplukovník čs. armády odvažujejejího wclrního velitele dotázat na poměr k ví e a katolí-
kum zvláště). Durych však neumí odhadnouti, kdy je polemické slovo ještě hrdinstvím (Staroměstsk;

ry k, i s tím, Že Durychově rornantícké povaze více lylrowje Žižka než Hus) a kdy je už p íliš snadné

b ti odvážn m (očistaduší).
Staví-li se ve španělské občanské válce na stranu frankishi a proti ,,legální" vládě, která neválrá

pronásledovat a lryvražďovat katolíky, stojí proti valn většině tehdejšího ve ejného mínění a pomáhá

tak bojovat proti jeho stereotyprim. Durych však ještě nepos ehl, kolik bylo v alianci frankismu

s katolictvím riěelového (a tudíž politického).
Snaha donutit národ k hrdinství (v p edtuše blížících se dějri apokalypticlc ch) nepostrádá hlubo-

kého mravního a duchovrrího základu (do nějž pat í i p edobrazy svaty'ch mučedník )' Durych k ní
však nemá obecného souhlasu. Zaěasté se pak ocitá v pozici st elce osamělého, s nekry'b_imi zády.
Nicméně: fochu toho durychovského heroismu bychom dnes pot ebovali jako soli, a nejen v publi-
cistice.

lvo Harák

Editorial

Yáženičtenffi,

čtwté čísio rewe Salve nese podtitul Svoboda. Mnohé články či recenze však ho-

vo í více o ritlaku než o svobodě. To znamená, že v životě není nic zadarmo, ani

svoboda. Tak chápu i naši svobodu, která byla vybojována ne se zbraní v ruce' ale

těmi, kte í žili svuj život dristojně a odpovědně v ponižování, irstrcích, okrádání,

utlačování, vyhánění či věznění. V současné době často slyšíme, že svoboda je

nebezpečná. Mnozí se domnívají, žehádeže, wažďy a všechny možné lumpámy,

se kter,_rmi se Setkáváme a o kteďch tak rádi informují sdělovací prost edky, jsou

drisledky svob ody.Mnozizvedají prst a íkají: ,"Vidíte, nebylo p edtím lépe? Nechte

Si svou Svobodu a my Si necháme Své jistoty."

Nerouhejte se,váženi,kte í takto chcete hovo it. Koho se bojíte? ,,Brih je svo-

boda a Svoboda je Brih." To jsou slova velkého kazatete otce Dominika Henriho
Lacordaira oP, která ekl po Francouzské revoluci, kdy se ád ocitl v troskách
a nejen ve Francii, ale v i ostatních zemích. Církev hledala své místo ve společnos-

ti a tehdy p išel Lacordaire s heslem: ,,Svobodná církev ve svobodném státě." Teprve

iI. vatikánsk 'koncil plně p ijal tuto v zvu za svou.
B 't svobodn ', znamerLáb t zodpovědny. B t svobodn , znamerLápŤát svobo-

du také druh m, respektovat druhého,jeho dristojnost ijeho čest,jeho práva i jeho

majetek. B t svobodn ',to zrnmenáb 't pokom .

Francouzští biskupové ve svémjubilejním pastŤském listě k roku 2000 hovo í
v tomto lacordairovském duchu. Snad tedy i naše čtvrté číslo Salve budejedním
hlasem této symfonie. Vedle profesora fribourgské katoiické univerzity otce Pinc-
kaerse oP píše o k esťanské svobodě svab Irenej zLyonu, kter'mriže b t pova-

žovánzazakladatele teologie v západní církvi. Misfu Eckharthovo í o odlouče-
nosti a tím nám p ipomíná vnit ní dimenzi svobody, kterou musí vybojovat každ
z nás sám v sobě. osvobodit se od sobectví,nezÍízen ch vášní a závislostí. Fran-
cisco de Vitoria, velk salamansk 'teolog španělského zlatého století (16. st.) zá-
pasí o svobodu v perspektivě lidsk 'ch práv a mezinárodního práva pět století p ed

tim,tež se zrodila Charta Spojen 'ch narodri v roce 1945.

Cesta ke svobodě vede p es osvobození. I myjsme svobodní. Ten, ktery nás

osvobodil, je Ježíš Kristus. Spása, kterou nám p inesl Kristus a naše spolupráce na

našem vykoupení, to je cesta k absolutrrí svobodě, kterouje B h.

74



SALVE 4'01 Editorial

P eji Vám všem, kte í si p ečtete tecerLze, abyste neodolali a vzali do rukou
recenzované knihy a prožili dobrodružství' do kterého jsme vstoupili i my, kte í se
chceme s Vámi podělit apozvat Vás k četbě, která nejenom informuje, ale i for-
muje, potěší, dodá naději a vede ke svobodě.

x fra Dominik Duka OP

SALVE 4'01 Recenze

Jaroslav Durych' Eseje o uměnÍ
HOST 2001

Jaroslav Durych publicista
vybor z publicistick ch prací
Academia 2001

lned v prvním z námi recenzovan ch svazkri, knize ESEJE o uMĚNÍ, p edstavuje se spisovatel
JARSLAV DuRYcH jako záměrně nezpusobn ', uměním paradoxu a svéhlavé ironie p elcypující
publicista, pro nějž se provokace stává kategorií estetickou, kategorií myšlení. Durych zde své nžizory
p ečasto lry'jad uje v obrazech a podoberrstvích' jeho biblické exegezejsou ale více v kladem umělce
než teologa (v tom podobá se Demlovi).

Nalezneme tu adil typiclqy durychovsk ch axiomri: chudoba je základní podmínkou skutečn
tvorby a kasy' ďvěí kása je naší spojnicí s dávno zhacen m rajem, věcné správnosti texfii b vá
rovnomocno jích učlenění umělecké - v tom je D. pokraěovatelem Šaldov'm a Martenorrjm, oběma

se podobá tak tím, jaké nároky klade na umělcolu oddanost vlastni věci, službě Ducha. ,,Privodem,
vzorem a cílem uměníjest raj."

Jestliže editor tohoto svazku - Mojmír Trávníček - zíměmč (nap ' p i psaní infinitivri na _ti)

ponechává v textech p vodní pravopis, aby tak zustávalzachovánrytrnus klenub'ch souvětn 'ch para-
bol, snaží se editorka knihy nas1edující _ JARosLAv DURYCH PUBLICISTA - ZlzanaFialová
Durychťrv pravopis p iblížit současnému rizu. Také proto, že zde - narozdíl od p cdchozích esej -jde
o články privodně novinové a časopisecké, psané více s ohledem na po eby dnc: ,'Texty, které jsou
zaŤazeÍry y tomto vj'boru, by|y z pÍevážlé většiny otištěny za autorova života (...). Jsou rozděleny do
t í odďlri, kterr! by se daly charakterizovat tematiclry jako odďly věnované kulhr e' státu avíÍe" (Z.
Fialová). V souhlase s autorem p edmiuvy k první a doslovu ke druh publikaci Jaroslavem Medem
bychom mohli pronést něco o romantické Durychově povaze. Hovo í-li tcnto o Havlíčkovi, promlou-
vá vlastně o sobě: ,,Neměla mu b t ridělem jen vítězství snadná, drobná a častá' jak 'ch dob val
v denních pritkách se svj'mi protivníky, ktefi mu nebyli rovni." - Mistr slova ostrého jako b ítva, spíše
rozvírajícíbo než smi ujícího protiklady, člověk vypjafj'ch krajností, kter'raději p est elí, než aby
nedotáhl. Nebojí se však sťílet ani do vlasu:ích ad: jeden z nejneohroženějších obhájcÍt věci Církve
zaprvai republikyje stejně neohrožen m protivníkem politického klerikalismu.

St í1í rralevo i napravo, nešet í ani buržoasií ani komunislv. A p ekypujc nenávistí ke kultumím
šmokťrm. Styl Durychriv je p i tom ho k ', sarkastick ' a neuctiv ' zejména k těm ,,naho e',.

I zde svede Durych vybraně provokovat: ,,Samoďejmě, žc neželím poražky na Bílé ho e, n bž osla-
luji vítězsWí na Bíl lro e."

V oblasti kultury je objevn nap íklad v tom, jak proti dominantní frankofilní orientaci první
republiky vyzdvihuje hoclnoty literatury německé (román Herwigriv), jak demaskuje klišé naší literár-
ní historie (,,Spojení Karla Hlaváčka s dekadencí...')' jak bezpečně odhaduje budoucí mistry (lysoce
si cení Moci a slávy tehdy začinajicího Grahama Greena). Katolík Durych dok;áŽs ocenit i Labyrint
světa a raj srdce českého bratra Komenského.

Další dva oddílyjsou však mnohem kontroverznějši - atzké zajímavější. Autor se zde naleká ani

obrazri hodně k iklau ch: ,,o ideálech monarchisticlcj'ch lze íci, že jsou romantické a interesantní

a že podívaná na snahy o jejich uskutečnění nebyla by prosta atrakěnosti' ale nejkásnějším finálem
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propuštěn z vězení s podlomen 'm zdravím a umístěn do intemace v charitním domově v Radvanově,

kde se setkává se sv m spoluvězněm z Dachau, arcibiskupem Beranem, biskupem Hlouchem a další-

mi. V l tech uvolnění nachází točiště v rodině svého bratra v Praze v sousedství Akademie malí -

sk ch umění. V roce 1968 se vrací zpět na sluj biskupslc'stolec do Litomě ic. V této chvíli si p ipo-

mínám sen eholního spolublatra, zesnulého otce Jind ícha Gajz|eru oP z ledna 1968' kter nám

vyprávěl rano p i snídani, v němž popisoval náwat kardinála Trochty do Litomě ické katedrály. Usmívali
jsme se' jen otec Metoděj Habá položil otazku, zda byl sen barevn . Po chvilce zamyšlení odpověděl

otec Jinďich: ,,Ano, měl fialové so1ideo." Po té otec magistr Metoděj eki: ,,Berte to viuně." Veče1 p i
poslechu televimích zpráv německé televize ARD, jsme se dozvěděli, že se v Praze stal generálním

tajemníkem KSČ Alexander Dubček, což nátm ovšem v t chvíli nic ne íkalo. Kardinál Troclrta se

wáti1, byl pln otcovského porozumění, humoru, ale zdraví jIž neměl. Léka , primIá intemista, v tom

čase také mrij seminámí spolužrík MUDr. Jozef Sukovslc CSsR po jednom jeho vyšet ení mi ekl:

,,To je zának, že ten člověk ještě žije." Umírá 6.4.1974 po noční návštěvě a zastrašovacím rozhovoru
s kajs\im církevním tajemníkem Dlabalem. Ráno ho sestra dominikánka Aimona, když se ho v kapli
nemohla dočkat, nalezla mrtvého na lužku. Poh eb byl velkou manifestací, ale takéjižjasn m svědec-
tvím o nesvobodě církve u nás. Na začátku soukromé mše svaté v kapli litomě ického biskupství ekl

kardinál Wojtyla památná slova: ,,Nejsem hoden stoupat po oltáních stupních, po kter ch kráčel

mučedník české církve kardinál Trochta." Kardinálové Wojtyla, K nig a Bengsch nedostali povolení
koncelebrovat p i poh ební mši svaté. Kardinál Bengsch po poh bu spolu s kardinálem K nigem od-

mítli pozvání ke stolu, aby demonstrovali svrij protest' P ímoěarj'berlínsk 'kardinál Bengsch sí neod-
pustil pozrámku: ,,Nebudu sedět u oběda se sviní, která mu p ipravila smrt'" Myslel tím krajského
tajemníka, kter měl za likol mu u stolu dělat partnera.

Uvádím zde několik základních myšlenek kardinála Trochty, které lyslovil po svém náwatu do

díecéze po roce 1968: ,,Snažme se b 't prostí a moud í. Nep edstírejme p ed světem dokonalost, kte-

rou postrádáme. Nezakrjvejme p ed ním ani svou nedostatečnost a h íšnost. Jsme obyěejní normální
lidé, ve všem podobní ostatním, podléhající slabostem, ano i h íchu. Nikoli však zálibě v něm. K es-

ťanstvíjehlubocelidské. Zv 'leapíikansaméhoKrista.BylBohem,aprotobylinejdokonalejším
člověkem. Modemí k esťanství má b 't svou formou st ízlivé a prosté. Má bjrt mužné, zbavené zb14eč-

n 'ch okazalostí, píitažLivé ryzosti Života a silou pravdy."
Nejsou to prorocká slova? Těmíto ádky chci vy'jád it dik, žejsem se s kardinálem Trochtou mohl

setkat, osobně ho poznat a zjeho rukou p ijmout kněžské svěcení.

x fra Dominik Duka OP
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Svoboda zformovaná hodnotam i

Zvykii jsme si p edstavovat si svobodu jako schopnost volit mezi opalqy tolik, že je

nám zatěžko si dokonce i p edstavit, že je možné ji chápat jinak. Musíme tedy

doopravdy znovu objevit, coje svoboda, abychom se osvobodili z vlivu svobody

lhostejné v či hodnotám.
Za v 'chodisko našeho hledání vezmeme konkrétní zkušenost, jak na nás doiéhá

určitá vnější činnost, v níž Se formuje a projevuje naše svoboda. Tyto p íklady nám

umožní rozeznathnutí naší svobody ve vnitnějších skutcích, které bezprost edně

pat í k morálnímu ádu. Shromáždíme tak všechny charakteristické rysy, jež nám

ukáží svobodu zcelajinou, nežje svoboda lhostejná vuči hodnotám. Nakonec se

pokusíme dokázatshodu takto vyjád ené koncepce svobody S naukou sv. Tomáše.

l. P íklady

Nejprve uved'me dva p íklady z oblasti široce chápaného umění, jak je brali lidé
ve starověku, to znamená z učení hudby a cízích jazyktt Činnost tohoto druhu

angabJje osobu dostatečně silně, aby se projevilyčetné analogie s moráIním jed-

náním a sloužily tak jako rivod k rivahám o lidské Svobodě.
Všichni víme, jak se dítě učí hudbu, nap . hrát na klavír. Dítě musí mít p ede-

vším určité predispozíce k hudbě. Pokud se mu v bec nelíbí, anebo pokud nemá

sluch, učení je ztráta času. Pokud však vykazuje schopnosti, je dobré mu sehnat

učitele hudby, jenž je uvede do zásad svého umění a vštípí mu je pomocí mnoha

a pravideln ch cvičení. Na počátku navzdory své chuti se učit bude hodiny i cviče-
ní často brát jako imperativ r':rucen jeho svobodě a chvilkovému zájmu. Mnoho-
krát ho bude t eba nutit, aby si sedlo ke klavíru. Avšak když Se nadané dítě ukaže
jako pilné a Vytrvalé, zakrátko uděl áznačn pokok, naučí se hrát čistě a ryťmicky,

s určitou volností, dokonce obtížlépasáže, jež se mu uloží. Rozvine se V něm vkus
a talent. Brzo se nespokojí s uložen mi cvičeními, a|e začne projevovat vlastní
iniciativu a s požitkem bude improvizovat. Jeho hra pak dostane osobnější charak-

ter. Má-li dostatečné schopnosti a bude-li pokÍačovat v učení, m že se z něho stát

umělec a mistrovsky hrát k radosti posluchač jakékoli skladby věmě a p itom
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originálně. Vytvo í tak nová díla' jejich hodnota prokážerozvoj jeho talentu a odhalí
jeho hudební osobnost.

Na tomto velmí prostém p íkladu jasně vidíme novou podobu svobody. Sa-

moz ejmě, kažď z nás je svobodn a mriže uhodit na j akoukoli klávesu klavíru. Je
to však svoboda základní, prvotní; skrjlvá v sobě, že člověk neumí správně hrát ani
lehké skladby a ani bez chyb. Naproti tomu ten, kdo se naučil hrát na klavír, oprav-

du získal novou svobodu: urní správně hrát jakékoli skladby a skládat nové.

V hudební oblasti lzejeho svobodu definovatjako postupně p ivlasbrěnou ríoved-

nost dob e se zhostit skladeb, které si sám vybral. Tato svoboda se opírá o wozené
predispozice, o talent,jenž se ustálil a zesílil díky pravidelnému a stále obtížnějši
mu cvičení, čili právě osvědčováním.

Vezměme p íklad z vuky cízich jazyktL Nejlepší metoda je wčitě začít od sys-

tematického v1.rrčování slovíček a gramatíckych pravidel, p es pobyt v zemi nebo

v prost edí, kde se hovo í v lučně tímto jazykem . Takže i zde je na počátku t eba

minimum predispozice, vytrvalé risilí aužívánípravidel, jež v daném jazyce platí.
Postupně začináme správně vyslovovat a lépe rozumět tomu, co slyšíme a čteme.

Zakráfko se objeví volnost, potompožitek zmluvení, anakonec ovládneme jazyk,

a to nám umožní snadno a p esně chápat a vy'jád it všechno' co chceme íci.
Znow se tu objeví riplně odlišná podoba svobody než je schopnost volit mezi

opaky, díky které jsme mohlí jakoby dobrovolně rozmístit slova ve větě. Nepo-
chybně tato svoboda spočívá v nutnosti pravidel, aleje mnohem skutečnější a opí-
rá se na těchže pravidlech, aby se mohla rozvijet. Je odlišná od svobody dělat

chyby, která tkví ve volbě ni.:zi opaky; spíše spočívá na dovednosti dokonce neu-

vědoměle se jim vyh 'bat. Je to právě svoboda zformovaná hodnotami: dílqy ní
m žeme v bomě rozumět i mluvit.

p íklad statečnosti

Podívejme se teď nap íklad, jelžtáleží do oblasti morálky, jako je formace ctnos-

ti, kerou je statečnost.
Bez ohledu na temperament má kažď z nás wčitou p edstavu statečnosti

a určitou tictu k ní. Avšak u dítěte zristává statečnost obvykle více v rovině fantazie

než skutečnosti. Dítě spontánně p enáší svoup edstavu statečnosti napostavy', kte-

ré promluvily kjeho fantazii, na dospělé, na hrdiny pohádkov ch vyprávění; ne-
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v polském jazyce. Byly to nejčemější dny v dějinácb modemílro Polska. V této chvíli mě napadají

slova kněze a vojáka otce Inocenta Boche ského: ,,Nikdy není nufiro ztrácet naději."

Kdo byl mons. Casaroli? Zbaběl diplomat? Nebo rraivka, ktery ualetěl komunistick m agentť'rm?

P i četbě jelro pamětí na mnoha místech m žeme jasně vydedukovat, že se dob e orientoval v sitrraci

a poměmě věmě charakterizoval nejenom církevní hodnostá e, ale i funkciona e komunistick clr

režimri. Byl snad ustrašen 'm politikem sám papež Pavel VI'? Víme, že ve chvíli teroristického nosu

na ímsk m letišti se papež Pavel VI. dostavil p ed televimí kamery a nabídl se jako rukojmí za

školáky, kte í tvo ili většinu pasažér uneseného letadla. Tímto statečn]im a rychl m jednáním jim

zacl:ráni] život' Podobně bychom nalezli adu p íhod z jeho mládí, které vypovídají o jebo statečnosti

z doby druhé světové války. Dějiny církve i dějiny diplomacie, jak vidíme, nepíší pouze lidé. Nemys-
lím si, že je zapot ebí ve všem souhlasit s vatikánskou vj'chodní politikou, která byla rizce spojena

s mezinárodní 'politikou uvolnění" amerického statrrího tajemníka Henry H. Kissingera, ale ani pa-

peže Pavla VI. ani karďnála Casaroliho nelze považovat za vypoěítav a bojácné diplomaty.

x fra Dominik Duka OP

Jaroslav Novosad, Štěpan Trochta (Svědek T)
Portál 2001

Publikace, která zachycuje saleziánského kněze a litomě ického biskupa kardinála Trochtu také pat í

do zmíněné skupiny knih, které vypovídají o životě církve v době komunismu. Ukazuje se,Že živoÍ

církve jsou osudy živ.ch lidí, biskupri' eholníkri, kněž, vě ících, kte í nerezignovali, nezradili a p es

adu p ekažek, rizkostí i nejistot vytrvali. Životní pouť Štepana Trochty začíná na Valďsku ve velice
chud ch poměrech ještě v době Rakouskouherské monárchie. Po ztTátě otce odchazí mal ' chlapec do

Turína, aby se stal saleziáncm' V prvních letech nové republiky se wací domri, zahajuje svou etápu

saleziána budovatele domov pro dělnickou mládeŽ. Nejprveje to ostrava, po té následujc Praha, kde

začíná s 500,- Kč. První měsíce bydlí v dominikánském klášte e u sv. Jiljí, spravuje kostel sv. K íže

na Národní t ídě a začíná budovat saleziánské Kobylisy. Práce s mládeŽí ho p ivádí také do skautingu,

kde se stavá nejlyšším duchovním rádcem katolick 'ch skaut . Jeho projev v lednu 1939 k mládeži

mu p ipravil cestu do koncentračního tábora v Dachau, odkud vyvžul zžtztakem. Z krematorní káry ho

zacbrán|| spoluvěze , pozdější kardinál Beran' V listopadu 1947 p ijíŽdí nově jmenovan ' litomě íc-

lc biskup Trochta do svého síde1ního města do Litomě ic. cesta zPrahy vede p es Terezín, kde si

v Mal pevnosti pfipomíná svou cesťu z Prahy do Dachau. Neměla to b 't p ipomínka, Že ho čeká

cesta z Litomě ic p es Terezín do komunistick ch koncentračních táboru? Jeho biskupské heslo zní:

,,Pracuj, obětuj se' miluj."
Za i měsíce pojeho nastoupeni nastolili komunisté svou diktatrrru. Autor Životopísu zpracová'lil

archivrrí dokumenty b-kající se věznění kardináIa Trochty, kde se dočítáme, jak vézeí s chafn m
zdravím musí bojovat se stálym risilím STB, kterélro chce donutit po zlém i po dobrém ke spolupráci.

Zac\toval se i vypracovan text o spolupráci' ale chybíjenjedno, Trochtuv podpis. Vroce 1960je
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Anglické vyďání knihy je ,,p ekladem" frarrcouzského originálu Je Vous appelle anlis, ktery se

stal nejlepší knihou o náboženství v roce 2001 (nakladatelství La Croix). Slovo p eklad klademe do

uvozovek, neboť anglická, o některé promluvy zkrácená, ale plně autorízovaná, verze obsahuje samo-

z ejmé originály p ednášek a proslovli. A rozhovor byl s největší pravděpodobností také uskutečněn

v angličtinÉ. Je škoda, že se česlc čtená mimo okrulr dominikánsk rodiny zatím neměl p íležitost

semámit s tak mimo ádnou osobností světového v znamu, jakou Radcliffe bezesporu je. St eŽí si

čeští dominikáni svťrj poklad, nebo nás šet í a nechtějí hned sahat ktěm nejlepším současn 'm oP-
nábojtim?

Ať je to jakkoliv, špitání v dominikansk ch a karmelitánsk 'ch kuloárech nám dává naději, že se

této skvělé knihy brzy dočkáme i vjazyce českém.

Norbert Schmidt

Agostino Casaroli, Tn ze trpělivosti
(Svat stolec a komunistické země 1963-1989)
Karmelitánské nakladatelství 2001

Řadu knih zab vajicich se círker.rrí polítikou nebo postavením církví v komunistick 'ch zemích dopl-

ují paměti vatikánského diplomata a později státního sekretá e Agostina Casaroliho' Dobrodružství

osámělého muže,jak píše kard. Silvestrini v rivodu, začíná dopisem, kter záhadn 'm zprisobem došel

do Vatikánu-
Casaroliho diplomatick návštěvy smě ovaly do socialistického Československa, Maďarska, Pol_

ska, Jugoslávie a bulharska. D ležitou roli hrála Víde a to jak nuncíatura, tak arcibiskupství. České-

ho čtená e budou p edevším zajímat kapitoly věnované našim zemím. Nazvy kapítol nátn dovolí

vywo it si zakladní p edstalu o tom, vjakém duchu se odehrávala tato jefuaní i jaká byla situace

v církvi u nás. Hrriza opuštěnosti a Nemožnost jednání, to jsou t etí a devátá kapitola věnované naší

problematice' Bezesporu vystupuje do pop edí velikost i heroická poslušnost kardinála Berana. Není

bez zajímavosti srovnání p edstavitelri církve, kterj'mi byli kardinálové Beran, Wyszyriskí, Stepinac

a Mindszenti. Na primí pohled mrižeme íci, že reprezentovali postavení i vni ní život sťch místních

církví. Čtená s diouhou zkušeností a znalostí problematiky zťrstává v lidivu, proč kardínál Beran

složil p ísahu věrnosti socialistickému státu p ed sv m odchodem do Říma? Bylo t eba tohoto poníže-

ní? Byio to selhání? Byla to poslušnost? Byla to poslušnost, ale i celkové nastavení kardinála Berana

i situace církve v zemi. opuštěn v izolaci došel k \'nitnímu p esvěděení, že bude dobré p ijmout tuto

nabídku' Takovéto jednání nebylo možno vyžadovat od kardinálri Mindszentiho či Stepinace. Mind-
szenti byl aristokat a bojovník. Stepinac byl víc bojovník než aristokat a kard. Wyszyťrski šel jinou

cestou, o které se mons. Casaroli nezrni uje' Wyszynski odmítl veškerájednání a s mons. Casarolim

se p i jeho státní návštěvě ve Varšavě nesetkal. Božím ízením to byl kard. Casaroli, státní sel<retá ,

kter poh bíval kardinála Wyszyrrského ve chvílích, kdy Svab otec bojoval o p ežití na nemocniěním

lrižku po atentátu v roce 1981. Na hlavním varšavském náměstí sloužil kardinál Casaroli rekviem
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sneslo by' kdyby se dokonce za nejstrašnějších okolností projevilijako zbabělci.

Samo dítě se však muže vyděsit snadno, uteče z dohledu Stínu a bojí se usnout

v temném pokoji.
Statečnost Se utvá í postupně. Je mnohem snadnější ji získat drobn 'mj vitěz-

stvími nad sebou, den ze dne, než vytoužen mi velk mi činy. Nap íklad každoden-

ní risilí spojené S učením, s plněním rikolri, konáním služby, s p ekonáváním lenos-

ti nebo 
"c:*e 

vady. Budou to také sváděné bitvy, těžké zkoušky, drobná i velká

trápení Níiiv tva smrti, v nemoci či v životě blízlc ch lidí'
Neexistují kurzy, nanichž by se'učila Statečnost, jako jsou kurzy hudby nebo

jin 'ch oblastí umění; zvláštní školou statečnosti však musí b t rodina, díky p íkla-
-duiodičri, 

díky prozíravé disciplíně, díky povzbuzení k osobní Snaze a vytrvalosti'

Statečnost j ak o kažďá ctnost, vyžaduj e více vychovatele než učitele.

statečnost, poYažoYaná Římany za ctnost par excellence, je znakem morálně

zralé osobnosti. Nutně ji.pot ebujeme k dosažení plné morální Svobody. Stateč-

nost' postupně vnás utvá ená životníkázni,nejprve p ijímanou zvnějšku' apotom

p isvojenou, nás uschop uje ričinněji spět k cílrim, j ežmqikvalitu a hodnotu pro

ná' l p'o druhé, p es vnější i vnit ní odpor, p ekažky apotíže,takže pak konáme

kdy alak chceme a p ímo využíváme Své těžké zkoušky, jež by mohly pomzit naši

v li a zničit naše plány. Člověk s malou statečností Se samoďejmě mriže dožado-

vat svobody dělat to, co se mu líbí a hledat potvrzení pro svou oŠobu také tim, že

odmitázásady azákony.Ve skutečnosti, i když o tom hodně mluví, má jen nedosta-

tečnou svobodu, blízkou otroctví, neboť nedokáže rozhodnout a mít trvalou v li,
dostatečně silnou, aby se osvobodil od tlaku okolností či citu a odpovídajícím

zprisobem je ovládl.
Statečnost od nás vyžaduje zformovaÍlou osobnost, vychovanou obtížemi atěž-

k 'mi zkouškami, schopnou ričinně se pustit do hodnotn ch činri, jež jsou jako

plody jeho života, a dotáhnout je do konce. odvážná svoboda se nám tedy znovu

jeví ve zcďra jiném světle než svoboda lhostejná vriči hodnotám'

Mezi ctnostmi bychom mohli najít mnoho jin ch p íkladri: umíměnost, čili h-

pělivě dosahovat vlády nad tělem, žádostmi a instinkty, spravedlnost' čili trvale

áávat každému to, co mu náieží, velkodušnost, která se obětuje až do konce, prozi
ravé rozlišovaní, plod rozmanitych zkušeností, atd. Všechny tyto p íklady spolu

Souvisejí tím více, protože ctnosti jsou mezi sebou Spojeny: skutečná Statečnost

jde ruku v ruce s rozumn m rozlišováním, co je t eba dělat, s vládou nad žádostmi
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azároyeíS p ipraveností k spravedlnosti avelkodušnosti. P íklady' ježjsme uved_
li, však stačí rozlišit hlarmí rysy a v prvním plánu popsat svobodu formovanou
hodnotami. Nyní se podíváme bIižna privod této svobody a potom popíšeme její
rozvoj.

ll. Zárodek svobody

Jak jsme viděli' svoboda lhostejná vriči hodnotám, se staví proti p irozen m sklo-
n m, aby nad nimi vládla. Naproti tomu my zde objevujeme svobodu, kterávyža-
duje p irozené dispozice azako eněni v nich, abychom z nich čerpali sílu, která
bude íditrozvoj svobody.

Zárodek morální svobody je specifická spontaneita, pocházející z duchovní
povahy člověka a snadno porouratelná se schopnostmi, nutn mi k pěstování ruz-
n ch oblastí umění či emesla. Avšak s jedním rozdílem, žekažd člověk má od
p írozenosti záy'r.ladni morální sklony, prvotní moráIní smysl, jenž žádné narušení
spojené s h íchem nemriže plně zničit, zatimco umělecké talenty jsou nerovno-
měrně rozdělené mezi lidi; na p íklad v hudbě někdo vídí jen ,,hluk, kter' hodně
stojí", jak íkáznám vyrok.

PÍirozen zárodek svobodyje v nás utvo en hlavně smyslem pro pravdu a dob-
ro, čestnost a lásku, touhou po poznáni a štěstí. Jin mi slovy tím, co starověcí lidé
naryvali semina virtrrtum, semena ctností, v nichž vyrostou ony p irozené dispozi-
ce, smysl pro spravedlnost, statečnost, pravdu, p átelství, velkodušnost, atd., jež
zp sobují, že spontánně chválíme odpovídající skutky a haníme pochybení, ales-
po ve všeobecném chápári. Tyto dispozice p ed nás staví určifjl životrrí ideál,
ktery dává směrnašim touhám a rimyslrim a ídí naše morální irsudky.

Tyto dispozice nejenže neomezují naši svobodu, ale vlastně ji tvo í. Jsme svobod-
ni nikoli mimo ně, ale právě díky jim. Čím plněji je rozvijime,tím více se stáváme
svobodní. Taknacházime skutečn , p esn 'morálnivyznamslayné starověké filo-
zofrcké zásady - sequi naturam - otev eně p ijaté a pok těné otci. ona ,BŤiroze-
nost" nepoutá svobodu v člověku; spíšje svou povahou osvobozující. Tvo í spon-
taneiťu, která pat í do zcelajiného duchovního ádu ve svém vztahu ke svobodě
než spontaneita vlastní smyslrirn či vnější p irozenosti. Proto sv. Tomáš mohl ho-
vo it o instinctus rationis pro definici našeho p irozeného morálního smyslu, spo-
jeného s Iozumem' aužívat se z etelnou zálibou v razu instinctus Spiritus Sancti
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staletí dokazují' mliže takov_y' náwat vést až kzolfáni nad najednou (a nejednou) nepochopitelně
uzk m, těsn m, do sebe zahleděn m domácím prost edím.. A p esně stejn ',,pocit bysfého cestova-
tele" se vás zmocní p i naslouchání Radcliffovjm odpovědím.

Jen málokteré jiné ,,zaměstnání" jako zaměstnání generálního magistra umoáuje tak prisobivou
rovnováhu mezi globálním rozhledem a detailní znalostí ruzn 'ch mikrosvětri. A p i ,,setkání"
s Radcliffovou osobností vrís ihned pokouší myšlenka, že málokterj'lykonavatel podobn 'ch ',za-
městnríní" je lybaven tak dobrj'mi p edpoklady a schopnostmi jako bratr Timothy. Radcliffe pochazí
z klasick anglické katolick rodiny, ale p i studiích byl vystaven zvídav mu kritickému prost edí

oxfordské univerzity. Navíc měl šanci nechat se ovlivnit svatostí a intelektuální ly íbeností osobnos-
tí jako byly C. Ernst, H. McCabe, R. de Vaux, Y. Congar a M._D. Chenu. To vše mu dokonale braní
v ďplomatickj'ch, bezkevn1ich monolozích. Radcliffe odpovídá nenuceně lehce, živě' prostjakékoli
pompéznosti. P itom má každé jeho slovo svou p esnou váhu. Ač je intelektuálem par excellence
(píiznává, že nikdy neměl na starost obyěejnou farnost), své myšlenkv v1'jad uje prrizračně jednodu-

ch m zprisobem. A tatojednoduchost vždy mí í hluboko pod povrch, p esně kjádru věci. Nap íklad:

''Nejtwdší a nejobtížnější aspekt (slibu) čistoty není absence sexuální aktiviry ale nep ítomnost inti-
mity - vědomí, že pro jednoho člověka máte wjímečnou dtileŽitost'" Anebo: 

''Neměli 
bychom použ!

vat mladé lidi k zalepování děr, jednoduše aby pokračovali v něčem, co již existuje." A zase jinde

,,dědíc Velkoinkvizitorri" pozrramenává: ,Jestliže udělám chybu, tak se církev neároutí. Jestliže vě í-
te v dar Ducha Svatého, tak nebudete rizkostlivě prolistovávat teologické knihy a hledat deÍinice
ťuzn ch herezí."

Radcliffe v sobě shrnuje zvláštní (chtělo by se íci typicky britskou) syntézu tradičností a moder-
nosti. Českého čtena e možná zaruzi, Že generálnímu magistrovi dominikán nedělá žádn problém
chodit na pouliční demonstrace a zároyet milovat církevní latinu. Životní pfiběh bezprost edního

,,ostrovanď' se otáěí kolemjedné dvojjediné osy, kolem Pravdy a P átelství. Dá se íci, že Radcliffova

,,osď'je shodná s pomyslnou osou ideálního dominikána. P esto nelzeíici,žebybrat Timothy doros-
tl do dokonalé 

',formy" 
člena Řádu kazatel . A to ze dvou drivodri. P edně: Nic takovéhojako ,,domí-

nikánská p edem daná formď' neexistuje. A hlavně: Radcliffilv život se okolo oné ,,osy" otáěi neza-
měnitelnou rychlostí a neopakovateln m zprisobem' Až touto originalitou se paradoxně stává vskutku

,,pravjm" dominikánem.
P i četbě rozhovoru se čtená opravdu promě uje v cestovatele, a to hned ve dvojím smyslu: 1/

Punrje s Radcliffem mezi válčÍcí A ikou a znownap ímen mi církvemi vj'chodní Evropy, mezi konflik-
tem západní demokacie a fundametalisticlcjmi částmi isiámu' Aziroveí2/ s žasem objevuje širok;
svět myšlenek a hloubky lidského nifra. Jen v jedné věcj zaživá(,tená -cestovatel 

''objektivní 
zklamá-

ní": Je si totiž naprosto jist, že mu Radcliffe ještě nepověděl všechno.
Dnrhá čast knihy dokresluje první vj'běrem Radcliffov ch pfiležitostn 'ch proslov a p ednášek.

Q.{ěkteré z nich, nap . pražská The Challenge of Europe, byly publikovany již ve starších číslech
Salve.) A nutno podthnout, že tato část není pouh m doplněním p edchoáho živého rozhovoru.

otázky, které si vnich Radcliffe klade,jsou někdy moárá provokativnější nežotáz|a1 ínteligenhího
aancouzského noviná e: Jak mohu v současném neustále se měnícím světě pronášet doživotní sliby?
Indoktrinuje lďesťanská,,doktrínď'? Vjakém smysluje bible pravdivá? Je vribecještě ve světě, ktď
chápeme jako bytostně multikulturní, ospravedlnitelná mísie? Lze po hrtuách, jako byl nap íklad
holocaust, ještě vě it v Boha? Má dnes ještě v bec sexuální morálka sv. Pavla smysl?'..
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spočívá ve snaze porozumět dílu sv. Tomáše Akvinského.IJmává vlibec tento velk ' kritik morální

autoritu? Na prvnim místě jmenuje papeže. Zna| osobně několik papeži a íká: ,byli to neobyčejní

licté.. S Piem XII. měl možnost i-ais_kutovat, o Pavlu VI. íká, že málokdy potkal tak ínteligentního

a |octivého člověka a o Janu XXIII.vyprávi,jakmamenitá to by1a osobnost, a1e pro ve ejnostji itplně

zfalšovali.
V současn ,ch sporech o praŽskou teologickou fakultu se m žeme pouěit tím, co íká Bocheíski

o sv. Tomáši a iomisiické ško1e xx' století. Sv. TomIáš je p edevším komentátorem Písma sv' a současně

jeanim z nejveších aristotelikri v dějinách. Jiní si udě1ali wé systémy, ale jeho risty promlouvá církev,

iroto ho musíme nasledovat, ale nep ijímat vše' co ekne. Tomášova filozofieje obtížná nahxalistická
'a 

logická nauka, která neoslovuje ieology s rozcitlivělou duší' Velkou vědeckou práci věnoval otec

Boc eíski otázce existence Boha. Duká Boží existence nazikJadé p íčinnosti věnoval 800 sban'

Velh m duchovním v dcem p i této práci byl pro něho otec Garrigou - Lagrange oP, o k'terém íká, že

,r"oáě1 *lrruit o niěem jiném než o soh". Ža nejlepší komenta e považuje komentá sv' Tomáše

I li.t" fu,,,*,:''. V kapitolce Etika je hlawím tématem válka. Hovo í zde voják a p ím častník

',atv. 
Nu oti',lat, zda jimožno akceptovat válku, autor íl<á, že jsou zde t i podmínky:'spravedliv'

aliváa, legální vláda a naděje na vítězswí. P i zmínce o biwě pod Monte Cassinem tvrdí Bocheríski,

že vá|ka{omedá morální rove a vywáí krásno odtišného druhu. Jako p íklad d'ává okamžik' kdy

pri ntoáetné palbě vojak vstává, aby poskytl pomoc zraněnému kamarádovi. Bocheriski je dobrj'

velitel a ímpozantní osobnost. Je to elověk, kter nese obrovskou zodpovědnost a musí vydávat roz-

rrodnutí vpoamínkách, kteréjsou ze dvou drivodri velice obtížné. Tuto svou velitelskou schopnost

osvěděil otec Boche skí koncem 80. let, kdy nabídl sebe jako rukojmí rinoscr1m na letišti v Ženevé'

Zachriml tím život pasažértim letadla-

Jedna z poslednich otazek rozhovorri p iváď otce Inocenta k tomu, aby vydal svědectví o svém

životě: ,,Lidé se mě oběas ptají, zdali se obávám blížící se smrti, odpovídiim, že strach nepociťuji' ale

myšleníy na smrt mi p íjemné nejsou. Bohu díky, měl jsem zajimavy život a nerad se s ním budu

toueit. Domnivam se' že bych mohl p át každému takorn živo| jalc jsem měl já'"

Život otce Boche ského již dospěl konce. Tento velikán ducha není mezi námi' Pro něho i pro nás

srále platí jeho slova: ,).Iikdy není nutno ztrácet naději'"

pro definici prisobení Ducha Svatého prost ednictvím jeho darri v srdci Kesťan-

steno ziuotu 1I-II q.68). Tento instinkt Samoďejmě nenižádnáslepota ani neome-

zuje svobodu; naopak rlacházi Se u pramene světla a spontaneity' jež vyfuáŤeji

svobodu.
Svobodu takto postavenou na p irozeném smyslu pro pravdu a 

{obro 
nebude

užmožnéhodnotit ve vztahu k lhostejnosti, ale k zá|ilbé azaujetí, jaké Spontánně

pocit'uje vči tomu, co má hodnotu pravdy a dobra, aspo takové se jí to jeví.

Ztakivésvobody Se vyvozuje moÍálnost, postavená na p itažlivosti, už nikoli na

povinnosti.
Podobně jako v rozmanif ch oblastech umění a emesla nám však zkušenost

rychle ukazuje, že od našich áobr'ch záměrri ke schopnosti, od myslu k uskuteč-

neni.1" dlouhá cesta. Na prahu morálního života jsme podobni dětem: silní touha-

mi a plány, ale se slabou vrilí, snadno utíkáme do světa fantazie. V této rozpolce-

nosd;e;i ideálem a skutečnym jednáním zakoušíme, jak velmi je naše svoboda

Spoutanánašimislabostmiah íchy,jakjeještěmalátváÍívtvá životuajeho

požadavkrim.
Zkušenost dokazuje také pot ebu v chovy na moIální rovině, podobnějakoje

t eba se učit v oblasti uměni. Musíme se naučit povolání člověka v chovou ke

svobodě. Zatimcokdyž svoboda, lhostejná vťrči hodnotám, se od Samého počátku

morálního života jeví v celku, p inejmenším jako zásada (ona totiž neuznává po-

stupnosu v každé;hvílije nebo není), svoboda utvá ená hodnotou vyžaduje dlou_

hotrvající a kpělivou morální v'chovnou práci' aby se mohla rozvinout' Podstatné

etapy hned načrfneme.

lll. Disciplína, první etapa morálnív chovy

V chova ke svobodě zahrnuje tÍi zák]radni etapy. Mťržeme je pfirovnat ke t em

obdobi- lidrkého života. Dětství odpovídá to, co nazveme etapou disciplíny; ekvi-

valent dospívánije etaparustu, dospěl věk se kryje s etapou zralosti nebo také

zdokonalením svobody.
Učit se povolání začíná svou povahou tím, že se člověk učí používat zásaďy

vlastní danému umění pod Vedením učitele. V 'chova ke svobodě také vyžaduje

p edevším prakticky se uěit zakladní principy morálního života pomocí tomu od-

povídajících vychovatel , počínaje rodiči. Morální v'chova začínápÍijetim toho,

SALVE 4'01

x fra Dominik Duka OP

Timothy Radcliffe OB I Call You Friends
Continuum 2001

Kn1ba Naz vám vas p áteli nedávno odstoupivšího generálního magistra dominikánri je rozdělena na

dvě části.

První obsahuje životopisn ,roáovor s fiancouzslcjm noviná em Guillaume Goubertem z La Croix'

Asi znáte onen knásn pocit cestovatele, jemuž se p i pozomém pomáváni cizích ,,krajin a mrar'ri"

náhle rozši ují horizonty; jenž objevuje nehršené souvislosti' na které by doma nikdy nemohl p ijít'

Náwat pak piovazí vědoŇ nadhledu a schopnost ďvat se na domácí probiémyjin m, někdy doslova

o.rnobo^;í"i. zprisobem. Co vás d íve tnápilo, vám nyní p íjde jen hodné usměvu. Ale někdy, jak
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conazi1váme životrrí disciplínou, která stojí nazásadách, jimiž jsou moráLnízáko-
ny.

Na vod up esníme povahu této disciplíny, neboť vyznam tohoto pojmu se stal
během novověku nep irozen díky spojování se svobodou lhostejnou luči hodno-
tám. Disciplína v prvotním vjlznamu je vztah žáka k mistrovi, jenž mu vštěpuje
zásady apravidla dané vědy či urnění, a zejména toho umění života, jímž jemorál-
nost, čili moudrost. Disciplína zahrnuje to, jak p edávat vědomosti a formovat
rozum, tak utvá et vuli p i rostoucí harmonii mezižákem a mistrem, která je pod-
ízena kritériu kvality. Disciplína se tedy neomezuje navztah dvou vrilí ve vede-

ném, na sílu autority, která používá irnperativ. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma
koncepcemí pochází odtud, že opravdová autorita se odvolává na p irozené sklo-
ny, ke spontánnímu lmímání pravdy a dobra, ke svědomí dítěte nebo žáka, a slouží
jeho rozvoji pomocí pravidel hluboce shodn 'ch s jeho nitrem. A naopak, ve světle
svobody lhostejné k hodnotám ďsciplína spolu se sv 'mi zákony se vždy jeví jako
dílo nějak cizí, restriktivní, témě nep átelské vrile. Teorie svobody lhostejné vťrči
hodnotám odnímá disciplíně a v'chově hluboké' osobní zako enění, jehožje t e-
ba. V chova se stává bojem; už to nemriže b t služba ani spolupráce.

Avšak nicméně tak jako v p ípadě dítěte nuceného k dlouhofvajícímu cvičení,
v této pnmí etapě vychovy moráIní disciplína b vá často pociťována jako nep í-
jemné omezení volnosti jednání kvrili zakazum, jež vytvďejí zápomou stránku
zákona, zpočátku zažívanou nejcitelněji. Po prvním období snadné poslušnosti
mezi dítětem a jeho vychovateli, mezi žákem a mistrem, se navazuje určitá dia-
Iektická debata mezi osobní svobodou azákonem, která je klíčovm bodem vjr-
chovné práce. Umění vychovatele spočívá v tom, aby pomohl dítěti pochopit, (aby
porozumělo nejprve samo sobě), že cílem disciplíny,zákonaazásadp inejmenším
není soužit jeho svobodu, tím méně ji drtit či zotročovat, ale spíš pomoci rťtst
k hodnotné činnosti prost ednictvím odsfua ování nebezpečn ch nádorri, které se
v nás mohoubujněrozrustatjako plevel, jenž obroste dobré kiasy, aprost ednictvím
ochrany p ed zhoubn mi chybami, které svedou na scestí vnit ní svobodu a zpus-
toší ji. Takov' vztah mezi svobodou a morálním zákonem mriže b t v podstatě
jedině osobní dílo, které spočívá v určitém obrácení rovnováhy ve svědomí, kde se
vítězi nad zakoušen m rozporem mezi svobodou a některjmi p ikazy a zákazy.
Tento zásadní krok, tuto vnitní koordinaci svobody s morálním zákonem zai e-
lem rristu kjednání podle hodnot za nás nikdo neudělá.
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J zef Boche ski, Mezi logikou'a vírou
Rozhovory
Barrister & Principal 200'l

Jan Parys, doktor humanitních věd, pracovník Polské akademie věd a b val ministr obrany rozmlou-
vá s otcem Inocentem J. Boche skim oP, rodil 'm Polákem, světově uznávan;im logíkem, profesorem
fribourgské katolick univerzity, zakladatelem sovětologie. Je to rozhovor s devadesátileťj'm profeso-
rem dominikánem, jedním z nejvjrazrrějších kritikri marxismu a komunismu v dějinách v době p ed
jeho náwatem do vlasti. Pro naše čtena e nebude bez zajímavosti p ipomenout, Že cesta do exilu
z nacistického vojenského zajeti v roce 1939 vedla otce Bocheírského p es Prahu, kde získal ritoěiště
v bytě RNDr. Arh:ra Pavelky, pozdějšího otce Ludvíka oP.

originál kníhy nese titul Noir sur Blanc, Varšava 1998, tedy Černé na bílém' Rozhovory jsou
opravdu neseny v kontrastrím stylu ajak íkají polští p átelé: ,,Ďadek mluvil zavše bez servitlnť'. Byl
člověkem velké svobody, milujícím volnost, voják, inžen r, ťtlozof ,kněz, nekonformní, a7evždy věr-
n1i. Dominikánské heslo VERITAS bylo' jak lymávála mnoha místech, motorem jeho života' jeho
stuďí' jeho vellc'ch iniciativ i snri. Roáovory jsou rozěleněny do devíti kapitol: Cesta k filozofii,
Logika, Filozofie, Pozrríní, o meta zice, Náboženství, Etika, Postoj ke světu, Životopis a nakonec
Doslov. Jak končí roáovory?: 'Nikdy není nutno ztrácet naději, není nutno z íkat se Polska, že je
zčásti duchovně nemocné. Naděje je v mladší generaci intelígence a v lidov ch masách. Ale bude tu
po eba dlouhá' tqpělivá a vj'chovná práce." Tak m že miuvit polslcj'dominikán Bochenski, protože
ví, že celá vj'chorrná práce po nalezení svobody Polska v r. 1 9 1 8 se opírala o zat'oženi lublinské kato_
lické uriverzity' jejímž pr'mím rektorem byl pedagog filozof otec Jacek Woroniecki oP. Polská církev
jej považuje spolu s maršálkem Pilsuckim za zakladatele modemí Polské republiky, jak o tom svědčí
vitráž ve varšavské katedrále. Nejlepší charakteristiku autobiografie mťržeme p ečíst v otázce: ,,Jak
jste se stal, otěe, eholníkem?" Bocheriski wnává, že po otci byl agnostikem. Po setkÍíní sotcem
Woronieckim, se rozhodl, Že vstoupí do seminá e v Poznani, ale rektor semina e otci woronicckému
napsal: 

',Poslal 
jsi mi nějaké individuum, kterému to vhlar,ě p eskoěilo, něco takového jsem ještě

neviděl. Vstupuje do semíná e a není vě ící." Nevím, jak v t dob p ijímaIi v Polsku kandidáty do
seminá ťr, ale dnešním rektorťrm seminr{ ri p i čtení těchto ádku asi vstávají hrrizou vlasy na hlavě
nebo se o ně pokoušejí mdloby. Vellcj'stoupencc racionality otcc Bocheriski skepsi odmítá a vidí
v současném skepticismu i z historického hlediska jasn svědecwí o zániku naší civilizace. P ipomí-
ná Erasma Rotterdamského s jeho skepsí a zdriraz uje' že se skepse rodí z rozpadu. otec Inocent jc
skutečně polsk dominikrín. Se současn m papežemjej spojuje ono vnit ní souznění s basníkem Ada-
mem Mickievičern, jehož v-mam pro katolickou církev nebyl dosud doceněn. Je to on, kdo s baroncm
Josefem de Maistre prorokovali p íchod hodiny laik v církvi. Jeho verš: ,,Knuta nezlomí tě, sibi
nezkruší, avšak národ poKiven .na duši, toje pravj' žal a bol."je mohtávyanol i pro niás.

Dominikán Boche ski íká' že dominikánská tradiceje určifj,soubor tvrzení, odstín náboženské_
ho života a postoj. B t dominikánem znamená promodlené p edávat druh m. odtud má dominikán_
ská ehole jakoby t i strany a proto je nelehká. Je to ád mnišského charakteru, je to ád povahy
vědecké, jehoŽ heslem je veritas _ pravda a konečně je to ád kazatelsk '. Dominikánslc ideál je
sloučením těchto t í stran. otec Bocheriski obdržel adu čestn1lch doktorátu, první z nich obdrželna
Notre Dame University v USA spolu s generálem Eisenhowerem. Na otazku: ,Kterého z filozofťr si
nejvíce ceníte?'jmenuje Mansera, kter mu p ezdívali Tyranus helveticus' Zásluha tohoto filozofa
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toto poradensťví své doložitelné v sledky, papež po složibj'ch jednáních a německ ch vnitrocírkev-
ních sporech tento modol odmítl s poukazem, že se jím znejas uje zásadní NE k potratrim ze strany
církve. Biskup Lehmann byl jako p edseda NBK a obránce tohoto systému jedním z hlavních prota-
gonistri dnes ještě stale plně neodemělého ,,konfliktu" mezi německou církví a Římem. V knize
podrobně vysvětluje pozice všech stran a další související okolnosti. Po papežově rozhodnutí, že

existuje pouzc 
',una 

uníca viď'' se Lehmann nenechává sthlout ani do rezignace ani do slepého

odporu a hledá nov cesťyjak cel 'poradensk systém podle papežova p rání movu promyslet, aby

neztratil nic ze své efektivnosti. Je p ílíš nadnesené íci, že Lehmann podstatnou měrou p ispěl
kzaŽehnáni dalšího schizmatu z ady velihj'ch rozkolri německé církve zalrožen clt většinou na se-

kundámích probl mech, na ,,maliěkostech"? P inejmenším ze dvou dtivodti je kardinálovo myšlení
zajímavé. Lehmann síce otevíelépŤimává, Že papežovo NE k německé praxi poladenství bylo oprav-
dow_im šokem a zkiamáním, ale u toho stát nezristává. Možná má Vatikán z celocírkevní perspektivy
p ece jen větší nadhled a my jsme p íliš zabráni do našeho,,problémť'. Každopádně nemrižeme ustr-
nout v sebelitující pasivitě. Když to nejde tudy, prijde to t ebajinou cestou- Nem žeme tisíce budou-
cicb fievážné svobodn ch matek nechat bez pomoci. Toto rozhodně není obsahem papežova NE.
Navíc biskup (dnes již karďnál!) upozor uje, že ,,véc" se moŽná mohla v fumě vyvíjet riplně jin m
směrem' neb t p eměny dískuse o nejlepší'a nejričinnější prevenci proti potatrim (nikdo p ece nepo-
chyboval, že potratje jednoduše ,,špatná věc") v otázku věrnosti Římu, a tím pádem v otazku pravo-
věmosti, ,'spásy a zaÍracení". Neznáme podobné ideologick p evádění sekundámích, techniclcj'clr

problémri na problémy doktrinální i u nás?

Nejen pro další analogie a srovnání s nďím prost edím je dobré si Lehmanna pročítat. Tato kniha
je opravdov m dialogem a zachycuje kardinála uvaŽujícího' p em šlejícího, podstupujícího všechna
nebezpečí nadhozené vahy a pracovníbypotézy. Lehmann nepoužívá formu rozhovoru k pronesení
velkého'peprus elného" monologu.

Němeclc'tisk po uve ejnění námi p edstavovan knihy věnoval mnoho místa i srovnání obou veli-
lc_ ch něrneck 'ch kardinálťr: Ratzingera a Lehmarrrra. otázkou však je, zda tabulky vj'rokri postave-
n 'ch proti sobě dostatečn srormání p inášejí. 

''Styl" 
je u obou osobností snad vskutku rozdiln , a|e

jde zde o protiklady? Ratzinger čerpá z bohaté studnice tradice, Lchmann p ishrpuje na otázky sou-
časné filozofie a toologie; Ratzingerova víra v Boha vypadá jednoduše a nekornplikovaně, Lehmann
je fascinovan Nietzscheho freskou smrti Boha, ví o skrytém Bohu, ktery má mnoho jmen (''Neben
dem Namen hat Gott auch vomamen.'); Ratzinger chce chránit víru maličlc ch, Lehmann bere vážně
pochybnosti skeptického nomáda megapolí; Ratzinger mluví o mal ch k esťanslcjrch skupinkách, do
kterj'ch vkládá velikou naději pro budoucnost, Lehmann p em šlí o spolupráci se státem a atheisty...

a tak bychom mohli pokračovat dál a dále. Ratzingerje zkrátka v tomto ěemobílém pohledu ,,konzer-
vativec" a Lehmann ,,liberáI". Neskr vá rozdíln '''styl" obou kardinál originalifu, rozdílnost dťrrazri,

kter se p eci navzájem nutně nemusí lylučovat? Neodpovídají obrazy,,proti Rímu rebelujícího bis_

kupď'a ,,obměného kardinála" spíše mediální (v sou adnících konkurence p em šlející) poptávce,
než popisu bohatosti lďesťanské tradice? Nestalo se heslo polarizace dncsjiž nepoužitelnou ,,pracowí
hypot zou"' která problémy daleko více zatem uje a mate, než aby do nich vnášelajasnost a nové

náhledy?
Norbert Schmidt
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Velk 'v'znam však má koncepce, v jejichž intencích jsou rovněž vychovatelé
vzdé|áváni Svouprací. Tyto koncepce vymezují dialektickou debatu mezi koncep-
cí p íliš liberální (dnes se nazj'vá permisivní), která klade duraz v lučně na indivi-
duální svobodu, a autoritati\mí koncepcí, která podie vlastního vyjád ení tvo í svo-

bodu jako těsto. otec Laberthonniere velmi trefoě popsal tuto debatu v souvislosti
s katolick m školstvím; to, co napsal p ed šedesáti lety, zristává plně aktuální ajde
p esně po linii utvá ení svobody, postavené na hodnotách, o nichž mluvíme, oné

,,svobody, kterou není možné dát, ale kterou je t eba dob t", jejímž prost ednic-
tvím,,Se osvobozujeme jen tehdy, když se stáváme lepšími".

,,Katoliclc vychovatelby se zpronevě oval svému náevu a svému poslání, kdy-
by ztrácelz očí podmínky, v nichž žijeme, vtěloval do životazásadu,,leseferísmu"
a pod jakoukoli záminkou by se vyh 'bal zasahovat do života svě en 'ch dětí. Stej-

ně by se zpronevě oval svému názvu a svému poslání,kďyby zfrácelz očí wcholn
ideál lďesťanské spásy a pokoušel by se produkovat roboty, zbavené iniciatívy,
které by myslely a jednaly jen na rozkaz zvnějšku. Má ještě jinou práci kromě
toho, aby respektoval svobodu svědomí nebo také vládl duším'myšlenkami anázo-

ry které by jim vnutil Silou nebo drivtipem. Jeho irkol je nekonečně jemnější

a ušlechtílejší, neboť musí usilovat o to, aby se utva ela svobodná svědomí tak,

aby myšlenky a víra, jež on bude inspirovat, v nich vznikala jako plody života,
které jsou naprosto jejich."'

Tak mrižeme lépe pochopit pedagogickou roli morálního zákona. Zpočátku se
nám určitě j eví j ako něco vněj šího : vychovatelé nám j ej nabizeji a prezenťuj í j ako
projev nadÍazené Boží vrile. Jeho ,,vnějšnost" zakoušíme p edevším tak, že jsou
nám jeho prost ednictvím kladeny požadavky a omezeni. Avšak věnujemeJi po-
zornost zákonu, pÍobudí v nás hlubokou ozvěnu a zjevi tajemné a životní spojení
S naším vni ní smyslem pro pravdu a dobro u samotn ch ko enri naší svobody.
Ataknás zákon vede k objevu jiné, hlubší svobody za vnější a powchní svobodou,
jakou disponujeme; umožní nám zaslechnout vni ní Hlas, jenž osvěcuje ap itahu-
je, jak to nedokáže nikdo jin '. V chova, kterázačiná zvnějšku, musí tímto zpliso-
bem vést k určité Ý'nit ní pedagogii, kterájediná m. Lženavázat skutečnou vazbu
mezi morálním zákonem a svobodou' aby tak zajistila svobodě to, co mrižeme
nazvat uvedením do chodu či rozvojem.
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a/ dekalog

Morální zákonnachází podstatně sv j projev v Dekalogu, kter' je zvláštním zpri-
sobem spojen s touto pnmí etapou morálního života, neboť formuluje základní
p íkazy a zákazy, bez jejichž dodržování není možn žádn morálni žívot, žádn
r st ve skutečné svobodě. Už na samém počátku morální vuky je však ťeba zdri-
raznit silněji než dosudp ikázání lásky k Bohu ak bližrímu, které jsoujakoby živj'
zárodek morálního zákona a dodávají ostabrím pŤIkázánim inspiraci a pozitivní
v znam. Dítě tedy musí zakoušet Boží lásku a laskavost vychovatelri, i když jsou
naroční a p ísní, pokud jeho v.. chova má b rt korunována rispěchem a p inést plo-
dy.

Morální systémy posledních staletí, stojící na povinnosti, ziskávaly hodnotu
z učení Dekalogu, kter'si vzaly jako zák|adaktery se pro ně stal fundamentem.
Jsou tedy zejména užitečné v první pedagogické etapě, v etapě učení základních
morálních principri. Lze jim však vytknout, žebrzďilry morální v chovu na tomto
stadiu a měly zato' že další etapy už nenabizejí morálku wčenou pro všechny, ale
snahu o nadstandardní dokonalost, která zajimá jen hrstku lidí. Nejhlubší p íčiny
tohoto omezení je eba podle našeho mínění hledat ve svobodě lhostejné k hodno-
tfun, která blokuje vztah mezi zákonem a svobodou a vytvá í protiklad, jenž je
p ekážkou v rozvoji svobody. Nemáme už co dělat se svobodou rostoucí jako živjl
organismus, leč se svobodou, kteráprost ednictvím autorityrozhoduje, zďav da-
nou chvíli íci,,ano" a,,ne".

bl ,,začátečníci" v ádu nadp irozené lásky

U sv. Tomáše tato první etapa morální vjlchovy odpovídá prvnímu stupni tvá ení
nadp irozené lásky (II-[ q.24 a.9). Je to stadium incipientes, začátečníki, které
zaměstnávápedevším snaha vyhnout se h íchrim a p ekonat sklony škodící nad-
p irozené lásce. NegativnipÍikázáni Dekalogu mimo ádně odpovídají tomuto prv-
nímu období rnorálního žívota, kdy v sobě musíme chránit zárodek lásky k Bohu
a k bližnímu' aby mohl v budoucnosti rrist. Samoďejmě u počátkri utvá ení nadp i-
rozené lásky mohouzákazy morálního zákona občas vypadat jakoby byly v rozpo-
ru se svobodou a s jistou spontaneitou lásky. Jsou však nezbytné, aby naše city
ziskaly dobro a pravdu a smí ily se s hlubokou duchovní spontaneitou.

Recenze

Karl Lehmann' Es ist ZeiÍan Gott zu denken
Ein Gesprách mit Jtirgen Hoeren
Herder 2000

Kníha roáovorri m že obsahovat leccos: podrobn rozbor urěitého filosofického problému (Platono-
vy ďalogy), čtiv- katechismus pln inspirativních podnět (nejnovější kniha P' Seewalda a kardinála
Ratzingera Gott und die Welt),pravdiv porbét osobnosti ve formě fiktivního rekonstruovan ho roz-
hovoru (Guittonovy Dialogl s Pavlem TI.), nebo dlouh interwiev v knižtí podobě zachycující zná-
mou postavu ve ejného života (skuteěnou explozi tohoto žánruanirne i z našich knižních pultri po-
sledních deseti let).

KllbaJe ěas myslet na Bohaneni p esně anijednou z vj'šejmenovan 'ch moŽností. Jde totiŽ o ten

nejobyčejnější noviná slc rozhovor na současná,,mediálně nejproflríknutější" témata spojená s heslem
katolická církev: homosexualita, celibát, potraty, bioetika, rovnoprávnost žen, ohrožení'instihrce man-
želswí, měnící se identita kněžswí, církevní kontra státrrí fakulty... chtělo by se hned recenzi uzav ít
se závěrem, že pan biskup, p edseda německé biskupské konference (v době konání rozhovoruještě
Lehmann kardinálem jmenovan nebyl) asi chtěl mít všechny dotěmé otazky noviná ri jednou pro_

vždy v kaižce,,bezpečně uzav ené", a tím pádem smeten z9 stolu. Nicméně po druhém zalistování
ihned zjistíte, že takto tato kniha naprogramovaná není- Rozhovorje časn , ale ne povrchní bez hlub-
ších p esahri. o vyk ičen ch tématech lyhrocen 'ch vjednoslovná hesla se pojednává mnohowstev-
natě z rrizrr ch tihlri pohledu. Název knihy sicejakoby odsouvá do pozadí ělověka, aie z karďnáiov'ch
odpovědí vyvstavá komplikovan , otev en obraz současné lidské situace. A v neposlední adě z celého
textu p eci jen lystupuje zajklav portrét muže s nezaměniteln m rukopisem a p sobivou vnit ní
silou.

osou roáovoru je srovnání vztahu německé církve a společnosti v roce l 963 a 2000. Pod tímto
zom m rihlem se probírají všechna vj'še zmíněná t mata navíc doplněná o množství tivah a vzpomí-
nek (nap . na Karla Rahnera, u kterého byl současn ,míše slc biskup asistentem). Neirnavn 'tazatel
Jiirgen Hoeren, vedoucí kultumího oddělení radia SÍidwestrundfunk se zÍ}ow a znow ptrí po dnešním
archimedově bodu Kesťanswí a Lehmann mu takov_ch,,hybn ch bod " n.abizi na rrizrr; ch místech

knihy hned několik. Toto je jeden z nich: ,,V pluralitrrí společnosti je vedle schopnosti ďalogu a
tolerance nezbybné, aby člověkjasně omačil své vlashí nezaměnitelné stanovisko. Je nutné zbavit se

strachu b t odlišn ', ani se neschovávat a ani se nesprávn 'm zprisobem nep izprisobovat. Noc, ve
které jsou všechny kočky šedé' by jižmé|abytzanámi. Myslím' že nadchází nová doba i pro Kesťa-
na. V ásadních věcech by rněl lrystupovat rozhodněji. Pak by mohly i církve získat nazpět mnohá
zttacená,izemi. K esťané budoucnosti budou moárá menšinou, ale menšiny b vají za wěiťj'ch okol-
ností akceschopnější než nemotomé tankery."

Zastavme se podrobněji u tématu protipotratového poradenstvi. V německém prál'rr funguje jinde

neexistující model, kter'umož uje potrat až po absolvovaní poradenského ,pohovoru''. Katolické
církvi se poda ilo složítou politickou cestou dosáhnout toho, že její poradny byly postaven na stej-

nou ťuove jako poradny státní. Ačkoli mělo (a vjedné diecézi, kde papež udělil vjimku' ještě má)
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17 Tamtéž, č.21' s' l9l.
18 Tamtéž, ě. 2l' s. 191s'

19 Tamtéž, č:.22, s. |92.
20 Tamtež, č:' 23' s. 193.
21 Sobre los indios. In VIToRI A,F.de' obras.Edíci n crítica del texto latino, versi n espaíola... por

T. Urdiinoz. Madrid: BAC, 1960, č. 14' s. 658.

22 Tamtéž, č. 14' s. 659.

23 Tamtéž, č. 15' s. 659.

24 Tamtéž, ě. 18' s. 6 0.

25 Tamtéž, ě. 19' s.660-
26 Tamtéž' č. 20' s. 660s.

27 Tamtéž, č. 23' s. 664s.

28 Tamtéž, Segunda parte, č. 1, s. 670; srv. Sobre la Potestad Civil, ed. cit., č' 24, s. 193s-

29 Tamtéž, ě. 1' s.670.
30 Tamtéž, č,.2' s.675s.
3l Tamtéž, č' 15, s.605s.
32 Tamtéž, č. 15s., s' 697s., a Tercera parte, č. 15, s. 720s.

33 Tamtéž, ě. 16, s. 701 s., a Tercera parte, č. 1 6' s. 72ls.
34 Tamtéž, Tercera parte, č. 1s-, s. 705s.

35 Tamtéž, č. 3s., s. 708s.

36 Tamtéž, ě. 5, s. 7l0s.
3'7 Tamtéž, č.9s.' s.715s.
38 Tamtéž, č' 13s-, s. 7l9s.,aé.17,s.722s-
39 Tamtéž, č' 18, s.724s.
40 Tamtéž, č. 18' s. 724s.

Francisco de Vitoria oP se narodil kolem roku 1483 v městě Burgosu Ve Španělsku. V roce
1505 vstoupil do dominikánského ádu. Po teologické formaci a Vyučování na univerzitě
v Pa íŽi Vyučoval teologii nejprve na dominikánském studiu Ve Valladolidu (od 1523) a pak
Velmi dlouze na univerzitě V salamance (1526'1546). Byl teologem, kteryi nepsal' i kcyŽ
zanechal p ipravené pro tisk své p ednášky, Keré p i slavnostních p íleŽitostech pÍonesl na
univezitě fiedná se o uv. relectiones)' a i kdyŽ máme zachovány četné zápisy jeho p edná-
šek p vyučování, zaznamenané jeho studenty. Z těchto publikovan ch p ednášek jsou nej-
u.iznamnější: De potestate civili (1528)' De potestate Ecclesiae (1532-1533)' De potestate
Papae et concilii (1534), De rnd,b (1 539) a De iure bel/l (1 539). Je zakladatelem teorie mezi-
národního práVa (/Us gentium) a tomistické Salamanské teologicko-právnické školy. Zem el
12. srpna 1546 v Salamance.
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Tuto první etapu lze také popsat v kategoriích používan ch mystiky pro popis

rozvoje duchovního života pod prisobením Ducha svatého. Etapa disciplíny odpo-

vídá očisbré cestě, kde duše prochází ruzn 'mi druhy nutného očišťování, aby v ní

mohl Buh plisobit azjevít se ji.

lV. osobní rozvoj a utvá ení ctnosti, druhá etapa morální u. chovy

Druhou etapu utvá ení svobody a molální osobnosti m žeme p irovnat k dospívá-

ní, kp echodu krizí mladého věku. Charakterizuje ho p evzetí moTálního života do

sv ch rukou, p evaha osobní iniciativy a osobní snahy, rozvoj hodnocení aza|ibe-

ní v morálních hodnotách, prohloubení činného vnit ního žívota. Je to etapa.po-

kroku a utvá ení ctnosti jako t uulé, osobní dispozice pro hodnoťnou činnost. Člo-

věk postupně opouští SmysloÚ požitek, pÍání ziskat odměnu či strach z trestu,

které mohly sloužit jako determinující moment na počátku v chovného procesu'

aby dosahl ctnost milovanou pro ni samu, a také začináv pÍátelství milovat druhé-

ho člověka pro něho samohého. Tak se učíme pečlivě plnit své irkoly, b t spra-

vedliví, poctiví, hledat pravdu, up ímně milovat' dokonce když tyto skutky vyža-

dují oběť, anebo kdyžje nikdo nevidí. Znamenáto také učit se dob e vykonávat

svou práci' b t statečn 've všednosti, trpělivosti a vytrvalosti, a nakonec odhalit

radost zcelajinounežje požitek, takovou, kterávyplyvá spíš z našich skutkri a z nás

samotn ch než z vnějších událostí.
Abychom pochopili, co se děje v této st ední etapě morální v'chovy, musíme

Znovu obj vit v rozměru zkušenosti a v rozměru pojmri, co je skutečná cbrost,

neboť teorie svobody, lhostejné vuči hodnotám, irplně p ipravilapojem ctnost o jeho

substanci a sílu.
Ctnost není zvyk, jenžvznikne opakováním materiálních činri, které v nás vy-

tvá ejí určif'psychick 'mechanisrnus. Je to osobní schopnostjednat, plod celého

sledu činri konan .ch podle hodnot, je to nrožnost r stu a zdokonalování se. S Aris-
totelem je to naz váno virtus (zdatnost, vytečnost, dokona1ost...). Tento termín

bohužel témě nep ešel do našich moderních jazyk , i když p edstavuje v plnosti

dispozici jednat zcela lidsky.
Ctnost není ani nudné reprodukování rikonri poslušnosti, zbavené dějin, něco

jako kopie nějakého modelu či vykonávání ďíve určeného plánu' Naopak, začíná

odhalením a jakoby zjevením, které se snad uskuteč uje nejjasněji v době mládí,
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že tot1ž existují skutečnosti a hodnoty p erristající materiáIní ád požitku a užiteč-
nosti, ježsizasluhují, abyknimčlověktíhnulproně samotné, akteréjsouprame-
nem vni ní a trvalé radosti. Cbrost, která je dispozicí jednat shodně s takovmi
hodnotami, je pravj.m principem života, schopností dělat stáIe něco nového. Právě
prost ednictvím ctnosti čIověk dosahuje tirovně morálního po ádku vlastního oso-
bě, jeho duchomí povaze, jak se íkalo ve starověku. Právě zde serozehráváabuduje
to podstatné v dějinách každého člověka.

Současně se ctnost vpisuje v trvríní a určiť m zprisobem je tvo í. Uvnit mecha-
nického času, vždy téhož, zprisobuje ctrrost rust osoby a jejích činri; p etvá í čas
v trvání. Nakolik svoboda, lhostejná k hodnotám, nás uzavírá do chvíIe, pak mo-
rální rust od nás vyžaduje vytrvalost v činném rimyslu, jenž ídí náš život k cíli,
knadÍazené skutečnosti, kte dává tomuto životu jeho plnou hodnotu. Jak 'koli
rustnení možn bez stále nového trpělívého a odvážného risilí, které adí za sebou
naše činy stále stejn m směrem k vytouženému anade všechno milovanému cílu,
p es nubré p ekážky a změny. Svoboda, vybudovaná na volbě hodnot, tak jako
naše osobnost, pot ebuje čas, aby rostla,rozkvéta|aavedla člověka až do dospělé-
ho věku, kdy vydá nejkrásnější plody skutkri. Tak jako strom rodí ovoce, tak
v samotném st edu a vrcholu trvání člověk silou ctnosti vytvá,Íí díla, které mu dají
jeho zvlášbrí hodnotu coby morální osoby.

Současně s ctností zrrovu objevujeme opravdovou věrnost. Věrnost se neo-
mezuje na materiální konzervaci azacbovávání star'ch názori, zvykri, institucí,
zp sobri hodnocení a života, zahalen ch ctou, které tvo í nějakou tradici. To je
jen vnější slupka věrnosti; pokud zkosbratí, snadno se m že udusit. Hlavní p ed-
mět opravdové věrnosti je up ímn a dobr' zárodek duchovního života, kteď by
mohl p ijmout reálnou podobu a fvá v jakési doktríně a institucích, ale jehož duše
je činná ctnostmi. Samoz ejmě lze věrnost naz vatkolzewatívizmem; když se
však vztahuje na životní zásady,je ve skutečnosti oživující a dynamická ve shodě
s trváním i rozvojem, o nichž jsme p ed chvílí mluvili. Věrnost je nezbytná k rustu
ctnosti a má ričast v její schopnosti inovovat. Shr me, že je to věrnost svobodě
vuči ní samotné, vriči pramenu její kvality, jimž je pírrozen , smysl pro pravdu
a dobro.

Věrnost má p edevším duchovní charakter, ale nem že se obejít bez rtnnych
projevri materiální věrnosti. Je tělem i duší, a proto pot ebuje ony projevy věrnosti
jako oporu v konkrétní materii, v níž mrižeme praktikovat rozmanité cbrosti a rrist
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nejdťrstojnějším p edmětem těchto vztahťlje vuka a sdíiení pravdy a zvláště prav-
dy náboženské, která spasí apivádí k věčnému štěstí.

38. Člověk má právo nejenom na obranrr sebe samého, ale také souvěrcri, p í-
buzn 'ch apŤátel, kdyžjsou nespravedlivě napadáni ve sv ch zakladních právech.

39 . Nadvláda cizív|ády naďzaostalou zemí má hlavně hledět na užitek této země
nm, že ji chrání a podporuje ve všech projevech ducha a v jejím materiátním po-
kroku.

40. Veškerá koionizace či protektorát jsou svou p irozeností dočasné a mají co
nejrychleji p ipravit osamostatnění kolonizované země prosfrednicwím vlastrrí vlády
ve shodě s vrilí lidrr.

Ze španělštiny p eloŽil Štěpán M. Filip oP.

P eloŽeno zkníŽky Ramona Hernándeza Francisco de Vitoria o. P., Síntesis de su vida y
ensamiento, Caleruega: EdÍtorial oPE, 1983, s.57-62.

Prameny jednotliu.ich bodťl

1 Sobre la Potestad Civil. In VITORIA' F. de. obras. Edici n crítica del texto latino, versi n espario-
la... por T. Urdánoz. ]vladrid: BAC' 1960' č. 3-4' s' l54s.

2 Tantéž, č.4' s. 155.

3 Tamtéž, č.4' s. 156.

4 Tamtéž, č. 5' s. 157.

5 Tamtéž' č.5' s. 157.
6 Tamtéž, č.7' s. 159.
'1 Tamtéž, č. 8' s. 164.

8 Tatntéž, č. 9' s- 165.
9 Tamtéž, č' 10' s. 166.

70Tamtéž, č. 10' s. 166.

ll Tamtéž, č. 10' s. 166.

|2 Tamtéž, č. 13' s. 167.

|3 Tamtéž, č. 13, s. 167.

14 Tamtéž, č. 14' s' 178s.
15 Tamtéž' č' 16' s. 183.

16 Tamtéž' č. 21' s. 191.
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30. Císď (a totéž se mriže íci o králích) není pánem lidu vládou vlastnictví,

n bržpouze vládou pravomoci, a proto nemriže vyvlastnit lid a statky podle své

libovule.

31. Indiani mají právo, aby vytrvali ve svém náboženswí a aby je nikdo fyzicky
nenutil pfijmout odlišnou víru.

32. Indiáni mají právo na své zvyky, i když jsou zlé, anato, aby je nikdo násilně

nenutil k tomu, aby je opustiti; v 'jimkou jsou jedině nelidské zÍkony, které škodí

nevinn m, jako je oběť lidí bez zločinu či zabijení nevinn ch lidí kv li pojídání
jejich masa.

33. Indiánijsou svobodní ve změně své suverenity svobodnou volbou, souhla-

sem většiny abezfyzického nucení.

34- Člověk má od p irozenosti právo p irozené společenskosti a p irozeného

sdílení, a proto mriže procházet rrizrr mi krajinami země a zristávat v nich po určit'
čas, aniž by mu v tom nějaká autorita mohla bránit, neprisoblli ovšem škodu oněm

krajinám nebo jejich obyvatelrim.

35. Člověk má právo svobodného obchodu, tj. obchodovat s ostatními lidmi,
ikďyžnáležejí do odlišné krajiny či společnosti, nežjejeho vlastní, vžďy všakbez
škody jim a jejich jednotlivcrim.

36. Čiověk má právo na občanství a trvalé bydliště v nějakém městě či zemi
z d vodu svého narození či oženění se'tam nebo z jin 'ch drivodri či zvykri, jimiž se
oblykle lidé stávají občany; v tomto právu mu nikdo nem že bránit, pokud se

nejenom těší privilegiím, ale pokud také nese b emena, která jsou společná ostat-

nímobčanrim.

3-Í . "K esťané maj iptávokánat evangelium v provinciích barbani''; pomrneme-

Ii božslc p íkaz (Mk l6,15)' je to aplikace p irozeného práva bratrského napome-

nutí a dalšího, v še uvedeného a obecnějšího práva společenskosti a sdílení, neboť
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v nich. Morální věmost tedy v sobě má a do sebe zapojí materiálnější podoby

věrnosti; současně jim stačí ona pruárost v pohybu a v p izprisobování skutečnos-

ti, jakou dává naše duše orgánrim našeho těla.

,,pokročily" v ádu nadp irozené lásky a horské kázání

Druhá etapa morální vj,chovy', kterou charakterizuje rrist v ctnosti, byla sv. Tomá-

šem nazvána stupněm,pokročil ch"; jejím nejdriležitějším cílem je rust apokrok

v praxi rozmanitych ctností, p edevším ctnosti nadp irozené lásky'

Za text zvlášť vhodn ' pro tuto fází mflžeme brát horské káaání. Několik rysti
Pánova kázání odpovídá naši anal ze.

KázžníWitiruje legalistickou monílku farizejti, postavenounanegativních p í-

kazechDekalogu a vyžaduje p echod k vyšší spravedlnosti, rťtst v kvalitách ,,srd-

ce" či ctností , jejichžkorunou je činná nadp irozená|áska. Zména je kvalitativní:

pÍecbázime od omezující morálky k morálce r stu, postavené na velkodušnosti,

která vždy p ekračuje požadavky shodně se spontaneitou opravdové lásky.

V interpretaci otc p el(račujipÍíkazykáaání vnější skutky, aby se dostaly na

rovinu,,srdce" v evangelním smyslu slova,taÍn,kde tkví ko eny našich citri a činri,

kde také objevujeme - v tajemství - kvality, jež konají spravedlnost odpovídající

Božímu zdroji a jsou v nás jeho dílem.
Podle sv. Tomáše je kázání také text nového Zákona,kteÚ mz vá zákonem

svobody, mj. proto, že jeho charakteristich'm rysem je otev enost pole svobody,

jež se p ed námírozléháa jež je vytčeno radami a darováno naší iniciativě vedené

lrnuknutím nadpfi rozené lásky.
A tak horské k ázáni zv\áštrtímzprisobem odpovídá druhé etapě rustu k morální

svobodě tak, jako Dekalog souzrrěl s prr.rrí etapou. Mezi oběma zákony současně

existuje podstatrrá /substanciální/ souvislost i hlubolc rozdit,jako mezi dokona-

lym a nedokonal m, jako mezi zlnem' z něhož se klubají první v 'honky a jež je

nutno chránit, a bujně se rozrustající rostlinou.
Tuto druhou etapu mrižeme porovÍlat s osvětnou cestou mystikri, která je po-

krokem duše v kontemplatirmím životě a v praktikování ctností, a kteráje osvícena

a h bána Duchem svat m. Víra se zde jeví jako světlo zamě ené na Boha, na sebe,

na Kdsta, na svět, na Písmo sv., na církev;vlévádo duše moudrost a sí!u, jež stále
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lépe zamě ují pozornost mysli i hnutí srdce k Bohu jako prameni Pravdy a Dobra.
Zárove se posiluje náklonnost k bližnímu v irčinné a čisté lásce.

V. Dospěl1 věk a zralost svobody, t etí etapa morální v chovy

T etí etapa morální rr chovy vede svobodu k plnosti rozvoje: je to věk morální
a duchovní zralosti.

Toto období charakterizuji dva znaky: ovládáni činnosti hodnotami a ťvrirčí
plodnost. Člověk díky postupnému rozvoji svj'ch schopností dokaže sám vzít do
rukou svrij život, pod ídit své činy nějakémuplánu, naďazenému cíli, pravdivému
a dobrému pro něho i pro druhé, a trpělivě, p es p ekážky i tápení, vést k dobru
rimysl svého žívota, jenž dává existenci smysl, hodnotu a plodnost. Dokonalost
morální svobody se projewje v odpovědi na povolání, v oběti pro velkou věc,
tŤebaže zdánlivě skromné, v plnění driležitého ťrkolu, ve službě společenství, rodi-
ně, vlasti, církvi.

Právě o takové svobodě hovo í sv. Tomáš na počátku Prima Secundae a vidí ve
svobodě Boží obraz p ítomn v člověku díky tomu, že člověk vládne sv m činrim.
Tato vláda vyžaduje ďívější morální v chovu, pomalé vyfvá ení ctností v nás,
jakoby soust eďování svazečku energie, a to díky vyťrvalému risilí a poslušnosti
vriči povolaní a milosti. Pak nadchází spojení všech schopností, nápadri, touhy
i citri, aby se staly ričinné v cestě k nejvyššímu cíli. Tak se naše osobnost integruje
a získává autonomii vtiči vnějším událostem až po umění pod ídit to vše našim
rimyslrim a využívat dokonce i odpor, jenž nám kladou, a zkoušky, které nám r.rru-
cují. Rozvíjí se v nás hlubokj' vnit ní žívot, jenžnás neizoluje, a1e stává se nezbyt-
n m běžníkem stálé a plodné v'měny mezi vnějším světem a námi. Tak se naše
skutky mohoupomalu utvá etadozrávat jako opravdové životní plody, jako vlast-
ní díla naší svobody.

Bylo by t eba zde zd'iraznít něco, co m žeme nazvat paradox oné vlády, jaká
korunuje rozvoj svobody utvo ené hodnotami. Nerozlučně spojuje dvarozměry,
které si obvykle odporují: hlubok ' osobní charakter činnosti, smě ující k realizaci
hodnot, a velmi šírokou otev enost vriči ostatním lidem. Symbol toho m žeme
vidět v ovoci stromri. Evangelium Íiká, že strom poznáme podle jeho ovoce' ovo-
ce tolik pat í ke stromu, že nezpochybnitelně zjevuje jeho druh i kvalitu. Zárovei
strom dává každému své zra|é ovoce současně s jeho barvou i chutí, vytvo ené
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19. Zákon,kterynení užitečn státu, nebo kter._i časempozbyl celou svouužiteč-
nost, není vpravdě zákonem.

20. Zákony tynana, které jsou užitečné stáťu, majizávaznou moc.

21. -Heretik v hloubi svého svědomí je skutečn m pá'rrem, dokud se nep izná.

2z. Je pochybné, zda lidské právo mriže stanovit trest, aby heretik byl zbaven
svého vlastnictví, aproto ho p edjeho v 'slorm m odsouzenímnikdonem žezba-
vit jeho majetku.

23. Heretik m že dovoleně po cel ' ěasžítze svého majetku'

24. Heretik m že prodávat svrij majetek, není-li nebezpečí jeho konfiskace.

25. Ani nevěra, ani jalc koliv h ích nep ekáží &žbě či vlastnění majetku.

26' Nedostatek v užívánt rozumu nezbavuje člověka viastnictví.

27 . Indiáni, i když jsou považování za mentálně velmi slabé, mají právo vlast-
nictví a držby.

28. ZpŤirozeného práva jsou lidé svobodní, s v'jimkou otcovské a manželské
vlády, v níž mázpŤiozeného práva otec vládu nad dělmi a manželnad manželkou.

29. Žaang rcnwétní druh osob nemá z p irozeného práva vládu nad cel 'm svě-
tem, neboť konkrétrí v|áda a správa byly ustaveny lidsk 'm právem, bez toho, že
by existovalo nějaké vymezení v p irozeném právrl

'F
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9. Člověk se nem že vzdátpráva čili schopnosti se bránit auživat vlastní irdy,

stejně jako se nemriže vzdát moc| která mu náleži z pÍirozeného a Božího práva.

10. Stát nemriže b t zbaven ptáva, aby se branil a spravoval proti bezprávím
vlastních občanri a cízino , a tuto obranu nem že vykonávat bez ve ejné moci.

l l . Jestliže by se všichni občané shodli v tom, že pozbydou veškerou svou moc,
že se nebudou držetžádného zál<onaažen1komunebudoup ikazovat, jejich smlouva
by byla nulováaneplatná jakoho odporující p irozenému zákonu.

12. ŽádnáváIkanení spravedlivá, jestliže p ináší státu více z|anež dobra, i když
má jinak všechny zákonné tituly a drivody spravedlivé války.

13. Válka, která p ínáší svěťu více z|anež dobra, i když je prospěšná pro jednu

provincii nebo pro cel 'stát, je nespravedlivá.

14. Větší část státu m že nad sebou ustanovit krá|e,ikďyž jeto proti vrili menši-
ny; a větší část Kesťanri by mohla z ídit vládce, kter by vládlvšern jejich kníža-
trim a všem jejich provinciím, i když by to vadilo druh 'm.

15. K tomu, aby lidslc zákonbyl spravedlivj'a mohl zavazovat, nestačí vrjle
zžkonodátrce;je nutné, aby byl užitečn 'státu a uzprisoben ostatním zákon m,
neboli shodn 's nimi.

16. Právo národťr (ius gentium) má sílu zákona nejenom ze smlouvy a dohody
mezi lidmi, n brž proto, že samo ze sebe, ať už jepÍ1jato či nikoliv, má pravou sílu
zákona.

I7 . Svět, kterjl jistm zprisobem wo í jeden stát, má moc dávat spravediivé a všem
prospěšné zákony, jako je jimi právo narodri.

18. Žaany ntroďnení vynaf' z práva narodri, protože toto právoje dáno autori-
tou celého světa.
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během dlouhé doby v měnou mezi ko eny a životodárnouzemi,listy, ovzduším

a sluncem v pr běhu ročních dob. Podobně díla naší svobodyjsou pro nás tím

osobnější, z čím větší morální vtády vynistají, a zajišt'ují nám tak autonomíi a vnit ní

život. Tak jako všechna hodnotr:á díla umění a emesla podobně i naše morální

čirty dávaji pečeť naší osobnosti; často byly dlouho nošeny v samotě atěžk ch
zkouškách. Pokud vznikly ve ví e, budou plynout z onoho ,,tajemství", v němž

trváme sami s otcem daleko od lidsk 'ch zrak . Budou však diskrétně zjevovat

tento privod těm, kte í se umějí divat, a zprisobí, že se bude hlásat otcova sláva.

Neexistuje níc osobnějšího, skrytějšího a osamocenějšího než morální jednání ve

sv ch základech a u svého pramene.

Avšak právě v tomto skrytém sti'edu svobody se rodí autváí otev enost vriči

druh m, beznížneexistují činy, ježmiíkrealizaci hodnot, a neexistuje ani plod-

nost. opravdu, v našem srdci zapouštějí ko eny ctnosti, které slouží ostatním, ta-

kové jako spravedlnost, kteráznamená rozhodnou vrili dávat každému, co mu ná-

7eži, jako velkodušnost a p átelství, a mnoho dalších. Ale p edevším je tomu tak

s nadp irozenou láskou, která se díky milosti Ducha svatého uděluje z Božího nitra

našemu vni nímu životu a stává se pro vě ící zarodkem, svorníkem a dokonalostí

všech skutečn .ch morálních hodnot. Zralost naší svobody bude spočívat právě

v dovednosti zachovat arozvíjet obarozměry jedenpomocí druhého: hlubiny osob-

nosti i otev enost vriči druh 'm, niternost i vnějšek' toho ,pro Sebe" i onoho ,Bro
druhé". Všimněme si zde, že pouze koncepce svobody vytvo ené hodnotou, posta-

vené na p irozeném vědomí pravdy a dobra, dovoluje uvědomit si tuto pro morální
jednání životní souvislost, naproti tomu teorie svobody, lhostejné khodnotám, nejen

že to nedokáže vysvětlit, ale dokonce vytvá í trhlinu a nesmi itelnj, rozpor mezi

těmito dvěma rozměry.
Toto spojení osobnosti s postojem otev enosti vťrčí druhému člověku nacházi'

me na rovině vykonan 'ch činri. Skutek utvá en hodnotou, morální čin dokonal

ve svém ádu, má tak osobní charakter, že popísuje nitro toho, kdojej vykonal:

bude to dobry člověk, spravedliv , velkodušn , opravdov , milosrdn1 . Bude mož_

né ho poznat podle jeho skutkri podobně jako velkého umělce nalezneme podle
jeho děl' dokonce i když nenesoujeho jméno. Právě takové činy plně promlouvají

k druh 'm a nejhlouběji se dot'kají těch, kte í je poznávaji, neboť mají chuť a do-

konalost zralého ovoce, dávaného každérnu. Tak se hodnotné morálníjednáníjeví
druhému člověkujako plod, určen pro něho,jako plodné zrno p ipravené k setí,
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jako inspirujícívzor aatraktivní p íklad k následování. V souvislosti s tím je t eba
doplnit aristotelovskou definici ctnosti: čin dělá dobrym nejen toho, kdo jej koná,
ale i ty, kteíi ze skutku mají prospěch a které mriže jeho velkodušnost následně
udělatplodn mi.

a /,,dokonalí" v ádu nadp irozené lásky

Sv. Tomáš nazyvát eti etapur stu v nadp irozené lásce obdobím dokonal ch,je-
jichž největší starostí je spojení s Bohem a v něm mají plnost radosti. Vztahují se
na ně slova sv. Pavla Filipanim: ,,Toužím odejít a b t s Kristem" (Fil 1,23).

Up esněme, že popisu ,,dokonal " a ,,dokonalost" tu máme rozutnět lidsk m
zprisobem, jenž v naší současné kondici je vždy relativní. V tomto v znamuÍiká-
me,že ďan člověk dosahl dokonalostí podle míry svého věku, u voje, osobnosti,
to ntamenáže dosáhl zralosti, charakterizující dospělého člověka. Sv. Pavelrozví-
jí tuto myšlenku a povzbuzuje Kesťany, aby všichni společně dorostli ,,zralého
lidství, mě eno mírou Kristovy plnosti (Ef 4'l3). To je dokonalost zcela jiná než
ta, se kterou občas spojujeme ctnost, když íkáme, ženeni nic nudnějšího a více
iritujícího než dokonai člověk, zosobnění všech ctností. Nejde o nějakou dokona-
lost, vytvo enou opakovánímjakéhosi vzorce či použitím nějaké teorie, které ve

skutečnosti chybí duše a která by byla umělá. Naopak, je to dynamická dokona-
lost: plyne ze srdce a charaktenzuje osobu, která dosáhla plnosti srr ch činn 'ch

schopností.
Sv. Tornáš charakterizuje duchovní zralostjako dokonalou lásku k Bohu a ke

Kristu, která tvo í záklaďni rozměr nadp irozené lásky a také kontemplativního
života, jenžtíhne kpat ení na Boha (II-iI q.180 a.4). Tuto charakteristiku Kesťan-
ské zralosti je t eba doplnit o další část již citovaného listu Filipanrim, kde sv.

Pavel íká: ,,Ale z stat v tomto těle je zase pot ebnější pro vás. Proto pevně spolé-

hám, že z stanu" (Fil 1,24n). Dokonalost nadp irozené lásky zahmuje dokonce

,putnost" p ipravenosti pro dobro bližního a dokonce rezignovat na okamžité spl-
nění touhy konečného sjednocení s Kristem. Napětí mezi touhou po Kristu a lás-

kou k bližnímu, které sv. Pavel prezentuje jako dilema, jasně ukazuje sílu života
a plodnou moc, které jsOu obsaženy v dokonalé lásce.

Francisco de Vitoria OP

Nástin individuálních
a společensk ch lidsk ch práV

podle de Vitoriov ch spisťr sestavil Ram n Hernández oP

1. P irozenost obda ila člověka rozumem a siiou k jeho obraně a zdokonalení,
a to oproti prosďedkťrm čistě tělesn m, které dala ostatním živočichťrm.

2' Člověk je svou p irozeností občanslc' a společensk ';jen vzájemn 'm sdíle-
ním nauky a zkušenosti prost ednictvím slova mohou lidéjako takoví dosáhnout

svého zdokonalení.

3. Společnost je tudíž něčím velmi shodn m s p irozeností; je jím p edevším
občanská společnost, která je tou, jež lidem pomálrá odrazit lépe sílu abezptávi.

4. Pramenem a privodem měst a státu nebyi lidsk ' vynález, rrybrž vycházeji
z p uozenosti, která pro ochranu a uchování lidí r'nukla tento zprisob společenské-

ho života smrtelníkrim.

5. Také ve ejná a civilní moc má svťrj pramen v samotné pfirozenosti, neboť

občanská společnost je žilr m organismem' kter pot ebuje po ádající sílu.

6. ZákIadnímpodmětem čili materiální p íčinou civilní moci je z p irozeného

a Božího práva stát, jemuž nálreži' aby ídil a spravoval sám sebe a usměr oval

všechnu svou moc k obecnému dobru.

7. Ani stát, ani králové nemají svolr moc ze smlouvy, ale z naléhavé nutnosti

p irozenosti; civilní autorita, neboli ve ejná moc je požadavkem Božího a p iroze-

ného práva.

8. Ani nevěra, ani ateismus, ani h ích nemohou autoritu zbavit ve ejné či sou-

kromé moci.
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P. Ram n Hernandéz oP se narodil 1. srpna 1932.v Macotera ve Španělsku. V roce 1950

vstoupil do španělské prouin"i" Joáinixánst<ého ádu a v roce 1958 byl vysvěcen na kněze'

Pak absolvoval vyšší teotogic-to_nisio'icxa studia na dominikánském studiu San Esteban

v Salamance " 
nu papez. Juniveaitě Angeticum v Římě a dosáhl doktorátu z teologie

a také zvláštního diplomu'u-pár"ogiatil a Jrchivistice. Byl profesorem dějin teologického

myšlení na jiŽ zmi ovane' 
"tioiu-šun 

Esteban v Salamánce a editelem Dominikánského

historického ristavu (/nsÍlÍuÍo''ui'toiio Dominicano) v témŽe městě' V současnosti je gene-

rálním archivá em dominitánského ádu na ádové generální kurii u svaté Sabiny v Římě' Je

autorem četn.ch článkťr a x"ir-'i""rogi&"-historickěho charakteru, a to zvláště o Salaman-

ské teologicko-právnické sxol". ránči."o de Vitoria je nejčetnějším a nejoblíbenějším p ed-

mětem jeho bádání a publikací'

vávali p itom práva osoby mezi sebou n?vzqerfl a vzhledem k ostatním rasám:

il;;, .ffi;Jd kuln'*, ,,ábož"r,ství, spolupráci a dokonce politickou intervenci.

Ze španělštiny p eloŽil Šiěpán M' Filip oP"

Článek je píevzatzautorovy kníŽky P' Ramon HERNANDÉzoP' Francisco de Mtoria o' P''

Síntesis de su vida y p"n,J'i"nto Caleruega: Editorial oPE' 1983' s' 47-55'

TutonaukuozralémvěkuKesťanamrižemeporovnatstomistickoudefinicínové-
ho Zákona, jehož hlarmí prvek je milost pucha svatého' prisobící v nás skrze víru

;i'rk''"r;;něž s naukor] o činnosti Ducha svatého prost ednicwím.jehodaru. Sv.

Tomáš čerpal inspira"i ,' su' Augustina' jenž spojoval evangelní blahoslavenství

s dary Ducha svatého, ,ru"á"rry*T v 11. kapitole proroka Izaiáše, arozlišuje dvojí

naplnění blahoslavenství - sláe dary a slrze ctnosti.2 Dílem daru, pronikajících

ctnosti jako wuknutí, je io, že díky ním konámedokona'é skutky, které p ekračují

míru obvyklého ,o^*u u ioo"" nuší irri"iativy shodně s velkodušn m hnutím víry

a lásky.
Takovájedokonalostvyššího ádu:učínásjihorskékáulniav-e$enás,aby-

chom o ni usilovali poJu""prostredním vlivem Ducha svatého, našeho hlavního

uv"r'ouo'"r., jenž nÁ sam mrize dovést k plno sti zra\é nadp irozené lásky'

Toto dílo Ducha velmi p esně odpovíáá rozvoji naší svobody'jak ukazuje sv'

Tomáš v nádherném ,ict" Sumy pioti pohanrim, kde popisuje' jak S'vaf'Duch

hÝ'be ělověkem k noiru i átelskyÁ zprisobem,'či v rámci vztahu, jenž u lidí stojí na

"áp'*e 
svobodě a p eáfogádá zrjost-morá1ní osobnosti, získanou prost ednic-

tvím ctností. Je dobré Jo"" ri" irryvek' kter nás zajimá aktery se jasně opírá

okoncepcisvobody,uwarenerroanotu*i,'hod''ěsp irozenjlmsklonemkpravdi-

vému dobru.

,,JevšaktŤebauvážit,žeBožisynovéjsouvedeniDuchemsvabmnikolijako
otroii, ate.iat<o svobodní. Protožeje svobodny'ten' kdoje principem své činnosti"

cl^'iril"rá, Metafyzika), pak s"obodně konáme to' co konáme ze sebe sam 'ch'

To totiž činíme rroti, uuJíťto, co děláme proti vťrli, neděláme svobodně, ale slu-

žebně' když jde o plné aoo,,""ní, ,,když p íčina je plně vnější' a 
|en'}d9 

toto utrpí'

nedodává do činnosti 
";";;1e'isiáLiás, 

_Etika), 
na p íklad když jeněkdo silou p i-

nucen' aby se pohnul n"uo t'pa to, co se méně protiví jeho vrili' aby se vyhnul

io*",'"o se 1i vic protivi_ Když Svatj' Duch prisobí' že milujeme Boha' vede nás

k dobrovolnému jednání. noii synoue isou pohybování Duchem :Y?vrn 
svobod-

ně' z lásky' nikoli otrocky, ze stáchu' Érot1 í1 apoštol: 'pep 
ijali jste p ece du-

cha otroctví, utyrt" opeiiropadli strachu, n ,brž pfijali jste Ducha syrrovství" (Řím

58
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Jakmile není tedy vrile pod ízena tomu, co je opravdu dobro, když se člověk -
ať už z vášně nebo kwli špatné závislosti, či ze zvyku odwací od toho, co je
skutečně dobré, koná jakoby pod násilím, neboť ho ídí něco vnějšího, bereme-li
v rivahu p irozěny ád wle. Když však chápeme rikon vrile jako tíhnoucí ke zdán-
livému dobru, je vrile svobodná,když následuje váše nebo závislost, naopak trpí
násilí, když se oďíká toho, po čem touží, z obavy ze zákazu zákona. Jakmile tedy
Svat Duch naklání vriIi k pravému dobru, k němuž je od pirozenosti zaměÍena,
odstra uje i to okoctví, jímž člověk jako otrok vášní a v drisledku h íchu jedná
proti zamě ení vrile, i to, kteďm člověk jedná proti hnutí své v le, sice koná shod-
ně se zákonem, ale nikoli jako jeho p ítel, ale otrok. Proto apoštol íká: ,,Kde je
Duch Páně, tam je svoboda" (1 Kor 3,l7) a,,dáte-Ii se vést Duchem, nejste už pod
zákonem" (Gal5,18).3

Už ve svém komentá i k 44. kapitole prorokalzaiáše, věnovaném pouze Duchu
svatému, se Tomáš opírá o citátze sv. Pavla,,kde je Duch Páně, tam je svoboda" (1
Kor 3,l7), aby charakterizoval věk dokonalych, kte í dostanou p edevším dobro-
diní svobody.

V mystickém jazyce odpovídá věku zralosti či ,,dokonal'ch" cesta sjednocení,
co lysvětluje touha po spojení s Kristem, o které hovo í sv. Tomáš a vyjaďuje se
obrazem duchornrích zásnub. P evládat zde bude prisobení Ducha svatého.

V souvislosti s tím je však t eba p ipomenout, že jak podle sv. Tomáše, tak
podle učení otcri, jsou dary Ducha i horské kázání určeny všem Kesťanrim jako
v zva vstoupit na jedinou společnou cestu' kterou každy prijde tak daleko, jak
dokáže, ve shodě se svym povoláním a s pomocí milosti. T i etapy, které jsme
rozlišili, popisují rust arozkvět svobody, utvá ené hodnotamí s pomocí všech cbrostí,
ježjsou pro k esťana zahrnuty v nadp irozené lásce, kteráje spojuje, oživuje a vede
k dokonalosti. Svat Duch prisobí od samého počá&u Kesťanského života sI<rze

povolání k ví e a skrze dar nadp irozené lásky. Toto prisobeníje p ítomno v srdcí
každého člověkajako míza,kterázpočátkuprisobínepozorovaně, ale zjevuje svou
sílu v době sklizně, v čase zralosti. Seslání Ducha svatého je svátkem žni jakpro
každého k esťana, tak pro celou církev; v našem životě však bylo p ipraveno už
v době setí, často v dětsťví, kdy zrnko Slova bylo p ijato s vírou v prostotě srdce
jako ve velmi osobním dni zvěstování.

Interpretace, která vidí v horském kázání a v darech Ducha svatého nějakou
vjllučnou doktrínu, nedostupnou všem, logicky vycházizkoncepce svobody, lhos-

SALVE 4'O'I Ram n Hernández oP

k est, má papež naď nimi nějakou nep ímou moc, p inejmenším k tomu, aby jim
radil a p ikazovaI(čnrty zákonn d vod).

Velmi slab ' j e šesty zákonn d vod, kter mluví o svobodné volbě vlády Špa-
nělťr Indiány, a osml zákonn1i d vod,jenŽ se opírá o možTloll neschopnost pro
spraveďivou vládu, p edevším pro zachování lidsk ch práv. Jaká svobodná volba,
když Španělé byli ozbrojeni? Považovat je za neschopné vlády je pak snadná zá-
minka k tomu, aby jim silou, proti jejich vrili, vnutili jinou vládu! V každém p ípa-
dě tento osm 'zákonn dťrvod se mriže odvolat napáty dťtvod, kter'-i nyní probere-
me.

Páty zákonnl d vod formuluje takto: ,,tyrante samotn ch pán Indián nebo
nelidslrych zákon , které škodí nevinn m, jako obět'lidí bez zločin či zabití newn-
njlch lidí k tomu, aby se mohlo jíst jejich maso". Ve v,kladu všech těchto práv je
nejtěžší pochopit, jak jejich obrana mriže b t motivem války. Vitoria nicrnéně kla-
de mnoho v'hrad a podmínek, než dospěje k uznání tohoto boje. V pátém zátkon-
ném drivodrr vidí nejjasněji nutnost ozbrojeného zásahu, neboťjej ničím nepodmi-

uje. Dovolím si nicméně p ipomenout, že se ohledně této látlqy jak ve sv 'ch p ed-
náškách, tak v komentá ích k svatému Tomáši dovolává věty svatého Pavla:
,,všechno mi je dovoleno, ale ne všechno prospívá".To je, myslím, zlaté pravidlo
Vitoriova v 'kladu.

Tyto nauky jsou jádrem a v'chozím bodem Salamanské teologicko-právnické
školy, která p edstavuje neb val 'mezník v dějinách lidsk ch práv jednotlivcri
anarodťr. První velká odezvazákonodárného charakteru se odehráIa v Ietech1542-
1543 v souvislosti se slavnjlmi Nov'mi zákony Ameriky. Neubráním se, abych
neuvedl pět bodťr, které tvo í červenott niť těchto zákon , tolik inspirovanjlch na-
ším teologem: l. d stojnost Indiána, považovaného za rovného s ostatními lidmi;
2. zrušení otroctví;3. zákaz encomiendy (Encomienda je terminus technicus ozna-
čující indiánskou vesnici danou v léno. pozn. pÍekl.). jako principu nevolnictví ze
strany jejího držitele; 4. zastayení válek konkvisty a 5. závěrečné klauzule zabez-
pečující tato ustanoveniprost ednictvím ostražitosti, treshi, pokut a soudníchpro-
cesri se všemi t ídami rozsudkri, včeťně rozsudku smrti.

Pro Francisca de Vitoria obsazení Ameriky rná dočasn ' charakter. Španělští
králové mají povinnost, protože jim to ukládá p irozené právo, p ipravit tyto země
pro brzkoupolitickorr emancipaci. Mají je naučit tomrr' aby si vládli sami a zacho-
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vztah k pot ebám iidí. Také zďe salamansk teolog a právník staví hráz: aby se tak

činilo bez irjmy vlasti domorodcťt.

TÍeti: ,jsouJi mezi Indiany věci, které jsou společné jak domácím nk i hos-

tt)m, není jim dovoleno, aby Španěl m zakazovalt sdílet tyto věci a mít na nich

učast". Myslí se zde na'pot"enor' těžbrr s domorodci, kte í nemohou či nechtějí

těžit sami sv mi vlastními prost edky. 
-

Čwrté: ,jestltže se tam něIrterému Španělovi narodí děti a tyto by chtěly blt

občany zemZ, nezdá se, že je možné jim bránit, aby bydleli ve městě či se těšili

ponoáu a práva ostatních oběan ". Vitoria Soudí, že i v tomto p ípadě se jedná

o pravé pravo národri: ten, kdo se narodil v nějakém městě, je jeho občanem.

Páté: ,,jestliže někte í chtějí získat domov v některém z měst, a to bud'tím, že se

ožení, neio nějatEm jin 'm zp sobem, jímž se cizinci obvykle stávají občany' ne-

zdá sje, že se jim io m že roiárot, a proto se mohou těšit privilegiím občantt jako

ostatní, s tím, že také nesou tíhu společnlch b ernen" '

Práva emigrace a imigrace dosahují u Vitoriy touto naukou svrij vyšší stupe

pevnosti, kdyžje rozhodně zak!ádánapÍirozeném prál'u. P ipouštíjejich hranice,

juk.jr*"nu'o pol:káuali,ataktakéjejichmožnounárodníamezinárodníregulaci.-Zanašichdní 
se s tímto právem politovaníhodn m zpťrsobem spekuluje; určuje se

počet a rozlišuje ," -"'i zeměmi, an1žby se p ihlíželo k pot ebě těchto zemí či

jednotlivcri.
Druhil zákonnl d vodšpanělské intervence v Americe vy'jad uje touto formou:

,,k esťaié mají jrávo kázat a zvěstovat Evangelium v provinciich Indián ". Za-

naaa 
'" 

na Kristově pÍíkazl; avšak náš teolog' tak navykt zkoumat v pramenech

práva, vidí hned odraz tohoto zákona v p irozeném práwr. ,,Bratrské napomenu-

,t",pis", ,,je p irozeného práva jako láska". Jist'm zprisobem je tato na'lkazatlr-

''oiu 
tut" u to* , co jsme íkali o právu cestovat a obchodovat. Nejdristojnějším

p edmětem těchto vztahri je sdílení pravdy a zvláště náboženské pravdy, která spa-

sí a p ivádí k věčnému životu.
V t etím a čtvrtém zákonném drivodu studuje další hledisko p edchozího prá_

va: obranu konvertitu. Jestliže p irozené p átelství, jak to zduraz uje sedm zá-

konn l dt)vod,lyžaduje pomoc p átel, musí to také požadovat nadp irozené p átel-

stvi, ztozené konverzí k naší ví e (t etí zákonn ' d vod); podobně, jestliže p ed

konverzí papež neměl nad nimi žádnou moc, protože byli nevě ící, poté, co p ijali

tejné vriči hodnotám, která zablokovala hlavní zp sob vylžítí morální svobody na

roviněprvníetapy,etapykonfrontacemezizákonemasvobodouzpovinnosti.
pokud nám b y|a dÍnacélá svoboda, pak už nemiiže rťrst. Morálnost se soust edí na

téže rovině; už nebude t eba všem prezentovat dokonalost, která p ekačuje právní

imperativ.
Naproti tomu podle sv. Tomáše je horské kázáni s milostí Svatého Ducha za-

mě eno ke každému Kesťanovi. Každ 'tedy mriže ve svém srdci a v modlitbě chtít

splnit hlavní v zvu Pánov akázáni:,,Buďte dokonalí, jako je dokonal váš nebes-

ty ot"".. (Mt i,48). Toto p ikázání, které se zdá b t ,,nemožné" v očích lidí uče-

ng"a, u rniii"i"h život, stivá se dostupné maličlc m a pokomym, (které by nikdo

,.ápouuzoá za elitu), protože právě oni jsou si nejvíc vědomi své slabosti ajsou

lépe p ipraveni pro to, aby se nechali vést Duchem svatym ve ví e a naději'

Vl. Několik post eh o njstu a utvá ení morálníSvobody

a / kontinuita v rozvoji svobody

T i etapyutvá ení svobody,postavenénahodnotách, kteréjsmerozlišili,nejsouve

skutečnosti oddělené. Poáobnějako v biologickém rustu první etapa trvá v druhé

a ta zase v další díky tomu, co kažďá z nich vytvo ila pozitirT rího, a občas kvrili

udržujícím se slabostem. Podobně nás dětswí provází až do smrti určitymi rysy,

které do nás hluboce vrylo; je p ímo vidět, že mnoho lidí na sklonku Života cítí

pot ebu osvěžit vzpomínky z nejmladších let, jakoby se chtěli znovu pono it do

svych pramenri.
- 

Pokud tedy mtižeme charakterizovat první etapu morální v 'chovy p ijetím dis-

ciplíny aboje s h íchy, vribec to neztamená,že bychom v dospělém věku, ve věku

,,dokonal cí", kdy iniciativa svobody je větší, už nemuseli bojovat se sv mi vada-

mi a mohli odmítnout veškerou disciplínu. Pot eba mít životní zásady se udržuje

až do konce; avšak v dospělém věkujsou tyto zásady p ivlastněny a stavěny už na

vnit nímpožadavku.
Podobně pokudje pokora, shodně s učení otcti, opravdu pnrní etapou duchov-

ní cesťy Kesťana, p inejmenším není možné vyvozovat, že ti, kte í dosáhli etapy

moudrosti, už nemusejí o tuto ctnost usilovat. Mriže se spíš stát, že nad ní budou

muset víc bdít, neboť pokušení p 'chy jim hrozí víc než ostatním. Konec konc
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m žeme ici, že čím víc roste pravá moudrost, pocháaejicí od Boha, tím víc se
prohiubuje a rozši uje pokora v pravdě. Zdrivod ují to tak velcí mist i, jako sv.
Augustin a sv. Tomáš. Když dosahli plné zralosti svého génia, věnovali se s plnou
oddaností činné pokory jeden službě svému lidu prost ednictvím kazatelského ťrkolu
a vedení, druh ve službě začátečníkrim v teologii, jimž dedikoval svou Sumu. Tak
tedy zralost zprisobuje, že morální a inteiektuální hodnoty se začínají kruhem vra-
cet: u cíle svého dozrávání je člověk nejlépe p ipraven, aby se wátil k těm, kte í
začinají, aby je nasměroval, vedl, p edal jim to, čeho srím dosáhl. Setkáváme se
zde se zcela jinou vládou než je slavná dialektika pána a otroka: tato vláda je
plodná a vede k službě nejslabším nikoli proto, abyje zotročila, ale abyje dopro-
vodila ke svobodě a zralosti.

b / r st uskuteč ující se protikladn mi etapami

Rrist, jenŽ jsme popsali, není lineámí, dokonce ani trvá-li nep etržitě. V podstatně
b vají jeho etapy protikladné. P irozenou Spontaneitu brzď pot eba disciplíny,
kterou vynucují vychovatelé. Avšak potom, když se ctnost utvrdí a roste, jde linie
rustu zvenčí dovnit . Ale i zde p icbázejí protikladná hnutí, protože není možné
nabrat správnou míru ctnosti bez zkušenosti p echodu z jedné krajnosti do druhé,
extrémy se pomalu p ibližují k onomu charakteristickému ,,sďedu", kde se naše
snaha dolad'uje p esně do liníe morálního r stu. Vypadá tedy opravdu jakoby ne-
p erušená, ale klikatá nebo jako spirála obtáčející stále větší kruhy. Ten, kdo se
cvičí ve statečností, bude muset bojovat s rizkostí i s kaskadérstvím, se strachem
i s hněvem. Často se mu poda í až p íliš se vyhnout jednomu či druhému, nežzačne
dostatečně pravidelně dosahovat onoho bodu dokonalé ctnosti, kter' se mění pod-
le situace nebo dokonce podle osoby.

c/problematikaq chovy

Rrist svobody, utvá ené hodnotami, kterj' jsrne popsali, se rozvíjí ve shodě s urči-
tou dialektikoq jež má své krajnosti i kontrasty, jeji základní linie je však kon-
struktivní, což zprisobuje zvláštní zprisob vidění a formulování problémri souvise-
jících s v. chovou. Bude to metoda spojující, nikoli rozlučující, jako v p ípadě
svobody k hodnotám lhostejné. Problém nespočívá ve volbě liberální nebo autori-
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v níž žlje, sní o prav ch volbách s p ímou ťrčastí občanri. Bude muset uběhnou
ještě několik století dějin, než p evládne toto Vitoriovo sm ,šlení. Také zde moud-
r'dominikán p edešel svou dobu; zaséval pro brrdoucnost. Hovo í o vtrli většiny
jako o legitimním prvku, nebot'svobodnápovaha člověka činí velmi obtížnou jed-
nomyslnost. ,, Stát by nebyl dostatečně vybaven" , Íiká, ,,kdyby se pro něj vyžado-
vala jednomyslnost, v p ípadě množství lidu tak vzácná a talďka nemožná- K tomu,
aby seprávo realizovalo, stačí, aby se najednévěci shodlavětší část".

Ještě více mezinárodní je dílo o Indiánech. V něm podrobuje zkoušce legiti-
mitu španěIské okupace Nového světa, azdatato okupace byla či nebyla legitimní,
obstojí platně jen na základě moci práv domorodcri. Pro Vitoriu nemají žádnou
cenu argumenty pro konkvistu, které se tehdy uváděly. Ani císďská moc, ani pa-
pežská, které p esahují nizné narody, nemají žádnotr vládu nad nov'mi zeměmi.
Moc papeŽe je duchovní a vztahuje se pouze na vě ící, ne na nevě ící. Co se f'ká
moci císa e, mohli by všichni lidé, absolutlrě vzato, prost ednictvím sv'ch zástup-
cri z ruzn ch narodri zvolit nejvyšší autoritu; není to však nutné vyjád ení p iroze-
nosti, n brž dobrovolné, a v současnosti to neexistuje.

Vitoria nechce porušit práva lidi, zde práva domorodcťr. Nicméně zkoumá tato
práva jako s lupou, detailně, aby viděi s jasností, kamaž sahají. Vě í, že v této
podrobné analr ze na|ezne nějaké p ry v oněch betonov ch ohradách p irozeného
práva. Navzdory tomu však ve v kladu zákonn ch dťrvodri konkvisty, na kteďch,
jak rnyslí, se mťtže za\ožit právo Španělska nad Amerikou, vyjad uje stále své
obar,y. obává se zneužití ze strany silnějšího; obává se toho, že, i když Španěié
mají jisté právo na něco, budou usilovat zmocnit se všeho; obává se toho,Že,ikdyž
mají pouze právo na obranu, rozpoutají krvavort lázeta uvrhnou do otroctví pťr-

vodní obyvatele Nového světa.
První zákonn , d vod (tttulus)mánázev ,,p irozená společnost a sdílenÍ ". Tento

požadavek márťvné projevy, které rrtvrí ejí další p irozenápráva. Uved'me si je.
Prvni: ,, Španělé mají právo procestovat tamější provittcie a z stat tam, aniž by

jtm v tom Indiáni mohli zabránil". Rozdělení světa na společnosti neničí hlubší
právo, vlastní člověku jako obyvateli světa.Vitoria však klade podmínku. ,,neško-
dit domorodc m".

Druhé: ,,je dovoleno, aby Španělé obchodovali s Indiány". Jeden národ ne-
vlastrrí všechny p írodní produkry a všechny plody země vyjad ují nevyhnuteln1

22 55



SALVE 4'01 Ram n Hernández oP

ská knížata se jí měla zmocnit, když tak mohia učinit. Jejich argurnent byl následu-
jící: Brih je prvotní privodce moci; to, co ruší společenství s Bohem, pÍekážímoci
neboji činí nezákonnou;laíŽata a vládci pohanťr či nevě ícíchjsou nezákonní.

Vitoria se rozhodně staví proti této nauce. Moc má jistě svtrj privod v Bohu, ale
Buh ji umístil do samého srdce rozumové p irozenosti. Milost a vírajsou akciden-
ty, které nemění vnit ní p irozenost věcí. Totéž se mriŽe íci o h íchu. Staví se tak
stejně proti někteq.im autorrim, d ívějším než on a současn m, s kterymi se vypo á-
dávál<rátce,alesvětšímrespektem.,,D vodyjsoutakslabé,"Ííkánazávěr,,,že
nepot ebují byt objas ovány".

P ed ustavenou mocí mají lidé a společnost z jedné strany právo na mír a na
pohodlí v jejich ruzn 'ch projevech, az druhé a opačné strany mají také právo, aby
byli bráněni proti všemu napadení. Tato práva ve svém nejvyšším stupni napětí
mohou vést k diskusi o problému války. Tento problém je jednímztémat Vitoriou
nejlépe zpracovan 'ch, a to nikoliv pro jeho náklonnost k němu, n 'brž pro jeho
vášnivou lásku k lidskémrr právu míru a k právrim dobrého soužití. on nám ekne:
válka mťrže b 't spravecllivá ze všech rihlri pohledu, ale, p edvídá-li se, že p inese
státu více zla než dobra, nemá bj/t vyhlášena, tj. z tohoto hlediska je nespravedlivá;
vlastní obrana a obrana společnosti jsou jedin 'm motivem, kter ospravedl uje
válku; jestliže tato obrana nep inese ričinek, ale bude motivem yětšizkáLzy, ztráci
se jediná p íčina boje, kter' tak nemriže b t spravediivě započat, ani, byi-li již
započ,at, veden dál; ukládá se tak povinnost smírtl a harmonického soužití.

Francisco de Vitoría myslí vždy mezinárodně; polenr jeho pohledu je celé lid-
stvo, dobro všech lidí. Tyto meziniírodní svazky musí vstoupit do hry v hodině
boje. Válka, která je spravedlivá pro všechny strany, ale bude nenapravitelnou
škodou pro lidstvo, se ihned mění v nespravediivou a má b ,t odvrácena. Myslei
Vitoria na moŽnost budotrcích zbraní, jakou jsou současné, ničící narody a civiii-
zace? On,velkjl Evropan, myslí v té chvíli v Evropě. Trvalá dohoda mezi Španěl-
skern, Francií a Římskou íší by byla zánrkou bezpečnosti Evropy a její kultury.
Když tolik dobr ch věcí je p ekážkou válkám, je obtížné si myslet, že mohou exis-
tovat spravedlivé války.

Ve Vitoriově době lid neby|navykl zasahovat do politiky, avšak veicí teologo-
vé a právníci, jako byl on, nemohii lidu odpírat toto právo, a on ho tak lunává
abrání ve svjlch spisech. Je t eba počítat s tímto iidslc'm právem na politiku, na
hlas' aby se nep ehlíželoveváhychzáležitostech království. Proti netečnosti doby,
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tativní v chovy, ale na spojení jak svobody, tak autority ve vjlchově, ataké v roz-

poznání těch etap a období, kdyje t eba více zdriraznit autoritu, a těch, kdyje t eba

povzbudit inicíativu. Podobně je tomu i s ostatními volbami: není buď voluntaris-

mus nebo intelektualismus, ale rozum i vrile zárove , amají si vzájemně pomáhat.

Podobn m zprisobem je t eba se snažit spojovat svobodu s p irozeností, svobodu

s milostí, ale také jednotlivce se společenstvím, osoby s komunitou. Díky této rťrz-

nosti perspektivy a metody budou všechny tyto zásadní problémy, spojené se svo-

bodou, brány do hloubky.

d / angaŽovanost Všech schopností

Dlouhodobost a složitost morální v chovy je prisobena p edevším skutečností, že

svoboda utvá ená hodnotami vyžaduje spolupráci všech lidsk 'ch schopností

a pot ebuje tr-pělivě je koordinovat cvičením a zkušenostmi. Toto dílo vyžaduje

také p ipravenost p ijmout pomoc zvnějšku, od vychovatelri, a rowěž dynamic-

kou otev enost pro vklad a vjrměnu ve společenství v souladu se spravedlností

a p átelstvím . Takže i zde se jedná o risilí na dlouhj'ch tratích; má však cenu se do

něj pustit, neboť odpovídá svobodě mateÍie i pokrmu nutnému pro rrist, posílení

a zajištění hodnoty své práce' Tady mťržeme.na svobodu vztáhnout slova sv. Pavla,

ze Éuh spolupracuje ve všem s těmi, kte í ho milují (srov. Rím 8,28). Vláda svobo-

dy skutečně dovoluje mít zisk ze všeho, co se p ihodí zvnějšku i zevnit , co pochá-

zí od Boha, anebo od lidí, i když to je dokonce protivenství a pronásledování.

e / nekončící r st

Nedejme se svést slovy. Posledni eÍapamorálního rustu v žádném p ípadě nezna-

mená konec, že by se člověk nehjlbal a upadl v nečinnost, právě naopak. Nepo-

chybně dospěl 'věk ukončí r st, ale dodává člověku plnost sil. Na morální rovině

v nás rozvíjí zralost svobody energii, která sama v sobě nepohasíná. Dokonalá

ctnostje tedy zárove konec i začátek; končí v chovu, ale dává schopnost vést

k šťastnému ešení nejkrásnějších děl. Podobně duchovní dokonalost p inejmen-

ším nedovolí, abychom se p estali snažit; je v nás energií, která nerinavně popohá-

ní k čínnosti tím nejlepším zp sobem.
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Krásně to lyjád il sv. Augustin ve srn-ich livahách o odpočinku sedmého dne,
jenž nemá soumraku, neboť nás uvádí do stvo itelského odpočinku Boha, kter je
,,koncem bez konce": ,,Po tomto šestém období, jako už sedm den, Brih odpočine
v tom smyslu, že v sobě jako v Bohu dovolí odpočinout tomu sedmému dni, jímž
budeme my. (...) Dost na tom, že tento sedm den se stane naším sabbatem, že

neskončí večerem, ale že bude dnem Páně a jakoby osrn , již věčny den; jako
neděle posvěcená zmrťv 'chvstáním Krista j e proro ck m obr azem věčného odpo-
činku nejen ducha, ale i těla.

Pak tedy budeme odpočívat a pat it, budeme pat it a milovat, budeme milovat
a chválit. Hle, co bude na konci, ale bez konce. Neboť jak ' jin je náš cíl, ne-li
dojít do království, ježnemážádného konce?"a

Náš jazyk je p íliš nedostatečn , aby vyjáďil tyto skutečnosti života ducha.

Musíme tedy v souvislosti s nirni užívatvzájemně protikladn 'm pojmťr, Íikat, že
Brih zárove odpočívá í pracuje, že naše spočinutí v něm pro nás bude konec bez
konce, pokojem, v němž budeme moci v nejlyšším stupni užívat své nejvyšší schop-

nosti, intelekt v pat ení a vrili v lásce.
Nástraha, nalíčená na,,dokonalé" společně s pychou, je právě to, že nabudeme

dojmu, že jsme ,,dorazil|" na vrchol, kde se mrižeme usadit. Avšak je tomu právě

naopak, opravdouj, duchor'rrí rust nás vede, dá-li se to tak íci, od začátkllkzačát-
ku a prohlubuje naše vědomi jakv otázcenašich ko enri, pramen energie, tak cílri.
Čím aate postupujeme na morální rovině, tím silněji moudrost a láska, inspirujíce
naši svobodu, nás popohánějí ujímat se hodnotn ch iniciativ. Tak má naše svoboda

ričast na stvo itelské svobodě Boha.

Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son histoire.
Polsky vydalo nakladatelsfuí ,,W drodze", Pozna '1994' s. 321-337.

Z polštiny p eloŽila Terezie Eisnerová oP.

Poznámky

1 L. LABERTHONNIERE, Tlréorie de l' ducation. wyd. 9, Paris 1935' s-64'

2 S. th. I-II q.69 a.3.

3 SW. TOMASZ, Summa contra Gentiles, ks. IV 22. Przeklad W.G.

4 o pansťwie BoŽym, t.II' s. 17'
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tence civi|ní moci a nalén' jeji p irozené hranice, které by zabráni|y svévoln m

a nespravedlivj'm nárokrim, jež neustále pokoušejí lidi a národy k boji. Bylo nutrré

odvolat se na argrrment jednoty lidského rodtr a studovat možnost mezinárodní

dohody ohledně společnosti národ , vázanych všeobecně uzrrávan mi principy,

které by odstranily či omezily na minimum každorr moárost váiky a podporovaly

rozvoj jednotlivcri a narodri. Vitoria nejenom p edpovídá oSN, n brž sní o jakési

nadoSN, o obecné společnosti všechnárodťr světa, dokonce sjedin m demokra-

tick'm ízením v záklaďnich otáakách b eryečnosti.

Pro našeho protagonistujsou práva občanťr tím, co vylva ejí nejlepší hranice

moci. Tato práva člověka jsou nejpevnější obranou p ed jak mkoliv zneužitím

moci ze strany autority, protožejsou vložena do lidské p irozenosti ajsou od ní
neoddělitelná. Člověkje svou p irozeností společensk a odtud se rodí, jako ze

svého pťrvodního a p irozeného pramene, stát čili lidská občanská společnost. Jak'
je však drivod existence této p irozené společenskosti člověka? Je to nemožnost

uskutečnit jednotlivě své zdokonalení jakožto člověk: za prvé je to nezbytnost

bránit se p ecl nebezpečími a za druhé b t opat en tím, co je zarně eno k mému

uchování a rozvoji.
Ten, kdo je držitelem autority, si nemriže dovolit všechno v oblasti morálky

a práva;jinak bude tyranem. Musí vědět, že jednotlivci mají nezadatelná osobní

práva, která utvá ejí d stojnost lidské osoby: právona své uchovánianasvéfyzic-
ké, intelektuáIní a morální zdokonalení. Mohl by nastat p ípad, že by se občané ze

strachu či z omylu vzdali nejenom sv 'ch práv, ale také své základní moci, která

v nich síďí; v tomto p ípadě by se zdálo, že by nejvyšší v'idce mohi vykonávat nad

společností neomezenou autoritu, neznajicí žádnou hranici. Tato imaginární mož-

nost je Vitoriou odmítnuta' Jestliže existují práva morálně neodmyslite7ná, je zá-

kiadní moc takto neodmyslitelná v ádu morálním a v ádu metafyzickém. Smlou-

va o vzdéni se moci by byla neplatná a dokonce neužitečlá, neboť u této moci se

jedná o něco neoddělitelného od lidské p irozenosti, kterou neustále a ve všech

částech provází.
Svoboda svědomí a náboženského vyzrrání včetně jeho projewr v podobě kultLr

jsou da1ší takové hranice moci ve prospěch svobody občanri. AÍotéž se mriže íci
oh}edně svobody myšiení a názoru. Toto všechno má pak zvláštní aplikaci v p ípa-

dě nevě ících. Pro některé tehdejší autory kte í vycházeli z kanonické autority

ostijského kardináia JinďÍlchaze Segusie, nevě ící neměli pravou moc a k esťan-
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Mezinárodní a amerikanistická nauka

Francisca de Vitoria OP

|2,Íijna1982španělsk královsk parp edsedalvCádtza'Svátkuhispánsk ch

národÍt(Ia Fiesta de u nii*rara. Ňejsiavr'o^stnější akt s královslc m proslovem

se konal na ste;rrem *isiffi" uvrá u -". 1812 vyhlášena první španělská ťrstava'

Byli p i něm prítomni všicbni taiinskoameričtí vyilanci, nuncius Svatého stolce ve

Španělsku a dip1omatičtílá.*pJšp":enj,ch státťr americk 'ch a Rovníkové Gui-

o"Lytu 
to ut odná chvíle k vyzdvižení obecného, amerického a evropského poslá-

ní španělského ,,aroau. í uíru1o ,ur.e v|oa 
"huíl", 

aby se jménem Španělska

potvrdily hodnoty *oUoay'ta'oatt a jedincri a v lrrram demokracie a irstavnosti

v pokojném a svobodném soužití občanťr ave i^azich p átelství a spolupráce

s ostatnjrhi stáťy Světa'

Všechny fyto myšlenky na|ez\y svtij ohlas v hodnotném proslovu španělského

krále Dona Ju*u curr*"i. v 'eá 
pripo*ner o"j,.j''nu*"els1 ryit'sti dějin Špa-

nělska, a to p edevší* 
'v' 

il*e 
'"ir"p" 'y.iiar-ji 'ieho osud či jeho-poslání ve

světě' Jednou z těchto ;já""í' ''aaíoji ""j"i"u""ejsi 
a největší závažnosti' bylo

objevení a kolonizace Á*"a Bylo jí nejenom vzhledem k tomu' co znamenalo

pro irzemní u a"rnogrun;k; 'o'sir*i, "y'u 
ižtaké vzh'edem k ideovj'm problémťrm,

kteréobjeveníp ineslo' . 1Ír)'-':^L-'l^',+É
Dvě jména, B artolomé d'e Las Casas a Francisco de Wtoria'byla v této souvls-

losti citována spuoersry* naem' P ipome me si jeho slova: "o foi."( které vy-

'ir-žišri-ši";ie iii1ta"tt, ^,)ž"^" 
íci, že, navzdory vedlejším stín m

a zneužitím, nad ním *í,- "í-i"iisi 
Španělé XX. století, cítíme hrdost' Stačí p i'

pomenout jména takéhá'pra,r,"rrrá d"'ntrría či Bartolomé de Las Casas" ' ,,od té

doby je Amerika",p"t'"o"""i Don Juan Carlos' "neodmyslitelnou 
částí nás sa-

motn ch".
Podívejmese,jakFranciscodeVitoriapokládázákladyklidsk 

mprávrirnve

svém díle o civilní motcl. Toto dílo ukazrrje bezpochyby na veliké irsilí o trklidnění

oněch siln ch .rupeti u-uai"čn ,ch projevťr jedněch ras proti dÍuh m a dokonce

mezi narody téhoŽ myšlen í atězeui'y' nyto tak nezbytné ana|yzovat dťrvod exis-

ServaisThéodorPinckaersoPsenarodilroku1925VBelgii.Vedvacetiletechvstoupildo
dominikánského ádu a u r*" rssr byl vysvěcen na knězě. Prisobí jako profesor morální

teotogie na univerzitě "" 
š" "á"re"i 

r uou'gu' Je autorem mnoha knih a vědeck ch

a pastoračních článkŮ. V..á-Tsiiioyl JaneďPavlem ll. jmenován ělenem Mezinárodní

teologické komise.
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K est'anská svoboda v ,,Adversus haeresesoo

Gnostici tlrdili, Žc lidská svobodaje pouze svoboda zdrínlivá' Člověk sc totiŽ domnívá, Žeje svobod_
n 'žesi ídísvrijživot.Znovsaznowscrozhoduje,volíazdáscmu,ženajehovolbáchzáleží,někdy
dokonce velmi mnoho záleží. V podstatě věci však' íkali gnostici, to, co dělárne, co volíme, nemá
žádn vyznam, protože už beztak máme p edurčen věčn osud, kter závisí na naší povaze a ne na
tom, jak Žijeme. Řečeno velmi zjednodušéně: oni si mysleii, žc existr'rjí rrizné druhy liáí vzhledem ke
své povaze: jedni jsou pneumafilcoÍ - ducholrrí a ti se nakonec sjednotí s boŽstvím; druzí jsou buď
psychikoi (psychici) nebo somatikoi - tělesní. Ti druzí jsou tak či onak p edurčeni k zatracení; jedině
osud psychikri zÍtstává nemám | .

Irenej, biskup z Lyonu, napsal dílo "Proti herezím" (Ádversus haereses)jako polemiku s gnostiky.
Na konci 2.století byli právě oni snad největším ohroŽením pro hlásání evangelia - Radostné zvěsti ,.
Jedním z lrlavních spom ch bodťr byla diskuse kolem probl mu svobody.

. Pii četbě.Irenejova textu je t eba si povšimnout toho, jak drisledně on rozvijí pojaté téma: začíná
od'lákladu, čili aktu stvo ení člověka. Zdiurazíuje, Že od p-očátku, od první chvíÍe natí existence.;sme
byli stvo eni jako'svobodnj. Následně p edstavrije a.ynamitu mďnéIio 

'o"uoi. 
nusii"oioay: rr v6;i

o tolu jak zťrstrívá zachovÍna arozmn Žena dík stále uŽšímu sjednoceni et<ivo[a i sohem'
,Dobrj'm.klíčem k porozumění tcxtu mriŽc b t Irenejovo tvrzení o velice uzkém poutu liáiké u boŽrké

svobody..Buh Je sama svoboda, a není v něm žádná ,\utnost, sťvo il člověka jai<o podobného sobě'
:-,:9I ii]9l9\'i9 wobg$ni; k gbry.zu Bo7íLrr.. 9*oqy fakíudělení etovotuá ánďeiínrsvobody jé
pro lrcneJe vclk] m svědectvím Boží moci. Brih je natolik mocn , Že m žc dokoncc swo it rozumié
a svobodn substancc, takové, které mu mohou odporovat (viz 4.37 . 6).

Dominik Duka oP (1943), současni7 biskup královehradeck a šéfredaktor Salve, vstoupil
do tajného noviciátu dominikánského ádu v roce 1968 během studia teo|ogie. KněŽské
svěcení p ijal v roce 1970 a kněŽskou sluŽbu vykonával do roku 1975, kdy mu byl od at
statní souh|as k qikonu duchovenské činnosti. Poté pracoval aŽ do roku 1 989 jako ryisovač
V továrně Škoda-Plze . V ádu prisobil ilegálně jako novicmistr, organizoval stuáium domini-
kánsk ch klerik a samizdat. V roce 1979 získal licenciát teologie' V letech 1981 aŽ82byl
vězněn v Plzni-Borech za ádovou činnost a spo|upráci se zahraničím. Provinciálem Češ-
koslovenské dominikánské provincie byl od roku 1986 do roku 1998. V době svobody byl
p edsedou Konference vyšších eholních p edstaven ch v ČR a viceprezidentem Unie ev-
ropsk ch KVŘP, členem akreditační komise p i Vládě ČR a odborn1m asistentem biblistiky
na teologické fakultě Univezity Pa|ackého v olomouci. Je členem skupiny p ipravující čes-
kou verzi Jeruzalémské bible. V roce 1998 byl vysvěcen na biskupa, v roce 2000 zvolen
místop edsedou ČBK a v roce 2001 byl vy'znamenán prezidentem Václavem Havlem medai-
lí prvního stupně za zásluhy o Ceskou republiku.

Jan Stomka

Adversus haereses3

4.37.1 Ten, ktery Ťekl ,,Jak častojsem chtěl shromáždit tvé syny, ale
nechtělo jsi" a, poukžaal těmi slovy na dávné právo lidské svobody. Brih p ece
učinil člověka svobodnyrn; od počátku měl svoji vlastní rnoc a vIastní duši' Člověk
byl tak Stvo en, aby jednal podle Božích pÍíkázání ze svobodné v Ie, a ne
z p inucení. Neboť v Bohu neni žádná nutnost, ale láska a dobrá rada. Proto on
dává iidem dobrá doporučení 5.

Btih obda il člověka schopností volby, ror.rrěžjako anděly -jsou to p ece bytos-
ti rozumné - aby ti, kte í Boha poslouchají, Spravedlivě rněli dobro, které vskutku
obdrželi od něj a sami ho ochránili. Ti však, kte í neposlouchají, nebudou mít
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A1maestro fray Francisco de vitoria (Ť1546)'

glorioso paÍnarca del renacimiento intelectual

salamantino y defensor acerrimo del derecho de gentes'

quem summum theologiae praeceptorem hispaniae dei

siigulari mLtnere accepit (de locis theologicis XIII C' U'
en el IV centenario de su venida y salamanca (1526)'

dedicanesterecuerdolasdiputacionesdealavaysalamanca'
la universidad, el convento de san esteban'

Pamětní desku umístila v klášte e univerzita spolu s konventem sv. Štěpána na

pu*J,m 400 jubilea p íchodu Francisca de Vitoria do Saiamanky, kde ho p ijal

učitel veškeré teologie ve Španělsku _ Melchior Cano a nazyvájej patriarchou

intelektuální salamanské obnovy a statečn m obráncem lidslc'chpráv. Tento nápis

nám p ipomín á, Že pÍivyslovení jména Salamanka, či salamanští si mriŽeme vždy

vybavit vedle Melchiora Cana také Francisco de Vitoria'

Dominikánsk 'teolog Francisco de Vitoria vytvo il svou právní nauku na dis-

tinkci sv. Tomáše etvirrsterro mezi světskou a duchovní mocí. Toto dťrležité roz-

dělení mu pomáhá k tomu, aby mohl obhájit práva Indiánri vriči kolonizátorum

a také aby 4ochybnil nárok duchovní moci zasahovat do civilních zá7ežitostí'

Tato jemná distinkce byla často v dějinách zapomínána a naší době jí zrrowr navrá_

tit vettcj, ťt\ozof a nn]l c ďila sv. Tomáše Akvinského Jaques Maritain. Francisco

de Vitoiia a jeho dí1o, jak píše profesor Giovanni Cavalcoli oP, mrižeme v pravdě

považovat"á proro"ká. Sílu i velikost Vitoriovy koncepce lidsk 'ch práv prosadii
'ďo 

životakazátel a misiona , jeho eholní spolubratr Bartolomeo de las Casas oP,

kandidát na beatifikaci.

dobra a po právu obdrží zasloužen trest, když Brih ve své velké dobrotivosti daro-

vai jim áou.o, ieo oní se nezachovali s pečlivostí a nepovažovalí to zané-.oo cenné-

ho, ale yza|inalehkou váhu hojnost Boží dobroty. Když tedy odmítli, či dokonce

"á"'iri 
dobro, právem tuaou páatenat spravedlivému Božímu soudu. Potvrzuje to

uposior puu"íu 1i,tě Římanim: ,,Jestiiže bereš na lehkou váhu bohatsní jeho
_ioirory, 

trpělivosti, laskavosti, nechápeš, že Boží dobrota tě zve k obrácení? Ved-

le tvrdosti a zatvrzelosti tvého srdce iromadíš hněv na den hněvu a zjevení sp'ra-

vedlivého Božího soudu. Chvála však a čest pro ty, íká, kte í konají dobro" (Řím

2,4nn).
Brihnámtedydarovaldobro,jakpotvrzujeapoštolvcitovanémlistěati,kte 

í

jej praktíkují, dostanou chválu aiesizato,že činili dobro, ač ho mohli nedělat. Ti

uiur., t"ri ,rekonali dobro, právem budou Bohem odsouzeni za to, že nedělali

dobro, které mohli.

4.31 .2 Kdyby byli někte í p irozeně z|i' druzí by se zase rodíli jako

dob í. A ani ty druhé tíchom nemohii chválit za jejich dobro, protože se takoví

narodíli.Aleaniryp,unibychomnemohlikárat,poněvadžp eceonisetakoví

narodili. ovšem, když všichnr majitutéžp irozenost, čili jsou schopni zachoyatt

konat dobro ajsou ichoprrijej ztratit a nekonat, po právu lidé ry první chválí' a

ještě více Brih. Proto pravem ii d'o"i i'o,' odsouzeni a dostanou zasloužen trest

zato,že odmítli dobro a spravedlnost'

Pioto též proro.i 
'apomínali 

lidi, aby byli spravedliví a konaii dobro, což jsme

obšírně p edstavili již ť íve. Jak to totiž mnoha zprisoby ukazujeme, z d vodu naší

nedbalosti se nám stává, žese snadno zapomínáme a vzhledem k tomu pot ebuje-

me dobrou radu. Proto'aby námpomohi, dobr'Brih skrze proroky p edával svá

napomenutí.

4.37 ' 3 A proto íká Pán: ,,Tak ať svítí vaše světlo p ed lidtni' aby viděli

vaše dobré skutfu á chvátili vašeho otce v nebesích" (Mt 5, I6) a: ,]1ějte se na

pirr-, oby voše srdce nebyla zatížena nest ídnlostí, opilstvítn a Starostmi
'o žt oiytí... " (Lk 2 I , 34) a: ,lť jsou vaše bedra p epás na a vaše lampy ať ho L

Buďtejako tidé, kte í iekaií ná svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned

otev eli, až p ijde a zatluie na dve e. ...Blaze tomu služebníku, herého pán p i

svén p íchidinalezne, že tak činí"(Lk I2, j5nn), a dále dodává: ,,Ten'služebník,

kter ,'ná vtili svého pána, a p ece není hotov podle jeho v le jednat, bude velmi

Literatura:

HERNÁNDEZ MARTÍN, Ram n, Francisco de Vitoria, BAC, Madrid' 1995'

PLANS, Juan Belda, La Escuela de Salamanca, BAC, Madrid' 2000'

CAVALoLl, Giovanni, Teologi in bianco e nero, Piemme, Casale Monteferrato, 2000.
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bit." (Lk ]2,4n. Azase na jiném mísÍě: ,,Proč mne oslovujete ,,Pane, Pane",
a nečiníte, co íkám?" (Lk 6, aQ; anebo: ,,Když si však onen služebník elorc:

,,M jpándlouhonejde"azačnebítsluhyaslužlq,jístapítiopíjetse,tupántoho
služebníka p ijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho avykáže
mu uděl rrlezi nevěrn;nzi (Lk 12, 45n).

Všechno to ukazuje, že člověkje svobodn ' anezávisI a Pán ho poučuje sv rni
radami. Brih nás pobízi, abychomse mupodrobili a varuje nás p ed nevěrností, leč
jedno i druhé činí bez donucování.

4.37 . 4 Rovněž ve vztahu k samotrrému evangeliu jsme svobodni: jestli
že někdo nechce, nemusí podle něhojednat. Jiná věcje, že to není pro něho dobré.
Neposlušnost vriči Bohu aztráta dobraje tudíž v moci člověka, ale takové jednání

nese sebou rijmu a nemalou škodu. Proto Pavel praví: ,,Všechno je mi dovoleno,
ale ne vše mi p ináší užitek'' (l Kor 6, I2; ]0' 23). Těmi slovy zdriraz uje lidskou
svobodu, kteréje všechno dovoleno, jako že Brih ho nenutí a současně ukazuje, že
ne vše mi p ináší užitek, upozor uje, abychom nezneuživali svobody pro z1é věci:
protože to nep ináší užitek. Na jiném místě zas píše: ,, a mluvte pravdu každ se
su,m bližním!" (Ef 4' 25), ataké: ,,Z vašich ust ať nevyjde ani jedno špatné slovo,
alevždyjen dobré, heré by budovalo, kdeje t eba,... Vést sprosté, hloupé a dvoj-
smyslné eči se nepat í @f a, 29; 5, !. Žtime ádně jako ve dne: ne v h ení
a opilsní, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti" (Řím 13, ]3).

,,A to jste někte t byli. Dalijste se však obm t, bylijste posvěceni, bylijste ospra-
vedlněni vejménu našeho Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha" (I Kor 6,

l1).Kdyby nezáleže|o na náS, co děIáme, jak 'motiv by rněl potom apoštol Pavel
- a ještě ďíve sám Pán - nám radit, abychom jedny věci plnili a druhjlch se lyst i
hali? Ale zá|eži to na nás, když od počátku má člověk svobodnou vrili, jako je
svobodn Brih, k jehož obrazu byl člověk učiněn. Vždy tedy člověk dostává radu'
poučení, aby praktikoval dobro. To dobro talezne v poslušností wči Bohu.

4. 37 . 5 Ne pouze v činnostech, ale ve ví e Pán uděIal člověka svobodné-

ho a dal mu nezávislost posouzení. Řekl: ,,Podle vaší víry se vám sta " (Mt 9, 29),

ukazujetěmi slovy, ževíraprávě takjako schopnosthodnocenípat ík člověku,je
v jeho moci. A ještě:,, W echno j e možné tomu, kdo vě í " (Mk 9, 2 3) a:,, Jdi, a j ak
jsi uvě il, tak se ti sta " (Mt 8,13). Všechna ta slova poukazujínato, že člověk má

moc nad svojí vírou. Proto také ,,ten, kdo vě í v Syna, má život věčnl. Kdo Syna

SALVE 4'01 Dominik Duka OP

va misioná ri do Latinské Ameriky a živ'písemn 'kontakt s nimi, ktery mu p ináší
zprávy o probíhající kolonizaci, jsou zdroji, ze kter'ch vyrustá koncepce meziná-
rodního práva k zajištění svobodného životajakjednotliv 'ch národťt, takjednot-
livce. MťrŽe b tnazván tvťlrcem charty lidsk ch práv a to ne z doby p ed 50 lety,
ale z doby p ed 500 lety. Proklamace začinajicí slovy: ,,Žaani, čIověk se nerodí
jako otrok. " je jako meteorit, kter'prochází staletírni. Nominalismus i humanis-

mus jsou totlto salamanskou školou p ekonány, aniž by byly jen odmítány, či stále
odsuzovány. Není to opozice, a|epozice, kterou postavila salamanská škola. Je to

dílo brat í dominikánri, které zde chci pfipomenout: Francisco de Vitoria, Domin-
go de Soto, Melchior Cano, Juan de la Pená, Domingo Ba ez, Alonso de Veracruz,

Bartolorné Fnaz ďe Albornoz a Bartolomé de Ledesma na univerzitě v Mexiku'
Juan de Lorenzana a Domingo de Santo Thomás na univerzitě v Peru. Vitoriovi
žácj se usadili na univerzitách v Coimb e v Portugalsku, v PaÍíži, v oxfordu,
v Lovani a v fumě. Na začátku 17. st. protestansk 'teolog Hugo Grotius (de Gro-
ot) navazrtje na dílo Francisca de Vitoria podobně jako v ltálii Alberico Gentili.
V Německu nacházi Vitoria ohlas v díle Johanna Althusia, v Anglii v díle Johna

Locka a Roberta Filmera. Jean Jack Rouseau ve svém slavném di7e Le Contrat
social (1762) cituje jak Vitoria, tak Sota spolu s Hugo Grotiem. V 19. st. bychom
Vitoririv myšlenkov'svět objevili v díle mnoh 'ch liberálních autorri.

V roce 19 l 9 po první světové válce dílo a osobnost našeho velkého španělské-

ho učitele 1 . st. evokuje vytvo ení Společnosti národ , podobnějako i bezpro-
st edně po druhé světové válce založení organizace spojen ch národťi v roce l 945.

V obotr těchto světov"j'ch institurcích jak v New Yorku, tak ve Washingtonu se se-

tkáváme s bustou Francisca de Vitoria. Ve velkém sále oSN v New Yorku ji odha-

Iil4.6.1916 španělsky králJuan Carlos i.
Vzhledem k zdravoťnírnu StaW musel Francisco de Vitoria v roce 1540 p eru-

šit svou pedagogickou činnost, rovněž tak se nemolrl pro nemoc zťrčastnit Tri-
dentského koncilu. P esto v konventu nezaháIel a zab va| se _ dnes bychom ekli

- teologick m poradenstvím a to jak ve službě brat ím, tak návštěvníkrim kláštera.

12. srpna t546 v konventu sv. Štěpána v Salamance umírá zakladatel meziná-
rodního práva. Kroniká konventu p oznamenává, žejeho poh bu se zrčastnili čle-
nové všech ádri ve městě, studenti a profeso i salamanské rrniverzity. V králov-

ském klášte e v konvenfu sv. Štěpána v Salamance rnrižeme číst:
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učencrim Sorbony. Z učitelri, které mrižemepovažovatzap vodce nového rozkvě-

tu tomismu, p ipome me pozdějšího Magistra ádu Juana Fenaria. Swrj pobyt

v Pa íži ukončí Francisco de Vitoria profesurou, kdy vykládá v letech l 5 1 6 - 1 5 1 7

Sentence Petra Lombardského ato ve svj'ch t iat iceti letech'

Zajímavy je jeho vztah k Erasmovi Rotterdamskému. Ve svém díle ho vždy
cituje s ctou. Víme, že Erasmus Rotterdamsk pob 'val i ve Španělsku a to na

dvo e císa e Karla V. Císa však byl také p ítelem Vitoriov m, u kterého často

hledalradu a byl i posluchačem jeho p ednášek. Na druhé straně největším Eras-

movym odprucem se stal rektor konventB sv. Pavla v Burgosu, rodn 'bratr vitori-
riv, Diego de Vitoria. Nakonec i Francisco de Vitoria odmítl Erasmovy myšlenky.

Po Pa íži následuje profesorské období ve Valladolidu, kde byl za\ožennov

konvent s teologick m kolegiem sv. Řeho e jako protiváha university de A|calá
za\ožené minoritou kardinálem Cisnerosem. Vitoria pÍichází do Valladolidu pln '

zakladatelského entusiasmu' Španělská dominikánská provincie posílá profesory
aby se tak vytvo il naukově i spirituálně schopn .pedagogick sbor. Jsou to Matías
ďePaz,Miguel ze Salamanky, kolega Vitoririv z Burgosu azPaÍiže, kter"_i se poz-

ději stane profesorem na Lova ské univerzitě a biskupem v Santiago de Cuba.

Regentem tohoto kolegia se stalpozdější Magistr dominikánského ádu a arcibis-
kup kardinál Sevitly Garciade Loaysa. Mezi jeho žáJq ve Valladolidu patíipoz-
dější ďavn kazatelValladolidu, konvertita ze žjďovství fray Tomás de Guzman,
rovněž tak Martin de Alquisa. (Také F. de Vitoria byl po své matce židovského
privodu.) Mnozí jeho žáci se později stávají misioná i v Latinské Americe a také

obránci Indiánri v zápase o jejich lidská práva. Zďe začíná Vitoriova "amerika-
nistikď'. objevuje se také sbírka právních p edpisťr, které mají zajistit svobodu
Indiánrim v Americe: Primeras Leyes de Indías. Na konci svého prisobení na kole-
giu sv. Řeho e ziskává Vitoria tzv. I. katedru teoiogie' což je prestižní vědecké
pracoviště na španělsk 'ch teologiclcj'ch fakultách.

Jako proslaven teolog a prár.rrík opustil Valladolid, aby na svátek sv. Lukáše
1 8. 10. 1526 zahájiI svou profeswu na I. teologické kated e v Salamance. Zde na-
stává vrcholné období vědeckého a duchormího života velkého mistra. Teologiclc'
rust dovrší pod vedením Melchiora Cana , auÍora díIa Libri XII de locis theologicís ,

zakladateie novověké teologie. V Salamance zformuje Vitoria vlastní teologicko-
prár'ní školu, která vyrustá na zakladě jeho politickj/ch ambicí u kálovského špa-

nělského dvora. Vitoria není jen rádcem, ale i kritikem imperiální politiky. P ípra-
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odmítá, neuz í život, ale hněv Boží na něm z stává" (J 3, 36). Podle téže zásady,

kdyžlkáza| člověkujeho skutečné dobro a současně potvrdiljeho svobodu' ekl

Pán Jeruzalérnu: ,,Kolilcrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shro-

mažduje ku átka pod svá lc ídla, a nechtělijste! Hle, váš d m se vám ponechává

pusÚ" (Mt 23, 37-38).

4.31 . 6 Lidé, kte í íkají něco opačného, pokládají Pána za někoho, kdo

nemá moc. Myslí si, že buď není schopen dělat to, co chce' anebo rovněž nezná

p irozenost těch, kdo žíjínazemi. Jinak by p ece věděl, že ze své podstaty nemo-

hou p ijmout jim darovanou nesmrtelnost 6. A proto, íkají, nemusí ani stvo it ta-

kové anděly, kte í mohou od něj odejít, ani takové lidi, kte í mohou b 't zarputile

nevděční, t ebažejsou rozumní. Poněvadž všakjsou rozumní, jsou schopni zhod-

notit a posoudit, nejsou neměnní. Tedy jsou S to Stát se jin mi podle toho, jakjlmi

byli učiněni. To nedovedou bytosti nerozumné a tupé, které nemohou nic dělat

z v}astní vrile, ale jsou postrkované nutností a p inucením k dobru. Prisobí v nich
jenom jeden jedin instinkt apud.
Kažď p ece ví, že ani ctnost byjim nebyla sladká, ani by nebylo vzácné sjedno_

cení s Bohem, ani by nebylo hodno touhy to vše, čeho by se dosáhlo bez vlastního

smě ování, angažovanosti a risilí. Žádná činnost by nebyla cenná, kdyby byla pou_

ze instinktem a spontárním lidslc'm jednáním. A tak by neměli žádnou zásluhu ti,

kte í jsou dob í, když by byli takov mi díky své p irozenosti, ane ze své svobodné

vrile. Co z toho, že by měli ctnost v sobě, kdyby si ji nezvolili, a tudíž by nevěděli,

že jefuásná a neuměli by se z ní radovat. Protože jaká radost mriže b 't pro toho,

kdo vězí v nevědomostí? Jakáchvála pro toho, kdo nevyvíjí risilí? Jak 'věnec pro

toho, kdojej nezískal tak,jak se získává vítězství v závodech?

4. 37 . 7 Pán pravil, že království BožípatÍí násilníkrim a ,,násilníci se po
něm sápou" (Mt ]], I2).Pave|zas píše Korinťanťrm: ,,Nevíte snad, že ti, he í běží
na z vodní dráze, běží sice všichni, alejenjeden dostane cenu? Běžte tak, abyste
ji získali! Každ závodník se podrobuje všestranné kázni. oni to podstupují pro
pomíjiteln věnec, my však pro věnec nepomíjiteln . Já tedy běžím ne jako bez

cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke

kázni, abych snad, když kážu jin ,m, sám neselhal" (I Kor 9, 24-27).

Ten věrn bojovník nás tedy pobízí k boji o nesmrtelnost, abychom dosáhli
věnce slávy a dovedli docenit tentyž věnec, kteryjsme získali v zápase, anebez
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našeho p ičinění. o kolik větší je risilí, abychorn ho dosahli, o tolik cennější je
odměna. A čím je cennější, tím více ji milujeme: nemilujeme p ece tírntéž zpriso-

bem věci, které jsme náhodou našli, a ty, které jsme získali velik m risilím.
ŽeBoži láska má byt pro nás něčím d iežib m, to hlásal i Pán. Apoštol Pavel

však nám p edal Jeho nauku o tom, jak Ho máme namáhavě hledat. A ostatně, náš

zisk by byl neodrivodněn (či dokonce nepodstatn ), kdybychom ho dosáhli bez
zkušeností. Taktéž skutečnost, že vidíme, nebyla by pro nás tak drahocenná, kdy-
bychomnevěděli, co znamenábytslep '. Rovněžzdraví se doce ujeteprvetehdy,
když člověk onemocní. Rovněž i světlo se rozza í plněji, kdyžje v kontastu s trnou,

a život ve srovnání se smrtí. Také samo nebeské královstvíje cennější pro ty, kte í
poznali lrálovství pozemské, a tím je cennější, čím více je milujeme, a tím více je

milq'eme, o kolik více vyv'- šeni budeme u Boha.
Pán to všechno ustanovil pro nás: abychom byli ve všem poučeni, ve všem

moud í pro budoucnost a vytrvali v jeho milosti, naučeni rozumně milovat Boha,
kter,-i ukazuje velkodušnost vriči vzpou e člověka. Díky této velkodušnosti všech-

ny zkušenosti slouží poučení člověka. Proto íká prorok: ,,Tvá vlastni zloba tě

ztrestá" (Jer2,19). Takov mzprisobemB h ídívšechnozaírčelemzdokonalení
člověka a vyplnění a zjevení svych záměru. Chce ukázat svoji dobrotu atollží, aby

se vyplnila spravedlnost: aby církev p ijala ,,podobu jeho Syna" 1Řím s, 29).

A konečně aby člověk, zformovan tak četn mi zkušenostmi dospěl k tomu, že

uvidí Boha a bude Ho chápat.

Úvod a poznámky byly p eloŽeny z polského originálu Jan St oMKA' ojcowie dzisiq czyta'
ni, L dŽ 1995, kapitola Staré právo lidské svobody,'s.68-82. Vlastní text lrenej v byl p ek|á-

dán z latiny podle francouzské edice SCh 100: |RÉNEÉ DE LYoN, Contre les hérésies...,
Livre lV Paris 1965, s. 918-945, s p ihlédnutím k Slomkovu polskému p ekladu a k starému
českému p ekladu |RENEJ z LYONU, Patero kněh proti kacÍ stvím s něktenj'mi dodatky'
Dědicfuí sv. Prokopa, Praha 1876. P ekládala Edita Mendelová oP.

Poznámky

1 Více o gnosticích a gnostick 'ch dílech viz B. ALrANER, A. STUIBER' Patrologia, s. 164 nn.

Citace polslc_Ích publikací o gnostick ch doktrínách: J.N.D. KELLY, Poczqtki doktryny chrzeš-

cij anskiej, Warszawa 1 988, s. 378-380.
2 Jak všeobecná byla v té době polemika okolo problému lidské svobody, ať dosvědčí aspo fragment

z komentá e origena k Lisa Říman n: ,,Pavel v listu Římanťm se dotj'ká mnoha takolych otá-

zek, které heretici využívají obvykle jako základu k nrzení, že motivy lidsb.ch aktivit neni t eba

Dominik Duka OP

Francisco de Vitoria OP,
obhájce lidski ch práv
a zakladatel mezinárodního práva

Francisco de Vitoria se naroďl podle nejnovějších bádaní v roce 1483 ve španěl-

ském Bwgosu, kde prožil své dětswí a jako jeho rodn brah Diego vstoupil do

dominikánského konventu sv. Pavla. V roce 1509 obdržel Vitoria povolení ke kněž-
skému svěcení od slavného Magistra ádu kardinála Tomáše de Vio, ečeného

Kajetána.
Burgos, starobylé španělské město bylo i sídlem krále a nertíbez zajímavosti,

že p ed dobytím Madridu ve španělské občanské válce se stalo i sídlem generalisi_

ma Franca.
Francisco de Vitoria je současníkem Dr. Martina Luthera a Erasma Rotterdam-

ského. Vyjmenování této hojice není nahodné. M žeme íci, že tito t i lidé formují
16. st. Spojujejejedna idea, velká reforma církve, společnosti a studia. Erasmus
Rotterdamsk 'vydává texty Písma, církevní otce, Dr. Martin Luther p ekládá Fís-
mo z privodních jazyku do němčiny a prohlašuje ho za v chozí normu. 'Norma
non normata''. Francisco de Vitoria vidí cesťu reformy v novém právním ádu.

Konvent sv. Pavla v Burgosu pat í k reformním konventum dominikánského
ádu. Pojetí církve i reformace je silně ovlivněno dílem velkého dominikánského

teologa kardinála Juana de Torquemady, autora díla Su mma de Eccllesza. Do toho-

to okruhrr pat í i místrí biskup Alfons z Burgosu, Pasqual de Ampudia a Diego de

Deza, kte í v značnou měrou ovlivnili náboženské a politické dějiny Spanělska.

Z konventrr sv. Pavla v Burgosu se ší ita reforma do dominikánslcj'ch konvent

v Cordobě, Cuence a Palencii.
Na p elomu let 1507 - 1508 odcháuí Francisco de Vitoria na další shrdia do

Pašiže ajeho domovem se stane slavn ' klášter sv. Jakuba. Sorbona je v rukou

nominalistri, ale nábožensky život tím neztratil na své yáze.Zdev PaŤižina|ézá de

Vitoria své učitele, kte í prohloubí jeho zrralost myšlenkového bohatství sv. Tomá-

še Akvinského. Mezi prvními musíme jmenovat l<lížete tomistri (princeps tho-

mistarum) Jana Capreoia, autoramnohosvazkového dílraDefenstones thomisticae.

Další osobností byl Petr Crockaert, nominaiista z Bruselu, kter'pat il k vyram m
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spojoyat s ustanovenínl lidí, ale sjejich r zno'rodou 
'povalntt: 

na základě několika formulací

listu clltějí p eti.outit smy;I c;:;;hZ'iír,,ro, podle kteréito t]al Btt1l lidem svobodnou vril'' " (oRI-

cBŇÉš, rr'", trrc doLr'u-š'i7tego Pawla tlo'Rzy.mian' Warszawa 1994' s' 45)'

3 P eklad na základě: rnBNnE ;EiÝ6N , Contre les--hérésies..., Livre IV Paris 1965, s' 918_945'

4 Citáty a biblické pururra". íro",ipí.tii_ouly poar. Českélro ekumenického p ekladu' Praha 1985'

a ne podle lreneje.

5 Latinsk , text: ,, i/is erzint a Deo nott Jit, sed bona sententia adest illi setnper' Et propter.hoc consi-

lium quidem bonunt clat oírrur,j'prrrn aurcm in ho.minem potestatem electionis-" Reck 'text,

zachovarryu sv. Jarra o""r.s'tár'", ',r ía The ou pr sestin, agathé dé gl mé pántote sympáres-

tin auto."
VeckémtextupouŽitéslovo,,bía,,označujcsílu,moc,alerovněŽp 

inucení,vyrrucení;,,pt"osei.

nli,, -bytp t,b t 
", 

b t 'l;s;;s;i' 
sto.ouery pr.tiadatel p c1ožil celjl v 'raz do 

'atiny 
následovnč:

,,vis a Deo notz Jit,, ' ,, WI ,norn n^rno", iílu, ričinnost' a1e také násilí, ritisk. Avšak cel slor'ní

spojení by podlc latirrskélro pi"tl"a."r" áelo: od Bohancpochází ritisk' Je však moŽné p eložit

Irenejťrv text tak, z" ,"tayr^J^"'rír*,, Ía " k samotn Inu Ďohu: žc u Boha neni nic' co by bylo

p inucením' nutností. ou"^í''y'"-v '" 
vri_bec ncvylučují, eck text má prostě dvojí v znam:

',,'i arnr ru.rirt 4u zádné níceií"'-a "od Boha nepochází žádné nucení"'

6 irenejrivlogiclcj,postupje"árrcá':r.i íayuytouytá.uk,jaktvrdígnostici,Ženěkte ílid jsouze

své p irozenosti pr"ou.e.ni t 
"utá..ni' 

put uy t.ay marne BoŽí napomínárrí Jeruzal rna dovodilo

buďjeho bezmo" *.uo n.uJJení. Bezmoc, piotožc chtěl obyvatele Jeruzaléma zachránit, a nebyl

sclropen; nevědění, p.'ě";l;;;" *'lčinná voÉní k obrácení prozrazujc, Že ncví, Žc obyvatelé

i.-"urc*u n"1.ou zc sué povahy schopni p ijmout nesmrtelnost'

lrenejzLyonu-nejvyznamnějšík esťansk1itheolog2.stol.-pocházelzMaléAsie.BylŽá.
kem apošto|ského otce P" ;;;, b."k'pa',smyme-nského' R. 17718 se stal nástupcem ly-

onského biskupa. poorerrará mu iaké k esťansŘá obec Ve Vienně a snad i další obce, roz-

troušené po jiŽní Gallii. r'""á p'"ii""xv a občas hovo il i V keltském jazyce. Nevíme p esně,

kdy zem el, azplávao i"no-i'Ieujnicr<e smrti 1e nespolehlivá. Z lrenejovych spisťl se zacho_

Valy mimo fragment d"",,Ál";;;;; hu"r".L"" o pěti knihách zlet 180 '1B5.z eckého

originálu se zachovalo oo.ti''Já'r.c', a1e 6pln text máme toliko v latinském doslovném p e_

kladu. První kniha obsahuje popis varentinské gnoze, druhá vyvrací 9nostické názory pomo-

cí rozumov ch argumentťr, t Jti kniha taktéŽ p-omocÍ apoštolského po-dání, čtvrtá - z níŽ je

našeukázka-pomocívyroxťreaneastarozákonníchprorok 'Pátáknihapolemizuje
s gnostick mi eschatotogicx-1i.l ná'orv a.zabyvá se otázkou vzk íšení těla. lrenej sám je

chiliasta jako montanisté. šp';;" d"d";: htavním zdrojem poznáni dějin k esťanské theolo-

oie 2. stol. Druhé dochovana 
jío,,epioeixis tu apostoliku kérygmatos" byl teprve nazač'20'

!iI'. o"'ounl"j;";;ě;;k;; 'ncni. 
v první části se podává obsah evangelia, které ší ili

áp"sáiá"e, v druhé se pak uvádějí starozákonní doklady'
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1987; R. MANSTETTEN, Esse est Deus. Meister Eckharts christologische VersÓhnung von
Philosophie und Religion, Freiburg-Mnichov 1993.

Mistr Eckhart (cca 1260 _ 1327)' německ dominikán, je jedním z hlavních p edstavitelťr
po4inské mystiky. Vedle své profesorské činnosti (1300 - 1302 p ednášel na Sorboně), byl
provinciálem Saské provincie a V roce 1307 se stal generálním viká em České provincie,
která v té době měla 20 muŽsk ch a 7 Žensk1ich klášterrj. V roce 1311 se vrací do Německa'
kde byl ustanoven generálním viká em dominikánského ádu pro celé Německo. Po té se
vrací zpět do PaíŽe, odtud do Strasburku a Kolína nad Rynem. Jeho prlrsobení v Praze
bezesporu ovlivnilo známé české dominikánské autory Ko|du z Koldic či Jana Moravce.
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19 Srov' Aristote|Ítv intelektus possl llls a pťrvodní podobu této myšlenky in: De anitna 429 b 30 -

430a2.(Dušejakotabularasanebotabulanuda;stov.dáleTomáš Akv.,&'tmmaTheol.I792c;
I 89 l ; I 10l l ; III 9 1). Ecklrarhrv něme cky vyraz abegescheiden geist/herz jc velmi blízk aristo_

telskému pojmu ln tellecfus separatus z De aninlalIl,4. Srov. obě nauky in: B. welte, M','tr Eckhart

als Aristiteliker; it^t: PhJ 69 (196I), s. 64-74. Ecklrart patmě p enesl aristotelsko_tomistickou

teorii vnímání a intelektu resp. ducha na svou mystickou nauku o odloučenostijakožto základnílro

p edpokladu a dispozice pro spojení s Bohem.

20 Srv. Dionysius Areopagita, De divitris nomhzibus c. 4 $ 9 a c' 13 $ 3'

21 Duše nezan1ká ve sv podstatě, spíše je p ipravena o sv p írozené dispozíce jakožto stvo en

bytosti a není už schopna se pozrrávat jako ,'něco", jako od Boha oddělená entita.

22 Tánto v rok se bez odkazu na sv. Augustina objg\'uje rovněž u Eckhartova žáka Jana Frankc vjeho

traktátu o dvojí cestě. Tento citát však nelze u sv. Augustina doložit.

23 Tento vjŤok se vztahuje na bytí věcíjako idejí v Bohu, tedyjakojejiclr urěitou preexistencí v Bohu

p ed swo ením. Kterélro mistra má zde Eckhart na mysli, není z ejrné. Němeclcj' filo1og Kurt Rulr

ie domnívá, žo toto místo je drikazem toho, že autoÍem traktátu nebyl Eckhart, rl brŽneznámy

kompilátor, kteri, se tímto odkazem odvolává na slavné Eckhartovo kiuání O chudobě ducha

(Quint káz. 52). K. Ruh rnluví v souvislosti s pravostí Eckhartova autorství tohoto traktátu

o 
',omezené 

autenticitě" (Meister Eckhart, MÍinchen 1989, str. 165); a ve svém poslednirn díle

Geschichte der abendldndische Mystik III, Miinclren 1996, str. 224, pozn. 12 a str. 355n 1ej jtž

označuje zanepravé dilo azaÍazuje jej mezi ostatni anonymní traktáty německé mystiky. S tímto

názorem však zristavá víceméně osamocen , neboť většina eckhartovsk ch badatel p ijímá trak-

tát o odloučenosli za autentické Eckhartovo dílo.

24 Imitatio Christi je'vŽdy mírou uskuteč ovaní jednoty člověka a Boha. Krishrs nep ijal individua-

litu č1ověka s ohraničen; m já (egem), r b z polze lidskou p irozenost. Míru jeho následování je

tedy t eba vidět v tom, aby člověk odiožil své omezené 'já a moje" - tedy to' co Kristus nep ijal -

a ,,oprostil se od všech věcí"' Nakolik to uěiní, natolik bude jedrro s Kristem a bude dísponován

k tomu, aby s ním sdílet privodní ryzí lidskou p irozenost' která je p íbuzrrá s p irozeností bož_

skou, neboť byla stvo ena ,'k obrazu a podobě BoŽí."
25Srov.Aristoteles, Metafisikaxll,5(i073a5)aXI,2(1060a31):..jestzejmo'žejestvěčné

a nehybné jsoucno, jež jest od smyslové oblasÍi odloučeno. [...] Neboť jak by ve světě mohl bj,ti

ád' kdyby nebylo něco věčného, odloučeného a trvalého? (Leichter, Praha l 94 , s' 3L2 a 272.)
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Mistr Eckhart

Traktát,,o odloučenostio'

Pročetl jsem mnoho spisli jak pohansk 'ch mistru, tak i prorokri Starého a Nového

zákona, ase vší vážností a pílíjsem zkoumal, kteráje ta nejlepší a nejvyšší ctnost,

sbze nížby se člověk nejvíce a nejtěsněji spojil S Bohem a mohl se milostí stát

tím, čím;e ntrir z p irozenosti, a aby se stal co nejpodobnější obrazu, jimžbyt

v Bohu ještě p ed stvo ením Světa, kdy mezi nírn a Bohem nebylo žádného rozdílu.

A když všechna tato díla drikladně probírátn, poklld to mrij rozum mťrže posoudit,

pak Áena1ézám nic jiného neŽ vše p esahující ěirou odloučenost,I neboť každá

ctrrost se ještě nějak ohlíží po stvo ení, zatimco odloučenost je všech stvo ení pro-

sta. Proto ekl náš Pán Martě: ,,Jednoho je t eba" (Luk 10,42), to znamená: kdo

chce b 1nezka|en ačisty, mrrsí mít jedno, totiž odloučenost'

Učite1é chválí lásku nade vše, jako sv' Pavel, kterj' íká: "Ať konám cokoli'

nemám-li lásku, nic nejsem" (srv. 1 Kor.13,1n). Já však stavím odloučenost nad

všechnu lás!g. Zaprvé proto, že nejtepší na lásce je to, že mne nutí, abych Boha

miloval, zatimco odloučenost nutí Boha, aby on miloval mne. Je p ece mnohem

Llšlechtilejší, když k sobě Boha nutím, než abych se mu vnucoval. Brih se totiž

mriže těsněji p imknorrt ke mně a lépe se Spojit Se mnou, nežli já bych se mohl

spojit S nim' Že pak odloučenost nutí Boha ke mně, dokazrrj i tim, že každá véc

spoeiva rádana místě, které je jí p irozené a vlastní.2 A místo p irozené a vlastní

Bohu je jednota a čirost; ty však vycházejí z odloučenosti.3 Proto Se musí B h
nevyhnutelně Sám dát odlorrčenému srdci.a Za dnrhé vyzdvihuji odlotrčenost nad

lásku, protože láska mě nutí, abych všechno snáše} pro Boha, kdežto odloučenost

mě vede k tomu, abych nebyl otev en pro nic jiného než pro Boha. Je p ece mno-

hem ušlechtilejší b 't otev en pouze pro Boha, než pro něho všecko snášet- Neboť

p i utrpení má člověk ještě určiť' zŤetel na to stvo ení, kter-é mu prisobí bolest,

Ldexď oatoučenost je zcela oproštěna od každého stvo ení. Že však odloučenost

nep ijímá nic kromě Boha, dokazuji následovně: Co má b t p ijato, musí b 't p ija-

to někam. Avšak odloučenost je tak blízko ničemu,s že žádná věc není tak jemná,

aby se mohla v odloučenosti udržet - kromě samotného Boha. Jen on je tak jedno-

duch 'a tak subtilní, že m' 
'že 

p eb 'vat v odloučeném srdci. Proto odloučenost

nemťlže p ijímat nic jiného než Boha-
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Také pokoru chválí mist i6 nad mnohé jiné ctnosti. Já však kladu odlorrčenost
nad všechnu pokoru; a sice proto, že pokora mrižeb tbez odloučenosti, ale nikoli
dokonalá odioučenost bez dokonalé pokory. Neboť smě uje-li tato k zničení vlast-
ního já, dot'ká se odloučenost nicoty tak těsně, že mezí dokonalou odloučeností
a ničím ttž nemriže nic b t. Proto nemriže b t dokonalá odloučenost bez pokory.
Dvě ctnosti jsou však vždy lepší než jenom jedna. Druh drivod, proč stavím od-

loučenost nad pokoru, je ten, že dokonalá pokora se sklání p ed všemi tvory a p i
tom sklánění vychází člověk ze sebe ke stvo ením, kdežto odloučenost zistává
Sama v sobě. Žáane vycházení však nemriže b 't nikdy tak ušlechtilé, aby z stávaní

v sobě nebylo ještě ušlechtilejší. Proto íká prorok David: ,,Veškerá sláva králov_

ské dcery pocházízevnttr'(Z45,I4).Dokona1á odloučenost se nep iklaník žádnému

stvo ení; není ani pod tvory ani nad nimi. Nechce byt ani dole ani naho e, chce b t
sama ze sebe, nikomu k lásce ani k soužení, a nechce ani rovnost ani nerovnost
s nějak m tvorem, ani to ani ono: nechce nic jiného nežpouze b t.1 Že by však
chtěta b 't tím či oním,8 to nechce; neboť kdo chce b 't tím či oním, ten chce b 't

něčím, kdežto odloučenost nechce b t ničím. Proto zristává nedotčena všemi věc-
mi.

Nyní by mohl někdo namítnout: V naší Paní byly p ece svrchovaně zastoupeny

všechny ctnosti, tedy i dokonalá odloučenost. JeJi však odloučenost vyšší než
pokora, proč se tedy naše Paní chlrrbila svou pokorou a nikoli svou odloučeností,
když ekla: ,,Shlédl na pokoru své služebnice" (Luk 1, 48) - proč tedy ne ekla:

,,Shlédl na odloučenost své služebnice"? Na to odpovídám následorrně aŤíkám, že

v Bohu je odloučenost i pokora, pokud u Boha mrižeme mluvit o ctnostech. Měl
bys tedy vědět, že jeho láskyplná pokora ho p iměla k tomu, aby se sklonil k lidské
p irozenosti, a že jeho odloučenost prodlévala v sobě samé, i když se stal člově-
kem, jakož i tehdy, když tvo il nebesa a zem| jak ti ještě později r,ysvětiím"

A poněvadž náš Pan, když se měl stát člověkem, nepohnutě setrval ve své odlouče-
nosti, naše Paní dob e věděla, že od ní žáďátotéž a že p itom hledí najejí pokoru

a nikoli najejí odloučenost. Proto zťtstala ve své nepohnuté odloučenosti a chlubi-

la se svou pokorou a ne odloučeností. A kdyby se o ní zmínila jen jedin 'm slovem
a kdyby nap íklad ekla: ,,Shlédl na mou odloučenost", pak by tírn byla zaka|ena

a už by nebyla írplná ani dokonalá, protože tím by vyšla ze sebe. Žádné vycházeni
totiž neb 'vá tak malé, aby odloučenost nezťtstala bez poskvrny. A tu vidíš ten

drivoc, proč se naše Paní chlubila svou pokorou a ne svou odloučeností. Proto íká
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Božím, a to je pevn a trval bytí ... To druhé je bytí věcí ve vnější skutečnosti, které věci mají ve
své vlastní formě... Qn Gen. I n. 77' LW Í,238,2-7).

9 Avicenna, De aninruIY c.4 (anina nobilis).
10 zuovelle, akcidenty -jeden ze základních pojm aristotelské a scholastické filosofie. Na rozdíl od

substance charakterizuje akcident nalrodilou, nepodstatnou, dočasnou, zaměnitelnou a postrada_

tclnou vlastnost nějaké včcí.
1 l Eckhart vychází z absolruilí p ítomnosti jak stvo ení tak i vtělení. oboje nelze chápat jako historic_

kou událost, n 'bržjako bezěasé sebesdílení Boží. Stvo errí i vtělení se v něm uskuteč ujejako
časuprost , avšak kontirruálni proces (creatio continua a incamatio continua)- Srov. A.M. Haas,
Meister Eckharts Atffassung von fuit und Ewigkeit; in: Geistliches Mittelaher, Freiburg 1984, s.

339-369; N. Largiel MeisterEckhart,WerkeII, op. cit., s. 810-812.
12 Augustin, De triniate V c. 16 n. I 7 (PL 42, 924).
13 Augustin, De triniateXII c. 7 n. 10 (PL 42, 1004)- odkaz v textu se m1Ílí v oanačení kapitoly.
14 Isidor ze Sev1lly, Sententiae I c. 8 n. 4 (PL 83, 549). Eckhart poukazuje na incipit knihy: Summunl

bonunt Deus est-

15 srv. Augustin, De trinitate XI c. 1 n. 1 (PL 42,983,985): Nenzini dubium est, sicut interiorem
hominenl inteligentia, sic exteriorenz sensu corporis praeditum. _ Nikdo nepoclrybuje o tom, že

vnit ní člověk je obdďen duchem, zatímco vrrější je nadán tělesn m smyslem. [..'] Proto t lesn m
smyslem nadan'vnější člověk cítí tělesné věci, a tento smysl je, jak mámo, patery: zrak, sluch,
čích, clruť a hmat. - Augustin tímto navazuje na dualistick plat nsko-pavlovské rozlišení mezi
rnri ním a vnějším člověkem. Základní driraz na nitro člověka, najeho r'nit ní postd, na opravdo-
vost a up írnnost položil i sám JeŽíš; srv. Mt 6, 5n, kde zavrhujc vnějškovitost a mnohomluvnost
modlitby a naopak vyzdvilruje nutnost její intimity a nitemosti: 'yejdí do své komlirky, zav i
dve e a modli se ke svému otci, kte{ije ve skrytosti." Podobně i p i prokazování dobr ch skutku
(Mt 6' 1n)' rczpomání vnítní kvality podle vnějších plod (Mt 1' |5-20) nebo ve sv kritice
vnějškovitého formalismu: ,,Ano, vy farizeové, 'r.rrějšek poháru a talí e očišťujete, ale vaše nitro jc
plné loupeže a špatnosti. Copak ten, kterj'stvo il vnějšek' nestvo il také vnitek?" (Lk 11' 39n)'
kdy rozlišuje rnezi vnitrrím a vnějším, ale p e<inost dávávždy r"ni nímu p ed vnějším. K pojmu
lrritihí a vnější člověk srov- rivod Eckhartova traktáťu o vznešenén člověku a pom. 2.

l6 T i ryšši molrufuosti duše: intellecfi,ts, voluntas, menzoria(rontm. vťrle a paměQ. o lyšších a niŽších
silách duše a jejich vzájemném poměru viz DW I'kě!z. 16b,275,3n.,pozn.2 (Avicetna' De aninza

IY, 2 a I,5). Nejvyšší sily dušc jsou svou p irozeností a prisobením nesmíšen s tělem, ,,stojí
v čirosti duše, odtiěIeny od času a prostoru ... tedy ty síly, kter ncmají s rričírn nic sptllcčného,
v niclrž je člověk utvá cn podle Boha a je zBožiho rodu ... Nejvyššími sílami se duše do|'ká
věčnosti, to jest Boha, kdežto ncjniŽšími silami se dobj'ká času a tím se obrací ke smysloqi'm
věcem..." Podobrré myšlenky nalézáme ror"rrěž u Ruysbroecka a Taulera.

17 Tím je míněno od smyshi oproštěrré čisté rozumové (duchovní) poznání Boha' které se realizuje
buď pros ednictvím nazíran 'ch duchovnícir obrazri (tzv. obrazivé mzíráni)' nebo p ím m du-
chovním pománimbezobtazi. Eckhart zristává p edevším v návaznosti na Augustina(De Genesi
ad litteram, c. 26) u tradičního rozlišování nazirání na dva sh:prrě. o vytržení (De reptu) viz
Tomríš Akv., Sumna theol. II II q. 175 a De veritate q. 13 a. 2.

18 ,,Dies und das", ,,hier undjetzt"; tojest všochny věci, kter mají odvozené bytí ajsou podstatně

konstinrovány časem a prostorem.
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3 ' K čistému srdci jako vlastrrímu mísh'r Boha srov. DW Í'kéu. 5a' 80' 8n.: B h nemá Žádn vlasÍrí
místo než čisté srdce a čistou duši ... Coje čisté srdce? Toje čisté, coje odělerré a odloučené od
všech stvo enj'ch věcí.

4 Proč Brilr nutně,,musí" diát sám sebe oproštěnému srdci, pl1.rre z absolutní Boží jedrroty a dobrosti,
tzn. z bytostné pot eby sebesdíl eni ad extra. Jeho naprostá jednota jej ,putí" k tomu, aby se sám
vlil do ,,lryprázdněného", odloučeného srdce a,,zaplnil"je. Takto ,,musí" zachoyávat a udržovat
svou jednotu. Srov. Eckhart, DW I' káz. 14'23'7 ' 1-4: Kdyby byl člověk vskutku pokom ', musel
by Bťtlr celé své božství buď ztratit a riplně se ho vzdát, anebo by sc musel vylít a viít se zcela do
ělověka; Dw I' kaz. 15'246,16-20:. Brili a pokom 'člověkjsou zcelajedno a nikoli dva; neboť co
Btih p sobí' to prisobí také on, a co Brih chce, clrce také on, a co je B h' je také on: jeden život
ajedno bytí. Ano, p i samém Bohu pravím: kdyby byl takov člověk v pekle, musel by za ním Brih
až do pekla, a to peklo muselo by pro něho b t nebesk 'm královstvím. Brih to totiŽ musí učinit
z nutnosti; byl by k tomu nucen, takže to musí učinit.

5 odloučenost nep ijímá nic z toho, co má nějaké urěení a identitu já. Jako negace veškerého urěení
je tedy odloučenost n lc, tak jako Brih jako negace veškerého určení je nrc. V tomto n rc, kterj'm je
odloučenost, mizíkaždáswoenájinakost, tojest veškerá diference, která charakterizuje stvo ené
věci. ,')r{ěco" mriže b t p ijímáno jen do ,pěčeho" (tm' ,,podmíněné a určené" je p ijímáno jin m
,,podmíněn m a určen 'm"), avšak polze nic mižebytpíijato Ničím. Zrlamená to tedy, že odlouče-
n '/oproštěn , duch (srdce, mysl) se má sÍát ničím co do vlastní podminěnosti a určenosti a má b t
holou, čirou otev eností vriči Božímu prisobení. Srov. sv. Jan od Kíže, Vj,stup na horu Karmel
a titulní vyobrazeni Cesty ničeho na horu Nic.

6 Těmito mistry má Eckhart zpravidla na mysli Bemarda z Clairvaux a Augustina, na něž se také
nejčastěji odvolává i ve sv'ch latinsk ch dílech. P i vj'kladu svého pojmu odloučenostijako nepo-
hnuté nitemosti a oproštěnosti, která má stavět na poko e smě ující k zničení já, se Eckhart odráží
od široké tradice otcli a učitelri duchor.rrího života.

7 odloučenostspoěívánaničem,naprázdnotě,kterájedinájeschopnap ijmoutplnostbytí,kteráje
Bohem samj'm.

8 diz oder daz. Nejedná se tu porŽe o ,,to či ono" ve smyslu jednotliv věci, n .brž jde o vy'jáďcní
ontologické, jehož latinslc m ekvivalentem je v Eckhartou_clr lat. spisech esse hoc vel [et, autJ
hoc, esse huiw et huius, esse rerum, esse secundum, esse formale, esse formaliter inhaerens.
Těmito vrazy (viz In Gen. l' Lw I' 178'12; 167,1;240,2) oznaÓ$e Eckhart by'tí, které dává
stvo en m věcem jejich vlastní, konkrétní podobu. Eckhartova ontologie mluví o dvojírn bytí,
duplex esse, ve věcech: vyše zmíněné esse hoc et hoc a esse absolute (esse primum, esse simplici-
teliesse irtuale),kterévyjad ujeabsolutníbožskébytíproprijčujícíprvotriíby'tí,akteréjeror'rrěž
p ítomno ve věcech. Proto učí, že toto holé byti každé jsoucí věci je - i kdyŽjen analogicky - Brih
sám. Nap . bytí kamene je božské, nikoli však jelro byti inJbrma propna. Eckhartovo,'esse est
deus"je tedy t eba chápatjako esse absolutunl a nikoli ve smyslu akcidentálního bytí.
Velmi pěkněje Eckhartova nauka o duplex esse vy'jád eua v jeho Expositio libi Genesis: Nota
quod omnís creatura duplex habet esse- Ununl in causis suis originalibus, saltenl in verbo dei; et
hoc est essefirmunz et stabile. Propter quod scientia corntptibilium est incorruptibilis,firma et
stabilis; scitur enint res in suis causis. Aliud est esse rerunx exta in rerum natura, quod habent res
infornta propria. Prinzunt est esse virtuale, sea,rndunt est esse formale, quod plerumque infrmunt
et variabile. - Každé stvo ení má dvojí bytí. To jedno ve sv prlvodní p íčině, totiŽ ve Slově

SALVE 4'01 Mistr Eckhart

prorok: 
",Audiam 

quid loquatur in me dominus detrs" (Ž85,9),to znamená: ,,Chci
mlčet a naslouchat, co m j Pan a mtij Brih ve mně mluví" - jakoby chtěI íci: ,,Chce-
li Bťrh ke mně mlrrvit, ať vejde do mě, já nevyjdu."

odloučenost vyzdvihrrji lovněž nadkaždé milosrdenství, neboť milosrdenství
není nic jiného než to, že člověk wchází ze sebe k nedostatkrim sv 'ch bližních
a jeho srdce tímbytá Zarmouceno. Toho je odloučenost prosta a zristává sama
v sobě a rLeďá se ničím zarmoutit. Neboť pokud člověka mťlže něco zarmoutit,
nestojí Si moc dob e. Zkrátka, ať se podívám na kteroukoli cťnost, nenacházím
žádnou natolik dokonalou a k Bohu se p imykající jako právě odloučenost.

Jeden mistr jménem AvicennaŤiká: Vznešenost odloučeného ducha je tak vel-
ká, že cokoli vidí, jc pravdivé, vše, oč žádá, dostane, a vše co poručí' musí bj/t

uposlechnuto.9 A měl bys vskutku vědět: Stojí-li svobodn 'duch v pIavé oďouče-
nosti, pak nutí Boha k svému bytí; a kdyby mohl b t bez Narv abez všech p ípad-
kťr,10 p ijal by vlastní Božibytí na sebe. To však Bťrh nemriže dávat nikomu než
sám sobě; proto nemťlže s odloučen m duchem činit nic víc, než mu dát sám sebe.
A člověk, kter'takto stojí ve svrchované odloučenosti,je tak vytržen do věčnosti,
že s ním žádnápomíjivá věc už nemriže pohnout, aby pociťoval něco tělesného;
a je jako mrtv 'pro tento Svět, protože nic pozemského mujiž není po chuti. To měl
na mysli sv. Pavel, když ekl: ,,Ž1ji, apÍecenež1ji,žljevemně Kristus" (Ga12,2O).

Nyní se mrižeš zeptat, co je odloučenost, že má v sobě takovou Vznešenost.
o tom bys měl vědět, že pravá odloučenost není nic jiného neŽ neochvějná stálost
ducha ve všem, co se p ihodí - v milém i nemilém, ve cti či hanbě a potupě - jako
olověná hora nehnutě stojící ve slabém větru. Tato nepohnutá odloučenost činí
člověka nejvíce podobn 'm Bohu. Neboť to, že Brih je Bohem, tkvi v jeho nepo-
hnuté odloučenosti; znimá svou čilost a Svou nesloženoujednoduchost a svou
nezměnitelnost. A proto, má-li se člověk stát rorrrrym Bohu, pokud nějaké stvo ení
mriže mít rovnost s Bohem" pak se to musí Stát pomocí odloučenosti. Ta vtahuje
člověka do čirosti a z čirosti do nesloženéjednoduchostiazté zase do neproměn-
nosti, a tyto pak nastolují rovnost mezi Bohem a člověkem; tato rovnost však musí
povstat z milosti, neboť ona odvádí člověka od všech časn ch věcí a očišťuje ho
od všeho pomíjivého. A věz: B t prázdn od všeho stvo eného znarrLená b t pln
Boha a b t pln 'všeho stvo ení znamená bjlt prázdn 'Boha.

Mělbys tedy vědět, Že v této neochvějné odloučenosti stál B h od věčnosti
a stojí dosud, a yéz, že když stvo il nebe a zemi, dotklo se to jeho nepohnuté
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odlorrčenosti tak málo, jako by nikdy nic nestvo il. A tvrdím ještě víc: Všechny
modlitby a dobré skutky, které člověk vykoná v časnosti' dotknou se Boží odlouče-
nosti tak málo, jako by se nikdy v čase neudály, a B h pro ně nebude k člověku
milostivější ani shovívavější, ale zťtstane tak, jako kdyby člověk modlitbu či dobr'
skutek nikdy nevykonal. A íkám dále: Když se Syn v božství měl stát člověkem,
a stal se jím a pak trpěl muka, dotklo se to tak málo nepohnuté Boží odloučenosti,
jakoby se člověkem nikdy nestal.

Nyní moŽrrá namítneš: ,,Pokud dob e slyším, pakkaždá modlitba a všechny
dobré skutky p icházejí vniveč, poněvadž Bťth se jich neujme a ani jím nemoholr
pohnout. A p ece se íká, že Brih chce b 't o všechno prošen." Nyní dávej dobr
pozor, abys mi, pokud mrižeš, správně porozuměl: Brih sv 'nr prvním věčn 'm po-
hledem - polard tu mrižeme o nějakém prvním pohledrr mluvit - naz el všecky věci,
jak se mají stát, a viděltmž pohledem, kdy a jak swo í svět a kdy se Syn stane
člověkem a kdy má trpět. Spat ili tu nejmenší modlitbu a dobr skutek, kter kdo
vykoná, anazŤel také, kterou modlitbu a kterou pokornort zbožnost vyslyší; viděl,
že zítraho budeš ťrpěnlivě volat a prosit; a toto volání a modlitbu nevyslyší teprve
zítra, neboť je lyslyšel již ve své věčnosti, ďíve nežli ses narodil. Nenili však tvá
moďitba usilou:á a opravdová, neodep e ti B h vyslyšení teprve teď, n brž to
učinil již ve své věčnosti.''

A takto Buh svm prvním věčn m pohledem naz el všechno a nekoná nic
z nového fpodnětu], neboť vše již učinil na samém počátku. A tak B h stojí ode-
vžďy ve své nepohnuté odloučenosti, a p ece proto nejsou modlitby a dobré skutlqy

lidí ztraceny, ale kdo dob e činí, bude i dob e odměněn, a kdo činí zlé, bude poslé-
ze také odměněn. Tuto myšlenku vyjád il také sv. Augustin v páté knize o Trojici
v posiední kapitole, kde íká: ,,Brih chra , aby někdo Íikal,že Bťrh miluje časn m
zp sobem, poněvadž u něho není nic minulé a také nic budoucí. on miloval všech-
ny svaté ještě p ed stvo ením světa, tak jak je již nap ed viděl. A když nastane
chvíle, že projeví v čase, co viděl už ve věčnosti, tak se lidé domnívají, že Brih
k nim pojal nějakou novott lásku. Takže když se na nás hněvá nebo nám prokazrrje

něco dobrého, tehdy se měníme my, kdežto on zristává beze nněny, tak jako sltr-

neční světlo prisobí bolest nemocn 'm očím azdravymprospívá, samo však změ-
nám nepodléhá;'|2 Téže myšlenky se Augustin dot ká také ve dvanácté 7<rize

o Trqici, ve čtvrté kapitole, kde íká: ,,Nam deus non ad tempus videt, nec aliquid
fit novi in eius visione"- ,,Btih se nedívá časn m zp sobem a ani v něm nepovstává
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Aby se to stalo nám všem, k tomu nám dopomáhej nejvyšší odloučenost, která
je Bťrh sám.25 Amen.

Z kritického vydání ve st edohornoněmčině p eloŽil'
poznámkami a komentá em opat il Miloš Dostál.

P eloŽeno z edice: Meister Eckhart, Die deutschen Werke (= DW) V vyd. a p el. J. Quint; str'
377-467 (text) a str. 539-547 (p eklad)' Kohlhammer Verlag Stuttgart 1963 s p ihlédnutím
k vydání: Niklaus Largier, Meister Eckhart, Werke l-|l, sv. l|, str. 434-459 (text a p eklad
Quintriv), str. 802-8í5 (komentá Largier v) a dále s p ihlédnutím k polskému p ekladu: Ml'-

stn Eckhart, Traktaty. O odosobnieniu, p el. Wieslaw Szymona OP, str. 145-166, Pozna
1 987.

Poznámky

1 l teriu abegescheidenheií. Tento německ ' vjraz Mistra Eckharta je ekvivaienten lat. pojmu sepa-
ratio popŤ. také abstractio a neznamená pouze odloučenost a oddělenost ve smyslu ctnosti, a19 je
lživán zejm. jako vfaz duchovní resp. ontologichj' ve smyslu l terkeit, gelázenheit, tj. oproště_

nost' zbavenost, odpoutanost, ,,sebezanechání"' jako základní kvality disponující duši pro spojení
s Bohem. Srv' Eckhart, Dw III' kIáz. 53, 528, 5n.: Swenne ich predige, s pflige ich ze sprechenne
von abegescheidenheit und daz der mensche ledic werde sín selbes und aller dinge. - Když mám

kázat, mluvím vždycky o odloučenosti, o tom, že se člověk musí zbavit siám sebe a všech věcí.
Srov. dále: In loh. n- 318' Lw ÍIÍ, 265'12 - 266,7: Intellectus autem abstrahit ab hic et nunc, et

secundum Eenus suunr nulli nihil habet comnTune: impermixtus esl, separatus est [...J. Esto talis:
humilis, scilicet subjectus deo, separatus a tempore et continuo, impernxixtus, nulli nihil habens

co]nmune: venis ad deum, et deus ad te. - Intelekt však odl''Hží od,,tady aÍeď" a jako takow nemá

s ničím nic společného: je nesmišen , je odděIetrj, [...]. Takov máš tedy b t: pokom ', to jest

podroben ' Bohu, oproštěn, od času a sledu [věcí], nesmíšen ' a nemající s ničím nic společného:

pakpijdeškBohuaBrihktobě._SpojmemodloučenostbytnostisesetkávámejižvAristotelově
theologii in: Metafysika, xII, 5, 1073 a 5 (B: h a jeho podstata) aXI,2, 1060 a-b (o odloučené
podstatQ; viz pozn. 25-

2 Nauka o sedes naturalis pochází od stoikťr a zejm. Aristotela; in: FyzikaIv,5 (212b 30_35): [...]

kaŽdá jednotlivá věc se pohybuje k svému vlastnímu místu, neboť co se bez nucení následuje

a do| ká, je p íbuzrré' a jeJi p írozeně srostlé v jedno, je bez vzájemného prisobení, doť káJi se

však navzájem, pod1éhá vzájemnémrr pirsobení a navzájem na sebe plisobí. l tedy každájednotli-
vá věc tr'vá od p irozenosti na svém vlastním místě ne bezdrivodně, neboť i tato určitá část je

v témžpoměru k celému místu, v jakém je oddělená část k celku [..'];ramtéžQl1a4-5): |...) každé

těleso se p irozeně pohybuje a trvá e svém vlastním místě I...J. Rezek, Praha 1996, str. 104-5
.oo
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ší. To měl na mysli sv. Pavel, když ekl: ,'oblecte se v Ježíše Krista!" (Ř 13,14),

a rnyslel tím: skrze ífllné ztotožnění s Kristem; toto odění se v Krista mťrže totiž

nastat jen sicze ztotohtění s Kristem . Avěz: Když se Krisťus stal člověkem, nevzal

na sebejednoho čIověka, ale p ijal lidskou p irozenost. oprosti se proto od všech

věci, azťtstanejen to, co na sebe vzal Kristus, a tak ses oděl v Krista'2a

Kdo chce tedy poznat vznešenost a prospěšnost dokonalé odlorrčenosti, ať uvá-

ží Kristova slova, která ekl o svém lidství, když mluvil ke sv rn učedníkrim: ,,Pro-

spěje vám, abych od vás odešel. Když neodejdu, Duch svatj'k vám nep ijde" (Jan

16,7), jakoby tím íkal: P íliš mnoho zalíbení jste nalezli v mé současné podobě,

proto vám nemriže byt dána dokonalá radost Ducha Svatého. odložte tedy to, co

má podobu a tvar, a spojte se s bytím bez tvaru, neboť duchor'rrí ritěcha pficházejí-

cí od Boha je jemná a chce se proto sdílet pouze tomrr, kdo tělesnou těchou pohr_

dá.
Nyní dávejte pozor, všichni p em 'šliví lidé! Nikdo není radostnější mysli než

ten, kdo stojí v největší odloučenosti. Žaďnátebsná a smyslová irtěcha nemriže b 't

bez duchovní škody, ,,neboť touhy těla smě ují proti Duchu a Drrch zase proti nirn"

(GaI 5,17). Kdo proto v těle zasévá smyslovou lásku, sklidí věčnou smrt; kdo však

v duchu zasévápravou lásku, ten sklidí v Duchu věčn 'život. Proto: čím rychleji
č|ověk běŽí od stvo ení' tím rychleji k němur spěchá Stvo itel. Tady dávejte pozor,

všichni hloubaví lidéI Pokud pouhé zalíbení, které bychom mohli mít z tělesné

podoby Krista, nfunužbraní v p ijímání Ducha Svatého, oč více nám ve vztahu

k Bohu brání našeneváuanátouha po pomíjivé ťrtěše! Proto tím nejlepším ze všeho

jeodloučenost,/neboťočištbjeduši/at íbísvědomí/azapalujesrdce/aprobou-
zí ducha / a rczněcuje touhu / a dává ponání Boha / a odděluje od stvo ení /

a spojuje se s Bohem.
Nyní dávejte pozor, všichni rozváŽni lidé! Nejrychlejší zví e, které vás nese

k této dokonalosti,je utrpení; neboť nikdo nepožívá více věčné sIadkosti nežIiti,
kte í stojí s Kristem v největší hoftosti. Nic není trpčího neŽ utrpení, a nic tak

medově sladké než žít v utrpení; nic neporuší těio p ed lidrni víc než utrpení, a naopak

nic nezdobí duši p ed Bohem víc než p estálé utrpení. Nejpevnějším základem, na

němž tato dokonalost mťrže stát, je pokora; neboť čí ftělesná] p irozenost se zde

plazí v nejhlrrbší poníženosti, toho drrch vz7éták v 'šinám božství, neboť láska

p inášíbolest, abolestp inášílásku. Kdoprototouží dojítdokonaléodloučenosti,
ať usiluje o dokonalou pokoru, pak p ijde do blízkosti božství.
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žádné nové vidění."l3 V tomto smyslu hovo í též Isidor v knize o nejvyšším dobru,

kde čteme: ,,Mnozí lidé se ptají, co Brih činil, než stvo il nebe azemi,nebo odkud

se v něm vza\a nová vťrle swo it svět?", a takto odpovídá: ,,Žádnánovávťlle v Bohu

nikdy nepovsta\a, alei když stvo ení nebylo vždy,jakoje teď, p esto bylo od věč-

nosti v Bohu a jeho rozumu."la Btih nestvo ilnebe azemi,tak jako když my v běhu

času íkáme: ,,Ať se stane to nebo tamto!", neboť všechna stvo ení jsou již vyslo-

vena ve věčném Slově' K tomu m žeme ještě p ipojit slova, která ekl náš Pán

Mojžíšovi, když se ho Mojžíš oténal:,,Pane, když se mě farao zeptá, kdo jsi, jak

mu mám odpovědět?" a Hospodin ekl: ,,Pověz toto: Ten, kter' jest, mne poslal"
(Ex 3, 13n). To zrramená: Ten, ktery je neměnnjl sám v sobě, ten mě poslal.

Nyní by mohl někdo namítnout: Cožpak Kristus také měl nepohnutou odlouče-

nost, když zvoiral ,,Má duše je zaÍmoucena až k smrti" (l|dt26,38; Mk 14,34),

a Maria, když stálapod k ížem, víme p ece mnoho o jejím nďku, - jak se to všecko

m že srovnávat s nepohnutou odloučeností? Věz teďy,že v každém člověku -jak
íkají mist i - jsou vlastně dva lidé: jeden se naz vá vnější člověk - to jest smyslo-

vost. Tomuto člověku slouží pět smyslťr, jinak je však činn ,silou duše. Ten druh '

se naryvá vnit ní člověk - to jest jeho niternost.ls Duchovní člověk, jenž miluje

Boha, neužívá mohutností duše16 ve vnějším člověku vic, než to patero smyslťr

nezbytněpot ebuje; anitro samotnéseobracíktěmto smyslrimjenpotud, abyjim
bylo vťrdcem a správcem a chránilo je, aby nepodléhaly jako zvíÍata p edmětu

sv 'ch smyslri, jak činí mnozí lidé hovící sv'm tělesn m rozkoším jako nerozumná

zyi ata. Takoví lidé by se spíš měIi nazyvat zviÍaty než lidmi! A co duši p eb 'vá

z mohutností, jež poskytuje pěti smyslrim, to duše zcela odevzdává vnit nímu člo-

věku. A když se člověk obrátí k něčemu vysokému a vzrrešenému, stáhne duše

k sobě všechny síly, které p edtím prijčila smyslrim, a pak se takov čIověknazyvá
smyslri zbaveny avyÍržen ; neboť jeho p edmětem je určitá rozumová (duchovní)

p edstava nebo něco duchovního bezfuaru.|1 Avšak věz, že Buh od jednoho kaž-

dého duchovního člověka očekává, že ho bude milovat všemi s1lami duše. Proto

íká: ,,Miluj Bohazcelého srdce!" (Mk 12,30). Jsou však lidé, kte í naprosto stra-

vují mohutnosti své duše ve r.rrějším člověku. To jsou ti' kte í všecky své smysly

a sv j rozurn obracejí k pomíjiv'rn věcem; ti nevědí nic o vni ním člověku. Ty bys

měI ovšem vědět' že vnější čIověk se mťrže zab vatriznou činností, ap esto zťrstá-

vá vnitní člověk zcelavolrn a touto činností nedotčen '. Také v Kristu byl vnitní
a vnější čiověk a právě tak v Marii; a vše, co kdy íkali o vnějších věcech, činili
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vnějším člověkem, ajejich vnit ní člověk p itom stál v neochvějné odioučenosti.
A bylo tomu tak i tehdy, když Krisfus ekl: ,,Má dr"rše je smutná až k smrti", a jakkoli

naše Paní na íkala i jinak mluvila, p ece stálo její nitro vždy v nepohnuté odlouče-
nosti. Vezměme si k tomu následující p irovnaní: Dve e jsou opat eny stěžejemi,

v nichž se otáčejí. Dve e p irovnávám k vnějšímu, stěžeje zase k rmitnímu člově-
ku. Když se dve e otvírají azavíraji,pohybují se ve eje dve í sem a tam, ale stěžeje

zistávají nepohnuty na svém místě a nikdy nemění svou polohu. Ztovna tak je

tomu i zde, pokud tomu správně rozumíš.
Teď se však zeptám, co je p edmětem čiré odloučenosti? Nato odpovídám tak-

to aÍíkám,že p edmětem ryzí odloučenosti není ani to ani ono.l8 ona totiž stojí na
hoilém nic, a eknu ti, proč tomu tak je: Čirá odloučenost stojí na tom nejvyšším.
A kdo stojí na tom nejrryšším, v tom Brih mriže prisobit zcela podle své vrile. Brih
však nemriže ve všech srdcích prisobit zcela podle své vrile, neboť ačkoli je všemo-
houcí, p ece jen mriže prisobit jen natolik, kolik p ipravenosÍina7ézá, anebo když
ji sám vytvo í. A slova,,anebo jivytvo í", p idavámkvuli sv. Pavlovi, neboťuněho
Brih neshledal žádnou p ipravenost, ale sám ho p ipravil vlitím své milosti. Proto
íkám: Brih prisobí podle toho, jakou p ipravenost nalézá. Jinak prisobí v člověku,

a jinak v kameni. Ktomu nachfuímewčité podobenství v p írodě: Když roztopíme
pec a vložíme do ní těsto z oysa,zpšenice, z ječmene azežita, je tu jen jeden žár
a p ece nep sobí stejně v těstech, ale z jednoho bude chiéb jemnjl, z druhého hrub-

ší a ze t etího ještě hrubší. P íčinorr toho a\enenižár,n bržIátka, která je nestejná.

Zrovnatak rrizně pťrsobí Brih v každém srdci; prisobí podle toho, jakou míru p i-
pravenosti a schopnosti p 1jimatna\ézá. Pokud je v srdci to či ono, pak v torn mriže

byt něco, co Bohu znemož uje prisobitna to nejvyšší. Má-li b t tedy srdce p ipra-
vené p ijmorrt to nejvyšší, musí stát na holém nic, av tom také spočívá ta největší

schopnost, jakám že b 't. Pokud má odlorrčené srdce stát na tom nejvyšším, musí

stát na ničem, neboť v tom právě spočívá nejvyšší schopnost p ijímat. K tomu si
vezměme jedno podobenstvízpÍítody: Chci-li psát na voskovou tabulku, nemťrže

na ní b t napsáno nic tak krásného, aby mi to zabránilo v psaní; alekdyž chci psát,

musím smazat všecko, co je na tabuli napsáno. A nikdy se mi nebude hodit tak

dob e k psaní, jako když na ní nebude napsáno vribec nic.l9 Podobně, má-li Brih do

mého srdce psát na to nejvyšší, musí všechno, ať je to cokoli, ze srdce odejít.

A právě tak je tomu s odloučen 'm srdcem. Proto v něm Brih mriže pťrsobit na to
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nejvyšší apodle své nejvyšší lule. P edmětem odloučeného srdce není tudíž ani to
ani ono.

Teď položírn další otazku: Jaká je modlitba oproštěného srdce? Nato odpovi
dám následovně a íkám: Čirá oproštěnost se nemťrŽe modlit, neboť kdo se modlí,
žádáBoha, aby mu něco dal, anebo ho něčeho zbav1|. oproštěné srdce však nežá-
dá vribec nic, a také nemá zftoIa nic, čeho by se chtělo zbavit. Proto je prosté
veškeré modlitby a jeho rnodlitbou není nic jiného, než bj't jedno s Bohem. Na tom
spočívá celájeho modlitba. K tomu mťržeme uvést v 'rok, kter' vy'jád il sv. Diony-
sius ke slovrim sv. Pavla, kde íká: ,,Je mnoho těch, kte í béží za korunou, a p ece
jen jeden jí dosáhne" (srv. 1 K 9,24) - všechny mohutnosti duše běží za korunou,
a p ece ji dostane jen podstatné bytí - Dionysius tedy íká: Tento běh není nic
jiného než odvrácení se od všech stvo ení a sjednocení se s nestvo en m.m A kdyŽ
duše dospěje až tam, tehdy pozbude své jméno a B h ji vtáhne do sebe, takže
zanikne Sama o sobě,2' tak jako Slunce pitahuje ranní červánJq,ažzhynou. Ktomu
dovede člověka pouze čistá odloučenost. Sem mťržeme pfipojit také slovo sv. Au-
gustina, kter ' íká: ,,Duše má tajn 'vchod do božské p irozenosti, kde se jí všechny
věci stávají ničím."22 Tímto vstrrpem není na zemi nic jiného než ryzí odloučenost.
Když odloučenost dospěje k tomu nejvyššímu, ztrácí duše v poznání své poznání,
v lásce svou lásku a ve světle své světlo. K tomu se vztahuje také v'rok jednoho
r4istra: Chtrdí duchem jsou ti, kte í Bohu ponechali všecky věci tak, jak je měl,
když jsme ještě nebyli.23 Učinit něco takového dokáže jen čisté, oproštěné srdce.
Že Buh p eb 'vá v jednorn oproštěném srdci raději než v každém jiném, poznánre

z tohoto: Když se mě zeptáš: ,,Co h1edá Bťrh ve všech věcech?", odpovím ti slovy
kn1hy Moudrosti, kde Bťrh íká: ,,Ve všech věcech hledám spočintrtí!" (Sir 24,7)'
Nikde jinde však není klid a spočinutí tak naprosté jako v oproštěném srdci. Proto
zde Brih p eb vá raději než v jin 'ch věcech nebo ctnostech.

A také tohte bys měl vědět: Čím víc se člověk snaží b t otev en Božímu vlivu,
tím je blaženější; a kdo je s to se p itorn rrvést do nejvyšší p ipravenosti, ten také

stojí v nejlyšší biaženosti. A(e žádn čIověk se netnriže otev ít Božímu vlivrr jinak
než sjednocením se s Bohem; neboť nakolik je každ 'čiověk jedno s Bohem' nato-

likjeotev en'Božímuprisobení.Totosjednocenísenastolítím,žesečlověkpod-
robí Bohu; nakolik se však člověk podrobí stvo ení, natolik bude méně jedno

s Bohem. Čiré, oproštěné srdce je prosté všech tvoru. Proto je plně poddáno Bohu,
a tím stojí v nejvyšší jednotě s Bohem aje zárove Božímuprisobení nejotev eněj-
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