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České vydání dokumentů MTK
věnovaných morální teologii
Tato edice tří dokumentů Mezinárodní teologické komise
(MTK) vznikla jakou součást širšího záměru publikovat české překlady všech prozatím v češtině nepublikovaných dokumentů tohoto grémia. V příštích letech by měly vyjít ještě tři svazky. V následujícím budou obsaženy dokumenty MTK věnované christologii
a soteriologii. Ve třetí knize by měly být českému čtenáři dány
k dispozici materiály komise k eklesiologii a problematice svátostí. Konečně ve čtvrtém dílu této série by se měly objevit zbývající
dokumenty týkající se metody a fungování samotné MTK. Tyto
texty jsou publikovány především jako pomůcka pro studenty teologie a pro studijní účely odborné veřejnosti, která v nich může
nalézt řadu velmi cenných podnětů. Dlužno podotknout, že tyto
texty nemají magisteriální povahu, je však zaručeno, že nejsou
v rozporu s učitelským úřadem římskokatolické církve. Chce-li
někdo hovořit o katolické teologii jako takové, pak by měl v první
řadě sáhnout právě po těchto příspěvcích, které jsou plodem kolektivní práce řady světově uznávaných odborníků, a proto jsou
určitě reprezentativnější nežli mínění jednotlivého teologa.
Když se objevil chronologicky prozatím poslední text této
komise, věnovaný problematice přirozeného zákona, zdálo se
být vhodné spojit s edicí jeho českého tlumočení vydání také
dvou starších dokumentů o křesťanské morálce a o důstojnosti
a právech lidské osoby. Při překládání dvou starších textů jsme
přednostně, i když nikoli výlučně, vycházeli z prozatím poslední
edice: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–
2004, Bologna 2006. U dokumentu o přirozeném zákoně jsme byli
odkázáni na italské znění uveřejněné na www.vatican.va. Podrobnější informace čtenář nalezne ve stručných úvodech ke každému
z publikovaných textů.
Zajistit vydání tohoto souboru textů nebylo jednoduché pouze z překladatelského a redakčního hlediska, ale také z hlediska
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ekonomického. V první řadě bych chtěl na tomto místě vyslovit
velké poděkování kolegovi Eduardu Krumpolcovi, který opravdu
velmi pečlivě revidoval překlady českého znění a výrazně tak přispěl k výsledné formě předkládaných tlumočení. Nemalou pomocí bylo také to, že kolega P. Červinka ochotně obstaral technické
záležitosti s přípravou textu k tisku. Dále je třeba vyslovit dík
vedení CMTF UP v Olomouci, bez jejíhož přispění by tato edice nemohla spatřit světlo světa. Dva starší dokumenty vycházejí
rovněž s výraznou ekonomickou podporou Královské kolegiátní
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Edici dokumentu o přirozeném zákoně velkoryse podpořil pan Jan Kasal. Bez přispění
všech zmíněných dobrodinců by tato odborná publikace nemohla
spatřit světlo světa, a proto jim patří upřímné poděkování.
Praha – Olomouc
únor – červen 2010
C. V. Pospíšil
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K dokumentu MTK o křesťanské
morálce z roku 1974
Příprava dokumentů MTK běžně probíhá tak, že jednotliví
členové příslušné subkomise předkládají vlastní zpracování buď
celého tématu, nebo jeho vymezené části. Pak následuje vlastní
kolektivní práce komise jako celku. V tomto případě ale máme
v rukou jenom devět tezí Hanse Urs von Balthasara a čtyři teze
z pera Hanse Heinze Schürmanna, které MTK schválila pouze
v jejich „obecné“ poloze. Navzdory této skutečnosti a navzdory
tomu, že oba věhlasní autoři se vyjadřují každý svým vlastním
způsobem, který může leckterému čtenáři činit potíže, v jejich
příspěvcích i dnes nacházíme cenné inspirace.
Hans Urs von Balthasar začíná svou expozici základních
východisek křesťanské morálky od Krista, protože starozákonní
etiku, přirozenou etiku a současné post-křesťanské etické systémy chce vnímat v plnosti světla zjevení. Elaborát je tedy laděn
silně christologicky, což implikuje zásadní odmítnutí jakési
morálky odtržené od dogmatické teologie. Ačkoli to tento autor
přímo nezmiňuje, v pozadí jeho úvah je patrná idea Krista jako
věčného Božího zákona, jemuž jsou všechny ostatní zákony podřízeny a jímž jsou také poměřovány. Velmi důležitý je důraz na
skutečnost, že Kristus je nejen univerzální normou, ale především
normou osobní. Hřích pak míří nikoli proti nějaké neživé liteře,
nýbrž přímo proti Synovi, a nabývá tak výrazně formy pošlapání
meziosobního vztahu k Pánu. V Kristu a v Duchu svatém dochází
k definitivnímu překonání heteronomie zákona vzhledem k morálnímu subjektu, protože být věrný Otci v Kristu a Duchu je
spjato s věrností sobě samému v souladu s tím, že jsme stvoření
v Kristu, podle Krista a pro Krista. V Kristu je patrná také úžasná
jednota etiky a bohopocty. Starý zákon je dobou přípravy, a proto
se v něm ona slíbená plnost ohlašuje pouze jako předmět naděje.
Ve Starém zákoně také ještě nedochází k překonání heteronomie
vnější normy. Velmi podnětná je sedmá teze zaměřená na oblast
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svědomí, kde její autor předkládá vlastní pojetí týkající se probuzení sebeuvědomění a svědomí konkrétního člověka, které se rodí
díky vztahu k Bohu a k bližnímu. Obě roviny vztahovosti jsou
důležité, nicméně ona pouze lidská rovina je sama o sobě nedostačující. Hodnocení současných postkřesťanských etických systémů
je velmi ostře kritické, protože jejich společným jmenovatelem
je odstranění Krista jako osobní normy, což vede zase k problému
s heteronomií vnější normy vzhledem k mravnímu subjektu. Balthasar v tom vidí vliv staré gnóze. Dlužno podotknout, že autor
těchto devíti tezí klade na čtenáře poměrně značné nároky a předpokládá teologicky vzdělaného čtenáře.
Čtyři teze Hanse Heinze Schürmanna se týkají především
otázky trvalé závaznosti mravních hodnotových soudů a direktiv,
s nimž se setkáváme v Novém zákoně. Tento věhlasný biblista se
shoduje s předchozím autorem v tom, že nejvyšší novozákonní
normou je příklad a nauka Ježíše Krista. U obecných hodnotových
soudů a direktiv je nutno vnímat jejich vazbu právě na toto jádro.
Láska k Otci a k bližnímu je motivována teologickým jádrem
novozákonního zjevení, a proto má jednoznačně nadčasovou závaznost. Určitý problém představují konkretizace a partikulární
hodnotové soudy, které v některých případech mohou být podmíněny dobou vzniku novozákonních spisů. Jako příklad je uváděno
přesvědčení svatopisců, podle něhož by muž měl být nadřazen
ženě. V tomto případě máme zato, že dnešní církev dospěla k adekvátnějšímu vnímání dané záležitosti, a proto je třeba hodnotové
soudy tohoto typu považovat za překonané.
Na závěr je třeba poznamenat, že text dokumentu v edici:
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004,
Bologna 2006, se výrazně odlišuje od znění v EV 5, čl. 1009–
1087. Jelikož předpokládáme, že výše uvedení autoři vypracovali
své teze v německém jazyce, je nutno konstatovat, že stojíme před
dvěma různými překlady do italštiny. Jelikož nemáme k dispozici
znění v německém jazyce a jelikož lze předpokládat, že MTK
nakonec měla k dispozici překlad do italštiny, nezbývá, než se
rozhodnout pro jedno z dostupných znění v italštině. Latinský
překlad se vypracovává zpětně, a nemá proto váhu jako normativ8

ní znění, což je dnes u dokumentů MTK běžná praxe. V překladu
do naší mateřštiny jsme dali přednost pozdější edici. Když jsme
narazili na evidentní redakční nepřesnosti a významové nejasnosti, přihlédli jsme k dřívějšímu překladu uvedenému v EV 5. Jelikož v našich knihovnách je většinou dostupné vydání dokumentu
v EV 5, rozhodli jsme se na začátek každého odstavce v závorce
uvést i příslušné marginální číslo z právě zmíněné edice v italštině
a latině.
C. V. Pospíšil
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Křesťanská morálka a její normy
Devět tezí Hans Urs von Balthasara
Předběžná poznámka
NAPLNĚNÍ MORÁLKY V JEŽÍŠI KRISTU
1. Kristus jako konkrétní norma
2. Univerzalita konkrétní normy
3. Křesťanský smysl „zlatého pravidla“
4. Hřích
STAROZÁKONNÍ PRVKY BUDOUCÍ SYNTÉZY
5. Zaslíbení (Abrahám)
6. Zákon
FRAGMENTY MIMOBIBLICKÉ ETIKY
7. Svědomí
8. Předbiblický řád přirozenosti
9. Post-křesťanská antropologická etika
Čtyři teze Hanse Heinze Schürmanna
1. PROBLÉM
2. JEŽÍŠOVO JEDNÁNÍ A JEHO SLOVO JAKO POSLEDNÍ KRITÉRIUM ÚSUDKU
NA POLI MORÁLKY

Teze 1. Ježíšovo jednání je příklad a kritérium lásky, která
slouží a daruje se
Teze 2. Ježíšovo slovo je poslední mravní norma

3. SOUDY A NAŘÍZENÍ APOŠTOLŮ A PRVOTNÍHO KŘESŤANSTVÍ JSOU
VYBAVENY ZÁVAZNOU SILOU

ZÁVĚR

Teze 3. Některé hodnotové soudy a některá nařízení mají
trvalý charakter kvůli svým teologickým a eschatologickým základům
Teze 4. Partikulární hodnotové soudy a nařízení implikují
rozdílnou úroveň závaznosti
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Křesťanská morálka a její normy
(Christianus qui)
(1974)

Devět tezí Hanse Urs von Balthasara1
Předběžná poznámka
(1009) Křesťan, který žije ve víře, má právo zakládat své
mravní jednání na své víře. Jelikož obsah této víry, tedy Ježíš
Kristus jakožto zjevitel Boží trojiční lásky na sebe vzal podobu
prvního Adama a rovněž důsledky jeho provinění, jeho úzkosti,
jeho nejistotu a jeho rozhodování týkající se takovéto existence,
křesťan má jistotu, že v druhém Adamovi nachází prvního člověka s celou jeho problematikou, která je člověku vlastní. Sám
Ježíš musel volit mezi Otcem a vlastní rodinou: „Synu, co jsi nám
to udělal?“ (Lk 2, 48). Z uvedeného důvodu křesťan bude dělat
základní životní rozhodnutí z Kristova hlediska, tedy z hlediska
víry. Etika, která vychází ze světla plného zjevení a prochází předchozími etapami [zjevení a poznání], nemůže být kvalifikována
jako „descendentní“ v opozici k „ascendentní“ etice, která vychází
z antropologické danosti, nazírané jako prvořadý základ.
(1010) Nelze ji obviňovat ani z „ahistoričnosti“ proto, že
klade evangelium nad starozákonní Tóru. Výlučně cíl osvěcuje
předchozí putování, což platí specifickým způsobem rovněž pro
putování dějin spásy s jejich jedinečným rázem, a to zároveň jako
překonání, jak to podtrhuje Pavel, i jako naplnění, což odpovídá
Matoušovu a Jakubovu pohledu. Je nesporné, že z historického
a chronologického hlediska by teze číslo 5 a 6 měly stát před
christologickými tezemi, před nimi by pak ještě měly být teze
1

Text byl schválen CTI v „obecné rovině“.
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číslo 7–9. Jenomže křesťan žije v době, která je specificky eschatologická, a proto musí ustavičně usilovat o překonávání toho, co
v něm ještě patří k předchozím etapám, aby přecházel k tomu, co
patří ve vlastním slova smyslu k definitivnímu stavu věcí. Tímto
způsobem se křesťan přidružuje ke Kristu, jenž prožíval svou
poslušnost vůči Otci nejenom prorocky a bezprostředně, ale také
prostřednictvím věrnosti Tóře a skrze „víru“ v zaslíbení.
(1011) Naše teze jsou formulovány extrémně synteticky
a mnoho esenciálního se v nich ponechává stranou. Kupříkladu
církevní problematika je v nich pouze naznačena. Nepojednává
se tu ani o svátostech, ani o poměru k hierarchické autoritě. Nevstupuje se zde ani do kazuistiky velkých rozhodnutí světového
významu, před nimiž dnes církev stojí a s nimiž se konfrontuje.
Naším záměrem je především vystižení křesťanské morálky v jejím výchozím bodu, tedy v Kristově tajemství, které je středem
dějin spásy i dějin člověka.
NAPLNĚNÍ MORÁLKY V JEŽÍŠI KRISTU
1. Kristus jako konkrétní norma
(1012) Křesťanská etika musí být vypracovávána tak, že
jejím výchozím bodem bude Ježíš Kristus. Jakožto Syn Otce naplnil ve světě celou vůli Boží (všechno, čím je člověk povinován
Bohu), a to vše vykonal pro nás. Tímto způsobem my od něj,
který je konkrétní a absolutní normou každého mravního jednání,
přijímáme svobodu naplňovat Boží vůli a prožívat svůj úděl jako
svobodní synové Otce.
(1013) 1.1. Kristus je kategorický a konkrétní příkaz. On
totiž není pouze jakousi formální a univerzální normou, která
by se dala aplikovat na všechny, nýbrž je osobní a konkrétní
normou, a to v síle svého utrpení za nás a v síle eucharistického
daru, v němž nás obdařuje svým životem v podobě společenství
s ním (per ipsum et in ipso). Kristus jakožto konkrétní norma nás
vnitřně uschopňuje k tomu, abychom spolu s ním (cum ipso) plnili
Otovou vůli. Imperativ se zakládá na indikaci dvojího předmětu:
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milovat jeho syny v sobě a v něm (srov. Jan 5, 1n.); klanět se Bohu
v duchu a v pravdě (srov. Jan 4, 23). Kristův život je současně jednání i bohopocta. Pro křesťany představuje tato jednota absolutní
normu. Na tom můžeme spolupracovat jen v postoji nekonečného
respektu (srov. Flp 2, 12) k spasitelskému dílu Boha, jehož absolutní láska nás nekonečně přesahuje a je vzhledem ke stvoření
maximálně odlišná (in maiori dissimilitudine). Liturgie je tudíž
neoddělitelná od mravního jednání.
(1014) 1.2. Křesťanský imperativ nás staví mimo problematiku autonomie a heteronomie.
a) Boží Syn zplozený Otcem je sice „někdo jiný“ (heteros),
avšak nikoli „něco odlišného“ (heteron) ve vztahu k němu. On
jako Bůh odpovídá Otci autonomním způsobem (jeho osoba
spadá vjedno s jeho vycházením, a tudíž také s jeho posláním).
Na druhé straně platí, že předpokladem lidské existence tohoto
Syna (srov. Žid 10, 5nn.; Flp 2, 5nn.) a niterným pramenem jeho
osobní aktivity (srov. Jan 4, 34 atd.) je Boží vůle a jeho souhlas
s ní, a to i tehdy, když chce bolestně zakoušet všechen odpor hříšníků vzhledem k Bohu.2
b) My jakožto tvorové zůstáváme být heteron, stáváme se
však schopnými prokazovat svou osobní svobodnou aktivitu prostřednictvím božské síly („nápoj“ se v nás stává „pramenem“ –
srov. Jan 4, 13nn., Jan 7, 38). Tu dostáváme v Synově eucharistii
skrze zrození v milosti spolu s ním v Otcově lůně a v účasti na jejich Duchu. V díle milosti Bůh jedná milostivě („zdarma“). Od nás
se požaduje pouze to, abychom jednali milostivě z lásky (a nikoli
„za něco“ – srov. Mt 10, 8; Lk 14, 12–14). „Velká odměna“ nebes
(srov. Lk 6, 23) tudíž nemůže být nic jiného nežli Láska sama.
Ve věčném Božím plánu (srov. Ef 1, 10) poslední cíl spadá
vjedno s počátečním hnutím naší svobody (interior intimo meo)
(srov. Řím 8, 15n.; 26n.).
Těm, kdo neuznávají Kristovo božství, se Kristus bude nezbytně jevit jako
lidský vzor, a křesťanská etika se tak znova vrátí k tomu, že bude heteronomní,
a to v té míře, v jaké se Kristova norma učiní prostě závaznou pro mé jednání.
Tato etika je autonomní jedině tehdy, když Kristovo jednání bude vnímáno jako
dokonalý model uskutečňování autodeterminace lidského mravního subjektu.
2
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(1015) 1.3. V síle skutečnosti našeho Božího synovství je
veškerá křesťanská aktivita uplatňováním svobody, a nikoli jejím
opakem. Pro Krista totiž veškerá tíha odpovědnosti (řecky dei „je
třeba, aby“), která na něm leží v dějinách spásy a která ho přivádí
až na kříž, je spjata s mocí, již užívá v plné svobodě zjevovat Otcovu spásonosnou vůli. Pro nás hříšníky platí, že svoboda Božích
synů na sebe často bere křižující formu, a to jak v osobních rozhodnutích, tak v kontextu církevního společenství. Jestliže vnitřní
hodnotou nařízení tohoto církevního společenství je osvobozovat
věřícího od odcizenosti hříchu a přivádět ho k jeho vlastní identitě
a k pravé svobodě, pak je možné a často také nezbytné, že se nedokonalému člověku jeví jako tvrdost a právní závazek právě tak,
jak to bylo s Otcovou vůlí pro Krista na kříži.
2. Univerzalita konkrétní normy
(1016) Norma, jíž je konkrétní Kristova existence, je osobní
a zároveň univerzální, protože v něm se Otcova láska ke světu
uskutečňuje totálním, nepřekonatelným a kompletním způsobem.
Vztahuje se na veškerou rozličnost osob a jejich mravních situací stejným způsobem, jako jsou všichni lidé ve své jedinečnosti
a svobodě zahrnuti v Kristově osobě. Ve svobodě Ducha svatého
panuje tato norma nade všemi proto, aby je uvedla do Otcova
království.
(1017) 2.1. Konkrétní Kristova existence, tedy jeho život,
utrpení, smrt a definitivní tělesné vzkříšení, do sebe pojímá
všechny morální systémy a normy. V posledním důsledku platí, že
mravní jednání křesťanů není odpovědné ničemu jinému nežli této
normě, která pro nás představuje prototyp dokonalé poslušnosti
vůči Bohu Otci. Kristova existence odstranila rozdílnost, která
oddělovala ty, kdo jsou „podřízeni zákonu“ (Židé), a ty, kdo jsou
„mimo zákon“ (pohané) (srov. 1 Kor 9, 20n.), odstranila rozdílnost
mezi otrokem a pánem, mezi mužem a ženou (srov. Gal 3, 28n.)
atd. V Kristu totiž všichni obdrželi tutéž svobodu Božích synů
a směřují ke stejnému cíli. „Nové“ přikázání Páně (srov. Jan 13,
34), které ve svém christologickém naplnění překonává přikázání
15

staré smlouvy (srov. Dt 6, 4n.), je víc než souhrn všech jednotlivých přikázání Desatera a všech jejich aplikací. Syntéza všeho, co
chce Bůh Otec, která se naplnila v Kristově osobě, má eschatologickou a nepřekonatelnou povahu. Tato syntéza je tudíž a priori
normativní pro všechny.
(1018) 2.2. Kristus, vtělené Slovo a Syn Boha Otce sám v sobě odstraňuje dualitu a distanci, které charakterizovaly starozákonní smlouvu. Ponecháme-li stranou pojem „zprostředkovatele“,
což je ten, kdo stojí mezi dvěma stranami, můžeme říci, že on je
zosobněné setkání, a právě v tom je „jediný“. „Prostředníka není
potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je přece jeden“ (Gal 3, 20).
Církev není nic jiného než plnost tohoto Jediného. Ona je „tělem“,
které on oživuje (srov. Ef 1, 22n.); je jeho „nevěsta“, neboť on s ní
tvoří „jedno jediné tělo“ (srov. Ef 5, 29) a „jednoho ducha“ (srov.
1 Kor 6, 17). Jakožto „Boží lid“ církev není mnohostí, protože „vy
všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Gal 3, 28). Jelikož Kristovo
dílo bylo vykonáno „za všechny“, život v jeho komunitě je zároveň personalizující i socializující.
(1019) 2.3. Skutečnost, že v události kříže pro nás zabezpečil
to („Pochopili jsme, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni
zemřeli ... , aby ti, kdo kteří jsou naživu, nežili už sobě, nýbrž
tomu, kdo za ně zemřel“ 2 Kor 5, 14–15), že jsme „v Kristu“, pro
nás nepředstavuje odcizení. Byli jsme totiž „přesazeni“ z „temnoty“ svého hříšného a odcizeného bytí do pravdy a svobody Božího
synovství (srov. Kol 1, 13), na jehož základě jsme byli stvořeni
(srov. Ef 1, 4n.). V síle kříže máme dar Kristova a Božího Ducha
svatého (srov. Řím 8, 9.11). V Duchu svatém jsou osoba a dílo
Ježíše Krista přítomny v každé době a jsou působné v nás stejným
způsobem, jak jsme skrze něho ustavičně přítomni v Kristu.
(1020) Toto vzájemné přebývání implikuje pro křesťana určitou vysloveně eklesiální dimenzi. Vzájemnost lásky, což je účel
nového přikázání ustanoveného Ježíšem, je předběžně včleněna
do určité apriorní skutečnosti, která je ještě hlouběji v srdci věřících, a to prostřednictvím vylití Ducha Otce i Syna, jenž je božským „My“ (srov. Řím 5, 5). To, že jako údy patříme k „jedinému
tělu“, s sebou nese na rovině církve, v níž existujeme jakožto
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osoby způsobem, který překračuje jakékoli přirovnání k nějakému
organismu, dar uvědomování si onoho „My“, které je ustaveno
svými členy. Mravní jednání křesťanů spočítá tudíž v živoucím
uskutečňování tohoto „My“. Církev je otevřena světu obdobně,
jako je Kristus otevřen vůči Otci, a představuje jeho univerzální
království (srov. 1 Kor 15, 24). Kristus a církev nevykonávají
nějakou „mediaci“, nýbrž pouze nás nechávají vstupovat do oné
bezprostřednosti, která již od samého počátku určuje uspořádání
církve a její aktivity, a to do nejmenších detailů.
3. Křesťanský smysl „zlatého pravidla“
(1021) „Zlaté pravidlo,“ které Ježíš vyslovuje v kontextu
své Horské řeči (srov. Mt 7, 12; Lk 6, 31), nemůže být chápáno
jako opakování Zákona a Proroků, nýbrž jako Boží dar, jímž je
sám Kristus a na němž se zakládá to, co mohou očekávat jedni
od druhých a co si mohou také vzájemně garantovat ti, kdo patří
ke Kristu jako jeho údy. Takto pojaté zlaté pravidlo pak překračuje
prosté lidské bratrské soužití a zahrnuje meziosobní vzájemnou
komunikaci Božího života.
(1022) 3.1. „Zlaté pravidlo“ se nachází v Matoušově evangeliu a ještě zřetelněji je vysloveno v Lukášově evangeliu v kontextu blahoslavenství, odmítnutí vyloženě distributivní spravedlnosti
a výzvy k lásce vůči nepřátelům, požadavků vyplývajících z toho,
že křesťané mají být „dokonalí“ a „milosrdní“ jako jejich nebeský
Otec. Z uvedeného důvodu platí, že dar přijatý od něho je třeba
vnímat jako něco, co zahrnuje to, co může Kristův úd očekávat od
druhých, i to, co tento Kristův úd musí ze své strany garantovat
ostatním. Tím se opětně potvrzuje, že cíl „zákona“ i obecného
„lidského bratrství“ (srov. Řím 10, 4) je v Kristu.
(1023) 3.2. Již „Zákon“ byl nikoli prostým výrazem lidského
bratrského soužití, nýbrž vyjádřením věrnosti Boha spasitele, jenž
si přál uzavřít smlouvu se svým lidem (srov. teze 6). „Proroci“
však předpověděli naplnění Zákona, což bylo umožněno až tehdy,
když Bůh zrušil jakoukoli heteronomii a skrze svého Ducha vepsal svůj zákon do srdce lidí (srov. Jer 31, 33; Ez 36, 26n.).
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(1024) 3.3. Z křesťanského hlediska platí, že žádná etika,
a to ani osobní, ani sociální, nesmí odhlížet od slova Boha, jenž
jedná a uděluje své dary. Má-li být mravně platný, dialog mezi lidmi předpokládá jako základ možnosti své existence „dialog“ mezi
Bohem a lidstvem, ať už si to člověk uvědomuje, nebo nikoliv.
Z opačného úhlu pohledu zase platí, že vztah k Bohu zcela evidentně odkazuje na hlubší dialog mezi židem a pohanem, pánem
a otrokem, mužem a ženou, rodiči a dětmi, bohatými a chudými
atd.
(1025) Proto platí, že každá křesťanská etika má formu kříže,
který má svou vertikálu a svou horizontálu. Tato forma „má“ také
svůj konkrétní obsah, od něhož se nesmí nikdy odhlížet, totiž Ukřižovaného, který spojuje Boha a lidi. On je přítomen jako jediná
norma v každém partikulárním vztahu i v každé situaci. „Všechno
je mi dovoleno“ (1 Kor 6, 12; srov. Řím 14–15) za předpokladu,
že si uvědomuji, že má svoboda vyplývá z příslušnosti ke Kristu
(srov. 1 Kor 6, 19; 1 Kor 3, 21–23).
4. Hřích
(1026) Tam, kde láska Boží „dospěla až na samu mez“,
lidské provinění se prezentuje jako hřích. Základní dispozicí, již
hřích vyjadřuje, je smýšlení stavějící se do protikladu k Bohu.
(1027) 4.1. V důsledku toho, že tato norma je jediná, konkrétní a osobní, platí, že každá mravní vina se ať chtěně, nebo
nechtěně vztahuje ke Kristu, a proto člověka činí zodpovědným
ve vztahu k Kristu, jenž ji musí snášet na kříži. To, že křesťan je
ve svém mravním jednání v blízkosti principu božské svatosti,
jenž ho oživuje jakožto úd Kristova těla, znamená, že přestupek
proti prostému „zákonu“ (podle hebrejské koncepce) nebo proti
čiré „ideji“ (podle řecké koncepce) se stává hříchem. Svatost Ducha svatého v Kristově církvi usvědčuje svět z hříchu (srov. Jan
16, 8–11). Na tomto světě máme účast i my. „Říkáme-li, že jsme
nezhřešili, děláme z něho [z Boha] lháře“ (1 Jan 1, 10).
(1028) 4.2. Přítomnost absolutní Boží lásky ve světě dodává
„ne“ provinivšího se člověka další rozměr démonického „ne“,
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které je ještě negativnější, než člověk dokáže chápat, a které ho
stahuje do propasti anti-křesťanství.3 Každý křesťan se musí za
pomoci „zbroje Boží“ (srov. Ef 6, 11) proti tomu postavit a podílet
se na zápolení celé Kristovy církve. Zmíněný démonický prvek se
projevuje zejména v naduté gnózi bez lásky, která se nadýmá kvůli
sobě samé a která je stejně rozšířená jako láska (agapé) podřízená
Bohu (srov. Gn 3, 5). Tato gnóze se vypíná místo toho, aby budovala stejně jako láska (srov. 1 Kor 8, 1; 13, 4). Jelikož tato gnóze
odmítá brát na zřetel konkrétní a personální normu, vnímá hřích
jenom jako prostého nedodržování zákona nebo ideje, a tak se snaží stále více odstranit vědomí viny, přičemž využívá psychologie,
sociologie atd.
(1029) 4.3. Charakteristika opozice vůči Kristu, která přísluší každému hříchu, napadá přímo samo centrum osobní normy,
probodává srdce Ukřižovaného, jenž ve světě konkretizuje trojiční
lásku, která se nám nabízí. Skutečnost, že Ukřižovaný na sebe vzal
hřích, zůstává čirým tajemstvím víry, a proto žádná filosofie není
schopna dokázat „nutnost“ nebo „nemožnost“ tohoto mystéria.
Právě proto je soud nad každým hříchem vyhrazen probodenému Synovi člověka, do jehož rukou Otec svěřil veškerý soud
(srov. Jan 5, 22) a k němuž každý vzhlíží (srov. Jan 19, 37; Zj
1, 7). Platí tedy, že nemáme soudit (srov. Mt 7, 1).
STAROZÁKONNÍ PRVKY BUDOUCÍ SYNTÉZY
5. Zaslíbení (Abrahám)
(1030) Mravní subjekt se ustanovuje Božím povoláním a poslušností vůči tomuto povolání (srov. Žid 11, 8).
(1031) 5.1. Po tomto úkonu poslušnosti se vyjevuje smysl
povolání jako neomezené a univerzální zaslíbení („všechny čeledi
země“), které se však shrnuje a koncentruje v jednotlivém („jeho
potomku“ – Gal 3, 16). Jméno, které se dává tomu, kdo je poslušViz šelmy z knihy Zjevení a také to, co Pavel tvrdí o kosmických mocnostech.
Srov. také 1 Jan atd.
3
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ný, je jménem jeho poslání (srov. Gn 17, 1–8). Jelikož zaslíbení
a jeho naplnění vyplývají z Boha, Abrahám se cítí být obdařený
nadpřirozenou plodností.
(1032) 5.2. Touto poslušností je víra v Boha, která je tudíž
platnou odpovědí (srov. Gn 15, 5), která se netýká pouze ducha,
ale také těla (srov. Gn 17, 13). Abrahám proto musí dospět až k tomu, že Bohu navrací plod, jejž obdržel na základě milosti (srov.
Gn 22).
(1033) 5.3. Abrahám se dostává do stavu poslušnosti, která
s pohledem upřeným k nedostupným hvězdám zůstává v očekávání zaslíbení.
(1034) 5.3.1. Každá biblická etika se zakládá na osobním
povolání ze strany Boha a na odpovědi víry, kterou mu člověk dá.
Bůh se zjevuje jako ten, kdo je věrný, pravdivý, spravedlivý, milosrdný a pod jinými vyjádřeními jeho jména. Na základě tohoto
Božího jména je pak stanovováno jméno člověka, který odpovídá,
a tak je stanovena jednou provždy jeho osobovost. Povolání vyděluje subjekt kvůli setkání s Bohem. Abrahám musí opustit svůj
kmen i svou zemi a dát se k dispozici povolání („Tu jsem“ – srov.
Gn 22, 1), dostává poslání, které se pro něho stává imperativní
normou. V situaci, která ho uvádí výlučně do dialogu s Bohem,
se Abrahám stává výlučně díky svému poslání zakladatelem komunity. Podle biblického myšlení platí, že všechny zákony, které
upravují vztahy této komunity, závisejí na ustavujícím jednání
zakladatele nebo prostředníka ve vztahu k Bohu nebo na jednání
samotného Boha (srov. Ex 22, 20; 23, 9; Dt 5, 14n.; 15, 12–18; 16,
11n.; 24, 17n.).
Ustavujícím jednáním Boha je milost darovaná bez odměřování, na kterou člověk nemá žádný nárok a která řídí celé jednání
člověka (podobenství o nevěrném služebníkovi – srov. Mt 18,
21).
Ve Starém zákoně je kvantitativní otevřenost Abrahámova
požehnání postupně stále jasněji chápána tak, že je zaměřena
k mesiášskému naplnění. Tak otevřenost vůči „národům“ (srov.
Gal 3, 14) nastává ve sjednocení kolem Ježíše Krista a v síle daru
Ducha, jehož dostávají ti, kdo uvěří.
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(1035) 5.3.2. Mravní subjekt je ve všech svých rozměrech
uchopen „Smlouvou“ založenou na povolání a na odpovědi víry
(srov. Gn 15, 18 atd.), a to v riziku důvěřivé víry i v těle a jeho
mohutnostech („Tak bude má smlouva pro znamení na vašem
těle smlouvou věčnou“ Gn 17, 13). Izák zrozený na základě zásahu Boží moci musí být uchráněn jakéhokoli pokušení, již by
mohl podstupovat jeho otec, když o něm musí rozhodovat. Proto
Bůh chce, aby mu byl Izák navrácen. Jestliže již víra neplodného
člověka byla vírou v Boha, „který dává život mrtvým a povolává
k bytí to, co nebylo“ (Řím 4, 17), pak víra otce, který vrací syna
zaslíbení, je potenciálně víra ve vzkříšení: „Počítal s tím, že Bůh
je mocen vzkřísit i mrtvé“ (Žid 11, 19).
(1036) 5.3.3. Abrahámova existence (pročež i existence celého Starého zákona a samozřejmě doby mojžíšovského zákona)
nemůže být nic jiného nežli přilnutí vírou k Bohu, je však vyloučeno, že by se Boží zaslíbení proměnilo ve skutečnost. Lid staré
smlouvy nemůže nic jiného, nežli „očekávat“ (srov. Žid 11, 10)
a žít v hledání (srov. Žid 11, 10). Tato stará smlouva nemohla
spočívat v ničem větším než v onom „zdáli zahlížet a zdravit“
a v onom uznávat se za „cizince a poutníky na této zemi“ (srov.
Žid 11, 13–14). Tento postoj vytrvalosti v nemožnosti dospět
k cíli, zasloužil otcům „dobré svědectví“ od Boha (martyréthentes, srov. Žid 11, 39). To je důležité vzhledem k tomu, co mělo
přijít.
6. Zákon
(1037) Dar zákona na Sinaji překonává zaslíbení daná Abrahámovi, protože v tomto daru se výslovně vyjadřuje, byť jenom
provizorně, shora a zvenku, vnitřní zaměření Boha prohlubovat
odpověď na smlouvu: „Já jsem svatý, a proto je třeba, abyste i vy
byli svatí.“ Toto „je třeba“ nachází svůj poslední základ v bytí samotného Boha a obrací se na vnitřní ochotu člověka. Možnost odpovědět na tento požadavek závisí na absolutní pravdivosti Boha,
jenž předložil svou Smlouvu (srov. Řím 7, 12). Nicméně pravdivosti Boha ze strany člověka ještě neodpovídá stejně absolutní
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opravdovost. Tato pravdivost se nenachází jinde nežli v zaslíbení
daném Abrahámovi, kteréžto zaslíbení se znovu a výslovněji projevuje v prorockých zaslíbeních.
(1038) 6.1. Zákon přichází v druhé etapě a neruší souhrn zaslíbení (srov. Řím 7; Gal 3), a proto ho můžeme chápat jedině jako
detailnější vyjádření postoje očekávání ve víře. Zákon z určitého
hlediska vrhá světlo na chování „spravedlivého člověka“ před Bohem. Toto chování odpovídá bezpochyby základním strukturám
lidského bytí („přirozené právo“), a to proto, že Bůh, jenž daruje
milost, je zároveň Stvořitelem. Nicméně motiv správného jednání
se nenachází v člověku, nýbrž v hlubším zjevení svatosti Boha,
jenž je věrný své smlouvě. Z uvedených důvodů se rozhodně
nejedná o nějakou „iniciaci“ Boží, jak to pojímali Řekové, nýbrž
o odpověď na jednání Boha ve „velkých událostech“, které On
naplňuje ve prospěch Izraele. Zatímco adekvátní odpověď zůstává
stále předmětem zaslíbení, zákon si uchovává dialektický charakter v tom smyslu, jak to popisuje Pavel. Ačkoli je zákon sám
v sobě dobrý, uvádí však člověka do přestoupení, a právě v tomto
smyslu hraje pozitivní i negativní roli „vychovatele“, který přivádí
ke Kristu.
(1039) 6.2. Z Božího hlediska platí, že prvek předpisovaný
zákonem je nabídka, která člověka vybízí k životu v Boží blízkosti ve shodě se Smlouvou. Nicméně tato milostivá nabídka není
nic jiného nežli první akt spásného působení, které se naplní až
v Kristu. Tento akt zjevuje v očekávání [naplnění v Kristu] to,
jak má přesně vypadat odpověď člověka (pozitivní aspekt), i to,
že tato jeho odpověď je nepřiměřená (negativní aspekt). Po daru
zákona stejně jako před ním platí, že odpověď zůstává předmětem
zaslíbení.
(1040) Takto zahájené Boží působení, které by mělo být
prostě přijímáno v trpělivosti víry, jež je plná naděje, se ale stává
pro člověka nesnesitelným utrpením, a proto se člověk v průběhu
dějin snažil vyloučit zmíněnou situaci dvěma způsoby:
(1041) 6.2.a) V první řadě se člověk snažil postavit zákon
na rovinu čiré abstrakce, a tak si přisvojit místo, které patří živému Bohu. Když se snaží zachovávat úzkostlivě abstraktní literu,
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farizej se domnívá, že dokáže realizovat tuto neuskutečnitelnou
odpověď. Z této konstrukce abstraktní formální povinnosti pak
vycházejí četné etické systémy: kupříkladu novokantovský systém, který stanovuje určitý „ceník“ nebo určité „absolutní hodnoty“; dále pak strukturalistická a fenomenologická etika (Scheler).
Všechny tyto systémy v posledním důsledku směřují k tomu,
aby z člověka učinily zákonodárce pro sebe samotného, neboť je
v ideálním smyslu autonomním subjektem, který se sám limituje
proto, aby se mohl realizovat. Prvky těchto systémů se nacházejí
již v Kantově etickém formalismu.
(1042) 6.2.b) Druhá tendence naproti tomu oslabila zákon
natolik, že ho odcizila pohybu zaslíbení a naděje. Jelikož zákon je
něco uloženého zvenku, co prohlašuje v nitru člověka jeho provinilost (Kafka), nemůže vycházet od věrného a milosrdného Boha,
nýbrž výhradně od tyranského demiurga (odtud vzchází aliance
Ernsta Blocha s gnózí; srovnej také Freudovo super-ego). Z uvedených důvodů se zdá, že takto pojímaný zákon je nutno překonat
jako iluzi minulosti, a to v síle naděje zaměřené k budoucnosti, již
člověk čerpá ze své vlastní autonomie.
(1043) 6.2.c) Tyto dvě únikové cesty se slévají v „dialektickém materialismu“, který identifikuje zákon s dialektickým
pohybem dějin a který má zato, že tímto způsobem je možno
zákon překonat. Marx ví, že očekávané smíření nelze dosáhnout
skrze negativní potlačení zákona („komunismus“), nýbrž výlučně
prostřednictvím pozitivního humanismu, jenž dovoluje identifikovat zákon s onou spontaneitou svobody, která by mohla odpovídat
ateistickému modelu v Jer 31 a Ez 36. Jelikož starozákonní etika
má vzhledem ke křesťanské etice „posledních dob“ pouze provizorní charakter, transcendentní smíření v ní zůstává (podobně
jako ve formách odcizení, jichž nabývá v moderní epoše) zejména
na rovině imanentního a politického „osvobození“. Jeho podmětem je na prvním místě lid nebo lidská kolektivita, nikoli však
osoba, jejíž nenahraditelnost nebude ozřejmena nikde jinde nežli
v Kristu.
(1044) 6.3. Tam, kde se vytratí křesťanská víra v naplnění
zaslíbení v Kristu, jsou dějiny ovládány nikoli na prvním místě
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fragmentárními etikami, které jsou Bibli cizí, nýbrž spíše etikami
starozákonního ražení, jež jsou velmi blízké křesťanství. Důvod
spočívá v tom, že křesťanské naplnění je přítomno ve vědomí
lidstva v podobě absolutizujících deformací, a to ať už se jedná
o zákon, nebo o proroctví.
FRAGMENTY MIMOBIBLICKÉ ETIKY
7. Svědomí
(1045) 7.1. Člověk nahlížený mimo prostor Bible se probouzí k teoreticko-praktickému vědomí sebe samého díky svobodné
a láskyplné výzvě svého bližního. Když na ni odpoví, dospívá
v cogito-sum ke dvěma neodlučitelným skutečnostem. Bytí v sobě se mu zjevuje ve svém aspektu pravdy a dobra a umožňuje
mu svobodný přístup ke svým hlubinám. Člověk odhaluje rovněž
charakter mezilidského společenství, jímž je poznamenána jeho
svoboda.4
(1046) 7.2. Člověk je charakterizován určitým zaměřením
(synderesis, prvopočáteční svědomí), které nepodmíněně („necessitas naturalis inclinationis“)5 tíhne k transcendentnímu dobru. Také ve smyslových vrstvách člověkova bytí, které jsou cele
ovládány a proniknuty duchem, existují určité inklinace k tomuto
dobru. Ani skutečnost, že prvopočáteční osvícení se zatemní, ani
přitažlivost dober, které působí na člověka bezprostředně, konečně ani to, když kvůli hříchu dojde k zatemnění milostivosti tohoto
Dobra, nemohou zamezit skrytému nasměrování člověka k jeho
světlu. Proto také Pavel může říci, že i pohané budou souzeni
Bohem skrze Ježíše Krista podle evangelia, které hlásá (srov. Řím
2, 16).
(1047) 7.3. Abstraktní formulace v mezích „přirozeného zákona,“ které orientují člověka k dobru (například formulace meSrov. H. VERWEYEN, Ontologische Vorausetzungen des Glaubenaktes, Patmos
Verlag, Düsseldorf 1969.
5
Srov. AUGUSTIN Z HIPPO, De veritate, 22, 5.
4
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zilidského společenství jako „kategorického imperativu“), patří
do odvozeného řádu, a mají tudíž charakter prosté výzvy.
(1048) Ad 7.1. Interpelován jiným, člověk se probouzí ke
cogito-sum a k identitě, která se na jedné straně vynořuje před ním
samým a na straně druhé je před totální skutečností. Nicméně tato
identita jakožto probuzená je zakoušena jakožto nikoli absolutní,
neboť je přijatá. V otevřenosti transcendenci se odhalují tři věci:
a) „darovanost bytí“ absolutní identity mezi Duchem a Bytím, pročež absolutní vlastnění sebe dává člověku určitý podíl na
této identitě (a toto absolutno „nazýváme Bohem, qui interius docet, in quantum huiusmodi lumen animae infundit“ – který vnitřně
učí, nakolik tento druh světla vlévá do duše);6
b) v probuzení k této skutečnosti, která se daruje, se odhaluje rozdílnost mezi absolutní svobodou a svobodou přijatou, a to
jako požadavek mající člověka k tomu, aby svobodně odpověděl
na absolutní dar;
c) do transcendentální nerozlišenosti, která na počátku propojovala výzvu absolutna s výzvou ze strany bližního, se uvádí
určitá diferenciace, a to v důsledku aposteriorní zkušenosti, která
nám říká, že také bližní je bytím, které bylo probuzeno. Navzdory
tomuto rozlišení ale platí dál, že obě tyto prapůvodní inklinace
jsou neoddělitelné.
(1049) Ad 7.2. Jako v původní identitě mezi Bytím a jeho
vnitřním světlem (jakožto pravé absolutno je dobré, a tudíž fascinosum: krásné) svoboda jakožto schopnost rozhodovat o sobě
a milost jako darovaná účast (diffusivum sui) nejsou oddělené, tak
také v probuzené a odvozené identitě svoboda a tíhnutí k základnímu dobru jsou neodlučitelné. Aktivní přitažlivost nepodmíněného dobra dodává úkonu svobody, která odpovídá, určitý moment
„pasivity“, jenž ale není v rozporu s jeho spontánnosti.7
(1050) Toto tíhnutí, které otvírá ducha přesvědčivé síle dobra
prostě (simpliciter), proniká celým člověkem, což se týká také
TOMÁŠ AKVINSKÝ, De anima, 5 ad 6.
Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, I, 80, 2; 105, 4; De veritate, 25, 1;
22, 13, 4.
6
7
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jeho smyslovosti, jež je formována duchem. Nicméně smyslovost,
jelikož není totožná s celistvostí lidství, není zasažena projevem
dobra jako takového, a proto se zastavuje u partikulárních dober.
Typický mravní úkon, jejž člověk musí naplňovat, spočívá v integrálním zmravnění celého svého duchovně tělesného bytí (ethizesthai). Výsledek tohoto úsilí se nazývá ctnost. To je pravdivé natolik, nakolik výzva ze strany bližního ukládá každému člověku, aby
svou vlastní svobodu viděl vymezenu určitými determinacemi, jež
příslušejí jiným svobodám, které nejsou méně inkarnované, nežli
je ta jeho vlastní, a proto jim někdy musí klást limity. Vnitřní světlo pokaždé prochází materiální mediací a v posledním důsledku jí
dává účast na vyzařování Dobra.
(1051) Prvopočáteční otevřenost mezi základem cogito-sum
a prazákladním Dobrem (nebo průzračnost Božího obrazu ve vztahu ke svému archetypu) se neudrží trvale v aktuální stavu. Nicméně v paměti přetrvává „tanquam nota artificis operi suo impressa
(jako znamení, které původce vtiskuje svému dílu).“8 Připouští-li
se, že tato otevřenost spolupracovala na určení prvního projevení
se ducha sobě samému, pak nemůže být kompletně vymazána
z paměti, a to i v případě, že se opouští dobro kvůli partikulárním
cílům, které spočívají v požitku nebo ve vlastních zájmech. Tato
prapůvodní otevřenost kromě toho představuje alespoň transcendentální předzvědění toho, co je určité zjevení, a tak představuje
místo, na něž jako na něco, co existuje od počátku celého lidstva,
se odvolává „pozitivní“ zjevení jak Starého, tak Nového zákona.
Když se ale toto zjevení představuje v aposteriorní podobě v dějinách, nesmí se zapomenout na to, že transcendentálně dialogická
výzva bližního má prvořadý charakter právě tak, jako výzva Dobra jako takového.
(1052) Jaký rozsah a míru jasnosti bude mít určité „pozitivní“ zjevení tohoto druhu mimo biblickou oblast, to závisí výlučně
na vnitřním Učiteli, jenž, podle svatého Pavla, zaměřuje i srdce
pohanů k normě, která se stala dostatečně zřejmou v daru, jejž
ze sebe činí Bůh v Ježíši Kristu.
8

R. DESCARTES, Méditation III, ed. CH. ADAM – P. TANNERY, VII, 51.
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(1053) Ad 7.3 V průběhu času, v němž je zatemněno originální osvícení Dobra, která se projevuje jako milost za účelem
obdržet svobodnou odpověď ze strany subjektu, jenž je uznalý
kvůli daru svého bytí, nastupuje napomínající role direktivní
normy. Tato direktivní norma jako taková však ani nenahrazuje,
ani nepředstavuje Dobro samo, nýbrž pouze vyvolává vzpomínku
na ně. Pro ty nejdůležitější situace vtěleného a sociálního ducha
se tato vzpomínka projevuje jako „přirozený zákon.“ Ten se rozhodně nesmí divinizovat, ale musí se mu ponechat jeho esenciálně
relativní charakteristika. Tak se nestane rigidní normou, ale bude
poukazovat na živoucí charakter Dobra a daru, jež toto Dobro činí
ze sebe samého.
(1054) Tato konstatování platí rovněž pro Kantův kategorický imperativ, který je kvůli svému formalismu nucen stavět
do opozice abstraktní „povinnost“ vzhledem k smyslovým inklinacím, zatímco ve skutečnosti je třeba ukázat zásadní převahu „inklinace“ celé osoby vůči absolutnímu Dobru nad partikulárními
inklinacemi, které se vůči této základní inklinaci stavějí do opozice. To, co si člověk přivlastňuje v přítomnosti absolutní normy
(viz stoický výraz: oikeiósis) spadá v jedno s odevzdáním sebe
božskému Dobru a dobru mezilidského společenství.
8. Předbiblický řád přirozenosti
(1055) Když není k dispozici sebezjevení svobodného
a osobního Boha, člověk hledá svou orientaci vzhledem k mravnímu uspořádání svého života v kosmickém řádu, jejž ho obklopuje.
Jelikož dluží svůj život souhrnu kosmických zákonů, je snadno
pochopitelné, že dominace prapůvodu a božství se u něho směšuje
s dominiem přírody. Takováto teo-kosmologická etika se rozplývá
v okamžiku, kdy na scénu dějin vstoupuje biblická událost.
(1056) 8.1. Určitá před-biblická etika, která odvozuje svou
orientaci od fysis, může být zaměřena k dobru vhodnému pro
lidskou přirozenost (honestum), a to podle analogie s dobrem
přírodních tvorů. Toto lidské dobro bude vepsáno do rámce celkového řádu světa. Nakolik se v tomto kosmickém řádu projevuje
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absolutní hodnota, natolik zmíněný řád otvírá určité pole pro
spořádané mravní jednání, nicméně kvůli svému pozemskému
a konečnému charakteru neumožňuje svobodě rozhodování, aby
se plně rozvinula. Motivace úkonů jsou z jedné strany politické,
a to v měřítku menší nebo větší obce, a z druhé strany individualistické a intelektualistické, a to v té míře, v jaké se teorie a znalost
zákonitostí, jež řídí rytmus kosmu, představují jako hodnoty, o něž
je třeba přednostně usilovat.
(1057) 8.2. S příchodem biblické skutečnosti člověk je vybaven od svobodného Boha, jenž se radikálně odlišuje od stvořené
přírody, svobodou, která již nemůže přebírat své modely jednání
od přírody, jež je pod člověkem. Jestliže se tato svoboda nechce
uznávat za dlužnici Boha milosti, bude nezbytně hledat svůj základ v sobě samotné, a tak bude chápat mravní jednání tak, že si
sama dává své zákony. Tato svoboda to bude nejprve moci činit
jako rekapitulaci světa vnímaného jako vzor (srov. Spinoza, Goethe, Hegel), aby pak nechala toto předběžné stadium padnout
(srov. Feuerbach, Nietzsche).
(1058) 8.3. Tato evoluce je nezvratná. Ačkoli existuje
tendence (srov. výše 6.3) přivést křesťanskou etiku k jejím přípravným biblickým stadiím, je na druhé straně možné odhalovat
vyzařování křesťanského světla v mimobiblických náboženstvích
a etikách (srov. například důraz na sociální prvky v Indii: Thákur,
Gandhí). Rozlišování mezi existenciálním poznáním a výslovným
dogmatickým poznáním znovu odkazuje na napomenutí: „Nesuďte!“ (srov. Mt 7, 1).
9. Post-křesťanská antropologická etika
(1059) Určitá post-křesťanská, avšak nikoli křesťanská etika
nemůže hledat základ jinde nežli v dialogické relaci mezi lidskými
svobodami (Já-Ty; Já-My). V tomto případě díkůvzdání adresované Bohu, vůči němuž se uznáváme jako dlužníci za své bytí, již
není základním a trvalým rozhodnutím svobodné osoby. Vzájemné uznávání se mezi odlišnými osobami již je tudíž pouze něco
sekundárního, je to úkon, který má relativní hodnotu. Limity, které
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si vzájemně kladou subjekty vybavené neomezenou svobodou, se
budou jevit jako cosi zvenku vnuceného. Syntéza mezi realizací
jedince a realizací společnosti se stává něčím nemožným.
(1060) 9.1. To, co zůstává jako post-křesťanská „přirozenost“ nebo „struktura“ lidské existence, je vzájemnost svobod,
každá z nichž se výlučně vzhlíží s údivem v sobě samé a podivuje
se rozměru své odpovědi, kterou poměřuje výzvou, s níž se na
ni obrací ten druhý. Zdálo by se, že takovým způsobem dochází
k opětnému nalezení a dosažení „zlatého pravidla“, které se zmiňuje v evangeliu. Nicméně interpelovaná svoboda se nemůže rozpoznávat výlučně tím způsobem, jako by byla dlužnicí jiné čistě
lidské svobodě, a to za cenu bytí, svobodě, která je v posledním
důsledku heteronomní. Vylučuje se povolání Boží, které zakládá
obě svobody, o něž v tomto případě jde. Proto vzájemná směna
a vzájemné vydání se zůstávají v omezenosti a ve vypočítavosti.
Jinak řečeno, subjekty zůstávají neprostupné jeden vedle druhého
na způsob monád.
(1061) 9.2. Tak zvané „humánní“ vědy mohou přinášet užitečné partikulární poznatky, které se týkají fenoménu lidské existence, nicméně nevyřeší základní aporii lidského bratrství.
(1062) 9.3. Antropologická aporie nachází svůj vrchol ve
smrti jedince, která definitivně znemožňuje syntézu mezi jeho
osobním naplněním a jeho společenskou integrací. Části významu, které jsou jasně rozlišitelné, zůstávají bez vzájemné vazby.
Právě toto činí nemožným rozvíjení určité vnitrosvětské
etiky, která by měla svou evidenci v sobě samé. Tváří v tvář
ne-smyslu, který charakterizuje smrt, a proto také život, jenž
ke smrti směřuje, člověk může odvrhnout své přilnutí k jakýmkoli
etickým zákonům.
Hodnoty osobní realizace a sociální integrace se propojují
výlučně v Kristově vzkříšení, což je předzvěst naplnění individua
i církevního společenství a skrze ně také světa. Právě tímto způsobem Bůh může být „všechno ve všem,“ aniž by při tom likvidoval
svět.
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Čtyři teze Hanse Heinze Schürmanna9

1. PROBLÉM
(1063) 1. Druhý vatikánský koncil „poskytl věřícím bohatěji
prostřený stůl Božího slova“ a dokořán otevřel přístup k Písmu
svatému.10 V souvislosti s tím koncil chtěl, aby kněží v homiliích
„na základě posvátných textů vykládali tajemství víry a pravidla
křesťanského života.“11 Vyvstává nicméně potíž spočívající v otázce, zda se Starém zákoně,12 a dokonce i v Novém zákoně nesetkáváme s mravními úsudky, které jsou podmíněny a determinovány
epochou, v níž tyto knihy vznikly? Opravňuje nás to k obecnému
tvrzení, které se dnes často ozývá, že by bylo třeba otevřít otázku týkající se závazného charakteru všech hodnotových soudů
a všech direktiv v Písmu svatém, neboť to všechno je podmíněno
dobou sepsání? Nebylo by záhodno připustit alespoň to, že mravní
učení týkající se partikulárních záležitostí by se nemělo předkládat
jako trvalá hodnota, právě kvůli tomu, že závisejí na určité epoše?
Měl by tedy lidský rozum být posledním kritériem pro posuzování biblických hodnotových soudů a nařízení? Hodnotové soudy
a nařízení v Písmu svatém by si nemohly nárokovat, že v sobě
samých mají nějakou trvalou hodnotu a každopádně také nějakou
normativní hodnotu? Zavazovaly by křesťany nějaké jiné epochy
výlučně na rovině paradigmatu nebo „modelů jednání“?
(1064) 2. Ačkoli starozákonní knihy si jakožto inspirované
texty „zachovávají trvalou hodnotu“13 a ačkoli Bůh ve své moudrosti chtěl, aby „nová smlouva byla skryta ve staré a aby stará byla
vysvětlena v nové,“14 my se ze své strany na následujících řádcích
9
10
11
12
13
14

Text byl schválen CTI v „obecné rovině“.
Srov. SC, čl. 51; DV, čl. 22.
Srov. SC, čl. 52; DV, čl. 24.
Srov. DV, čl. 15.
Srov. DV, čl. 14; srov. Řím 15, 4.
AUGUSTIN Z HIPPO, Quaestiones in Heptateuchum, 2, 73, PL, 34, 623.
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omezíme své úvahy na novozákonní spisy. Platí totiž, že „knihy
Starého zákona převzaté jako celek do hlásání evangelia nabývají
a ukazují svůj plný smysl v Novém zákoně.“15 Z toho vyplývá,
že problém závazného charakteru biblických hodnotových soudů
a nařízení se týká především novozákonních spisů.
(1065) Otázka ohledně povahy závaznosti spjaté s hodnotovými novozákonními soudy a předpisy závisí na hermeneutice,
která se aplikuje v morální teologii. Do hry ale vstupuje také
exegetický problém, týkající se typu a stupně závaznosti, které si
tyto novozákonní předpisy nárokují pro sebe samotné. My se tedy
pokusíme zcela specifickým způsobem studovat zejména pavlovské hodnotové soudy a předpisy, neboť tato morální problematika
se odráží přednostně v Corpus paulinum. Dlužno podotknout, že
navzdory překvapující rozličnosti (například mezi Pavlem, Janem,
Matoušem, Jakubem atd.), novozákonní spisy vykazují jedinečné
souznění v oblasti morálky.
(1066) 3. Pokud se jedná o hodnotové soudy a nařízení v oblasti morálky, novozákonní spisy si mohou nárokovat jedinečnou
hodnotu, neboť v nich krystalizuje mravní úsudek prvotní církve.
Tato „rodící“ se církev je ještě přítomna pramenům zjevení a působí v ní zcela jedinečně Duch oslaveného Pána. Z uvedeného
důvodu platí, že skutky a slova Pána Ježíše, což je poslední kritérium mravního závazku, se mohly projevovat jedinečně platným
způsobem v hodnotových soudech a v nařízeních formulovaných
v Duchu a s autoritou z apoštolovy strany i ze strany ostatních
„duchovních“ prvotní církve a v paradosis i v parathéké prvních
křesťanských komunit jakožto bezprostřední kritéria jednání.
(1067) Povaha a způsob obligatorního charakteru, který je
nepochybně analogický, těchto dvou kritérií, na nichž se zakládají mravní předpisy Nového zákona (srov. 1 Kor 1, 10.15 a 7,
12.40), jakož i různé hodnotové soudy a různé směrnice, které se
zakládají na výše uvedených dvou kritériích (tedy různé mravní
předpisy a pareneze), budou krátce formulovány ve stručných tezích, které následují. Nicméně je třeba mít na paměti, že novozá15

DV, čl. 16.
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konní odůvodnění zde mohou být předložena jenom velmi stručně
a prostřednictvím narážek a že určitý schematismus klasifikace je
nevyhnutelný.

2. JEŽÍŠOVO JEDNÁNÍ A JEHO SLOVO JAKO POSLEDNÍ KRITÉRIUM ÚSUDKU
NA POLI MORÁLKY

(1068) 4. Pro autory knih Nového zákona má Ježíšovo jednání a jeho slovo hodnotu normativního kritéria úsudku a nejvyšší
mravní normy, a to jakožto „Kristův zákon“ (ennomos) (srov.
Gal 6, 2; 1 Kor 9, 21) „vepsaný do srdce věřících“ (srov. Žid 10,
16). Kromě toho platí, že pro pisatele Nového zákona nařízení,
která Ježíš dal v předvelikonoční etapě, mají rozhodující hodnotu
v kontextu napodobování příkladu, který poskytnul pozemský Ježíš a ještě více sám preexistující Boží Syn.
Teze 1. Ježíšovo jednání je příklad a kritérium lásky, která
slouží a daruje se
(1069) 5. Již v synoptických evangeliích Ježíšův „příchod“,
jeho život a jeho jednání jsou pojímány jako služba (srov. Lk 22,
27nn.), která dosahuje svého vrcholu ve smrti (srov. Mk 10, 25).
V před-pavlovském a pavlovském stadiu je tato láska popisována
v termínech kenóze, a to jako láska, která se naplňuje v Synově
vtělení a v jeho smrti na kříži (srov. Flp 2, 6nn.; 2 Kor 8, 9). V janovském pohledu tato láska dosahuje „naplnění“ (srov. Jan 19,
28–30) v „sestupu“ Syna člověka ve vtělení a ve smrti (srov. Jan
6, 41nn.; 6, 48–51 atd.), v očišťujícím sebedarování na kříži (srov.
Jan 13, 1–11). Tato láska tudíž představuje nejvznešenější Ježíšovo „dílo“ (srov. Jan 17, 4; 4, 34). Ježíšovo počínání je tedy nakonec charakterizováno jako láska, která slouží a nabízí se „za nás“
a která zviditelňuje Boží lásku (srov. Řím 5, 8; 8, 31nn.; Jan 3,
16; 1 Jan 4, 9). Celek mravního jednání věřících se proto zásadně
shrnuje v přijetí a v napodobování této božské lásky. Jedná se tedy
o život s Kristem a v Kristu.
32

(1070) 5.a) V novozákonních spisech, zejména v pavlovských a janovských, požadavek lásky těží svou motivaci a zároveň
také svůj originální charakter, svůj radikalismus, který člověka
vybízí k ustavičnému sebepřekonání, a možná i svůj specifický obsah ze Synova chování, tedy z toho, že Syn se zříká sebe samého
(Pavel), nebo jinými slovy že „sestupuje“ (Jan). Tato láska, která
se daruje lidské existenci a smrti, představuje a zviditelňuje lásku
Boží. Tento rys je pro novozákonní morálku ještě charakterističtější nežli to platí pro její eschatologické zaměření.
(1071) 5.b) Následování Ježíše a jeho napodobování, „přidružení se“ ke vtělenému a ukřižovanému Synovi a život pokřtěného v Kristu determinují specifickým způsobem konkrétní
mravní jednání věřícího ve vztahu ke světu.
Teze 2. Ježíšovo slovo je poslední mravní norma
(1072) 6. Slova Páně vyjadřují Ježíšovo láskyplné chování,
chování toho, který přišel a byl ukřižován. Východiskem interpretace těchto jeho výroků musí být jeho osoba. Tak jsou tyto výroky vnímány ve světle velikonočního tajemství, „připomínány“
v Duchu (srov. Jan 14, 26) a představují poslední normu mravního
chování věřících (srov. 1 Kor 1, 10–25).
(1073) 6.a) Určitá Ježíšova slova se podle jejich samotného
literárního druhu nepředkládají ve vlastním slova smyslu jako
zákony, ale mají být chápána jako modely chování, a je třeba je
vnímat jako paradigmata.
(1074) 6.b) Pro Pavla mají slova Páně definitivní a trvalou
závaznou sílu. Nicméně na dvou místech, kde výslovně cituje
Ježíšovy směrnice (srov. Lk 17, 7b par.; Mk 10, 11 par.), může poradit, aby byly zachovávány podle jejich hlubšího smyslu a podle
toho, jak to dovoluje rozličnost a obtížnost situací (srov. 1 Kor 9,
14; 7, 12–16). Pavel tak odmítá legalistickou interpretaci, která by
byla podobná té, s kterou se můžeme setkat v pozdním judaismu.
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3. SOUDY A NAŘÍZENÍ APOŠTOLŮ A PRVOTNÍHO KŘESŤANSTVÍ JSOU
VYBAVENY ZÁVAZNOU SILOU

(1075) 7. Závazný charakter těchto nařízení, která se nacházejí v Novém zákoně, má různé základy: Ježíšovo jednání a jeho
slova, chování a učení apoštolů a dalších „duchovních“ z doby
počátků křesťanství, způsob života a tradice prvotních komunit,
a to v měřítku, v němž byla rodící se církev ještě specifickým
způsobem poznamenána Duchem vzkříšeného Pána. V daném
kontextu nesmíme zapomínat, že Duch pravdy „uvede učedníky
do celé pravdy“ (srov. Jan 16, 13nn.), a to zejména pokud se jedná
o morální poznání.
(1076) 8. Je třeba také brát zřetel na to, že různé hodnotové soudy a různé směrnice prvotního křesťanství, nahlížené jak
z hlediska jejich formy, tak z hlediska jejich obsahu, si nárokují
v různých případech velmi odlišnou závaznou hodnotu a že tyto
směrnice byly charakterizované svým prakticko-pastoračním zaměřením a měly poměrně široký záběr.
Teze 3. Některé hodnotové soudy a některá nařízení mají
trvalý charakter kvůli svým teologickým a eschatologickým
základům
(1077) 9. V novozákonních spisech se prvořadý parenetický
zájem a následně důležitost, která souvisí s intenzitou a frekvencí jednotlivých tvrzení, týká hodnotových soudů a přikázání
(esenciálně formálních), které vyžadují jakožto odpověď na Boží
lásku v Kristu jednak totální odevzdanost lásky ke Kristu, a tím
k Otci, jednak jednání ve shodě se skutečností eschatologické
hodiny, tedy ve shodě s Kristovým spásonosným jednáním, jakož
i ve shodě se stavem pokřtěného.
(1078) 10. Těmto takto definovaným hodnotovým soudům
a těmto nařízením, nakolik se bezpodmínečně zakládají na eschatologické skutečnosti spásy a nakolik se opírají o Evangelium, je
třeba připisovat trvale závazný charakter.
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10.a) Ústřední požadavek v novozákonních spisech, který si
jakožto přikázání, „jež jde až do posledních důsledků,“ nárokuje
absolutní formu závaznosti, spočívá v povolání k bezvýhradnému
sebedarování Otci v Kristu.
10.b) Bezpodmínečná závazná hodnota je v novozákonních
spisech nárokována rovněž v případě četných výzev a imperativů
eschatologické povahy, které ve většině případů zůstávají na rovině formální morálky. Tyto výzvy a imperativy člověka jednak
mají k tomu, aby se choval podle lásky a víry, a to v souladu se
skutečností a situací, jež jsou zaměřeny k příchodu eschatologické
spásy, a aby se aktivně zapojil do vykupitelského díla Kristova,
jak to odpovídá situaci pokřtěného člověka, jednak ho nabádají,
že v naději na blízkost Božího království, tedy parusie je třeba se
nechat trvale proniknout připraveností a bdělostí.
Teze 4. Partikulární hodnotové soudy a nařízení implikují
rozdílnou úroveň závaznosti
(1079) 11.Vedle hodnotových soudů a nařízení, které již
byly připomenuty, se v novozákonních spisech nacházejí rovněž
hodnotové soudy a nařízení, které se vztahují buď k partikulárním
oblastem existence, nebo k určitému jednání, a které mají také
trvale platnou závaznost, i když odlišným způsobem.
(1080) 11.a) V novozákonních spisech se vyskytují často
nařízení a výčty povinností, které se týkají bratrské lásky a lásky
k bližnímu. Tato nařízení a tyto výčty povinností bývají silně podtrženy a nezřídka se vztahují buď k chování Božího Syna (srov.
např. Flp 2, 6nn.; 2 Kor 8, 9), anebo narážejí na jeho slova (srov.
Gal 6, 2). Zmíněné požadavky, nakolik zůstávají na obecné rovině,
mají nepodmíněnou hodnotu jako „Kristův zákon“ (srov. Gal 6, 2)
nebo jako „nové přikázání“ (srov. Jan 13, 34; 15, 12; 1 Jan 2,
7nn.). V nich se „naplňuje“ starozákonní spravedlnost (srov. Gal
5, 14; Řím 13, 8nn.; Mt 7, 12; 22, 40). Jinými slovy, tato nařízení
a tyto výčty povinností jsou soustředěny v přikázání lásky a míří
k němu. Nicméně tam, kde se přikázání lásky „vtěluje“ do konkrétních a specifických nařízení, je třeba ověřovat, zda a v jaké
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míře úsudky podmíněné dobou nebo specifickou historickou situací mohou zabarvovat základní požadavek, a to natolik, že v jiných
okolnostech by se mohla vyžadovat jenom analogická, přibližná,
adaptovaná nebo intencionální aplikace.
(1081) 11.b) Vedle přikázání lásky – ovšem velmi často
v kontextu požadavků kladených láskou – novozákonní spisy
předkládají další hodnotové soudy a další morální nařízení, které
se týkají partikulárních oblastí existence. „Naplnění“ zákona v lásce (srov. Gal 5, 14; Řím 13, 8nn.) se týká především intencionální
roviny. Jenomže láska neubírá ani ostatním ctnostem, ani ostatním
způsobům chování jejich vlastní konzistenci, nýbrž se vyjadřuje
právě v těch způsobech jednání a v těch ctnostech, jež se plně neidentifikují s láskou. Je třeba upozornit například na 1 Kor 13, 4–7;
Řím 12, 9nn., na morální naučení pastorálních listů a na Jakubovu
epištolu, zejména pak na katalogy ctností a neřestí a na seznamy
pravidel domácího života, s nimž se setkáváme v Novém zákoně.
(1082) aa) Nesmíme zapomínat na to, že valná část těchto
partikulárních hodnotových soudů a těchto speciálních nařízení
vykazuje velmi zvýrazněný „duchovní“ charakter a jako takové
determinují z tohoto hlediska život komunity. Povzbuzení k radosti (srov. Flp 3, 1; Řím 12, 15), k modlitbě bez ustání (srov. 1 Sol
5, 16; Kol 3, 17), k „bláznovství pro Boha“ v protikladu k moudrosti tohoto světa (srov. 1 Kor 3, 18nn.), ke skromnosti (srov.
1 Kor 1, 29) jsou bezesporu křesťanské normy, které mají trvalou
hodnotu a které jdou až do posledních důsledků; jinými slovy jsou
to „plody Ducha“ (srov. Gal 5, 22). Jindy se jedná o „rady“ (srov.
1 Kor 1, 17–27nn.). Mnohé z těchto duchovních direktiv jsou
formulovány velmi konkrétně a dnes je jako takové nelze v současných křesťanských komunitách uskutečňovat (srov. 1 Kor 11,
5–24; Kol 3, 16; Ef 5, 19). Zmíněné direktivy si však uchovávají
něco ze své původní normativní autority, a proto vyžadují adaptované nebo analogické „naplňování“.
(1083) bb) Pokud se jedná o partikulární hodnotové soudy
a o partikulární normy mravního chování, rozuměno v specifickém slova smyslu, jejich závazný charakter se stanoví tak, že se
bude zkoumat jednak to, v jakém smyslu jsou motivovány základ36

ními teologicko-eschatologickými nároky nebo tím, co je univerzálně mravně nosné, jednak to, jaké Sitz im Leben jím přísluší
v komunitách. To platí například pro křestní pareneze (srov. Ef 4,
17–21), v nichž jsou katechumeni postaveni před hlavní neřesti
pohanů, jako je nečistota (srov. 1 Sol 4, 3nn.) a nepočestnost (srov.
1 Sol 4, 6). Hodnota podobných nároků, jako je napomenutí k bdělosti před modloslužbou (srov. Gal 5, 20nn.), zcela jasně vyplývá
z jejich vlastní povahy.
(1084) Nicméně nelze opomíjet skutečnost, že v případě
četných konkrétních morálních hodnotových soudů, které se vztahují ke specifickým sektorům života, jsou určité hodnotové soudy
a hodnocení reálných situací podmíněny danou epochou, a proto
mohou podmiňovat nebo relativizovat morální perspektivy. Jestliže se kupříkladu v novozákonních spisech na ženu pohlíží jako
na podřízenou muži (srov. 1 Kor 11, 2–16; 14, 33–36nn.), což je
v dané epoše pochopitelné, pak se nám zdá, že ohledně této problematiky přivedl Duch svatý současnou křesťanskou komunitu
spolu s moderním světem k lepšímu porozumění mravním požadavkům, které platí v oblasti meziosobních vztahů. I kdyby bylo
možno nalézt v Novém zákoně pouze tento jediný příklad, pak by
to stačilo jako doklad, že v případě hodnotových soudů a nařízení
v oblastí partikulárních příkazů v Novém zákoně nelze opomíjet
problém hermeneutické interpretace.

ZÁVĚR
(1085) 12. Valná většina novozákonních hodnotových soudů a nařízení člověka vedou ke konkrétnímu chování vůči Otci,
který se zjevuje v Kristu, a tak tyto hodnotové soudy a nařízení
ústí do teologicko-eschatologického horizontu. To platí obzvláštním způsobem pro požadavky Kristovy (srov. výše kap. 2), ale
také pro většinu požadavků vyslovených apoštoly (srov. výše
kap. 3, teze 3); požadavky a napomenutí tohoto typu jsou neseny úmyslem zavazovat bezpodmínečně a překračují odlišnosti
jednotlivých epoch. Rovněž hodnotové soudy a direktivy, které
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se týkají partikulárních oblastí života, participují ve valné míře
na této perspektivě, přinejmenším tam, kde zohledňují v obecném
rozměru lásku k bližnímu vnímanou v její jednotě s láskou k Bohu
a ke Kristu (srov. výše kap. 3, teze 4, 11a). Široké pole novozákonních „duchovních“ parenezí (srov. výše kap. 3, teze 4, 11 aa)
je proniknuto tímto teologicko-eschatologickým horizontem
a je jím také určeno. Jedině o relativně úzké oblasti konkrétních
a partikulárních direktiv a operativních norem (srov. výše kap. 3,
teze 4, 11 bb) platí, že novozákonní mravní soudy a pereneze mají
a mohou být nově promýšleny.
(1086) Naše studie tedy rozhodně neposiluje mínění, podle
něhož by všechny hodnotové soudy a příkazy Nového zákona
byly dobově podmíněny. Tato „relativizace“ neplatí obecně ani
pro partikulární soudy, které ve své valné většině nemohou být
chápány hermeneuticky jako pouhé „modely“ nebo „paradigmata“ chování. Jenom malá část z nich může být nahlížena jako
determinovaná podmínkami dané doby a určitého prostředí. Nicméně takové výroky existují. To znamená, že s těmito hodnotovými soudy a direktivami má co do činění lidská zkušenost, soud
rozumu a také teologicko-morální hermeneutika.
(1087) Jestliže takováto hermeneutika pohlíží seriózně
na mravní význam Písma svatého, pak při hledání kritérií morální
teologie a při stanovování mravního charakteru skutků nemůže
postupovat ani jednoduše „biblistickým“ způsobem, ani čistě
na základě racionalistické perspektivy. Takováto hermeneutika
dospěje k pozitivním výsledkům jedině v duchu „setkání,“ což
znamená, že bude neustále srovnávat kritické poznání dnešní doby
s morálními údaji Písma svatého. Jedině když budeme naslouchat
Božímu slovu – Verbum Dei audiens16 – budeme moci bez nebezpečí interpretovat znamení doby. Toto dílo rozlišování bude muset
být naplňována v komunitě Božího lidu, v jednotě sensus fidelium
a magisteria, a to s pomocí teologie.

16

Srov. DV, čl. 1.
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K dokumentu MTK
o lidských právech z r. 1983
Dokument je dnes třeba vnímat zejména jako svědectví
o úsilí církve v boji za lidská práva v době před rokem 1989, tedy
v epoše rozděleného světa. Analýza problémů prvního a třetího
světa si do určité míry uchovává svoji aktuálnost i po více než
27 letech. Prezentace situace tak zvaného druhého světa, tedy
světa „reálného socialismu“ je velmi výstižná a zároveň politicky opatrná, aby nezpůsobila zhoršení situace věřících, kteří žili
v nebezpečích spjatých s touto realitou. Určitě je užitečné i dnes
připomenout si velký rozpor mezi oficiálními proklamacemi rudých pohlavárů a faktickým stavem striktně policejního a utlačovatelského režimu.
Zdá se být vhodné poznamenat, že Karol Wojtyla se v době
konání II. vatikánského koncilu nejprve jako administrátor krakovské diecéze a posléze jako její arcibiskup snažil prosadit do
koncilních dokumentů alespoň kritickou zmínku o pravém stavu
věcí v zemích socialismu. Byl velmi roztrpčen, že koncilní dokumenty této smutné realitě z různých důvodů nevěnovaly pozornost. (Srov. S. ODER – S. GAETA, Perché è santo. Il vero Giovanni
Paolo II. raccontato dal postulatore della causa di beatificazione,
Milano 2010, s. 50–51). Heslo „komunismus“ se dokonce neobjevuje jako heslo v tématickém rejstříku. Zdá se tedy, že v pozadí
právě tohoto dokumentu, který o reálném socialismu vypovídá
velmi fundovaně a přesně, bude stát osobní zájem prvního slovanského papeže.
Určitě existuje tematická souvislost mezi tímto dokumentem
a zatím chronologicky posledním dokumentem o novém pojetí
přirozeného zákona jako bázi při hledání univerzální etiky. I z tohoto důvodu je tedy vhodné dnes již sedmadvacet let starý text
vzít do rukou a hledat v něm inspirace. Zároveň by mělo být zřejmé, že téma dokumentu přednostně spadá do oblasti sociální etiky
a sociální nauky církve. Je tedy vhodné porovnat zde předložená
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tvrzení jak s pozdějším dokumentem z roku 2009, tak především
s Kompendiem sociální nauky církve.
V úvodu se dozvídáme o heirarchii lidských práv i o různých
koncepcích důstojnosti lidské osoby. Je totiž zřejmé, že individualistické, autonomistické a jednostranně kolektivistické koncepce
lidských práv nejsou slučitelné s křesťanskou koncepcí člověka.
V první částí MTK prezentuje biblická východiska a dobové magisterium v dané záležitosti. Následuje pohled do dějin spásy, tedy
na člověka vnímaného jako stvoření, na člověka jakožto hříšníka
a konečně na člověka vykoupeného Kristem. Ve druhé části je
stručně nastíněna situace lidských práv v prvním, druhém a třetím světě. Celý dokument končí jednak podtržením potenciality
personalistické filosofie, což by mohlo opět souviset se zájmem
a vlivem Jana Pavla II., jednak návrhy na právní uspořádání v mezinárodním měřítku.
Výše zmíněné vyústění úvah členů MTK, které ukazuje směrem do oblasti filosofického personalismu, v němž je spatřována
vhodná platforma pro adekvátní uchopení základních lidských
práv a důstojnosti lidské osoby na jedné straně a jakási příprava na evangelium, konkrétně na tajemství Nejsvětější Trojice,
na straně druhé, se ukazuje být trvale aktuální inspirací. Tato intuice se ukazuje být velmi plodná zejména v případě personalismu
dialogického (srov. např. C. V. POSPÍŠIL, „Trinitologie a dialogická
filosofie. Dialog s Jolanou Polákovou,“ Teologické texty 21, 2010,
č. 1, s. 37–41).
Na závěr je třeba poznamenat, že text dokumentu v edici:
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004,
Bologna 2006, se v některých detailech odchyluje od znění v EV
9, čl. 1036–1063. V překladu jsme v takových případech dali
přednost pozdější edici, pokud se nejednalo o evidentní redakční
nepřesnosti, s nimiž se v italských vydáních setkáváme bohužel
často. Jelikož v našich knihovnách je dostupná edice v EV 9, dovolili jsme si před příslušné odstavce pro detailnější identifikaci
jednotlivých částí textu uvést příslušné marginální číslo z právě
zmíněného vydání.
C. V. Pospíšil
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Důstojnost a práva lidské osoby1
(Missio Ecclesiae)
(1983
EV 9 uvádí rok 1984)
EV 9, s.952–953 pod čarou uvádí následující text předběžné poznámky:
Mezinárodní teologická komise, Missio Ecclesiae o důstojnosti a právech lidské osoby, 6. října 1984, Gregorianun 88,
1985, 1, s. 25–23. Italská verze a předběžná poznámka generálního sekretáře uveřejněna v Civiltà Cattolica 136, 1985, 1/3233,
s. 459–475. Italská verze v Civiltà Cattolica je opatřena následující předběžnou poznámkou mons. Delhaye:
Mezinárodní teologická komise se věnovala studiu problematiky důstojnosti lidské osoby a jejích práv v průběhu plenárních zasedání v letech 1983 a 1984 na základě povzbuzení svatého otce, které bylo opětně vysloveno při audienci dne 5. prosince
1983 (srov. DC 66/1984) 4, s. 191–193). Tyto práce koordinovala
a prováděla subkomise a pracovní skupina.
Jedná se o teze schválené MTK „specifickým způsobem.“ Obsáhlý komentář
schválený MTK „v obecné rovině“ se nachází ve svazku publikovaném ve spolupráci s Papežskou radou pro mír a spravedlnost: Les chrétiens d’ajourd’hui
devant la dignité et les droits de la personne humaine, Città del Vaticano 1985.
Předběžné relace profesorů: Aherna, Delhaye, Ernsta, Fučeka, Hamela, Khlaifé-Hachema, Mediny, Onaiyekana, Poza, Principe, Schönborna, Schürmanna, Walgrave byly publikovány: „Human Dignity and Human Rights: International Theological Commission Working Papers, Gregorianum 65 (1984) 2–3, s. 229–448.
Pozn. Překladatele: Seznam jmen členů MTK se v různých edicích liší, a proto
uvádíme všechna jména, která se nacházejí jak v edici COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2006, s. 255, tak v EV 9, č.
1036.
1
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Mezi různými texty a dokumenty, které vzešly a ještě vzejdou z těchto prací periodikum Gregorianum 65, 1984, s. 229–481
již publikovalo osobní příspěvky valné většiny spolupracovníků
(srov. Human dignity and Human Rights, International Theological Commission, Working Papers). Doufáme, že budeme moci
ve spolupráci s kompetentními orgány co nejdříve uveřejnit knihu
s titulem: Dnešní křesťané tváří v tvář důstojnosti a právům lidské
osoby. Text zmíněné knihy MTK již schválila dne 4. října 1984
obecným způsobem, což se týká základních myšlenkových linií.
Jak subkomise tak celá MTK dospěly k závěru, že bude vhodné syntetizovat výsledky těchto bádání a dát jim formalizovanou
podobu. Některé teze v latinském jazyce, jejichž italský překlad
zde předkládáme, byly formulovány pracovní skupinou složenou
z profesorů: Barnabas Ahern, Philippe Delhaye, Wilhlem Ernst,
Ivan Fuček, Edouard Hamel, Hachem Elie Khaifé, mons. Estévez
Jorge Medina, mons. John Onayiekan, Cándido Pozo, Christophe
von Schönborn, Jan Walgrave. Tyto teze byly schváleny celou
MTK specifickým způsobem a v každé jejich části.
Přejeme si určitým způsobem přispět pomocí tohoto společného svědectví k velkému dílu dnešní církve v záležitosti, která
leží na srdci každému člověku dobré vůle.
Řím, 30. března 1985
Philippe Delhaye
generální sekretář MTK
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Úvod
1. Důležitost a význam této studie
(1036) Posláním církve je zvěstovat kérygma spásy pro
všechny lidi, již naplnil ukřižovaný a vzkříšený Kristus. Tato
spása nachází svůj první zdroj v Otci, který poslal svého vlastního
Syna jako vykupitele, a je konkrétním lidským osobám udělována
jako účast na božském životě skrze vlití Ducha svatého.
Přijetí křesťanského kérygmatu vyžaduje přilnutí víry a nový
život udělený skrze milost implikuje obrácení, které má mnoho
důsledků v každé oblasti křesťanova jednání. Do tohoto rámce
církev zařazuje, a nemůže ani jinak, hlásání a učení týkající se
důstojnosti lidské osoby a jejích práv, což křesťané musejí respektovat v každém člověku. Tato povinnost a zároveň právo Božího
lidu proklamovat a bránit důstojnost lidské osoby má obzvláštní
význam v naší době, když je evidentní na jedné straně hluboká krize lidských a křesťanských hodnot a na druhé straně to, že všichni
si hlouběji a živěji uvědomují nespravedlnosti páchané proti lidské osobě. O této povinnosti a o tomto právu hovoří jasně nový
Kodex kanonického práva: „Církvi přísluší vždy a všude hlásat
mravní zásady včetně těch, které se týkají společenského pořádku,
a také posuzovat kteroukoli lidskou záležitost, pokud to vyžadují
základní práva lidské osoby nebo spása duší.“2 Dnes se v kázání,
v aktivitách a v životě církve po právu a s naléhavostí připisuje
specifická důležitost právě otázce lidských práv.
(1037) K tomuto dynamismu se MTK chce podle svých
vlastních možností připojit. Nejprve upozorňujeme na nedorozumění, která je třeba vyloučit,3 pak předkládáme některé teologické
teze týkající se daného tématu,4 připomínáme zejména to, co je
obsažené v Písmu svatém5 a v současném římském magisteriu.6
Na povrch tak vyplývají dvě velké myšlenkové linie, z nichž
2
3
4
5
6

CIC kán 747 § 2.
Srov. níže Úvod, 2–3.
Srov. níže 1.1.–1.2.3.
Srov. níže 1.1.1.
Srov. níže 1.1.2.
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první se inspiruje „přirozeným právem národů“7 a druhá vychází
z teologie dějin spásy. Tomuto druhému typu úvah, které jsou dnes
obzvláště aktuální, bude věnována specifická pozornost, aby každý z nás i všichni ostatní mohli vnímat to, jak je třeba nahlížet lidskou důstojnost v člověku stvořeném,8 hříšném9 a vykoupeném.10
Ve třetí části se budeme zabývat určitými konkrétními situacemi11
a předložíme některé filosofické12 a právnické13 reflexe.
2. Hierarchie lidských práv
(1038) Určitá lidská práva jsou tak zásadní, že nemohou být
nikdy opomíjena, aniž by to zároveň neohrožovalo důstojnost lidské osoby.14 Z tohoto hlediska mezinárodní smlouva z roku 196615
tvrdí, že určitá práva nesmějí být nikdy pošlapána, jedná se například o „právo na život,“16 o právo „na důstojnost příslušející lidské
osobě,“17 o právo na „základní rovnost,“ 18 o právo na „svobodu
smýšlení, svědomí a náboženství.“19 Z určitého hlediska platí, že
náboženská svoboda může být vnímána jako základ každé jiné
svobody, 20 i když jiná mínění připisují prioritu rovnosti všech
lidí.
Ostatní práva jsou na nižší úrovni,21 i když mají v zásadě
esenciální povahu jako například určitá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva pro některé partikulární kateSrov. GS, čl. 79, odst. 2.
Srov. níže 1.2.1.
9
Srov. níže 1.2.2.
10
Srov. níže 1.2.3.
11
Srov. níže 2.1.
12
Srov. níže 2.2.1.
13
Srov. níže 2.2.2.
14
Srov. Obecná deklarace lidských práv (10. prosince 1948), 5; 2.
15
Srov. Mezinárodní smlouva o lidských právech (16. prosince 1966), 4; 2.
16
Srov. Tamtéž, 6.
17
Srov. Tamtéž, 10 a 7.
18
Srov. Tamtéž, 16.
19
Srov. Tamtéž, 17.
20
Srov. JAN PAVEL II., „Prohlášení na pátém kongresu právníků,“ L’Osservatore
Romano, 11. března 1984, s. 6.
21
Srov. Mezinárodní smlouva o lidských právech (16. prosince 1966), 5; 2.
7
8
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gorie osob. Z jistého hlediska se totiž tato práva mohou jevit jako
kontingentní důsledky základních práv, neboť se jedná o praktické
podmínky pro jejich dokonalé uplatňování, tato práva jsou ale zároveň vázána na historické a zeměpisné okolnosti. Z uvedeného
důvodu se může zdát, jako kdyby tato práva byla méně nedotknutelná, a to zejména v obtížných situacích, ovšem za předpokladu,
že se tímto způsobem nepopírají sama základní lidská práva.
Jiná lidská práva mohou být vnímána spíše jako ideální
požadavky, které se před nás stavějí v rámci všeobecně chtěného
procesu „humanizace“, nežli jako požadavek práva národů a jako
něco v úzkém slova smyslu zavazujícího. Podobná práva vyplývají ze „společného ideálu“ lidskosti, k němuž musí směřovat ti,
kdo jsou odpovědní za společné dobro a za politický život, a to
v souladu s přáním všech občanů, přičemž mají přistoupit, pokud
to situace vyžaduje, také k aplikaci „progresivních měřítek mezinárodního charakteru.“22 Při rozhodování o praktické aplikaci nižších lidských práv je třeba mít vždy na paměti požadavky společného dobra, jež Gaudium et spes definuje jako „souhrn podmínek
společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům
dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti.“23
3. Různé koncepce „důstojnosti lidské osoby“
(1039) Výraz „důstojnost lidské osoby,“ který se často objevuje v tomto dokumentu, nabývá v dnešní řeči různých významů.
Z uvedeného důvodu je třeba předejít možným nedorozuměním.
Někteří mají zato, že důstojnost lidské osoby spočívá v absolutní autonomii, která je zbavena jakékoli vazby na transcendentního Boha, pokud nedospívají dokonce i k popírání samotné
existence Boha stvořitele a jeho prozřetelnosti.24 Jiní naproti tomu
uznávají konzistenci a hodnotu člověka i jeho relativní autonomii
a kladou důraz na respektování osobních svobod, zároveň ale tvrdí, že poslední základ této autonomie a těchto svobod se nalézá
22
23
24

Obecná deklarace lidských práv (10. prosince 1948), preambule.
GS, čl. 26, odst. 1.
Srov. GS, čl. 20; srov. níže 2.1.3.
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ve vztahu člověka ke svrchované Boží transcendenci, i když tuto
transcendenci interpretují různými způsoby.25 Konečně představitelé třetí myšlenkové linie se odvolávají na teologii dějin spásy,
aby zde nacházeli původ a pravý význam lidské důstojnosti. Ačkoli berou na zřetel skutečnost hříchu,26 snaží se vysvětlovat tajemství člověka nebo jeho situaci prostřednictvím inkorporace lidí
do Ježíše Krista, opravdového Boha a opravdového člověka.27
1. TEOLOGIE DŮSTOJNOSTI ČLOVĚKA A JEHO PRÁV
1.1. Přínos ze strany některý teologických pramenů
1.1.1. Biblické perspektivy
(1040) Je zřejmé, že Bible nehovoří o lidských právech naším dnešním slovníkem, nacházíme v ní ale některé předpoklady,
z nichž je možno vyvodit rozvinutější nauku o důstojnosti lidské
osoby a o jejích právech.
Základem mravního a společenského života izraelského lidu
je smlouva, konkrétně smlouva mezi Bohem a jeho tvory. Ve svém
milosrdenství vůči slabým a chudým lidem Bůh zjevuje svou
„spravedlnost“ (sedaqua Jahweh), zároveň ale od lidí požaduje
jako odpověď poslušnost jeho přikázáním. Zachovávání tohoto
zákona zahrnuje respektování práv druhých lidí v tom, co se týká
života, cti, pravdivosti, důstojnosti manželství a užívání vlastního majetku. Zcela specifickým způsobem se mají respektovat
anawim Jahweh, tedy chudí a utlačovaní. Bůh tak jako odpověď
na své dary požaduje od člověka identickou spirituální dispozici
milosrdenství a věrnosti (hesed weemeth). Právům osob odpovídá
také jejich odpovědnost a povinnosti vůči ostatním lidem, jak to
později vyjádří apoštol Pavel, když právě v lásce shrne hlubší význam druhé části starozákonního Desatera.28
25
26
27
28

Srov. GS, čl. 12; 14–16; 36; níže 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3.
Srov. níže, 1.2.2.
Srov. GS, čl. 22; 32; 38; 45; níže 1.2.3.
Srov. Řím 13, 8–10.
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Starozákonní proroci podtrhovali, že je nezbytné naplňovat
opravdu z hloubi srdce29 morální klauzule smlouvy. Vehementně
také protestovali proti nespravedlnostem, které páchaly jak národy, tak jednotlivci. Probouzeli také naději lidu na příchod budoucího Spasitele.
(1041) Toto nové a definitivní Boží království Ježíš hlásal
a také skutečně nastolil svým jednáním i svou osobou. Požadoval
od učedníků obrácení (metanoia). Zvěstoval jim novou spravedlnost, jejímž prostřednictvím budou učedníci napodobovat nebeského Otce.30 V důsledku této nové spravedlnosti pak budou učedníci pohlížet na všechny lidi jako na bratry a také s nimi budou
podle toho jednat. Ježíš na sebe vzal úděl chudých a ponížených.
Odsuzoval tvrdost srdce pyšných a bohatých, kteří se spoléhají
na své vlastnictví. Ježíš svými slovy i svým příkladem, v okamžiku své smrti i ve svém velikonočním vzkříšení přijal aktivní postoj
„pro-existence,“ tedy bezvýhradného sebedarování a obětování
vlastního života za druhé. „Nepovažoval za svůj žárlivě střežený
poklad“31 to, že mu příslušela všechna božská a lidská práva, nýbrž se zřekl sebeprosazování, a tak „sám sebe zmařil.“32 Když se
učinil poslušným až k smrti,33 prolil a přinesl v oběť ve prospěch
všech lidí svou vlastní krev, která je krví „nové smlouvy.“34
Apoštolské spisy popisují církev Ježíšových učedníků jako
nové stvoření, které je dílem Ducha svatého. Prostřednictvím
svého jednání se totiž lidské osoby obohacují o důstojnost adoptivních Božích synů. Plody Ducha svatého v křesťanovi ve vztahu
k ostatním lidem jsou: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Tato vnitřní mravní
proměna naproti tomu vylučuje nepřátelství, nesvornost, rivalitu,
hněv, spory, rozbroje, rozdělení, závist, zabíjení.35
29
30
31
32
33
34
35

Srov. Jer 31, 31; Ez 36.
Srov. Mt 5, 48; Lk 6, 36.
Srov. Flp 2, 6.
Srov. Flp 2, 7.
Srov. Flp 2, 8.
Srov. Lk 22, 20.
Srov. Gal 5, 19–23.
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1.1.2. Současné římské magisterium
(1042) V současnosti nejvyšší římské magisterium katolické
církve v mnoha svých projevech důrazně obhajuje důstojnost lidské osoby a lidská práva. Připomínáme učení a především trvalé
nasazení římských pastýřů Jana XXIII. (Pacem in terris), Pavla
VI. (Populorum progressio), Jana Pavla II. (Redemptor hominis,
Dives in misericordia, Laborem exercens, rovněž tak proslovy
pronesené po celém světě u příležitosti pastoračních návštěv).
Speciální pozornost si zasluhuje rovněž nauka II. vatikánského ekumenického koncilu, zejména pastorální konstituce Gaudium
et spes, čl. 12nn., kde se pojednává o lidské důstojnosti, a čl. 41,
kde se systematicky pojednává o lidských právech. Nový Kodex
kanonického práva promulgovaný v roce 1983, který v určitém
slova smyslu představuje poslední akt II. vatikánského koncilu,36
věnuje obzvláštní pozornost „povinnostem a právům všech věřících“ v životě církve.37
(1043) V tomto současném apoštolském hlásání se projevují dvě principiální linie, které jsou vzájemně komplementární.
První se může definovat jako ascendentní a týká se přirozeného
práva národů, které se zakládá na rozumových argumentech
a myšlenkových postupech, jež však Boží zjevení silou evangelia
potvrzuje a povznáší. Z tohoto hlediska se člověk jeví nikoli jako
objekt nebo nástroj, jímž by druzí mohli manipulovat, nýbrž jako
prostředečný cíl, jehož dobro musí být vnímáno v něm samém
a ve vztahu k Bohu. Člověk je totiž vybaven duchovou duší, rozumem, svědomím, smyslem pro odpovědnost a je povolán k tomu,
aby aktivně participoval na životě společnosti. Vztahy mezi lidmi
mají být tudíž takové, aby tato základní lidská důstojnost byla
Jan Pavel II. vícekrát představil tímto způsobem význam nového kanonického právního uspořádání. Srov. např. Jan Pavel II., „Proslov k účastníkům kursu
o novém Kodexu kanonického práva,“ L’Osservatore romano, 21–22. listopadu
1983, s. 4; „Proslov k účastníkům kursu o novém kanonickém právním uspořádání v církvi,“ L’Osservatore romano, 9–10 prosince 1983; „Proslov k Sacra
Rota Romana,“ AAS 76 (1984) s. 644; Redemptionis donum, apoštolská exhortace pro řeholníky a řeholnice o jejich zasvěcení ve světle tajemství vykoupení (25.
března 1984), čl. 2.
37
Srov. CIC, kán. 208–223.
36
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respektována v každé osobě, aby byly univerzálně a uplatňovány
spravedlnost a laskavost a aby se podle možností vycházelo vstříc
nezbytným potřebám všech lidí.
Druhá doktrinální linie, s níž se setkáváme v dnešním
apoštolském učení, může být naproti tomu definována jako descendentní. Platí totiž, že ve světle Slova, které na sebe vzalo
lidskou existenci a velikonoční oběť, se vyjevuje pravý základ
i skutečná šíře lidských práv. Díky Božímu zásahu jsou všichni
lidé obohaceni o důstojnost adoptivních Božích synů a stávají
se společně subjekty, které se těší nejvyšší spravedlnosti a lásce.
Tento christologický základ lidských práv bude předmětem specifického studia v následujících tezích, v nichž vyplyne najevo, jak
teologie chápe světlo a milost dějin spásy. Na tomto místě stačí
pouze naznačit jak „princip vzájemnosti,“ který mnohé náboženské a filosofické tradice prezentují coby základ lidských práv, dostává v Ježíšově hlásání christologický smysl: „Buďte milosrdní,
jako je milosrdný váš Otec.“ „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi,
tak jednejte vy s nimi.“38
1.2. Světlo teologie dějin spásy
1.2.1. Člověk nahlížený jako tvor
(1044) Podle učení II. vatikánského koncilu je třeba věnovat
velkou pozornost teologii dějin spásy a vyhledávat vazby mezi
touto „teologií“ a naší lidskou důstojností, kterou vnímáme zcela
nově díky světlu Krista jakožto stvořitele,39 jakožto vtěleného40
a „vydaného na smrt“ také „pro naše hříchy a vzkříšeného pro
naše ospravedlnění.“41
Budeme tedy nejprve nahlížet člověka jako bytost stvořenou
Bohem. Zde se projevuje moudrost, moc a dobrota Boha, které
Písmo svaté často připomíná (srov. zvláště Gn 1–3) a které nepo38
39
40
41

Srov. Lk 6, 36; 6, 31.
Srov. Jan 1, 3.
Srov. Jan 1, 14.
Srov. Řím 4, 25.
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nechávají v lhostejnosti ani přirozený lidský rozum.42 Jakmile se
z určitého hlediska člověk pojímá jako Boží stvoření, objevují se
zvláštní souvislosti mezi touto teologickou naukou na jedné straně
a metafyzickou a morální filosofií na straně druhé.
V biblickém popisu stvoření člověka nabývají jedinečného významu tři aspekty. Člověk pojímaný ve své celistvosti se
historicky jeví zároveň jako duch, duše a tělo.43 Člověk není
prostým produktem obecného vývoje hmoty, nýbrž je důsledkem
velmi specifického působení Božího, neboť byl stvořen „k jeho
obrazu.“44 Člověk není pouze tělesnou bytostí, nýbrž je také inteligencí, která hledá pravdu, svědomím a odpovědností, díky nimž
musí směřovat k dobru, a to podle možností svého svobodného
rozhodování. V těchto rozličných výsadách se nalézá základ oné
důstojnosti, která přísluší všem lidem a která v každém z nich
musí být respektována.
(1045) Druhý aspekt biblického pojetí člověka jako stvořené
bytosti spočívá v tom, že lidské osoby mají sociální rozměr, vykazují rozličnost pohlaví,45 která je základem manželského spojení
v daru lásky a respektu jak mezi manžely, tak vůči potomkům,
kteří se narodí z této lidské lásky, již je třeba vnímat ve všech jejích rozměrech. Rodiny se sdružují do větších celků, do komunit
a společností, v nichž musí panovat totožný respekt vůči jednotlivým osobám. Jelikož jsou stvořeni Bohem a jelikož jsou vybaveni
týmiž základními charakteristikami, všichni příslušníci lidského
rodu si zasluhují maximální respekt. Gaudium et spes podtrhuje:
„Ze společenské povahy člověka je zřejmé, že pokrok lidské osoby a rozvoj společnosti na sobě vzájemně závisejí. Vždyť lidská
osoba je a musí být počátkem, nositelem a cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky.“46
Třetí charakteristika člověka, nahlíženého jako „stvořená
přirozenost,“ spočívá v poslání, které mu svěřil Bůh, totiž vlád42
43
44
45
46
47

Srov. Řím 1, 20.
Srov. 1 Sol 5, 23.
Srov. Gn 1, 27.
Srov. Gn 1, 27; 2, 24.
GS, čl. 25, odst. 1.
Srov. Gn 1, 26.
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nout47 nad všemi bytostmi universa, a to téměř jako „panovník“
pozemských skutečností. Člověk tak mnoha způsoby rozvíjí svou
důstojnost, když vynalézá technologie, vytváří umění, vědy, kultury, různé filosofie atd. V tom všem pochopitelně nesmí scházet
starostlivost o lidská práva, neboť veškeré aktivity musejí být
prováděny tak, aby se každá osoba těšila identickému podílu při
rozdělování spoluzodpovědnosti, vynaloženého úsilí a výnosů.
Gaudium et spes vysvětluje: „Čím více však roste moc lidí, tím
více se rozšiřuje odpovědnost jak jednotlivců, tak společenských
celků.“48
1.2.2. Člověk nahlížený jako hříšník
(1046) Ve druhém stádiu dějin spásy se setkáváme se skutečností hříchu, jak to píše svatý Pavel v listu Římanům: „Poznali
Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich smýšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl
se ocitá ve tmě.“49 Když lidé pošlapali spravedlnost ve vztahu
k Bohu i k bratřím, pak v rozporu s rozumem upřednostnili egoismus, ducha dominace, nespravedlivě nabyté bohatství, odmítání
odpovědnosti a klamné slasti všeho druhu. Tento způsob chování
plodí v srdcích onu vnitřní zaslepenost, kterou církev ve svém
současném magisteriu nepřestává obžalovávat jako „ztrátu smyslu
pro hřích,“ což je dnes poměrně rozšířený fenomén. Z této velké
mravní prázdnoty se může zrodit nebezpečí spočívající v tom, že
uplatňování lidských práv a úsilí o ně často zůstává něčím sterilním. Zpravidla se totiž veškeré úsilí zaměřuje na proměnu „hříšných struktur,“ aniž by přitom padla sebemenší zmínka o nutnosti
proměny srdcí. Nesmíme zapomínat na to, že zmíněné struktury
jsou plodem osobních provinění, že mají svůj původ v prvotním
hříchu a jako kumulace provinění se někdy nazývají „hřích světa.“
Především kvůli ustavičnému egoistickému zaměření na sebe,
které má svůj kořen v hříchu, je dnešní člověk, který má dnes
k dispozici rostoucí ekonomický a technologický potenciál, stále
48
49

GS, čl. 34, odst. 3.
Řím 1, 21.
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více pokoušen k tomu, aby se choval jako absolutní pán, a nikoli
jako delegovaný správce závisející na Bohu, a tak vznikají ony
struktury, které způsobují ještě větší útlak ostatních lidí.
(1047) Když církev prohlašuje nauku o hříchu v celé její šíři,
vybízí tak lidi k obrácení (metanoia), aby se zřekli všech forem
nespravedlnosti a jednali plně ve shodě se spravedlností. Zmíněná
spravedlnost musí uznávat práva jak Boha Otce, tak ostatních lidí
jako bratří. Takto pojaté hlásání nauky o hříchu představuje platný
příspěvek na podporu zachovávání práv lidské osoby. Díky této
nauce mohou křesťané originálním způsobem přispívat k současnému všeobecnému úsilí na podporu uplatňování těchto práv.
V dynamismu církevního hlásání se připomínají hříchy a jejich
rozhodující vliv na „hříšné struktury“ nikoli proto, aby byl člověk
uvrhován do pesimismu, nýbrž proto, aby se v Kristově milosti,
která se nabízí všem, hledaly prostředky k obnově a nápravě
lidské důstojnosti. „Padlá přirozenost“ je historicky v očekávání
vykoupení.
Ostatně tato „padlá přirozenost“ nesmí být nahlížena ani
v těch nejzvrhlejších jedincích tak, jako kdyby byla zbavena
jakéhokoli práva a důstojnosti nebo jako kdyby byla neschopna
jakéhokoli pozitivního skutku v sociální oblasti.50 Je to pořád Boží
obraz, byť poškozený, který je však stále schopný obnovy na základě milosti. I předtím, než k takovéto obnově dojde, si takový
člověk uchovává svá vlastní práva a je třeba ho povzbuzovat,
aby pečoval o své vlastní dobro i o dobro společnosti. Takovéto
vybízení evidentně nesmí být prezentováno tak, aby lidé vkládali
veškerou svoji naději výlučně do úspěšného života na této zemi.
Křesťan se těší z jistoty své teologální naděje nikoli vzhledem
k „předposledním“ skutečnostem, tedy vzhledem ke skutečnostem
tohoto světa, nýbrž vzhledem k posledním skutečnostem. Křesťan
musí ustavičně usilovat o zlepšování společnosti, i když možná
stejně jako Kristus sklidí pouze pozemské plody kříže a lidského
neúspěchu. I v tomto spodobení s ukřižovaným Kristem každý
člověk, který hledá spravedlnost, připravuje eschatologické Boží
království.
50

Srov. Řím 2, 14.
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1.2.3. Člověk vykoupený Kristem
(1048) Obzvláštní důležitost „teologie dějin spásy,“ jak tomu
učí II. vatikánský koncil, se stává evidentní, když se zaměříme
na účinky vykoupení, které získal Kristus Pán. Ve svém kříži
a vzkříšení dává Kristus vykupitel lidem spásu, milost, dynamismus lásky a nabízí jim také snazší přístup k účasti na Božím životě. Gaudium et spes k tomu říká, že: „tím v nich zároveň i oduševňuje, očišťuje a posiluje ušlechtilé úmysly, jimiž se snaží lidská
rodina zlidštit svůj život a podřídit tomuto cíli celou zemi.“51
Tyto dary, odpovědnosti a práva Kristus udílí „vykoupené
lidské přirozenosti“ a zároveň vybízí všechny, aby se skrze víru,
která působí prostřednictvím lásky,52 začleňovali do velikonočního
tajemství. „Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.“53 Už
proto nesmíme dávat prostor sobectví, závisti, chamtivosti, žádnému druhu nezřízených tužeb, dychtění po luxusu, nezřízenému
bažení očí a pýše života.54
Apoštol Pavel popisuje ze své strany toto odumření hříchu
a tento nový život „v Kristu“ tak, že učedníci Páně mají vyloučit
jakékoli vypínání se a předstírání.55 Jako členové křesťanského
společenství mají respektovat rozličnost povolání a obdarování56
a mají také s každým jednat spravedlivě. „Milujte se navzájem
bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“57 „Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám [...] Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Vůči
všem mějte na mysli jen dobré.“58
(1049) Ježíšovo učení, jeho příklad, jakož i jeho velikonoční
tajemství umocňují úsilí lidí investované do vybudování takového
světa, který bude více v souladu s požadavky lidské důstojnosti,
51
52
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GS, čl. 38.
Srov. Gal 5, 6.
Srov. 1 Jan 3, 16.
Srov. 1 Jan 2, 16.
Srov. Řím 12, 3.
Srov. Řím 12, 4nn.
Řím 12, 10.
Řím 12, 16–17; srov. Řím 6, 1–14; 12, 3–8.
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i úsilí investované do toho, aby tito lidé sami byli spravedlivější
a spořádanější. Křesťanství představuje kritickou instanci vzhledem k deformacím, které by se mohly objevit v těchto lidských
snahách, když překračují meze utopismu nebo když se používají
prostředky, které jsou v rozporu s evangeliem. Křesťanství nabízí
horizonty, které překračují lidské snažení, které zůstává uzavřeno
ve svých vlastních hranicích. Evangelium totiž dává nový náboženský a specificky křesťanský základ důstojnosti a právům lidské
osoby a otevírá před lidmi, na něž nahlíží jako na pravé adoptivní
Boží syny a jako na bratry v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu,
nové a velmi široké horizonty.
(1050) Kristus byl v lidských dějinách a je v nich stále přítomen. „Na počátku bylo Slovo [...] Všechno povstalo skrze ně.“59
„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi.“60 Svým
vtělením propůjčil lidské přirozenosti s ničím jiným nesrovnatelnou důstojnost. Tak se Boží Syn v určitém slova smyslu spojil
s každým člověkem.61 Ve své pozemské existenci se stal účastným
lidského údělu v každém jeho ohledu kromě hříchu. Ve svém tělesném a duševním utrpení při svém umučení na sebe vzal podíl
na našich lidských strázních. Jeho přechod ze smrti ke vzkříšení je
rovněž novým darem, jejž je třeba přinášet všem lidem. V zesnulém a vzkříšeném Kristu se nacházejí prvotiny nového člověka,
který je transformovatelný a nakonec bude převeden do vznešenějšího stavu.
Tak se tedy každý křesťan ve svém vlastním duchu a ve svém
konkrétním životě musí vyrovnávat s požadavky nového života
a chovat se v souladu s nároky „křesťanské důstojnosti.“ Bude
obzvláště pečlivým způsobem dbát na respektování práv všech
lidí.62 Podle Kristova zákona63 a podle nového přikázání lásky64 si
Jan 1, 1.3.
Kol 1, 15–16; srov. 1 Kor 8, 6; Žid 1, 1–4.
61
Srov. GS, čl. 22; JAN PAVEL II., Redemptor hominis, encyklika ze 4. března
1979, čl. 8.
62
Srov. Řím 13, 8–10.
63
Srov. Gal 6, 2.
64
Srov. Jan 13, 34.
59
60
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nebude hledět na svůj vlastní prospěch a bude se vyhýbat jakékoli
formě sobectví.65
Při užívání pozemských dober křesťan musí spolupracovat
na zjevení slávy stvoření, osvobozovat toto stvoření z otroctví
a z porušenosti způsobené hříchem,66 aby tak sloužil spravedlnosti
ve vztahu ke každému člověku, a to skrze „hodnoty lidské
důstojnosti, bratrství a svobody.“67 Tímto způsobem, stejně jako
platí, že v určitých aspektech našeho pozemského života kvůli
hříchu „jsme nesli podobu pozemského“ prvního člověka, tak
také platí, že již od nynějška kvůli novému životu musíme na sobě
nést „obraz nebeského“ Adama,68 jenž neochvějně vytrvává ve své
„pro-existenci“ ve prospěch všech.
2. SROVNÁNÍ A NÁVRHY
2.1. Srovnání
2.1.1. Rozličnost konkrétních podmínek, v nichž žijí lidské osoby
(1051) Poté, co byla předložena specifická křesťanská nauka
o důstojnosti lidské osoby a o lidských právech, jak se projevuje
v současné katolické teologii, MTK považuje za vhodné zkoumat
tutéž tématiku z různých hledisek, která příslušejí jiným oborům,
kulturám, ekonomické a politické sféře společenského života, a to
v tak zvaném prvním, druhém a třetím světě.
Idea důstojnosti lidské osoby a lidských práv se rozvíjela
z valné části pod vlivem křesťanské nauky v oblasti antropologie.
Tato nauka se setkala s potvrzením ve všeobecných deklaracích
dvacátého století. Dnes je tato nauka stále častěji a velmi závažně
odmítána a komolena, a to jak kvůli mylné interpretaci textů, tak
kvůli pošlapávání lidských práv, což vše brání tomu, aby se tato
nauka skutečně uplatňovala v životě.
65
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67
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Srov. 1 Kor 13, 5.
Srov. Řím 8, 19–25.
Srov. GS, čl. 39.
Srov. 1 Kor 15, 49.
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V současnosti o tom napsal Jan Pavel II.: „Když procházíme
posledními třiceti lety, nalézáme více dobrých důvodů k tomu,
abychom se zaradovali nad pokrokem, k němuž došlo v této oblasti. Nicméně nemůžeme přehlížet, že svět, v němž nyní žijeme,
nabízí mnoho příkladů situací, v nichž panuje nespravedlnost
a útlak. Je snadné konstatovat velké napětí mezi velmi významnými deklaracemi OSN na jedné straně a velkým nárůstem pošlapávání lidských práv v každé části společnosti a světa na straně
druhé.“69
(1052) Když se křesťan dnes zamýšlí na danou situací, chce
rozlišovat mezi dobrem a zlem jistě nikoli proto, aby někoho
odsuzoval, nýbrž proto, aby si všichni lidé jasněji uvědomovali
společné dobro a účinněji ho také podporovali prostřednictvím dodržování a respektování lidských práv a důstojnosti lidské osoby.
Křesťan vyzývá všechny lidi nejen k tomu, aby přijali Kristovo
království, „království spravedlnosti, lásky a pokoje,“ ale rovněž
k tomu, aby všude nastolili opravdu lidské vztahy, které jsou
ve shodě s rozumem. Na jedné straně si křesťan uvědomuje svou
křesťanskou specifičnost a identitu, která implikuje zachovávání
„paradoxálních zákonů“ Božího království již v tomto světě,70
na straně druhé si je vědom svého hlubokého společenství se všemi lidmi dobré vůle. Právě v tomto duchu po prozkoumání situace
„tří světů“, do nichž je rozděleno lidstvo,71 MTK dospěla k tomu,
že je s to formulovat dvě specifické směrnice adresované rovněž
těm, kdo nesdílejí katolickou víru. První rada72 je situována na
obecné rovině tradiční i současné filosofické reflexe. Druhá rada
JAN PAVEL II., „List K. Waldheimovi, generálnímu sekretáři OSN, u příležitosti 30. výročí od vydání Všeobecné deklarace lidských práv,“ AAS 71 (1979)
s. 122; JAN PAVEL II., „Proslov v OSN dne 2. října 1979,“ AAS 71 (1979) s. 1149.
Při této příležitosti papež prohlásil obzvláště důrazně: „Jestliže pravda a principy
obsažené v tomto dokumentu [Všeobecná deklarace lidských práv] by upadly
v zapomenutí, byly by opomíjeny, ztratily by svou přirozenou evidenci, již
vyzařovaly v době jeho bolestného zrodu, pak by se vznešený účel OSN mohl
nacházet před vážnou hrozbou zhroucení.“
70
Srov. Ad Diognetum, 5.
71
Srov. níže 2.1.2–4.
72
Srov. níže 2.2.1.
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je konkrétnější a směřuje k lepší mezinárodní spolupráci a také
k větší právní ochraně všech svobod i před veřejnou mocí a vládami, které by mohly v některých případech být méně pozorné vůči
ochraně práv jednotlivce.
2.1.2 „První svět“
(1053) V tak zvaném „prvním světě“73 jsou důrazně prohlašována lidská práva a důstojnost lidské osoby a zmnožují se
iniciativy, které prosazují jejich respektování. Nepochybně se
jedná o nepřehlédnutelný projev pokroku. Na druhé straně však
musíme konstatovat, že když se tato práva interpretují čistě formálním způsobem a ve smyslu absolutní „autonomie“, pak to
vede k takové koncepci svobody, která upadá do rizika, že nebude
vždy podporovat rozvoj autentické lidské důstojnosti. Paradoxně
dochází k tomu, že pravá důstojnost a svoboda mohou být komoleny, jak to dokazují příklady, které následují. Mnohé společnosti
„prvního světa“ jsou velmi bohaté a garantují svým příslušníkům
velkou individuální svobodu. Nicméně se v nich projevuje tendence ke konsumismu, který ve skutečnosti vede často k egoismu.74
Ve společnostech „prvního světa“ tak dochází k tomu, že se vytrácí smysl pro vyšší hodnoty (naturalismus), lidé se starají výlučně
o sebe samotné (individualismus), vytrácí se vůle k podřizování
se mravním normám (falešná autonomie,75 praktický laxismus,
Výraz „první svět“ se mimo oblast specialistů na obor politiky a sociologie
objevuje spíše zřídka. Tento obrat byl vytvořen ve vztahu ke „třetímu světu“ v Indii po druhé světové válce. Pastorální konstituce GS, čl. 9 se omezuje na to, že
zmiňuje národy na cestě rozvoje a jiné národy, které jsou bohatší a jejichž rozvoj
je rychlejší.
74
PAVEL VI., Octogesima Adveniens, apoštolský list k 80. výročí od vydání
Rerum novarum (14. května 1971), čl. 15: „Egoismus a tendence k moci jsou
trvalým pokušením lidí.“
75
Zastánci absolutní autonomie opomíjejí učení GS, čl. 41, odst. 2: „Ačkoli
tentýž Bůh je stvořitel i spasitel, Pán dějin člověka i dějin spásy, přece se právě
v tomto Božím řádu spravedlivá autonomie tvora a zvláště člověka nejenom neruší, ale spíše vrací k původní důstojnosti a upevňuje se v ní.“ Pokud se někdo
zaměřuje na falešnou autonomii, pak dochází k tomu, že „důstojnost lidské osoby se nezachraňuje, ale spíše ničí.“ GS, čl. 41, odst. 3.
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tak zvané „právo na odlišování se“). Následně pak mnozí špatně
snášejí omezení ukládané jejich svobodě, a to jednak kvůli povinnostem vyplývajícím ze společného dobra, jednak z povinného
respektování práv a svobod jiných lidí. Převládá tak bezuzdná
potřeba svobody, která se stává normou sociálního a morálního života.76 Nadto je patrné, že téměř nedochází k vyrovnávání
poměrně zřetelných sociálních diferencí mezi občany téže země
a ani se o to nijak zvlášť neusiluje. Ačkoli se tento jev nevyskytuje
výlučně v „prvním světě“, nicméně je třeba uznat, že právě popsaná mentalita vede k takovým poměrům, v nichž silnější národy
nakonec používají ke svým vlastním zájmům jiné národy, čímž se
otvírá cesta k diskriminaci a porušování lidských práv.
Na tomto místě je zřejmé, že nestačí pečlivě formulovat
právní normy a slavnostně je prohlašovat. Tohle bude ostatně vždy
nedostatečné, pokud se lidé ve svém nitru neobrátí a pokud nebudou, jakožto obnovení Kristovou láskou, usilovat o život v souladu s požadavky sociální spravedlnosti a s mravními imperativy
přijatými na základě vlastního obrácení.
2.1.3. „Druhý svět“
(1054) Poté, co jsme se zabývali „prvním světem,“ přecházíme k „druhému světu,“ který je převážně charakterizován tak
zvaným „reálným socialismem.“ Zde se setkáváme s nemálo
obtížemi, z nichž ta primární spočívá zřejmě v evoluci samotného marxismu a v rozličnosti post-marxistických teorií. Z této
evoluce zde bereme na zřetel pouze ten marxismus, který je dnes
uplatňován v oněch partikulárních politických režimech, v nichž
ústava a zákony implikují určitou vizi člověka, zatímco praxe
Nezbytná vyváženost, která má existovat mezi těmito dvěma prvky v sociálním životě, je velmi dobře popsána v: JAN XXIII., Pacem in terris, encyklika
o míru mezi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a ve svobodě (11. dubna
1963), čl. 16: „Lidské bytosti jakožto osoby mají sociální přirozenost. Jsou
tudíž zrozeny k tomu, aby žily spolu s ostatními a pracovali jedni ve prospěch
druhých. To však předpokládá, aby lidské soužití bylo spořádané, tedy aby se
uznávala a naplňovala vzájemná práva i povinnosti.“
76
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je jiná, takže lidská práva jsou sice slovně deklarována, avšak
ve skutečnosti se jim přikládá zásadně odlišný význam. Tento
problém předkládáme nikoli jako pouhou informaci, nýbrž spíše
kvůli „koexistenci“ a spolupráci, která se vyžaduje od křesťanů žijících v oněch zemích, kde jsou více či méně tolerováni, nicméně
je na ně pohlíženo podezřívavě.
Podle „historického materialismu“ člověk není stvořen Bohem, ale je produktem zákonitého vývoje hmoty. Vývoj světa se
uskutečňuje výlučně tehdy, když podmínky produkce statků, která
jsou plodem lidské práce, procházejí proměnou, jež jde ve prospěch kolektivu, přičemž se modifikují ekonomické struktury,
z nichž v posledku vychází a na nichž závisí tak zvaná „nadstavba.“ K dosažení tohoto pozitivního výsledku se jednotlivci musejí
včlenit pokud možno co nejvíce do kolektivu.
(1055) Pokud se jedná o práva a svobody občanů „druhého
světa“, podtrhují se zejména tři aspekty. V první řadě se od všech
požaduje, aby přijali jako nezbytnou zákonitost evoluci hmoty,
která se naplňuje v životě kolektivu. To, co se dopřává jednotlivci,
nesmí být nikdy nahlíženo jako něco striktně soukromého, nýbrž
to v posledním důsledku musí být zaměřeno ve prospěch kolektivu, a to jako něco, co mu náleží, neboť se to děje ve jménu teorie
budoucího kolektivu, který bude definitivní a dokonalý. Na druhém místě stojí to, že kritérium, podle něhož se rozlišuje dobré
a zlé, je diktováno výlučně smyslem evoluce „dějin“ ve prospěch
kolektivu. Konečně platí, že individuální svědomí občanů není
ve vlastním slova smyslu osobním hlasem, nýbrž hlasem kolektivu, který se promítá do jednotlivců.
Je tudíž zřejmé, že marxistický slovník vztahující se na důstojnost člověka, na jeho práva a svobody, na osobu, na svědomí,
na rozum a tak dále má svůj vlastní specifický význam, který
se kompletně odlišuje nejenom od křesťanského pojetí, ale také
od pojetí, které vykazuje mezinárodní právo, jak je vyjádřené
v různých deklaracích a obecných chartách. Nicméně navzdory
zmíněným těžkostem je nezbytné navazovat a rozvíjet rozvážný
a účinný dialog.
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2.1.4. „Třetí svět“
(1056) Jiné problémy vztahující se k problematice lidských
práv se objevují v jejich pojímání v tak zvaném „třetím světě,“ kde
jsou životní podmínky zřetelně velmi odlišné. Od okamžiku, kdy
si „nové národy“ chtějí uchovat a uplatňovat svou vlastní kulturu,
usilují o zvýšení své politické nezávislosti a o pokrok v oblasti
technologie a ekonomie. V těchto zemích proto převládají sociální
aspekty lidských práv.
Když skončila doba kolonizace, jejíž účinky vykazují mnoho
dvojznačností a v jejímž průběhu došlo k nemálo nespravedlnostem, mladé národy si nyní přejí zcela oprávněně větší spravedlnost
jak v oblasti ekonomických vztahů, tak v politických otázkách.
Tyto národy mají zato, že práva odpovídající plné mezinárodní
spravedlnosti jim často nejsou přiznávána v plné šíři a že politická
moc a závažnost, jimž se těší, jsou ve skutečnosti nižší nežli v případě zemí prvního a druhého světa. Zřídkakdy určitá chudá země
je s to plně vykonávat práva vyplývající z její vlastní suverenity,
pokud se nespojí s nějakou bohatší a mocnější zemí, která však
v souvislosti s tím usiluje o vnucení své hegemonie.
(1057) Na mezinárodní rovině jsou často ekonomické a obchodní podmínky řízeny nespravedlivými klauzulemi, jak je tomu
například v případě prodeje zemědělských produktů nebo v případě mezd dělníků zaměstnaných u zahraničních a mezinárodních
obchodních organizací. Pomoc ze strany bohatých zemí je minimální. Bohaté národy projevují vůči těm chudým tvrdost srdce,
jak o tom již hovořili proroci a sám Pán Ježíš. Je velmi řídkým
jevem, že hodnoty domorodých kultur jsou hodnoceny jako něco,
co je dobré samo o sobě, nebo že by byly pozitivně oceňovány
na mezinárodní úrovni. Je zřejmé, že podobné nedostatky se objevují také ve vzájemných vztazích mezi samotnými zeměmi „třetího světa.“ Zmíněné jevy je nutno odstranit, aby se otevřela cesta
k opravdovému pokroku. V takovýchto situacích je naléhavé, aby
katolická církev vydávala své svědectví ve prospěch těch, kteří
musejí snášet tak velké množství obtíží.
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2.2. Návrhy a naděje
2.2.1. Personalistické filosofické tendence
(1058) Jak jsme měli možnost vidět, ohledně autentického
významu lidských práv a jejich uplatňování přetrvávají nemalé
obtíže, což platí jak o prvním, druhém i třetím světě. Proti těmto
obtížím, jak jsme již připomněli výše,77 křesťané musejí stavět
(jak připomíná Lumen gentium, čl. 25) jak sílu „své víry, kterou
mají uvádět do života,“ tak osvěcující sílu křesťanské teologie
a filosofie. Nesmějí přitom ale zapomínat na nezbytnou pomoc jak
v praktické oblasti (na rovině mezinárodního práva),78 tak v naukové oblasti.79 Na filosofické rovině by si MTK přála obzvláštním
způsobem podtrhnout propedeutické a naukové hodnoty projevující se v aktuálních personalistických tendencích, a to zejména tehdy, když jsou zakořeněny, jak připomíná Optatam totius,
„v trvale platném filosofickém dědictví,“80 a tak jsou podporovány
tradiční naukou.
Proti materialistickému naturalismu81 a ateistickému existencialismu „komunitní personalismus“ zastává názor, že člověk
je svou vlastní přirozeností nebo proto, že je vznešenější bytostí, zaměřen k cíli, jenž překračuje fyzické procesy tohoto světa.
Takovýto personalismus se radikálně odlišuje od individualismu,
zdůrazňuje sociální přirozenost člověka, nahlíží jedince primárně
ve vztahu s ostatními jedinci a teprve sekundárně ve vztahu k věcem. Osoba jako taková nemůže existovat ani dosáhnout svého
plného rozvinutí jinak nežli v jednotě a ve společenství s ostatními
lidmi. Takto personalisticky pojímaná komunita se znatelně liší
od čistě politických společností nebo od oněch společenských
skupin, které nedbají na duchovní skutečnosti a na autentickou
autonomii.
77
78
79
80
81

Srov. výše 2.1.1.
Srov. výše 2.2.2.
Srov. výše 1.1 a 1.2.
Srov. OT, čl. 15.
Srov. výše 2.1.3.
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(1059) Z uvedeného hlediska je užitečné hledat základy
tohoto personalismu v tradici a v křesťanské filosofii, zejména
pak v nauce svatého Tomáše Akvinského. Abychom toto bádání
usnadnili, připomínáme, že podle nauky Andělského doktora účelem existence přirozených substancí je jejich působení. Skutky totiž představují dokonalost bytostí. Mezi přirozenými skutečnostmi
člověku přísluší výlučné postavení právě proto, že je inteligentní
a svobodný. Jakožto rozumem obdařená substance má člověk
vládu nad svými skutky, a proto se honosí jménem „osoba“, které
vyjadřuje tuto důstojnost. V důsledku toho člověk nedělá pouze
úkony jako živočichové, nýbrž také specifické úkony, které přísluší pouze jemu, neboť jsou plodem rozumu a vůle. Jelikož člověk
je svobodnou osobou, musí naplňovat své povolání, které poznává
na základě svého rozumu. Tímto poznáním ale člověk není determinován pouze v jednom jediném směru, zůstává totiž svobodný
zvolit si vlastní model života a svou vlastní životní cestu. Každá
osoba se tedy definuje rovněž svým povoláním, které má naplňovat, a svým cílem, k němuž má dospět.
(1060) Závazky, které pro člověka vyplývají z jeho osobního
bytí, se mu předkládají jako povinnosti, jež je třeba vykonávat.
Tento úkol či tuto nezbytnost, které člověk může přijmout, nebo
odmítnout, vyžadují především to, aby si člověk uvědomoval
především to, kým doopravdy je, a aby žil v souladu se vznešeností svého bytí. Člověk může tuto svou odpovědnost lépe chápat
ve světle náboženství, protože to, co je lidská osoba a co s sebou
nese její důstojnost, je třeba vnímat ve světle Božího záměru.
Z uvedeného důvodu můžeme konstatovat, že úsilí o vlastní dokonalost je totéž jako poslušnost Boží vůli. Především je tedy třeba
zjistit, jaký druh dokonalosti má být považován za poslední cíl
lidské osoby. Uvedená otázka v sobě skrývá dvě podotázky: V jaké skutečnosti člověk nalezne svou vlastní dokonalost (finis qui)?
Jakými cestami člověk může dospět k tomu, co ho učiní šťastným
(finis quo)?
Podle personalismu platí, že onou cílovou skutečností, k níž
má člověk dospět, je druhá osoba. Cesta, jejímž prostřednictvím
má dospívat ke zmíněné dokonalosti, je láska. Láska totiž vytváří
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sjednocení. Osoba je sice stále jedná a tatáž („Já“), a zůstává tudíž pro sebe samu subjektivním středem vlastního života, chce-li
však dospět k plnosti své osobovosti, v jistém slova smyslu musí
prostřednictvím lásky přemístit toto „Já“, které je jejím středem,
do jiné osoby, která se tak stane objektivním středem jejího života
(druhé „Já“, jiné „bytí Sebou“, „Ty“). Díky vzájemné lásce se „Já“
a „Ty“ stávají jednotou („My“ v personalistickém slova smyslu),
i když zůstávají každý dále sebou. Je tedy patrné, že se zde nachází
„příprava na evangelium,“ tedy na novozákonní nauku o jednotě
božských osob v Nejsvětější Trojici a také na nauku o mystickém
těle, v němž jsou lidské osoby sjednoceny navzájem mezi sebou
a s Kristem a jako svou hlavou.
(1061) V lidské společnosti spravedlnost respektuje a chrání
„alteritu,“ o niž člověk přirozeně nesmí být připraven. Tato ctnost
spravedlnosti se zakládá na respektu, který každý člověk dluží
tomu druhému. Lidská osoba totiž jako taková nikdy nesmí být
pouhým prostředkem, jímž by si druzí sloužili, ale musí být nahlížena jako cíl. Nuže tedy právě láska v sobě obsahuje tento respekt
a tuto spravedlnost právě proto, že vede člověka k tomu, aby se
nasazoval ve prospěch druhých.
Práva lidské osoby vyplývají ze samotných nároků spravedlnosti. A podle spravedlnosti každému člověku přísluší to, co
je nezbytné k jeho rozvoji a k tomu, aby mohl dospět, v mezích
společného dobra, k dokonalosti svého vlastního bytí. Proto také
první hodnotou, již je třeba uznávat, je právo na život. Člověk se
posléze nemůže rozvíjet jakožto osoba ve světě, kde mu scházejí
materiální dobra. Z toho vyplývá, že musí mít možnost s těmito
dobry disponovat. Jelikož člověk rozhoduje sám o sobě, musí se
těšit právu na odpovídající svobodu a spoluzodpovědnost. V tomto
světle, na němž se společně podílejí víra, teologie a filosofie, MTK
nyní chce formulovat jako praktické závěry některé směrnice pro
společné a univerzální respektování lidských práv.
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2.2.2. Směrnice pro společné a univerzální respektování lidských
práv
(1062) Konstatovali jsme jednak to, že v našem světě existuje převážně obecný konsensus ohledně normativní a morální hodnoty lidských práv, jednak to, že naproti tomu přetrvávají hluboké
neshody jak ve věci jejich filosofického odůvodňování a právního
výkladu, tak v jejich aplikaci v politické oblasti. V důsledku toho
se v pojmu lidských práv skrývají mnohé dvojznačnosti. Ve skutečnosti často narážíme na nespravedlnost a pošlapávání svobod
lidské osoby.
Za daného stavu věcí je dnes třeba v tom, co se týká uznávání
lidských práv, mít na paměti následující: Připustíme-li, že to, co
se týká základu lidské důstojnosti, se musí považovat za nejvyšší
hodnotu v morálním řádu a za důvod právní závaznosti, je třeba
především jasně a přesně definovat lidská práva a stanovit jejich
právní formulaci. Aby tato základní lidská práva mohla být posléze prakticky uznávána, to bude záviset na konsensu, kterého se
podaří dosáhnout bez ohledu na různá filosofická a sociologická
pojetí člověka. Jakmile k tomu dojde, bude zmíněný konsensus
sloužit jako základ pro společnou interpretaci lidských práv, a to
alespoň v politické a sociální oblasti. Nuže, uvedený základ tkví
v oněch třech zásadních principech, jimiž jsou svoboda, rovnost
a participace. Na těchto primárních právech stojí pak práva vztahující se k osobní svobodě, k rovnosti před zákonem a k účasti
na společenském, ekonomickém, kulturním a politickém životě.
Vazba, která vzájemně propojuje tyto tři uvedené zásadní principy, vylučuje jakoukoli jednostrannou interpretaci, kupříkladu
ve smyslu liberalismu, funkcionalismu a kolektivismu.
(1063) Všechny národy proto při uznávání základních práv
musí zabezpečit, aby se vytvořily elementární podmínky pro důstojnou a svobodnou existenci lidských osob. Při tomto úsilí je
navíc třeba brát zřetel na partikulární podmínky každého národa,
a to v souvislosti s kulturou, sociálním a ekonomickým životem.
Jakmile budou definována tato základní práva, budou muset
být všude včleněna do ústavy a dalších ustanovení, která je budou
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garantovat pod právní sankcí. Je však zároveň evidentní, že se
nikdy nedospěje k plnému uznání a praktickému univerzálnímu
uplatňování lidských práv, dokud jednotlivé státy neuznají, zejména v situaci konfliktů, jurisdikci určitého nadnárodního institutu
a nezřeknou se v těchto případech výkonu své absolutní pravomoci. Pokud se má dospět k podobnému mezinárodnímu právnímu
konsensu, je nezbytné metodicky odhlédnout od naukových střetů
minulosti a od těch nejrestriktivnějších modelů, které se uplatňují
v některých komunitách. Zároveň je nezbytné, aby každý národ
ve velké rodině národů a také každý jednotlivý občan uznali velkou důležitost základních lidských práv a aby si uchovávali jako
živé ty hodnoty, které jsou zdrojem těchto základních lidských
práv.
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K dokumentu MTK
o přirozeném zákoně z roku 2008
Platí-li, že cíl je první v řádu uvažování a poslední v řádu
promítání záměru do života, pak je třeba vzhledem k avizovanému
textu ihned na začátku podtrhnout, že naše další lidsky důstojná
existence v tomto světě nutně vyžaduje vypracování jakési univerzální etiky (srov. čl. 116). Tuto finalitu by měl bez problémů akceptovat každý normálně uvažující a čestný člověk. Bází této univerzální etiky by měl být zákon vepsaný do lidské přirozenosti.
Základní problém věřícího, který chce o dané záležitosti
komunikovat se všemi, tedy i s vyznavači mimokřesťanských náboženství a s lidmi bez vyznání, tkví v tom, že plnost lidství a tím
pádem i přirozeného zákona se zjevuje až v Ježíši Kristu (srov. čl.
115). Porozumění tomu, co je pravé lidství obnovené v Kristu, je
možné jedině díky daru Ducha svatého (srov. 110–112). Na jedné
straně tedy nemůžeme nepracovat na poli etiky, která staví na přirozeném rozumu, obecně platných lidských principech a přínosech
současné vědy, a to jednak proto, abychom mohli usilovat o onu
univerzální etiku, jednak proto, abychom tímto způsobem odpovědně působili ve prospěch pozemské obce na rovině tak zvaného
přirozeného práva (srov. 4. kapitola, čl. 83–100), což pochopitelně
úzce souvisí se sociální naukou a praxí církve. Na druhé straně se
tím ovšem vystavujeme nemalému riziku, že budeme přinejmenším implicitně dávat stranou Ježíše Krista jako Spasitele všech lidí
a jako stvořitelského základu především každé lidských bytostí.
K tomu je třeba dodat, že milost přirozenost nepohlcuje (srov. čl.
101), stejně jako Kristovo božství nepohlcuje jeho lidství.
Nyní půjdeme nad rámec převyprávění obsahu dokumentu
a pokusíme se danou záležitost promyslet na základě christologického dogmatu. Z toho, co bylo řečeno v předchozím odstavci,
vyplývá, že jednostranné opomíjení onoho racionálního a přirozeného základu etiky v křesťanské morálce by nevyhnutelně směřovalo k myšlenkovému schématu, které by vykazovalo podobnosti
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s monofyzitismem. Pokud by některý křesťanský teolog striktně
odděloval práci na rovině přirozeného zákona a christologický
základ křesťanské morálky, pak by se jeho postoj dal charakterizovat jako implicitní nestorianismus, ba dokonce adopcianismus.
Absolutizace přirozeného zákona spjatá s opomíjením christologického základu křesťanské morálky by zase znamenala, že daný
přístup implikuje arianismus případně tezi, podle níž by Ježíš jako
učitel morálky byl pouze jedním z dlouhé série v zásadě paralelních a rovnocenných projevů transcendence na scéně dějin lidstva,
což je myšlenkový vzorec pluralistického přístupu k problematice
teologie mimokřesťanských náboženství, který ovšem soudný
křesťanský teolog musí odmítnout jako heterodoxní.
Na poměr mezi přirozeností a nadpřirozeností (milostí)
je z výše uvedených důvodů třeba aplikovat ono paradigma,
s nímž se setkáváme v chalcedonském dogmatu, tedy rozlišovat,
ale neoddělovat a nesměšovat. Mezi milostí a přirozeností totiž
existuje perichoretický poměr, neboť osoba Slova, jakožto základní forma a pravzor veškeré milosti, je jednak v naší přirozenosti
(Chlacedon – jedna osoba ve dvou přirozenostech), jednak naše
lidská přirozenost je v osobě Slova (Efez – jedna osoba ze dvou
přirozeností; II. konstantinopolský koncil – dvě přirozenosti, jimiž
je jediná osoba Slova). Toto vzájemné prostupování pochopitelně
neznamená pohlcení. Křesťanský morální teolog by proto měl
svoji práci dělat jaksi nadvakrát. Jednou by měl docházet k plnému
poznání pravdy ohledně člověka a jeho pravé důstojnosti v Kristu
a v Duchu svatém na základě světla víry (srov. GS, čl. 22). Ve druhé části svého snažení by se měl pokoušet sdělovat tuto jistotu
reflektované a do praxe promítané víry tak, aby byla pokud možno
srozumitelná, nakolik je to jenom možné, i nevěřícímu člověku,
a to na základě filosofie, racionality, současné vědeckosti.
Platí-li, že cílem morálky je dosažení posledního cíle člověka,
a jestliže tento cíl spočívá v dokonalém spodobení s Kristem, pak
také cesta vedoucí ke zmíněnému cíli musí vykazovat podobnost
s Kristem. Právě proto křesťanská morálka musí mít dvě rozlišitelné a zároveň neoddělené roviny, které strukturálně odpovídají
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dvěma přirozenostem vtěleného Božího Syna. Právě nastíněný
princip se snadno vyslovuje, s jeho uváděním do reflexe a života je
to ovšem pochopitelně mnohem obtížnější. Zároveň vyplývá jasně
najevo, jak je křesťanská morální teologie úzce spjata s teologií
dogmatickou, především pak s christologií a pneumatologií.
Nyní se vrátíme k prosté prezentaci obsahu dokumentu MTK.
Hovoříme-li o přirozeném zákoně, nemůžeme se vyhnout otázce:
Co je vlastně lidská přirozenost? Právě nastolené problematice je
v prezentovaném dokumentu věnována celá třetí kapitola (srov.
čl. 69–82). Pochopitelně se zde setkáváme se všemi základními
historickými peripetiemi a kontroverzemi ohledně chápání lidské
přirozenosti. V dané souvislosti je třeba podotknout, že christologická reflexe dnes věnuje velkou pozornost pojmu „osoba,“ nepoměrně menší prostor bývá věnován otázce přirozenosti. Je tudíž
nabíledni, že christolog v prezentovaném dokumentu nalezne
nejednu cennou inspiraci.
Zdá se být vhodné podotknout, že MTK již v dokumentu,
Vybrané otázky z christologie (1979, čl. 1.3.2.4) upozorňovala na
problémy s užíváním výrazu „přirozenost“ v současném kulturním
kontextu. Je evidentní, že koncilní otcové shromáždění v roce 451
v Chalcedonu nemínili a ani nemohli kanonizovat určitou filosofii
(srov. MTK, Vybrané otázky z christologie, čl. 3.2.5). Apofatický
moment dogmatické definice tkví také v tom, že magisterium použije určitý termín v jeho obecné či předfilosofické poloze a vztáhne ho k nevýslovnému mystériu. Daný výraz tak dostane v novém,
transcendentním kontextu dříve netušenou významovou konotaci,
a tak nejenom něco odhaluje, ale zároveň také nechává mnoho
zahaleného. Tím se zárovně ponechává otevřená cesta k dalším
novočtením, která přinesou příští epochy v dějinách teologie.
Nezapomínejme, že vypovídací hodnota dogmatu má vzhledem
k transcendentnímu významu vektorickou povahu, dogmata ukazují správným směrem, který má člověka přivádět k poslednímu
cíli, k blaženému patření. Ačkoli dokument o přirozeném zákoně
necituje právě připomenutý text MTK z roku 1979 v tom, co jsme
právě konstatovali, můžeme vidět jednu ze základních charakteris69

tik, která proniká celým dokumentem o přirozeném zákoně, kde se
dozvídáme, že lidská přirozenost nám ještě určitě není v každém
ohledu známá, i ona se přece jeví jako tajemství.
Narůstá-li naše poznání ohledně lidství, pak se nesmíme
divit tomu, že vnímání a chápání zákona vepsaného do této přirozenosti, se v určitých ohledech v dějinách proměňuje. Přirozený
zákon tudíž není vyjádřitelný jednou provždy, definitivně a hlavně
v každém ohledu jednoznačně. Zdá se, že lidská přirozenost jako
mystérium transcenduje jednotlivá vyjádření přirozeného zákona,
která jsou historicky i kulturně podmíněná, a proto vyjevují tento
přirozený zákon v zásadě analogicky:
„Přirozený zákon vnímáme jako základ určité univerzální etiky, již chceme vyvozovat z reflektovaného nahlížení
na naši společnou lidskou přirozenost. Jedná se o mravní zákon vepsaný do srdce lidí, což si lidstvo stále jasněji uvědomuje v souvislosti s tím, jak postupuje vpřed dějinami. Výraz
tohoto přirozeného zákona rozhodně není statickou záležitostí, nejedná se o nějaký seznam definitivních a neměnných
předpisů. Přirozený zákon je spíše pramen inspirace, který
stále prýští, když se hledá objektivní základ určité univerzální etiky“ (čl. 113).
Právě uvedená myšlenka je opravdu osvobozující, neboť
představuje deideologizaci pojmu přirozeného zákona jako něčeho statického a jednou provždy daného. Nezapomínejme na to,
že sama lidská přirozenost má dynamickou povahu a je povolána
k ustavičnému sebepřekročení, což je jedna z jejích základních
charakteristik. Nejsme tudíž pod diktátem jednoho konkrétního
zpracování tématiky přirozeného zákona, nýbrž přesně naopak
jsme postaveni před sebe samotné jako před otázku a výzvu. Hovoříme-li o přirozeném zákoně, pak bychom si měli uvědomovat,
že naše výroky mají podobnou analogickou vypovídací hodnotu,
jako je tomu s výroky o mystériu v oblasti dogmatické teologie.
Dalo by se tudíž říci, že pokud morální teologie a křesťanská morální filosofie vycházejí z metafyziky bytí a stvoření (srov. čl. 62),
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pak se v nich nemůže neprojevovat určitý odraz analogie entis,
již bychom v daném případě mohli popisovat jako analogia moralitatis. Mravní principy jsou trvale platné, avšak zejména jejich
konkrétní aplikace se budou v různých epochách a kulturách nevyhnutelně odlišovat, což při nárůstu historické zkušenosti zpětně
povede k přesnějšímu uchopování samotných mravních principů.
Přirozený zákon nemá vzhledem k člověku heteronomní povahu (srov. čl. 10, 43, 75), protože věrnost takto pojímanému zákonu je v zásadě věrností sobě samotnému, věrností vlastní identitě.
Zároveň se ale nejedná ani o prostou a jednostrannou autonomii,
neboť zákon přirozenosti pochází od Dárce naší existence.
Na tomto místě si dovolím vyslovit určitou kritiku na adresu
práce MTK, která nevěnuje pozornost svým předchozím dokumentům a ve svých chronologicky pozdějších textech dřívější
výsledky své práce v zásadě necituje. Otázkou heteronomie a autonomie se totiž ve svých tezích o křesťanské morálce zabýval již
na počátku sedmdesátých let minulého století H. Urs von Balthasar (srov. MTK, Křesťanská morálka a její normy – 9 tezí H. Urs
von Balthasara). Zmíněný autor dospívá k závěru, že jedině v Ježíši Kristu dochází k překonání disharmonie mezi heteronomií
a autonomií. Svůj výklad staví především na skutečnosti, že Ježíš
je jak jedno s Otcem, tak člověk.
K tomu si dovolím poznamenat, že k témuž závěru dospíváme, když analyzujeme Kristovu synovskou poslušnost, která jednak není vztažena k nějakému zprostředkování, nýbrž představuje
napodobování Otce, jenž je pro Syna tím jediným příkazem (srov.
Jan 5, 19), jednak je rovněž věrností sobě samému, neboť Boží
vůle je v imanentní Trojici pouze jediná, a proto společná Otci,
Synu a Duchu svatému. Lidská vůle Kristova tedy svým podřizováním se Otcově vůli zároveň naplňuje věrnost vlastní osobě
vtěleného Slova. Právě na tomto základě pak platí, že ten, kdo
následuje Ježíše Krista, dokonalého člověka, se tím samým stává
více člověkem, více sám sebou (srov. GS, čl. 22).
Platí tudíž, že to, co není autenticky lidské, nemůže být autenticky křesťanské. Mezi autentickou lidskostí a kristovským základem naší nové existence v Duchu svatém proto existuje poměr
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hermeneutického kruhu. Kristus nám zjevuje velikost a pravou
důstojnost lidství, autentické lidství je zase průvodním znakem
a základním prvkem věrohodnosti našeho svědectví v tomto
světě.
Dále bychom si měli jasně uvědomovat, že alternativa autonomie – heteronomie je ve skutečnosti falešná. Čirá, ba prométheovská autonomie člověka ve vztahu k Bohu je iluzí, neboť naše
vlastní identita je darovaná od druhého, a proto pravá věrnost sobě
je zároveň věrností Stvořiteli. Pochopitelně nesprávné je také to,
když se vše redukuje na čirou heteronomii, na naplňování litery
zákona bez hlubšího porozumění a souznění, což vede k ne příliš
vábnému legalismu. Striktní heteronomie je rovněž projevem nedospělosti, proto také mojžíšovský zákon můžeme chápat jako vychovatele v době nezralosti, v Kristu jsme však povoláni k tomu,
abychom opustili stav dětství a stali se ve vztahu k Otci zralými
muži a ženami. Dialogický charakter trojičního tajemství, který je
základním předpokladem naší existence povolané k dialogu s Otcem v Synu neseném obdarováním Ducha svatého, nás přivádí
k poznání, že autonomie je smysluplná jedině tehdy, je-li harmonicky spjatá s heteronomií. Monologická autonomie je sebeklamem subjektu, který se chce ustavit jako absolutní a soběstačný,
a tak podléhá klamnému sebezbožnění, což ho ale jednak uvězňuje v sobě, jednak uvádí do bytostného rozporu se sebou samým,
neboť mé Já je nevysvětlitelné bez božského otcovského Ty.
Vraťme se ale k dokumentu o přirozeném zákoně. v Článku
116 čteme:
„Když nabízíme náš příspěvek k hledání určité univerzální etiky a když předkládáme její základ, který je racionálně
ospravedlnitelný, rádi bychom vyzvali odborníky a mluvčí
velkých náboženských, sapienciálních i filosofických tradic
lidstva, aby podnikli podobnou práci jako my vycházejíce při
tom ze svých pramenů, aby se nakonec dospělo ke společnému uznání univerzálních mravních norem, jež by se zakládaly na rozumovém přístupu k realitě. Tato práce je nezbytná
a naléhavá. Musíme dospět k tomu, že si bez ohledu na naše
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náboženská přesvědčení a na odlišnosti našich kulturních
předpokladů řekneme, jaké jsou základní mravní hodnoty
platné pro naše společné lidství, a to tak, že budeme usilovat
o prohlubování porozumění, vzájemného respektu a pokojné
spolupráce mezi všemi složkami velké rodiny lidstva.“
S touto finalitou souvisí především první kapitola dokumentu, která nám staví před oči různé přístupy k problematice
přirozeného zákona ve velkých náboženských a sapienciálních
tradicích lidstva včetně křesťanství (srov. čl. 12–35). Dokument je
tedy nejenom podnětem k zamyšlení nad daným tématem, ale také
výzvou k mnohostrannému dialogu. Ukazuje se také, že tak zvané
„zlaté pravidlo,“ podle něhož se máme vůči bližnímu chovat tak,
jak chceme, aby se druzí chovali k nám, je obsaženo v různých
výrazových podobách prakticky ve všech zkoumaných tradicích!
C. V. Pospíšil
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Předběžná poznámka. Téma: „Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon“ bylo předloženo ke studiu Mezinárodní teologické komisi. Za účelem
přípravy této studie byla utvořena subkomise, v níž byli: jeho excelence mons.
Rolland Minnerath, ctihodní profesoři: o. Serge-Thomas Bonino OP (prezident
subkomise), Gerald Luis Borges Hackmann, Pierre Gaudette, Tony Kely CssR,
Jean Liesen, John Michael McDermott SJ, dále osvícení profesoři: doktor Johanes Reiter a doktorka Barbara Hallensleben, jako spolupracovník jeho eminence
mons. Luis Ladaria SJ, generální sekretář. Je třeba zmínit přispění také ostatních
členů MTK. Generální diskuse se odehrála u příležitosti plenárních zasedání
MTK, která se konala v Římě v říjnu 2006 a 2007 a v prosinci roku 2008. Dokument byl schválen MTK jednomyslně na zasedání ve dnech 1.–6. prosince
2008 a byl předán předsedovi MTK, kardinálu Wiliamu J. Levadovi, jenž dal své
schválení k publikaci tohoto textu.

Úvod
1. Existují mravní hodnoty, kterou jsou s to sjednocovat lidi
a zajišťovat jim pokoj a štěstí? O jaké normy se jedná? Jak je poznat? Jak je naplňovat v životě osob a různých typů společnosti?
Tyto otázky, které se týkají dobra a zla, jsou dnes naléhavější
než kdykoli dříve, neboť lidé si dnes daleko více uvědomují, že
spoluutvářejí jednu jedinou planetární komunitu. Velké problémy,
které stojí před lidskými bytostmi, mají v naší epoše mezinárodní
a planetární rozměry, neboť rozvoj komunikačních technologií
napomáhá vzrůstající interakci mezi osobami, společnostmi
a kulturami. Určitá lokální událost může mít téměř bezprostředně
planetární ozvuky. Do popředí tak vystupuje povědomí ohledně
globální solidarity, jejímž základem je jednota lidského rodu. Na
scéně se tak objevuje odpovědnost za celou naši planetu. Problematika ekologie, tedy ochrana životního prostředí, hospodaření
se zdroji a starost o klima, se staly naléhavou záležitostí, které
interpelují celé lidstvo. Řešení těchto otázek vysoce překračuje
rámce jednotlivých národů. Rovněž hrozby jako terorismus, organizovaný zločin a nové podoby násilí i útlaku, které tíží jednotlivé
společnosti, mají celoplanetární rozměr. Překotný rozvoj biotechnologií, které v některých případech ohrožují samotnou identitu
lidské bytosti (manipulace s geny, klonování ...) naléhavě volají
77

po etické a politické reflexi, která musí mít univerzální rozměr.
V právě nastíněném kontextu hledání společných etických hodnot
se stává znovu velmi aktuální.
2. Existují mužové a ženy, kteří se díky své moudrosti, velkodušnosti, a někdy i heroismu stávají svědky těchto společných
etických hodnot. Obdiv, jejž v nás probouzejí, je znamením toho,
co lze definovat jako první a spontánní uchopení mravních hodnot.
Reflexe univerzitních pracovníků a badatelů zabývajících se kulturními, politickými, ekonomickými, morálními a náboženskými
rozměry naší existence je nesena úsilím o společné dobro lidstva.
Existují rovněž umělci, kteří poukazováním na krásu vystupují
proti ztrátě smyslu a chtějí posilovat naději ostatních lidí. Rovněž
politikové vynakládají mnoho energie a pracují s velkou tvořivostí na díle překonávání bídy a ochraně základních lidských svobod.
Vedle toho je velmi důležité také neutuchající svědectví představitelů různých náboženství a spirituálních tradic, kteří chtějí žít ve
světle nejvyšších pravd a absolutního dobra. Všichni tak přispívají, každý svým vlastním způsobem a ve vzájemné spolupráci,
k nastolování míru a spravedlivějšího politického uspořádání,
k prohlubování vědomí společné odpovědnosti, k rovnoprávnějšímu rozdělování bohatství, k většímu respektování životního
prostředí, k důslednějšímu uznávání důstojnosti lidské osoby
a jejích základních práv. Platí však, že všechno toto úsilí může
být úspěšné jedině tehdy, když se dobré záměry budou zakládat
na opravdovém souladu v základních otázkách dobra a hodnot,
jež představují nejhlubší aspirace lidství, a to jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska společnosti. Uznávání a rozvíjení těchto
etických hodnot je zásadním předpokladem reálného budování
lidštějšího světa.
3. Hledání tohoto společného etického jazyka se týká všech
lidí. Pro křesťany se zmíněný požadavek tajemně snoubí s působením Božího Slova, jež je pravé světlo, které osvěcuje každého člověka (srov. Jan 1, 9), a s působením Ducha svatého, který naplňuje
lidská srdce láskou, radostí, pokojem, velkodušností, vlídností,
dobrotou, věrností, tichostí a sebeovládáním (srov. Gal 5, 22–23).
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Křesťanská komunita, která sdílí s ostatními lidmi naší doby „radost a naději, smutek i úzkost,“ a proto „cítí, že je opravdu těsně
spjata s lidstvem a jeho dějinami,“1 se rozhodně nemůže vyhýbat
této společné odpovědnosti. Osvíceni evangeliem a nasazeni v trpělivém a uctivém dialogu se všemi lidmi dobré vůle se křesťané
podílejí na společném hledání lidských hodnot, jež je třeba rozvíjet. „Konečně bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné,
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co
se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ (Flp 4, 8). Křesťané
vědí, že Ježíš Kristus, „náš pokoj“ (Ef 2, 14), jenž svým křížem
usmířil všechny lidi s Bohem, je nejhlubším principem té jednoty,
k níž je celý lidský rod povolán směřovat.
4. Hledání společného etického jazyka je neoddělitelné
od zkušenosti obrácení, jehož prostřednictvím se osoby a komunity vzdalují silám, které usilují uvězňovat lidskou bytost v netečnosti nebo ji vedou k tomu, aby budovala zdi oddělení od druhých
nebo cizinců. Kamenné srdce, tedy srdce chladné a necitelné vůči
údělu bližního nebo celého lidského rodu, se musí proměnit díky
působení Ducha svatého v srdce z masa,2 jež je vnímavé k pravé
moudrosti, jež je soucitné, nechá se prostupovat touhou po pokoji
a naději pro všechny. Právě takové obrácení je podmínkou každého dialogu.
5. V současné době nescházejí pokusy definovat univerzálně
platnou etiku. Po skončení druhé světové války společnost národů
vyvodila důsledky z toho, že totalitarismus se opíral o čirý právní
pozitivismus, a na tomto základě ve Všeobecné deklaraci lidských
práv (1948) definovala nezadatelná práva lidské osoby, která
překračují pozitivní zákony států, a proto musí představovat pro
zmíněné právní systémy základní měřítko a také referenční bod.
Takováto práva nejsou prostě poskytována zákonodárcem, nýbrž
jsou deklarována, tedy veřejně ozřejmena jako něco, co existuje
objektivně a co předchází rozhodnutí zákonodárce. Platí totiž, že
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, pastorální konstituce Gaudium et spes, předmluva,
č. 1; Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří 2002, s. 183.
2
Srov. Ez 36, 26.
1
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tato práva vyplývají z „uznání důstojnosti, jež přísluší všem členům lidské rodiny“ (preambule).
Všeobecná deklarace lidských práv představuje jeden z nejskvělejších úspěchů moderních dějin. Tento dokument „zůstává
jedním z nejvznešenějších výrazů lidského svědomí“3 a nabízí
spolehlivé východisko pro budování spravedlivějšího světa. Výsledky dosažené v následujícím období však neodpovídaly vždy
očekáváním. Některé země se postavily proti univerzálnímu
rozsahu těchto práv, protože byla hodnocena jako příliš západní, z čehož vyplývá, že je třeba hledat jejich novou a pro ostatní
více srozumitelnou formulaci. Dále je třeba konstatovat, že určitý
trend směřující k rozmnožování lidských práv, a to v souladu
s nespořádanými přáními konzumistického jedince nebo na základě prosazování zájmu jednotlivých skupin, a nikoli v zájmu
společného dobra lidstva, nakonec vedlo k tomu, že došlo k devalvaci vlastních lidských práv. Zmnožování procedur a právních
regulací, které je odtrženo od mravního smyslu hodnot, jež překračují partikulární zájmy, vede k jejich zamlžování, což v posledním důsledku slouží jedině zájmům těch mocnějších. Ukazuje se
především tendence reinterpretovat lidská práva tak, že se odtrhují
od svého etického a racionálního východiska, které představuje
jejich skutečný základ a cílové zaměření, a vnímat je očima čirého
utilitaristického legalismu.4
6. Kvůli vysvětlení etického základu lidských práv se někteří pokusili vypracovat jakousi „celosvětovou etiku“ v rámci
dialogu mezi kulturami a náboženstvími. „Celosvětová etika“
indikuje základní závazné hodnoty, které od pradávna představují
Srov. JAN PAVEL II., „Proslov z 5. října 1995 před valným shromážděním
OSN u příležitosti oslav padesátého výročí od jeho založení,“ in Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVIII/2, 1995, Città del Vaticano 1998, s. 732.
4
Srov. BENEDIKT XVI., „Proslov z 18. dubna 2008 před valným shromážděním
OSN,“ in AAS, 2008, s. 335: „Zásluhou Všeobecné deklarace lidských práv
bylo to, že kulturám, různým formám soudnictví i institučním modelům otevřel
možnost najít základního společného jmenovatele v konstitutivních hodnotách,
a proto i právech. Toto úsilí však musí být dnes ještě mocněji podporováno tváří
v tvář tendencím reinterpretovat základy Deklarace a kompromitovat jejich
vnitřní jednotu, což má jít ve prospěch přechodu od ochrany lidské důstojnosti
3
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výtěžek lidské zkušenosti. Tato etika se nachází ve všech velkých
náboženských a filosofických tradicích.5 Zmíněný projekt, který
si jistě zasluhuje, abychom se o něj zajímali, vyjadřuje současnou
potřebu takové etiky, která by měla univerzální platnost. Nicméně se vynořuje otázka, zda striktně induktivně směrované úsilí,
které se odehrává podle parlamentního modelu již existujícího
minimálního konsensu, může uspokojit požadavek zakotvit právo
v absolutnu. Druhým otazníkem je, zda takováto minimalistická
etika nakonec nepovede k relativizaci silných etických požadavků
jednotlivých náboženství a jednotlivých tradic moudrosti.
7. V některých segmentech současné kultury už po několik
desetiletí dochází k tomu, že se etická východiska práva a politiky
odsouvají stranou. Pod záminkou, že jakýkoli nárok na objektivní
a univerzálně platnou pravdivost by měla být zdrojem intolerance
k uspokojování prostých zájmů, které mají nezřídka jen partikulární charakter
[...] Často musíme konstatovat, že v jednotlivých událostech převládá legalita
nad spravedlností, když se objevuje tendence k prosazování práv, které dospívá
až tak daleko, že tato práva jsou prezentována jako výlučný důsledek zákonodárných ustanovení a normativních rozhodnutí různých instancí a příslušných
autorit. Práva, která se představují ve formě pouhé legality, jsou vystavena riziku, že budou ustanoveními malého významu, protože budou oddělena od svého
etického a racionálního východiska, které konstituuje jejich základ a také cíl.
Všeobecná deklarace lidských práv totiž nově a mocně vyjádřila přesvědčení, že
respektování lidských práv je v první řadě zakořeněno v určité neměnné etice,
na níž se pak zakládá přesvědčující síla mezinárodních proklamací. Jedná se
o aspekt, který bývá často opomíjen, když se objevuje tendence zbavovat tato
práva jejich funkčnosti ve jménu striktně utilitaristického pojetí.“
5
V roce 1993 někteří představitelé Parlamentu světových náboženství zveřejnili Všeobecnou deklaraci planetární etiky, v níž se tvrdí, že „mezi náboženstvími již existuje konsensus, které má sílu být základem planetární etiky. Jedná
se o jakousi minimální shodu, jež se týká závazných hodnot, neodvolatelných
norem a esenciálních mravních tendencí.“ Tato Všeobecná deklarace planetární
etiky obsahuje čtyři principy. 1) „Žádné nové uspořádání světa bez celosvětové
etiky.“ 2) „S každou lidskou osobou je třeba nakládat lidským způsobem.“ Nárok ohledně lidské důstojnosti je nahlížen jako cíl sám o sobě. Tento princip se
zakládá na „zlatém pravidle“, které se nachází v mnoha náboženských tradicích.
3) Tato Deklarace prohlašuje čtyři neodvolatelné morální směrnice: nenásilí a respektování života; solidarita; tolerance a pravda; rovnoprávnost muže a ženy. 4)
Vzhledem k problémům, jež stojí před lidstvem, je nezbytná proměna smýšlení,
tedy to, aby si každý uvědomoval svou vlastní naléhavou odpovědnost. Povinností náboženství je kultivovat tuto odpovědnost, prohlubovat ji a předávat ji
budoucím generacím.
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a násilí a že výlučně relativismus by mohl zachránit pluralismus
hodnot a demokracii, se předkládá apologie právního pozitivismu,
který odmítá odvolávat se na nějaké objektivní a ontologické
kritérium toho, co je spravedlivé. Z toho hlediska pak platí, že posledním horizontem práva a mravní normy je právě platný psaný
zákon, který je považován za spravedlivý z vlastní definice, neboť
je výrazem zákonodárcovy vůle. Tohle ale znamená, že se otvírá
cesta k nekontrolovanému rozhodování moci, k diktatuře matematické většiny a k ideologické manipulaci na úkor společného
dobra. „V etice a v aktuální filosofii práva jsou výrazně přítomny
postuláty právního pozitivismu. V důsledku toho se pak zákony
stávají často jen kompromisem mezi různými zájmy. Usiluje se
o to, aby soukromé zájmy a soukromá přání, které jsou v protikladu k povinnostem vyplývajícím ze sociální odpovědnosti, byly
proměněny v zákony.“6 Jenomže právní pozitivismus je notoricky
nedostatečný, neboť zákonodárce může oprávněně jednat výhradně v mezích, které jsou dány důstojností lidské osoby a službou
rozvoji toho, co je autenticky lidské. Nuže tedy zákonodárce nesmí nedbat na to, co je autenticky lidské, a řídit se pouze vnějšími
a povrchními kritérii, což by kupříkladu učinil, pokud by legitimizoval všechno, co lze realizovat v rámci biotechnologií. Zkrátka
a dobře, zákonodárce musí působit eticky odpovědně. Politika nesmí opomíjet etiku a rovněž zákony a právní uspořádání nesmějí
opomíjet vyšší mravní zákon.
8. V tomto kontextu, kdy odvolávání se na absolutní, objektivní a univerzálně uznávané hodnoty se stalo problematickou
záležitostí, někteří odborníci, v touze dát racionální základnu společným rozhodnutím v oblasti etiky, doporučují tak zvanou „etiku
diskuse“ v linii určitého „dialogického“ chápání mravnosti. Tato
etika diskuse spočívá v tom, že v jejím průběhu se budou používat
výhradně ty normy, na nichž se všichni příslušní účastníci mohou shodnout, přičemž se každý zřekne „strategického“ chování
směřujícího k tomu, aby ostatním vnucoval svůj vlastní zorný
BENEDIKT XVI., Proslov z 12. února 2007 na Mezinárodním kongresu o mravním zákonu organizovaném Papežskou Lateránskou univerzitou, in AAS 99,
2007, s. 244.
6
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úhel. Na tomto základě je pak možno stanovit, zda určité pravidlo
hodnocení, chování a jednání je mravné, poněvadž se ponechají
stranou kulturní a historické podmíněnosti a princip diskuse tak
poskytuje garanci univerzality a racionality. Etika diskuse se zabývá přednostně metodou, jejímž prostřednictvím lze etické principy a normy prověřovat a zároveň se dané normy mohou stávat
univerzálně závazné pro všechny účastníky dané debaty. Jedná
se v zásadě o proces promýšlení hodnoty předložených norem,
zároveň ale takováto debata nemůže produkovat podstatně nové
příspěvky. Etika diskuse je tedy čistě formální etikou, která se
netýká nejzásadnějších prvků mravnosti jako takové. Objevuje se
zde také riziko, že celá debata se bude pohybovat pouze v mezích
hledání určitého kompromisu. Nesporně platí, že dialog a debata
jsou vždy nezbytné, když chceme dospět k souhlasu ohledně konkrétní aplikace mravních norem v určité situaci, nicméně nesmí
při tom docházet k opomíjení mravního svědomí. Opravdová
diskuse nenahrazuje mravní přesvědčení osoby, nýbrž ho předpokládá a obohacuje.
9. Vědomi si toho, co všechno je ve hře, když se jedná
o univerzální etiku, chceme tímto dokumentem vyzvat všechny,
kteří si kladou otázku ohledně posledních základů etiky, právního
i politického uspořádání, aby věnovali pozornost tomu, co přináší
obnovená prezentace nauky o přirozeném zákoně, která v zásadě
tvrdí, že lidské osoby a komunity jsou schopny ve světle rozumu
rozpoznat základní linie mravního jednání, které jsou v souladu
se samotnou přirozeností lidského subjektu, a vyjadřovat je normativním způsobem v podobě předpisů nebo příkazů. Tyto základní, objektivní a univerzální předpisy jsou určeny k tomu, aby
byly základem a inspirací pro souhrn morálních, právních a politických determinací, jež regulují život lidských osob a společností.
Zmíněné základní, objektivní a univerzální předpisy představují
jejich trvalou kritickou instanci, neboť zajišťují důstojnost lidské
osoby před proměnlivostí různých ideologií. V průběhu svých
dějin křesťanská komunita při vypracovávání své vlastní etické
tradice pod vedením Ducha Ježíše Krista a v kritickém dialo83

gu s těmi filosofickými tradicemi, s nimiž se setkala, přebírala,
očišťovala a rozvíjela právě v tomto smyslu nauku o přirozeném
zákoně jako o základní etické normě. Jenomže křesťanství nemá
monopol na přirozený zákon. Vždyť přirozený zákon se zakládá
na rozumu, jejž mají všechny lidské bytosti společný, přirozený
zákon je proto také platformou spolupráce mezi všemi lidmi dobré
vůle bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení.
10. Bezpochyby platí, že výraz „přirozený zákon“ je v aktuální kontextu zdrojem mnoha nedorozumění. Někdy se mu rozumí
jako rezignované a naprosto pasivní podřizování se fyzikálním zákonům přírody, zatímco lidská bytost se zcela oprávněně snaží o to,
aby ovládala tyto determinace a využívala je ke svému vlastnímu
dobru. Jindy, když je přirozený zákon předkládán jako objektivní
danost, která jako by se ukládala zvenku osobnímu svědomí, a to
nezávisle na práci vlastního rozumu a subjektivity, dochází k podezření, že se zde uvádí na scénu určitá forma heteronomie, která je
v rozporu s důstojností svobodné lidské osoby. Dalším problémem
může být to, že v průběhu svých dějin křesťanská teologie až příliš
jednoduše ospravedlňovala prostřednictvím přirozeného zákona
takové antropologické pozice, které se později ukázaly být podmíněné dobovým a kulturním kontextem. Ovšem hlubší porozumění
vztahům mezi morálním subjektem, přirozeností a Bohem spolu
s jasnějším vnímáním dějinnosti, která ovlivňuje konkrétní aplikace přirozeného zákona, umožňují překonání těchto nedokonalých
koncepcí. Dnes je kromě jiného také důležité předkládat tradiční
nauku o přirozeném zákoně pomocí terminologie, která bude lépe
vystihovat osobní a existenciální rozměr mravního života. Je rovněž třeba klást větší důraz na skutečnost, že vyjádření požadavků
přirozeného zákona je neoddělitelné od úsilí celé lidské komunity
při překonávání egoistických a sektářských tendencí a o rozvíjení
globálního přístupu pomocí tak zvané „ekologie hodnot“, bez níž
by lidský život riskoval, že pozbude svou vlastní integritu a svůj
vlastní smysl pro zodpovědnost za dobro všech.
11. Idea mravního přirozeného zákona čerpá celou řadu prvků z toho, co je společné velkým mudroslovným a filosofickým
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tradicím lidstva. Z toho důvodu náš dokument v první kapitole započíná připomenutím těchto velkých „konvergencí“. Aniž bychom
si nárokovali, že tento přehled bude vyčerpávající, dokument poukazuje na skutečnost, že zmíněné velké projevy náboženské a filosofické moudrosti vydávají svědectví ohledně existence v širokém
slova smyslu společného mravního dědictví, které představuje
bázi každého dialogu o mravních záležitostech. Ba co více, tyto
velké projevy moudrosti napovídají tím či oním způsobem, že toto
dědictví představuje univerzální etické poselství, jež je imanentní
přirozenosti věcí a jež jsou lidé s to dešifrovat. Tento dokument
dále připomíná některé esenciální referenční body týkající se
dějinného rozvoje ideje přirozeného zákona a také uvádí některé
moderní interpretace, jež jsou částečně původkyněmi obtíží, které
zakoušejí naši současníci, když se hovoří o přirozeném zákoně.
Ve druhé kapitole („Percepce mravních hodnot“) tento dokument
popisuje to, jak lidská osoba na základě těch nejjednodušších
údajů morální zkušenosti bezprostředně vnímá některá základní
mravní dobra a jak v důsledku toho formuluje předpisy přirozeného zákona. Tyto formulace ovšem nepředstavují nějaký kompletní
kodex nedotknutelných předpisů, nýbrž určitý trvalý a normativní
princip inspirace ve službě konkrétního mravního života lidské
osoby. Třetí kapitola („Teoretické základy přirozeného“) přechází
od společné zkušenosti k teorii a prohlubuje filosofické, metafyzické a náboženské základy přirozeného zákona. Ve snaze odpovědět na některé současné námitky, se ve třetí kapitole upřesňuje
úloha přirozenosti při osobním jednání, dále je položena otázka
ohledně toho, jak může přirozenost představovat určitou mravní
normu. Ve čtvrté kapitole („Přirozený zákon a obec“) se vysvětluje regulativní role přirozeného zákona v politickém životě. Nauka
o přirozeném zákoně vykazuje soustavnost a platnost na filosofické rovině rozumu, jenž je všem lidem společný, nicméně pátá
kapitola („Ježíš Kristus, naplnění přirozeného zákona“) dokládá,
že přirozený zákon nabývá svého plného významu uvnitř dějin
spásy, neboť Ježíš Kristus poslaný Otcem je spolu s Duchem plností každého zákona.
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První kapitola
Konvergence
1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství
12. V různých kulturách lidé postupně vypracovali a rozvinuli mudroslovné tradice, v nichž se vyjadřuje a předává jejich
vize světa a zároveň také reflektované porozumění tomu, jaké
místo přísluší lidské bytosti ve společnosti a v kosmu. Před každým konceptuálním teoretizováním je třeba konstatovat, že zmíněné mudroslovné tradice, které často mají náboženskou povahu,
předávají určitou zkušenost, která rozpoznává to, co podporuje
plné rozvinutí osobního života a dobré fungování života společnosti a co tomu všemu naopak brání. Tyto tradice představují
určitý „kulturní kapitál“, který je k dispozici při hledání společné
moudrosti, jež je nezbytná, když chceme odpovědět na současné
etické výzvy. Podle křesťanské víry tyto mudroslovné tradice, navzdory svým limitům a někdy i omylům, představují odraz Boží
moudrosti, která působí v srdcích lidí. Zasluhují si tedy pozornost
a respekt, neboť mohou mít hodnotu přípravy na evangelium
(praeparatio evangelica).
Forma a rozsah zmíněných tradic může významně oscilovat,
nicméně zmíněné tradice představují svědectví ohledně existence
dědictví mravních hodnot, které jsou společné všem lidem, a to
bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tyto hodnoty ospravedlňovány uvnitř určitého partikulárního světonázoru. Kupříkladu
„zlaté pravidlo“ („Nečiň nikomu to, co nechceš, aby bylo činěno
tobě“ – srov. Tob 4, 15) se nachází v té či oné formě ve většině
mudroslovných tradic.7 Kromě toho je třeba podotknout, že tyto
mudroslovné tradice jsou zpravidla zajedno v tom, že velká eticSrov. AUGUSTIN, De doctrina christiana, III, XIV, 22 (Corpus christianorum,
series latina, 32, 91): „Přikázání: »To, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nečiň ty
druhým,« nemůže být u různých národů žádným způsobem měněno.“ („»Quod
tibi fieri non vis, alii ne feceris« nullo modo posse ulla euorum gentili diversitate variari.“) Srov. L. J. PHILIPPIDIS, Die »Goldene Regel« religiongeschichtlich
Untersucht, Leipzig 1929; A. DIHLE, Die Goldene Regel. Eine Einführung in
die Geschichte der antiken und frühchristlichen Vulgarethik, Göttingen 1962;
J. WATTLES, The Golden Rule, New York – Oxford 1996.
7
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ká pravidla se neukládají pouze nějaké přesně vymezené skupině
lidí, nýbrž mají univerzální platnost pro každého člověka i pro
všechny národy. Konečně, mnohé z těchto tradic uznávají, že takovéto způsoby mravního chování jsou požadavkem vyplývajícím
ze samotné přirozenosti lidské bytosti, takže vyjadřují, jak se má
člověk kreativně a zároveň harmonicky včleňovat do kosmického nebo metafyzického řádu, jenž člověka přesahuje a jenž dává
také smysl jeho životu. Vždyť tento řád se vyznačuje svou vnitřní
moudrostí a představuje poselství, jež jsou lidé s to dešifrovat.
13. Podle hinduistických tradic jsou svět, tedy kosmos
a stejně tak i lidská společnost, regulovány řádem nebo jakýmsi
základním zákonem (dharma), jejž je třeba zachovávat, pokud
nechceme vyprovokovat velké katastrofy. Dharma tedy definuje
společensko-náboženské závazky člověka. Etická nauka hinduismu se stává srozumitelnou v celé své specifičnosti ve světle
základních naučení Upanišád, což je víra v nedefinovaný cyklus
převtělení (samsára) a zároveň přesvědčení, že dobré nebo špatné
skutky vykonané v přítomném životě (karman) mají vliv na budoucí nová narození. Takovéto nauky mají význačné důsledky
v oblasti jednání ve vztahu k druhým, protože implikují vysoký
stupeň dobroty a tolerance, smysl pro nezištné konání ve prospěch
ostatních, vedou k praktikování nenásilí (ahimsá). Hlavní proud
hinduismu rozlišuje dvě velké skupiny textů: šruti („to, co je dáno
na srozuměnou,“ tedy zjevení) a smrti („co se připomíná,“ tedy
tradice). Etické předpisy se nacházejí především ve smrti, přesněji
v dharmašástra (nejdůležitější z nich jsou Mánava dharmašástra
čili Manuovy zákony, Manu žil ve druhém století před Kristem).
Kromě základního principu, podle něhož „nepamětným obyčejem
je transcendentní zákon stvrzený posvátným písmem a ustanoveními božských zákonodárců, a proto každý člověk ze tří hlavních
vrstev (kast), jenž respektuje svrchovaného ducha v něm přebývajícího, se musí pečlivě snažit o to, aby jednal podle nepamětného
obyčeje,“8 zde nacházíme praktický ekvivalent zlatého pravidla:
Mánava Dharmsastra, 1, 108 (G. V. HAUGHTON, Mánava Dharma Sastra or
the Institutes of Manu, Comprising the Indian System of Duties, Religious and
Civil, ed. by P. PERCIVAL, New Delhi 1982(4), 14.)
8
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„Řeknu ti, co je základem největšího dobra lidské bytosti. Člověk,
který praktikuje náboženství (dharma), tedy to, aby nikomu a ničemu neškodil (ahimsá), nabude největší Dobro. Takový člověk,
který zvládá tři vášně, tedy žádostivost, hněv a lakotu tak, že se
jich vystříhá ve styku s ostatními bytostmi, dosáhne úspěchu.
[…] Ten člověk, který nahlíží všechny bytosti jako „sebe sama“
a jedná s nimi jako „sám se sebou“, odkládá hůl trestání a zcela
ovládá svou hněvivost, si zajišťuje vlastnění štěstí. […] Nebude
konat druhému to, co je považováno škodlivé pro něho samého.
Zkrátka a dobře, tohle je pravidlo ctnosti. […] V otázce, zda odmítnout, nebo dát; v nadbytku i nedostatku; ve štěstí i neštěstí si
bude vyhodnocovat všechny důsledky pohlížeje na sebe.“9 Různé
předpisy hinduistické tradice lze srovnat s nároky Desatera.10
14. Obvykle se buddhismus definuje pomocí čtyř „vznešených pravd“, jimž po svém osvícení učil Buddha: 1) skutečnost
je utrpení a nespokojenost; 2) původem utrpení je touha; 3) konec
utrpení je možný (pomocí uhašení touhy); 4) existuje cesta vedoucí ke konci utrpení. Touto cestou je „vznešená osmerá cesta“,
jež spočívá v praktikování disciplíny, koncentraci a moudrosti.
Na etické rovině se pozitivní jednání může shrnout do pěti přikázání: (šíla): 1) neškodit živým bytostem a nepřipravovat je o život;
2) nebrat to, co není dáno; 3) nechovat se nekorektně v sexuální
oblasti; 4) nepoužívat falešná slova a nelhat; 5) nepožívat škodlivé produkty, které snižují kontrolu nad sebou samým. Hluboký
altruismus buddhistické tradice, který se projevuje rozhodným
zachováváním nenásilí a který nachází výraz v dobrotivé a soucitné přátelskosti, se právě tímto způsobem vyrovnává se zlatým
pravidlem.
Mahabharata, Anusasana parva, 113, 3–9 (ed. ISHWAR CHUNDRA SHARMA –
O. N. BIMALI; trsl. according to M. N. DUTT, vol. IX, Delhi, Parimal Publications,
469).
10
Například: „Mluv pravdu, říkej věci, které působí potěchu, nerozhlašuj nepříjemnou skutečnost, nepronášej soucitnou lež: to je věčný zákon“ (Mánava dharmašástra, 4, 138, s. 101). „Zasáhnout bližního, potupit ho a škodit jeho dobru
považuj vždy za tři nejzhoubnější ze všech nectností, jež pocházejí z hněvu.“ “
(Mánava dharmašástra, 7, 51, s. 156).
9
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15. Čínská civilizace je hluboce poznamenána taoismem pocházejícím od myslitele Lao-Tse (šesté století před Kristem). Podle zmíněného autora platí, že cesta nebo Tao je prvořadým principem, jenž je imanentní celému universu. Jedná se o nevýslovný
princip trvalé proměny pod vlivem dvou protikladných pólů, jež
jsou zároveň vzájemně komplementární, tedy jing a jang. Na člověku je, aby přijal tento přirozený proces transformace a nechal se
nést plynutím času, a to prostřednictvím nejednání (wu-wei). Hledání harmonie s přírodou, která je nerozlučitelně jak materiální,
tak duchovní, představuje tudíž jádro taoistické etiky. Konfucius
(571–479 před Kristem), nazývaný „Mistr Kong“, se v situaci
hluboké krize snažil obnovit řád pomocí respektování ritů, jež je
motivováno synovskou úctou, neboť právě na tomto základě má
spočívat život společnosti. Platí totiž, že společenské vztahy se
utvářejí podle vztahů v rodině. K harmonii se dospěje díky etice
správné míry, kde obnovený vztah (li), který uvádí lidskou bytost
do přirozeného řádu věcí, je měřítkem všeho. Je třeba usilovat
o ideál definovaný jako žen, což je dokonalá lidská ctnost spočívající ve vládě nad sebou a v dobrotivosti vůči ostatním. „Není
snad klíčovým slovem krotkost (šú)? Co nechceš, aby se dělalo
tobě, to nedělej druhým.“11 Praktikování tohoto pravidla ukazuje
nebeskou cestu (tien tao).
16. V afrických tradicích platí, že základní skutečností je
život sám. Je to nejvzácnější dobro. Ideál člověka tkví nejenom
v tom, žít bez starostí až do svého stáří, nýbrž především v tom,
zůstat i po smrti živoucí silou, která ustavičně narůstá v potomstvu a jeho prostřednictvím. Platí také, že život je dramatickou
zkušeností. Lidská bytost jakožto mikrokosmos uvnitř makrokosmu intenzivně prožívá drama zápolení mezi životem a smrtí.
Člověku přísluší poslání zabezpečit vítězství života nad smrtí,
a právě to také zásadně determinuje jeho etické jednání. Proto
také člověk musí rozpoznat v etickém kontextu, jenž tomuto
pojetí odpovídá, spojence života, získat je na svou stranu, a tak
zajistit vlastní přežití, což je zároveň vítězství života. To je také
11

KONFUCIUS, Entretiens 15, 23 (trsl. A. CHENG, Paris 1967, 125).
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hlubší význam tradičních afrických náboženství. Africká etika
má antropocentrické a vitální rysy, pročež platí, že úkony, které
podporují početí života, jeho udržení, jeho ochranu, jeho rozvíjení
a teré napomáhají k vzrůstu vitálního potenciálu komunity, se považují za dobré. Každý úkon považovaný za škodlivý vzhledem
k životu jednotlivce nebo komunity se hodnotí jako negativní.
Africká náboženství se tudíž jeví jako zásadně antropocentrická,
avšak vnímavému a přemýšlivému pozorovateli neunikne, že ani
místo vyhrazené živému člověku, ani kult předků nepředstavují
něco zásadně do sebe uzavřeného. Vrcholem tradičních afrických
náboženství je Bůh vnímaný jako pramen života a stvořitel všeho,
co existuje.
17. Islám se považuje za obnovu prapůvodního přirozeného
náboženství. Mohamed je vnímán jako prorok poslaný Bohem,
aby přivedl lidi definitivně na správnou cestu. Mohamed ale měl
předchůdce: „A není národa jiného, k němuž by nebyl přišel varovatel.“12 Islám si připisuje univerzální poslání, a proto se obrací
na všechny lidi, protože pro člověka je „přirozené“ být muslimem.
Islámský zákon, jenž je nedílně komunitní, morální a náboženský,
se vnímá jako přímo daný Bohem. Muslimská etika tedy je mravnost založená zásadně na poslušnosti. Konat dobro znamená plnit
přikázání, konat zlo znamená projevovat jim neposlušnost. Lidský
rozum přispívá k tomu, aby člověk rozpoznal, že zákon je zjevenou záležitostí, a také k tomu, aby člověk z tohoto zákona dokázal
vytěžit konkrétní právní principy. Představitelé školy mout’azila
v 9. století hlásali princip, podle něhož „zlo a dobro tkví ve skutečnostech“, tedy že určité způsoby jednání jsou dobré, nebo zlé
samy v sobě, a to ještě předtím, nežli je Boží zákon nařizuje nebo
zakazuje. Zastánci této školy se domnívali, že lidská bytost může
prostřednictvím rozumu rozpoznávat, co je dobré a co je zlé. Podle
jejich mínění člověk spontánně poznává, že nespravedlnost a lež
jsou zlé, že člověk má povinnost vrátit dluh, že se má vyhýbat
tomu, co je škodlivé, že se má chovat vděčně ke svým dobrodinKorán, súra 35, 24; český překlad – Vznešený Korán komentářem a rejstříkem
opatřený překlad významu do jazyka českého, I. HRBEK (trsl.), AMS: Praha 2007,
s. 492.
12
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cům, mezi nimiž první místo patří Bohu. Naproti tomu příslušníci
školy ašarija, kteří převládají v sunitském pravověří, zastávají
opačné mínění. Tito zastánci nahodilosti, která nepřiznává přirozenosti žádnou konzistenci, se domnívají, že výlučně pozitivní
zjevení Boží definuje, co je dobro a zlo, co je spravedlivé a nespravedlivé. Mnohé předpisy tohoto pozitivního Božího zákona
vycházejí z morálního dědictví lidstva a lze je uvádět do poměru
k Desateru.13
1.2. Řecké a římské prameny přirozeného zákona
18. Myšlenka, že existuje přirozený zákon, který předchází
pozitivní právní ustanovení, se nachází v klasické řecké kultuře
ve spojitosti s Antigonou, Oidipovou dcerou. Její dva bratři, Eteokles a Polyneikes, se střetli v boji o moc a vzájemně se zabili.
Polyneikes jakožto vzbouřenec byl odsouzen k tomu, aby nebyl
pochován a aby byl spálen na hranici. Antigona se na základě úcty
Korán, súra 17, 23–38, český překlad – s. 317–318: „Pán tvůj rozhodl, abyste
nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže
jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim: »Fuj!« a neodbývej je stroze,
nýbrž mluv s nimi slovem laskavým! Skloň k nim oběma z milosrdenství křídla
pokory a řekni: »Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako oni mě vychovali,
když jsem byl malý!« Pán váš nejlépe ví, co v duších vašich je a jste-li zbožní,
On věru ke kajícníkům je odpouštějící. A dávej příbuznému po právu, a také
chuďasovi a po cestě Boží jdoucímu, však nerozhazuj rozhazováním, vždyť
marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný. Jestliže
se od nich odvrátíš čekaje na milosrdenství Pána svého, ve které doufáš, potěš
je alespoň slovem útěšným! A neměj ruku svou přivázanou ke krku svému ani
ji nerozevírej příliš široce, abys byl nebyl pomlouván a neupadl v nouzi. Pán
tvůj otevřenou rukou uštědřuje obživu, anebo ji odměřuje, komu chce, neboť On
dobře je zpraven o služebnících Svých a jasně je zří. Nezabíjejte děti své z obavy
před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je
hříchem velkým. A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná
cesta. A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. […] A nepřibližujte se k majetku sirotka, leda způsobem co nejlepším, pokud nedosáhne
dospělosti. Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku! A buďte spravedliví v míře, když odměřujete, a važte vahami přímými – to
pro vás je lepší i nejlepší co do výsledku. A nenásleduj to, o čem vědění nemáš,
vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly. A nevykračuj
si po zemi troufale, vždyť zemi nemůžeš rozpoltit a nedosáhneš výškou svou hor
vrcholku. To všechno je špatností u Pána tvého a je mu to odporné.“
13
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ke svému mrtvému bratrovi odvolává proti zákazu pohřbení, který
vydal král Kreon, a odvolává se přitom na „nepsané a neměnné
zákony.“
»Kreon: „A ty ses opovážila ho [můj zákaz] překročit?“
Antigona: „Ten zákaz nevydal hromovládný bůh
a rovněž ani z podsvětí, kam přijdeme,
nám lidem nikdo nedal zákon takový.
A nepřipouštím, že by zákon, ten či ten,
vydaný tebou, člověkem, směl platit víc
než nepsaný a nevývratný věčný řád.
Jen to jsou totiž pro mne platné zákony,
A ty se nezrodily včera nebo dnes –
jdou z hlubin času, do nichž nikdo nedozří.
Ty nikdy nepřestoupím pro strach z člověka.“«14
19. Platón a Aristotelés činí svým rozlišení, pocházející
od sofistů, mezi těmi zákony, které mají původ v určité konvenci,
a proto se jedná o pozitivní rozhodnutí (thesis), a těmi zákony, jež
jsou platné na bázi „přirozenosti“. První zmíněné nejsou ani věčné, ani nemají univerzální platnost, a proto nezavazují všechny.
Zákony zmíněné na druhém místě naproti tomu zavazují všechny
vždy a všude.15 Někteří sofisti jako Kalliklés z Platónova Gorgia
se odvolávali na právě zmíněné rozlišení, aby se pak na tomto základě stavěli proti právoplatnosti zákonů ustanovených v určitých
obcích. Do protikladu k těmto zákonům stavěli své striktní a zároveň nesprávné pojetí přirozenosti, již vnímali výhradně na základě
fyzické složky lidství. Tak například zastávali mínění, že proti
SOFOKLES, Antigona, V. RENČ (trsl.), Orbis: Praha 1965, s. 22–23. (Poznámka
překladatele: české tlumočení se poněkud liší od italské verze užité autory dokumentu – čísla veršů 449–460.)
15
Srov. ARISTOTELES, Rétorika, I, XIII, 2 (1373 b 4–11): „Partikulární zákon
(nomos idios) je takový, který determinuje každé uskupení lidí vzhledem k jejich příslušníkům. Tyto zákony se rozdělují na nepsané a psané. Společný zákon
(nomos koinos) je ten, jenž odpovídá přirozenosti (kata fysin). Vskutku je něco
spravedlivého a něco nespravedlivého, co všichni rozlišují na základě přirozenosti a prostřednictvím určitého tušení, byť by v dané věci neexistovalo žádné
ustanovení nebo vzájemná dohoda. To je vidět v Sofoklově Antigoně, která
prohlašuje, že je spravedlivé pohřbít Polyneika, jehož pohřeb byl zakázán, když
tvrdí, že toto pohřbení odpovídá přirozenosti.“ Srov. také Etika Nikom., V, 10.
14

92

rovnosti občanů jak ve smyslu politickém, tak ve smyslu právním
se staví nejevidentnější mezi všemi „přirozenými zákony“, totiž
že silnější má navrch nad slabším.16
20. Nic takového se ale nenachází v díle Platónově nebo
Aristotelově, neboť zmínění filosofové nestavějí do vzájemného
protikladu přirozené právo a zákony obce. Jsou totiž přesvědčeni,
že zákony obce jsou v zásadě správné a představují určitý výraz,
více méně zdařilý, přirozeného zákona, jenž odpovídá přirozené
povaze věcí. Podle Platóna je přirozené právo ideálním právem,
je to norma pro zákonodárce i pro občany, je to pravidlo, jež slouží jako základ pozitivních zákonů a zároveň umožňuje, aby tyto
zákony byly posuzovány.17 Podle Aristotela tato nejvyšší norma
mravnosti odpovídá uskutečňování esenciální formy přirozenosti.
Mravné je to, co je přirozené. Přirozený zákon je neměnný, zatímco pozitivní zákon podléhá změnám v závislosti na národech
Srov. PLATÓN, Gorgias (483c–484b), český překlad – Platónovy spisy III,
překlad F. NOVOTNÝ , Praha 2003, s. 281: [hovoří Kalliklés] „... ale podle mého
mínění sama příroda ukazuje, že je spravedlivo, aby lepší měl více než horší
a mocnější než méně mocný. A že tomu tak jest, je zhusta vidět jak u jiných tvorů,
tak i mezi lidmi v celých obcích a rodech, že totiž to je podstatná známka spravedlnosti, aby silnější vládl slabšímu a měl více nežli on. Neboť podle jakého práva
vytáhl Xerxés proti Helladě nebo jeho otec proti Skythům? A bylo by možno
uvést nesčíslně jiných takových příkladů. Ale ti, myslím, dělají tyto věci podle
přirozeného pojmu spravedlnosti a, bůh je mi svědek, podle přirozeného zákona,
a ne snad podle toho, který si my dáváme; my utváříme nejlepší a nejsilnější z nás
samých, berouce je již z mládí jako lvíčata, a zaříkáváním i kouzelnými prostředky si je zotročujeme říkajíce, že je třeba zachovávati rovnost a v tom že záleží
krásno i spravedlivo. Avšak myslím jestliže se vyskytne muž náležitě od přírody
nadaný, ten všechno to ze sebe setřese, prorazí a unikne ven, pošlape všechny ty
naše zápisy, kejkle, zaříkadla a nepřirozené zákony, povstane a náhle se objeví
ten otrok naším pánem a tu jako plamen vyšlehne právo přírody.“
17
V díle Theaitétos (172a–b), překlad – Platónovy spisy I, překlad F. NOVOTNÝ,
Praha 2003, s. 279, Platónův Sókratés vysvětluje zhoubné politické důsledky
relativistické teze, připisované Prótagorovi, podle níž je každý člověk měřítkem
pravdy: „Jistě pak i v občanském životě, pokud jde o krásné a ošklivé i spravedlivé a nespravedlivé i zbožné a co není zbožné, jaké mínění si o tom každá
jednotlivá obec udělá a jak potom pro sebe stanoví zákonem, takové to vpravdě
také pro každou jest; [...] Avšak tam, o čem mluvím, ve věcech spravedlnosti
a nespravedlnosti, zbožnosti a bezbožnosti, jsou hotovi tvrdit, že nic z toho není
od přirozenosti a nemá svou vlastní jsoucnost, nýbrž pravdou že se stává obecné
zdání, a to tehdy, kdykoli se uzdá a po jak dlouhý čas se zdá.“
16
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a odlišných epochách. Ovšem přirozený zákon neleží někde mimo
pozitivní právo, neboť se vyjadřuje prostřednictvím pozitivního
práva, jenž je aplikací obecné ideje spravedlnosti na sociální život
v jeho proměnlivosti.
21. Ve stoicismu se přirozený zákon stává klíčovým pojmem
univerzalistické etiky. Dobré je to a činit se musí to, co odpovídá přirozenosti, která je vnímána jak na psychické a biologické,
tak na racionální rovině. Každý člověk, ať už patří k jakémukoli
národu, se musí začlenit do celku jako část kompletního univerza.
Musí žít v souladu s přirozeností.18 Zmíněný imperativ předpokládá, že existuje jakýsi věčný zákon, božský Logos, jenž je přítomen
jak v kosmu, jímž tento věčný zákon proniká, tak v lidském rozumu. Tak například pro Cicerona tento zákon je „nejvyšší měřítko
vložené do přirozenosti, které nám nařizuje, co je třeba konat,
a zároveň zakazuje to, co je s ním v protikladu.“19 Přirozenost
a rozum představují dva prameny našeho poznání základního etického zákona, který má božský původ.
1.3. Nauka obsažená v Písmu svatém
22. Dar Zákona na Sinaji, jehož jádrem je „Deset přikázání“, představuje esenciální prvek náboženské zkušenosti Izraele.
Tento Zákon smlouvy předkládá základní etické normy. Ty určují
způsob, jímž má vyvolený národ odpovídat prostřednictvím svatosti života na Boží vyvolení. „Hospodin promluvil: »Mluv k celé
pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já, Hospodin,
váš Bůh, jsem svatý«“ (Lev 19, 1–2). Tyto etické zásady však
platí i pro ostatní národy, protože Bůh vyžaduje počet od cizích
národů, které pošlapávají spravedlnost a právo.20 Bůh totiž uzavřel
Srov. např. SENECA, De vita beata, VIII, 1: „Je třeba nechat se vést přirozeností; rozum ji pozoruje a dotazuje se jí. Je tedy totéž žít šťastně a žít podle přirozenosti.“ (Natura enim duce utendum est: hanc ratio observat, hanc consulit. Idem
est ergo beate Cicere et secundum naturam.)
19
CICERO, De legibus, I, VI, 18: „Lex est ratio summa insita in natura quae iubet
ea quae faciendae sunt prohibetque contraria.“
20
Srov. Am 1–2.
18
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již v osobě Noemově smlouvu s celým lidským rodem, která obsahovala zejména princip respektování života (srov. Gn 9).21 Ještě
zásadněji platí, že samo stvoření je vnímáno jako úkon, jehož
prostřednictvím Bůh strukturuje celek univerza, když mu dává
určitý zákon: „Chvalte ho, Slunce a Měsíci, chvalte ho, všechny
zářící hvězdy! Chvalte ho, nebesa nebes a vody, které jsou nad
nebesy! Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal, a byly
stvořeny! Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine“
(Žl 148, 5–6). Tato poslušnost tvorů vůči Božímu zákonu je vzorem pro lidské bytosti.
23. Vedle textů, které se vztahují k dějinám spásy a k velkým
teologickým tématům vyvolení, přislíbení, Zákona a smlouvy,
Bible obsahuje rovněž mudroslovnou literaturu, která nepojednává přímo o národních dějinách Izraele, ale zabývá se místem
člověka ve světě. Rozvíjí se zde přesvědčení, že existuje správný,
„moudrý“ způsob vedení života a spravování záležitostí. Tato
moudrost není situována ani v dějinách, ani v přírodě, ani v každodenním životě.22 V tomto druhu literatury bývá moudrost
často představována jako Boží dokonalost, někdy bývá dokonce
zosobňována. Prezentuje se překvapivým způsobem ve stvoření,
jehož je „strůjkyní“ (srov. Mdr 7, 21). Harmonie panující mezi
tvory o tom vydává svědectví. Na této moudrosti, která pochází
Rabínský judaismus hovoří o sedmi mravních přikázáních, které Bůh dal Noemovi pro všechny lidi. Jejich výčet se nachází v Talmudu (srov. Sanhedrin 56):
1) Neutvoříš si modlu. 2) Nezabiješ. 3) Nepokradeš. 4) Nedopustíš se cizoložství. 5) Neber Boží jméno nadarmo. 6) Nebudeš požívat maso z živého zvířete.
7) Ustanovíš soudy, které zajistí respektování uvedených přikázání. Zatímco 613
mitzot psané Tóry a jejich interpretace v ústní Tóře se vztahuje výlučně na Hebreje, zákony dané Noemovi platí pro všechny lidi.
22
Mudroslovná literatura se zaobírá dějinami především v tom smyslu, nakolik
tyto dějiny vykazují určité konstantní prvky vztahující se k putování, jež přivádí
člověka k Bohu. Mudrcové nepohrdají ponaučením vzcházejícím z dějin ani
zjevitelskou hodnotou toho všeho (srov. Sir 44–51), nicméně mají jasné vědomí
vazby mezi jednotlivými událostmi, které vykazují souvislost, jež nemá povahu
historického dění. Kvůli pochopení této identity uvnitř proměnlivosti a kvůli
zodpovědnému působení v souladu s touto identitou, moudrost hledá spíše
principy a strukturální zákonitosti než přesně vymezené historické perspektivy.
Právě tímto způsobem se moudrost zaměřuje na protologii, tedy na počáteční
stvoření spolu s tím vším, co toto stvoření implikuje. Protologie se totiž pokouší
21
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od Boha, má člověk různorodou účast. Zmíněná participace je
Božím darem, o nějž je třeba prosit v modlitbě: „Proto jsem se
modlil a byla mi dána rozumnost, vzýval jsem Boha, a přišel ke
mně duch moudrosti“ (Mdr 7, 7). Zmíněná moudrost je rovněž
plodem poslušnosti vůči zjevenému Zákonu. Vždyť Tóra je
jakoby vtělením moudrosti. „Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej
přikázání, a Hospodin tě jí obdaří. Bázeň před Hospodinem je
moudrost a vědění“ (Sir 1, 26). Moudrost je ovšem také plodem
jasnozřivého pozorování přírody a lidských zvyklostí, kterýmžto
způsobem se dospívá k odhalování její vnitřní srozumitelnosti
i k tomu, že je vskutku příkladná.23
24. V plnosti času hlásal Ježíš Kristus příchod Božího království jakožto projev milosrdné lásky Boží, která se mezi lidmi
zpřítomňuje v jeho vlastní osobě a která požaduje od lidí obrácení
a svobodnou láskyplnou odpověď. Toto hlásání má důsledky v oblasti etiky a promítá se také do způsobu utváření světa a mezilidských vztahů. Ve své mravní nauce, jejíž podivuhodnou syntézou
je Horská řeč, Ježíš svým osobitým způsobem aplikuje zlaté pravidlo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci“ (Mt 7, 12).24 Uvedené
přikázání k aktivnímu jednání doplňuje negativní formulaci téhož
pravidla, jež nalézáme ve Starém zákoně: „Co sám nenávidíš, nikomu nečiň“ (Tob 4, 15).25
popsat, jak spolu v hloubce souvisejí jednotlivé historické události. To je onen
apriorní předpoklad, který umožňuje uspořádání všeho možného historického
dění. Mudroslovná literatura tudíž usiluje o správné hodnocení předpokladů,
které umožňují každodenní život. Dějiny popisují tyto prvky v chronologickém
pořádku, mudroslovná literatura však jde nad dějiny a směřuje k nadčasovému
popisu toho, co představuje realitu času stvoření, tedy k „počátku“, kdy lidské
bytosti byly stvořeny k obrazu Božímu.
23
Srov. Př 6, 6–9: „Jdi k mravenci, lenochu, ať zmoudříš. Ač nemá žádného
vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.
Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?“
24
Srov. také Lk 6, 31: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“
25
Srov. BONAVENTURA, Commentarius in evangelium Lucae, c. 6, n. 76 (Opera
Omnia, VII, ed. Quaracchi, s. 156): „Tímto způsobem [Lk 6, 31] se dovršuje přirozený zákon, jehož negativní složka je obsažena ve čtvrté kapitole knihy Tobiáš,
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25. Na začátku listu Římanům apoštol Pavel, když chce dát
najevo univerzální potřebnost spásy, již přinesl Kristus, popisuje
náboženskou a mravní situaci společnou všem lidem. Stvrzuje
možnost přirozeného poznání Boha: „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc
a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět,
když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu“ (Řím 1,
19–20).26 Toto poznání se však zvrátilo v modloslužbu. Když staví
na stejnou rovinu židy a pohany, svatý Pavel stvrzuje existenci nepsaného mravního zákona, který je vepsán do jejich srdcí.27 Tento
zákon jim umožňuje, aby sami rozpoznávali dobro a zlo. „Jestliže
národy, které nemají Zákon, samy od sebe činí to, co Zákon žádá,
pak jsou sobě samy zákonem, i když Zákon nemají. Tím ukazují,
že to, co Zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují,
jednou hájí“ (Řím 2, 14–15). Znalost zákona proto sama o sobě
nestačí k tomu, aby člověk vedl spravedlivý život.28 Uvedené
texty svatého Pavla měly rozhodující vliv na křesťanskou reflexi
ohledně přirozeného zákona.
kde se říká: Co sám nenávidíš, nikomu nečiň (Tob 4, 15).“ PSEUDO-BONAVENTURA,
Expositio in Psalterium, Ps 57, 2 (Opera Omnia, IX, ed. Vivès, s. 227): „Jsou dvě
přirozená přikázání. Jedno je zakazující: Co nechceš, aby jiní dělali tobě, to nečiň druhým. Druhé je nařizující: Co chceš, aby jiní dělali tobě, to čiň ty druhým.
První se týká odstranění zlého a druhé zase uplatňování dobrého.“
26
Srov. I. VATIKÁNSKÝ KONCIL, dogmatická konstituce Dei Filius, c. 2. Srov.
také Sk 14, 16–17: „Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy
žít, jak chtěly, avšak nepřestával dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval
dobro: dával jim z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval
radostí.“
27
V díle Filona Alexandrijského se nachází myšlenka, podle níž Abrahám ještě
před dobou psaného Zákona vedl život shodný se Zákonem na základě „přirozenosti“. Srov. FILON ALEXANDRIJSKÝ, De Abrahamo, § 275–276 (Úvod, překlad
a poznámky J. GOREZ): „Mojžíš praví: »Tento člověk [Abrahám] zachovával
Boží zákon a všechna Boží přikázání (Gn 26, 5). Nedostalo se mu poučení
prostřednictvím psaných textů. Ovšem na základě nepsané přirozenosti horlivě
následoval zdravé a bezvadné pohnutky.«“
28
Srov. Řím 7, 22–23: „Podle vnitřního člověka s radostí souhlasím se zákonem
Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu,
kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se
podřizují mé údy.“
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1.4. Rozvoj křesťanské tradice
26. Pro církevní Otce platilo, že život podle přirozenosti (sequi naturam) se nestaví proti následování Krista (sequela Christi).
Obecně vzato, tito Otcové přebírali stoickou ideu, podle níž nám
přirozenost a rozum ukazují to, jaké jsou naše mravní povinnosti.
Jednat podle tohoto principu znamená následovat osobní Logos,
Boží Slovo. Nauka týkající se přirozeného zákona představuje základ, jehož pomocí lze doplňovat biblické poselství ohledně mravnosti. Tato nauka rovněž umožňuje vysvětlovat to, proč pohané
nezávisle na biblickém zjevení dospěli k určité pozitivní morálce,
kterou jim ukazuje přirozenost a která je ve shodě s učením nacházejícím se ve zjevení. „Od Boha pochází jak zákon přirozenosti,
tak zjevený zákon, a oba tyto zákony jsou jedno.“29 Nicméně církevní Otcové nepřebírají prostě a jednoduše stoickou nauku, neboť ji upravují a rozvíjejí. Antropologie vycházející z Bible, která
pojímá člověka jako Boží obraz (imago Dei), přičemž plnost této
pravdy se zjevuje v Kristu, nedovoluje redukovat lidskou osobu na
pouhou součást kosmu. Jelikož lidská osoba je povolána ke společenství s živým Bohem, transcenduje kosmos, i když je zároveň
jeho součástí. Harmonie mezi přirozeností a rozumem se již nezakládá na imanentistickém a panteistickém pojímání kosmu, nýbrž
na společném odkazování se k transcendentní moudrosti Stvořitele. Chovat se způsobem odpovídajícím rozumu tudíž znamená
sledovat ty směrnice, jež božský Logos vložil prostřednictvím semen Slova (logoi spermatikoi) do lidského rozumu. Jednat v rozporu s rozumem je proviněním proti právě zmíněným směrnicím.
Velmi významná je definice pocházející od svatého Augustina:
„Věčný zákon je Boží rozum nebo Boží vůle, nařizující zachovávat přirozený zákon a zapovídající jeho narušování.“30 Ještě poněKLEMENT ALEXANDRIJSKÝ, Stromata, I, c. 29, 182, 1 [Sources chrétinnes, 30,
176].
30
AUGUSTIN, Contra Faustum, XXII, c. 27 [PL 42, col. 418] „Lex vero aeterna
est ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari iubens, perturbari
vetans.“ Augustin kupříkladu zavrhuje lež, neboť jde přímo proti přirozenosti
řeči, jejímž smyslem je být znamením myšlení. Srov. Enchiridion, VII, 22 [Corpus christianorum, series latina, 46, 62]: „Slova nebyla lidem dána proto, aby se
29
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kud přesněji: Podle svatého Augustina jsou normy spořádaného
života a spravedlnosti vyjádřeny v Božím Slově, které je následně
vtiskuje do srdce člověka, a to „jako pečetidlo, které se z prstenu
vtiskuje do vosku, aniž by opustilo prsten“31 Kromě toho je třeba
připomenout, že pro církevní Otce přirozený zákon patří do oblasti
dějin spásy, což nás vede k rozlišování různých stavů přirozenosti
(původní přirozenost, upadlá přirozenost, obnovená přirozenost),
v nichž se přirozený zákon realizuje odlišnými způsoby. Patristická nauka o přirozeném zákoně byla předána středověku, a to
spolu s jí velmi blízkou koncepcí tak zvaného „práva národů“ (ius
gentium), podle něhož existují mimo římské právo (ius romanum)
univerzální právní principy, jež upravují vztahy mezi jednotlivými
národy a jež jsou závazné pro všechny.32

vzájemně podváděli, nýbrž proto, aby dobře předkládala jejich myšlenky poznání
druhých. Používat slova k podvádění, a nikoli v souladu s jejich normálním účelem je tedy hřích (Et utique verba propterea sunt instituta non per quae invicem
se homines fallant sed per quae in alterius quisque notitiam cogitationes suas perferat. Verbis ergo uti ad fallaciam, non ad quod instituta sunt, peccatum est.).“
31
AUGUSTIN, De Trinitate, XIV, XV, 21 [Corpus christianorum, series latina,
50 A, 451]: „Kde jsou zapsána tato pravidla? Člověk, i ten nespravedlivý, kde
rozpozná, co je spravedlivé? Kde vidí, že je třeba mít to, co nemá? Kde jsou
psaná, pokud ne v knize onoho světla, jež se nazývá Pravda? Tam je psán každý
spravedlivý zákon, odtamtud vstupuje do srdce člověka, jenž praktikuje spravedlnost. Nepřechází do něho, ale zanechává v něm svůj otisk jako pečetidlo, které
se z prstenu vtiskuje do vosku, aniž by opustilo prsten (Ubinam sunt istae regulae
scriptae, ubi quid sit iustum et iniustus agnoscit, ubi cernit habendum esse quod
ipse non habet? Ubi ergo scriptae sunt, nisi in libro lucis illius quae veritas dicitur, unde omnis lex iusta describitur et in cor hominis qui operatur iustitiam non
migrando sed tamquam imprimendo transfertur, sicut imago ex anulo et in ceram
transit et anulum non relinquit?”
32
Srov. GAIUS, Instituta, 1, 1 (II. století po Kristu) (ed. J. REINACH, „Collection
des universités de France,“ Paris 1950, 1): „Co přirozeně platí mezi všemi lidmi,
to je u všech národů stejnou měrou střeženo a to se nazývá právo národů, jako
by toto právo užívaly všechny národy. Římský lid tudíž užívá zčásti své vlastní
právo, zčásti právo společné všem lidem. (Quod vero naturalis ratio inter omnes
homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius
gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque romanus partim
suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur.”)
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27. Ve středověku dosahuje nauka o přirozeném zákoně
určité zralosti a nabývá své „klasické“ podoby, jež představuje
základ všech následných diskusí. Tato nauka je charakterizována
čtyřmi základními prvky. Za prvé, v souladu s povahou scholastického myšlení, které usiluje nalézt pravdu, ať už se nalézá kdekoli, scholastika přebírá předchozí pohanské i křesťanské reflexe
ohledně přirozeného zákona a pokouší se dospět k určité syntéze.
Za druhé, v souladu se systematickou povahou scholastického
myšlení je téma přirozeného zákona situováno do obecného metafyzického a teologického rámce. Přirozený zákon je pojímán jako
participace rozumem obdařeného tvora na věčném Božím zákonu,
díky čemuž pak člověk vědomě a svobodně vstupuje do záměrů
Prozřetelnosti. Nejedná se o do sebe uzavřený a kompletní celek
mravních norem, nýbrž o zdroj ustavičné inspirace, který je přítomen a působí v různých etapách ekonomie spásy. Za třetí, spolu
s nabytým přesvědčením ohledně komplexnosti, jež je lidské
přirozenosti vlastní, což je částečně spjato s opětným odhalením
Aristotelova myšlení, scholastická nauka týkající se přirozeného
zákona nahlíží etický a politický řád jako dílo lidské inteligence.
Scholastika proto nauce o přirozeném zákoně vyhrazuje prostor
určité autonomie vzhledem k řádu náboženského zjevení. Jedná
se o rozlišení bez separace.33 Konečně za čtvrté, v očích scholasSv. Tomáš Akvinský jasně rozlišuje přirozený politický řád, jenž se zakládá
na rozumu, a nadpřirozený náboženský řád, jenž se zakládá na milosti zjevení.
Staví se proti těm muslimským a židovským středověkým filosofům, kteří přisuzovali náboženskému zjevení esenciálně politickou roli. Srov. Quaestiones
disputatae de veritate, q. 12, a. 3, ad 11: „Lidská společnost, nakolik je zaměřena
k cíli věčného života, se může udržet jedině pomocí spravedlnosti víry, jejímž
principem je proroctví [...] Jelikož tento cíl je nadpřirozený, tak spravedlnost
odpovídající tomuto cíli i proroctví, které je jejím principem, budou také nadpřirozené povahy. Naproti tomu spravedlnost, jíž se spravuje lidská společnost
se zaměřením na společné dobro, je dosažitelná dostatečným způsobem pomocí
principů přirozeného zákona, jež jsou vloženy do člověka (Societas hominum
secundum quod ordinatur ad finem vitae aeternae, non potest conservari nisi per
iustitiam fidei, cuius principium est prophetia [...] Sed cum hic finis sit supernaturalis, et iustitia ad hunc finem ordinata, et prophetia, quae est eius principium,
erit supernaturalis. Iustitia vero per quam gubernatur societas humana in ordine
ad bonum civile, sufficienter potest haberi per principia iuris naturalis homini
indita)”.
33
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tických teologů a právníků přirozený zákon představuje určitý
referenční bod a také kritérium, v jehož světle se pak hodnotí právoplatnost pozitivních zákonů a partikulárních mravů.
1.5. Následný vývoj
28. Moderní historii ideje přirozeného zákona lze v jistém
ohledu vnímat jako právoplatné rozvíjení scholastické nauky
v poněkud komplexnějším kulturním kontextu, který se vyznačoval především živějším smyslem pro morální subjektivitu. Mezi
těmito kroky připomínáme dílo španělských teologů ze šestnáctého století, v dané souvislosti je třeba zmínit dominikána Františka
de Vitoria, kteří se odvolávali na přirozený zákon, když se stavěli
proti imperialistické ideologii určitých evropských států a když
hájili práva nekřesťanských národů Ameriky. Platí totiž, že tato
práva příslušejí lidské přirozenosti a nezávisejí na konkrétní situaci poměru těchto lidí ke křesťanské víře. Myšlenka přirozeného
zákona dále umožnila španělským teologům, aby položili základy
mezinárodního práva, tedy základy určité univerzální normy, která
by regulovala vztahy mezi národy a státy.
29. Z jiných hledisek nahlíženo je třeba konstatovat, že
myšlenka přirozeného zákona nabyla v moderní epoše takových
podob, jež přispívají k tomu, že je dnes těžko akceptovatelná.
V posledních staletích středověku se mezi scholastiky profiloval
voluntaristický myšlenkový proud, jehož kulturní hegemonie
výrazně modifikovala ideu přirozeného zákona. Voluntarismus
si klade za cíl valorizovat transcendenci svobodného subjektu
vzhledem k jakýmkoli podmíněnostem. Proti naturalismu, jenž se
pokoušel podřizovat Boha přírodním zákonitostem, voluntarismus
jednostranně podtrhuje absolutní Boží svobodu, což s sebou nese
riziko, že bude kompromitována Boží moudrost a že Boží rozhodnutí budou vnímána jako svévolná. Dále pak proti intelektualismu,
jenž bývá podezříván z toho, že lidskou osobu podřazuje řádu světa, voluntarismus vyzdvihuje nezávislou svobodu, která je pojímána jako čirá moc rozhodovat se mezi protiklady, což s sebou nese
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riziko, že lidská osoba bude odtrhována od svých přirozených
inklinací a od objektivního dobra.34
30. Důsledky voluntarismu v nauce o přirozeném zákoně
jsou četné. Předně je nutno podtrhnout, že zatímco v díle Tomáše
Akvinského se zákon pojímá jako dílo rozumu a zároveň výraz
moudrosti, voluntarismus vede k tomu, že zákon se váže pouze na
vůli, a to na vůli, která je odtržena od svého vnitřního zaměření
k dobru. Pak je ovšem veškerá síla zákona vázána výlučně na vůli
zákonodárce. Zákon je tím zbaven své vnitřní srozumitelnosti .
Za takových podmínek se morálka redukuje na poslušnost vůči
přikázáním, která vyjevují vůli zákonodárce. Thomas Hobbes prohlašuje: „Autorita, a nikoli pravda, ustavuje zákony (auctoritas,
non veritas, facit legem).“35 Moderní člověk, který je milovníkem
autonomie, nemohl nepovstat proti takovémuto pojetí zákona. Posléze na základě záminky, že je třeba uchovat absolutní suverenitu
Boha nad přirozeností, voluntarismus přírodu zbavuje veškeré
vnitřní inteligibility. Teze o absolutní Boží moci (potentia Dei absoluta), podle níž by Bůh mohl jednat nezávisle na své moudrosti
a dobrotě, relativizuje všechny existující inteligibilní struktury
a oslabuje přirozené poznání, k němuž člověk ohledně zmíněných
struktur může dospět. Přirozenost přestává být kritériem poznáSrov. BENEDIKT XVI., Proslov přednesený v Řezně u příležitosti setkání
s představiteli světa vědy, dne 12. 9. 2006, in AAS 98 (2006), s. 733: „Na konci
středověku se v teologii rozvinuly tendence, v nichž se projevovala tato syntéza
mezi řeckým duchem a křesťanským duchem. Vedle toho, co se označuje jako
augustinovský a tomistický intelektualismus, započíná s Duns Scotem teorie
voluntarismu, která ve svém následujícím rozvoji dospěla až k tomu, že z Boha
můžeme poznat jenom jeho spořádanou vůli (voluntas ordinata). Nad tím by
měla být Boží svoboda, na jejímž základě by Bůh býval mohl stvořit a vykonat
opak toho, co udělal. Zde se objevují názorové pozice, jež mohou [...] směřovat
k představě svévolného Boha, jenž by nebyl vázán ani na pravdu, ani na dobro.
Boží transcendence a jeho alterita jsou situovány tak vysoko, že náš rozum a náš
smysl pro pravdu a dobro už nejsou autentickým zrcadlovým obrazem Boha,
jehož nesmírné možnosti, skrývající se za jeho skutečnými rozhodnutími, pro nás
zůstávají navěky nepřístupné a skryté.“
35
TH. HOBBES, Leviathan, II, c. 26 (překlad F. TRICAUD, Paris 1971, s. 295, pozn.
81): „V určité obci interpretace zákonů přirozenosti nezávisí na doktorech ani na
pisatelích, kteří pojednali o morální filosofii, nýbrž na politické autoritě. Nauky
mohu být pravdivé, leč autorita, a nikoli pravda, ustavuje zákony.“
34

102

vání moudré Boží vůle, neboť člověk může obdržet toto poznání
výhradně prostřednictvím určitého zjevení.
31. Na druhé straně je patrné, že byla celá řada činitelů, kteří
přispěli k sekularizaci pojmu přirozeného zákona. Mezi nimi lze
připomenout narůstající rozdělení víry a rozumu, což je charakteristické pro pozdní středověk, také některé aspekty reformace,36
především pak to byla snaha o překonání násilných náboženských
konfliktů, které na úsvitu moderních dob zaplavily Evropu krví.
Dospělo se k tomu, že politická jednota lidských komunit se
zakládala bez ohledu na náboženské vyznání. V této době nauka
o přirozeném zákoně odhlíží od jakéhokoli specifického náboženského zjevení, a proto také od jakékoli vyznavačské teologie.
Tato nauka o přirozeném zákoně si nárokuje, že se bude zakládat
výlučně na světle rozumu, který je společný všem lidem, a v tomto
smyslu se prezentuje jako poslední norma v sekulární oblasti.
32. Dále pak je třeba podotknout, že moderní racionalismus
postuluje existenci určitého absolutního a normativního řádu
inteligibilních esencí přístupných rozumu a zároveň relativizuje
odvolávání se na Boha jakožto na poslední základ přirozeného zákona. Nezbytný, věčný a neměnný řád esencí musí být bezesporu
uváděn do bytí Stvořitelem, nicméně se věří, že tento řád vykazuje
již sám v sobě určitou soustavnost a racionalitu. Odvolávání se
Postoj reformátorů k přirozenému zákonu není monolitický. J. Kalvín uznává výrazněji nežli M. Luther existenci přirozeného zákona jako etické normy
a vychází přitom z učení svatého Pavla, i když je tento zákon rozhodně nemůže
člověka ospravedlnit. „Je všeobecně známo, že člověk by měl být dostatečně
poučen o pravidlech spořádaného života od onoho přirozeného zákona, o němž
hovoří apoštol [...]. Účel přirozeného zákona tkví v tom, že člověka činí neomluvitelným, a proto jej můžeme definovat následujícím způsobem: je to cit
svědomí, jehož prostřednictvím dostatečně rozlišuje mezi dobrem a zlem, aby
tak byl člověk vyveden z nevědomosti, nakolik je obviňován svědectvím svého
svědomí.“ Inst. Christiana, II, c. 2, 22. Ve třech stoletích, která následovala po
vzniku reformace, sloužil protestantům přirozený zákon jako základ jejich právní vědy. Až v důsledku sekularizace přirozeného zákona v devatenáctém století
došlo k tomu, že protestantská teologie se od něho vzdálila. Až od této doby se
tedy projevuje opozice mezi katolickým a protestantským názorem na přirozený
zákon. Zdá se však, že protestantská etika začíná dnes znovu projevovat zájem
o danou záležitost.
36
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na Boha má tudíž pouze povahu osobní volby. Přirozený zákon by
se ukládal všem i v případě, „pokud by Bůh neexistoval (etsi Deus
non daretur).“37
33. Moderní racionalistický model přirozeného zákona je
charakterizován: 1) esencialistickou vírou v neměnnou a ahistorickou lidskou přirozenost, jejíž definici a esenciální charakteristiky rozum dokáže dokonale vystihnout; 2) tím, že se dává
do závorky konkrétní situace lidských osob v dějinách spásy,
které jsou poznamenány hříchem a milostí, jejichž vliv na znalost
a uplatňování přirozeného zákona hraje ve skutečnosti rozhodující
roli; 3) přesvědčením, že je v moci rozumu vyvozovat apriorně
předpisy přirozeného zákona na základě definice esence lidské
bytosti; 4) tím, že takto vyvozené principy jsou natolik rozsáhlé,
takže přirozený zákon se jeví jako kodex prefabrikovaných norem, které regulují téměř všechny druhy jednání. Tato tendence
rozšiřovat oblast determinací daných přirozeným zákonem se stala
příčinou hluboké krize zejména v okamžiku, když rozvoj moderní
vědy přivedl západní myšlení k tomu, že si hlouběji uvědomilo
historickou podmíněnost lidských institucí a kulturní relativitu
mnoha způsobů chování, jež se v minulých dobách ospravedlňovala odvoláváním se na evidentnost přirozeného zákona. Toto
napětí mezi maximalistickou teorií a bohatstvím empirických údajů zčásti vysvětluje, proč se začala projevovat nelibost vzhledem
k samotné tematice přirozeného zákona. Aby pojem přirozeného
zákona mohl sloužit k vypracování určité univerzální etiky v sekularizované a pluralistické společnosti, jako je ta naše, nesmí se
tudíž prezentovat v rigidní podobě, jíž nabyl zejména v moderním
racionalismu.

Výraz pochází od. HUGO GROTIUS, De iure belli et pacis, prolegomena: „To, co
jsme řekli, by nějak platilo, i za předpokladu, který by se ovšem dal připustit jedině v případě opravdového šílenství, totiž že Bůh by nebyl. (Haec quidem quae
iam diximus locum aliquem haberent, etsi daremus, quod sine summo scelere
dari nequit, non esse Deum).
37
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1.6. Učitelský úřad církve a přirozený zákon
34. Až do třináctého století nebyla ještě jasně vypracovaná
distinkce mezi přirozeným a nadpřirozeným řádem, a proto nauka o přirozeném zákoně byla zpravidla začleněna do křesťanské
morálky. V tomto smyslu Gratianův dekret, jenž ve dvanáctém
století představoval základní kanonickou normu, začíná tvrzením:
„Přirozený zákon je to, co je obsaženo v Zákoně a v Evangeliu.“
Následně se obsah přirozeného zákona identifikuje se zlatým pravidlem. Dále se upřesňuje, že Boží zákony odpovídají přirozenosti.38 Církevní Otcové tedy využívali přirozeného zákona i Písma
k tomu, aby z nich vytěžili to, jak má vypadat mravní jednání
křesťanů, zatímco učitelský úřad církve neměl v prvních dobách
mnoho důvodů k tomu, aby zasahoval do diskusí ohledně obsahu
mravního zákona.
Když učitelský úřad církve byl postaven nejen před problém,
jak řešit partikulární diskuse v oblasti morálky, ale také před
otázku, jak ospravedlňovat svou vlastní pozici tváří v tvář sekularizovanému světu, odvolával se výslovněji na pojem přirozeného
zákona. V devatenáctém století, zejména v době pontifikátu Lva
XIII., se objevují odvolávky na přirozený zákon v dokumentech
magisteria. Nejvýslovnější prezentace se objevuje v encyklice
Libertas praestantissimum (1888). Lev XIII. se odvolává na přirozený zákon, když identifikuje zdroj občanské autority a když
vymezuje její limity. Papež silně podtrhuje, že je třeba projevovat
více poslušnost Bohu než lidem, když občanské autority nařizují
a uznávají něco, co je v rozporu s Božím zákonem nebo s přiroGRATIAN, Concordantia discordantium canonum, pars I, dist. 1 [PL 187, col.
29]: „Lidský rod se řídí dvojím, tedy přirozeným právem a obyčejem. Přirozený
zákon je to, co je obsaženo v Zákoně a Evangeliu, jímž se každému přikazuje,
aby druhému dělal to, co chce, aby bylo činěno jemu, a zakazuje druhému způsobovat to, co člověk nechce, aby se dělalo jemu. [...] Všechny zákony jsou buď
božské, nebo lidské. Božské spočívají v přirozenosti, lidské v obyčejích, pročež
nesouzní, neboť různým národům se zamlouvá něco jiného. (Humanum genus
duobus regitur, naturali videlicet iure et moribus. Ius naturale est quod in lege
et Evangelio continetur, quo quisque iubetur alii facere quod sibi vult fieri, et
prohibetur alii inferre quod sibi nolit fieri. [...] Omnes leges aut divinae sunt aut
humanae. Divinae natura, humanae moribus constant, ideoque hae discrepant,
quoniam aliae aliis gentibus placent).
38
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zeným zákonem. Odvolává se na přirozený zákon rovněž tehdy,
když obhajuje soukromé vlastnictví proti socialismu, i při obhajobě práva pracujících na to, aby si prostřednictvím práce obstarávali nezbytné živobytí. Ve stejné linii je Jan XXIII., když se odvolává na přirozený zákon, aby tímto způsobem odůvodňoval práva
a povinnosti člověka (encyklika Pacem in terris z roku 1963).
S Piem XI. (encyklika Casti connubii z roku 1930) a Pavlem VI.
(encyklika Humanae vitae z roku 1968) se přirozený zákon ukazuje být rozhodujícím kritériem v otázkách týkajících se manželské
morálky. Je zřejmé, že lidský rozum, který je společný věřícím
i nevěřícím, má právo přístupu k přirozenému zákonu, jenž tudíž
nepatří výlučně církvi, nicméně zjevení přebírá požadavky přirozeného zákona, a proto je učitelský úřad církve ustanoven jako
jeho garant a interpret.39 Katechismus Katolické Církve (1992)
a encyklika Veritatis splendor (1993) dávají přirozenému zákonu
rozhodující roli ve výkladu křesťanské morálky.40
35. Dnes se katolická církev odvolává na přirozený zákon
ve čtyřech základních kontextech. Za prvé, v situaci, kdy se rozšiřuje určitá kultura, která omezuje racionalitu na pozitivní vědy
a mravní život vydává napospas relativismu, církev podtrhuje přirozenou schopnost lidí pochopit svým rozumem „etické poselství
obsažené v bytí“41 a poznat v hlavních směrnicích tohoto etického
poselství základní normy spravedlivého jednání, jež je v souladu
s přirozeností a s její důstojností. Přirozený zákon tak odpovídá
požadavku založit na rozumu práva člověka42 a umožňuje meziSrov. PAVEL. VI., encyklika Humanae vitae, č. 4, in AAS 60 (1968), s. 483.
Srov. Katechismus Katolické Církve, čl. 1954–1960; JAN PAVEL II., encyklika
Veritatis splendor, čl. 40–53.
41
BENEDIKT XVI., Proslov ze dne 12. února 2007 na Mezinárodním kongresu
o přirozeném zákoně organizovaném Papežskou lateránskou univerzitou, in AAS
99 (2007) s. 243.
42
Srov. BENEDIKT XVI., Proslov z 18. dubna 2008 před Generálním shromážděním OSN: „Tato práva [práva člověka] nalézají svůj základ v přirozeném zákoně
vepsaném do srdce člověka a přítomném v různých kulturách a civilizacích. Odtrhovat lidská práva od tohoto kontextu by znamenalo omezovat jejich význam
a bylo by to ustupování relativistické koncepci, podle níž by smysl a interpretace
těchto práv mohlo oscilovat a jejich univerzalita by mohla být popřena ve jménu
různých kulturních, politických, sociálních a také náboženských koncepcí.“
39
40
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kulturní a mezináboženský dialog, který je s to napomáhat univerzálnímu míru a předcházet „válce civilizací“. Za druhé, tváří v tvář
relativistickému individualismu, jenž má za to, že každý jedinec
by měl být pramenem svých vlastních hodnot a že společnost by
měla být jenom důsledkem dohody uzavřené mezi jednotlivci, kteří sami rozhodují o ustanovení všech norem, církev připomíná to,
že základní normy, které regulují sociální a politický život, mají
přirozenou a objektivní povahu, a nikoli pouze konvencionální.
Zejména demokratická forma vlády je vnitřně spjata se stabilními
etickými hodnotami, které nacházejí svůj pramen v nárocích přirozeného zákona, a proto nezávisejí na oscilaci souhlasu aritmetické
většiny. Za třetí, tváří v tvář agresivnímu laicismu, který chce vyloučit věřící z veřejné diskuse, církev upozorňuje, že zásahy křesťanů do veřejného života ohledně témat týkajících se přirozeného
zákona (obrana práv utiskovaných, spravedlnost v mezinárodních
vztazích, obrana života a rodiny, náboženská svoboda a svoboda
výchovy ...), nejsou svou vlastní povahou konfesní záležitostí, nýbrž vyplývají z odpovědnosti, již musí mít každý občan vzhledem
ke společnému dobru obce. Za čtvrté, tváří v tvář hrozbám zneužívání moci a také totalitarismu, jež právní pozitivizmus kryje a jež
s sebou nesou určité ideologie, církev připomíná, že občanské zákony nezavazují svědomí, když jsou v protikladu k přirozenému
zákonu, a proto požaduje uznání námitky svědomí, ba dokonce
povinnost neposlušnosti ve jménu poslušnosti vůči vyššímu
zákonu.43 Odvolávání se na přirozený zákon nejenže nevede ke
konformismu, ale zároveň garantuje osobní svobodu a obhajuje
ty, kdo jsou odsunuti na okraj, a utiskováni takovými sociálními
strukturami, které nerespektují společné dobro.

43

Srov. JAN PAVEL II., encyklika Evangelium vitae, čl. 73–74.

107

Druhá kapitola
Percepce mravních hodnot
36. Zkoumání velkých tradic mravní moudrosti, jež jsme
podnikli v předešlé kapitole, dokládá, že určité typy lidského chování jsou uznávány ve většině kultur jakožto výraz výjimečnosti
způsobu, jímž lidská bytost žije a realizuje své vlastní lidství: úkony odvahy, trpělivosti ve zkouškách a obtížích života, soucítění
se slabšími, umírněnost v užívání materiálních dober, odpovědné
jednání ve vztahu k životnímu prostředí, oddanost společnému
dobru ... Takovéto způsoby etického jednání definují základní linie
morálního ideálu života ve shodě s „přirozeností“, tedy v souladu
s hloubkou bytí lidského subjektu. Z druhé strany vzato platí, že
určité způsoby jednání jsou univerzálně hodnoceny jako zavrženíhodné: zabíjení, krádež, lež, hněv, chamtivost, lakota ... Tyto
způsoby jednání se jeví jako útoky na důstojnost lidské osoby a na
spravedlivé požadavky kladené na život společnosti. Je tudíž zcela
oprávněné vidět v těchto souzvucích určité projevování se toho,
co je humánní v lidské bytosti, tedy „lidskou přirozenost“, která
je nad rozličnými kulturami. Zároveň je ale nutno konstatovat, že
vedle tohoto souhlasu ohledně morální kvalifikace určitých typů
jednání existuje značná rozrůzněnost vysvětlujících teorií. Jedná
se o základní nauky Upanišád v hinduismu, o čtyři „vznešené
pravdy“ v buddhismu, o Lao-Tseho Tao, o „lidskou přirozenost“
stoiků. Každý typ moudrosti či filosofický systém chápe mravní
jednání uvnitř obecného vysvětlujícího rámce, jenž směřuje k legitimizaci rozlišování mezi tím, co je dobré, a tím, co je zlé. Máme
před sebou velkou rozrůzněnost takových odůvodnění, což pochopitelně značně ztěžuje dialog a ukotvování mravních norem.
37. Nicméně nezávisle na teoretických odůvodněních pojetí
přirozeného zákona, je možno odhalovat bezprostřední danosti
svědomí, na nichž přirozený zákon staví. Předmět této kapitoly
spočívá specificky v tom, že chceme ukázat, jak se zachycují společné morální hodnoty, jež pak představují přirozený zákon. Následně uvidíme, jak se pojem přirozeného zákona zakládá na ur108

čitém vysvětlujícím rámci, jenž ustavuje a legitimizuje mravní
hodnoty, a to takovým způsobem, aby to mohlo být sdíleno mnoha
lidmi. Když chceme podniknout úspěšně tyto kroky, zdá se být obzvláštním způsobem vhodné představit pojetí přirozeného zákona
v myšlení svatého Tomáše Akvinského, protože tento myslitel,
mimo jiné, situuje přirozený zákon do rámce morálky, která staví na důstojnosti lidské osoby a uznává její schopnost rozlišovat
dobro a zlo.44
2.1. Úloha společnosti a kultury
38. Lidská osoba nabývá jenom postupně morální zkušenosti
a stává se schopnou dát si sama zásady, jež mají řídit její jednání.
K tomu dospívá v závislosti na tom, že je již od svého narození
včleněna do sítě mezilidských vztahů počínaje rodinou. Tyto vztahy jí umožňují, aby si postupně uvědomovala sebe samu a realitu,
která ji obklopuje. K tomu dochází především prostřednictvím
osvojování si jazyka, mateřského jazyka, který člověka učí pojmenovávat věci a umožňuje mu, aby se stal subjektem uvědomujícím
si sebe. Lidská osoba orientovaná osobami, které jsou kolem ní,
proniknuta kulturou, v níž je ponořena, rozpoznává určité způsoby jednání a smýšlení jako hodnoty, o něž má usilovat, zákony,
jež má zachovávat, příklady, jež má následovat, vize světa, jež
si má osvojit. Sociální a kulturní kontext hraje tudíž rozhodující
úlohu ve výchově k mravním hodnotám. Nicméně tyto podmíněnosti nesmí být stavěny do protikladu k lidské svobodě. Uvedené
danosti spíše umožňují, aby jejich prostřednictvím lidská osoba
mohla vstupovat do mravní zkušenosti, která jí eventuelně dovolí
nově pohlížet na některé z těchto „samozřejmostí“, jež si vnitřně
osvojila v průběhu své mravní výchovy. K tomu je třeba dodat, že
společnosti a jednotlivé kultury nevyhnutelně musejí v kontextu
současné globalizace uplatňovat upřímný dialog a vzájemnou výměnu názorů, které se zakládají na společné odpovědnosti všech
Srov. JAN PAVEL II., encyklika Veritatis splendor, čl. 44: „Církev se často
odvolávala na tomistické učení o přirozeném zákoně a přijala je do své vlastní
mravouky.“ Český překlad – Praha 1994, s. 51.
44

109

za společné dobro celé planety. Společnosti a kultury musejí nechat stranou partikulární zájmy, aby tak byly s to přijímat ty mravní hodnoty, k jejichž sdílení jsou voláni všichni.
2.2. Mravní zkušenost: „Je třeba konat dobro“
39. Každá lidská bytost, která nabývá vědomí a odpovědnosti, zakouší vnitřní povolání ke konání dobra. Odhaluje tak, že
je zásadně mravní bytostí schopnou přijímat a vyjadřovat výzvu,
která se, jak jsme viděli výše, nachází ve všech kulturách: „Je
třeba konat dobro a varovat se zla.“ Právě na tomto příkazu se zakládají všechny ostatní příkazy přirozeného zákona.45 Tento první
příkaz je poznáván přirozeně a bezprostředně pomocí praktického
rozumu stejně, jako je princip sporu (princip kontradikce),46 jenž
je základem každého spekulativního uvažování, vnímán teoretickým rozumem nazíravě (intuitivně) a přirozeně, jakmile subjekt
pochopí smysl použitých termínů. Tradičně se uvedené poznání
prvního principu mravního života připisuje určité vrozené intelektuální dispozici, která se nazývá syndereze.47
40. Pomocí tohoto principu se bezprostředně ocitáme v oblasti morality. Dobro, které se osobě ukládá, je mravní dobro, tedy
TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 94, a. 2: „Prvním příkazem
zákona je, že se má konat dobro a usilovat o ně a že se člověk má varovat zla. Na
tom se pak zakládají všechny ostatní příkazy přirozeného zákona, totiž že se má
konat a odmítat všechno to, co se týká příkazů přirozeného zákona, jež praktický
rozum rozpoznává přirozeně jako lidská dobra.“ („Hoc est primum praeceptum
legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum. Et super
hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae, ut scilicet omnia illa facienda
vel vitanda pertineant ad praecepta legis naturae, quae ratio practica naturaliter
apprehendit esse bona humana.)“
46
Intelekt nemůže současně a z téhož zorného úhlu tvrdit a popírat určitou věc
o nějakém podmětu. (Pozn. překladatele: Zde uvedená definice je formulována
z logického hlediska. Vedle toho se týž princip vyjadřuje také na ontologické rovině: Věc nemůže v témže ohledu zároveň být a nebýt.) (Pozn. překladatele – pokud se jedná o český překlad bylo přihlédnuto k: TOMÁŠ AKVINSKÝ, O zákonech
v Teologické sumě, překlad K. ŠPRUNK, Praha 2003, s. 59).
47
Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 79, a. 12; Katechismus
Katolické Církve, č. 1780.
45
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určitý způsob jednání, který, když se překročí kategorie užitečného, postupuje ve směru autentické realizace onoho bytí, zároveň
jednoho a rozličného, jímž je lidská osoba. Lidská aktivita se
nedá redukovat na jednu prostou otázku adaptace na „ekosystém“. Lidské bytí znamená existovat a nalézat své místo uvnitř
širšího rámce, jenž definuje smysl, hodnoty a odpovědnost. Když
usiluje o mravní dobro, lidská osoba tím přispívá k realizaci své
přirozenosti, a to za hranicemi instinktivních impulsů a bažení po
specifických choutkách. Toto dobro dosvědčuje sebe samo a jeho
chápání započíná v něm samotném.48
41. Mravní dobro odpovídá hluboké touze lidské osoby, která
stejně jako každá bytost spontánně a přirozeně inklinuje k tomu,
co vede k její plné realizaci, k tomu, co jí umožňuje dospět k dokonalosti, jež je jí vlastní, totiž ke štěstí. Subjekt se stále může,
bohužel, nechat strhnout partikulárními přáními a volit ta dobra
nebo ty způsoby jednání, které jsou v rozporu s mravním dobrem,
jež poznává. Osoba může odmítat sebepřekonávání. To je cena
svobody, jež je limitována sama v sobě a také oslabena hříchem,
svobody, která se setkává jen s částečnými dobry, z nichž žádné
nemůže plně uspokojit srdce lidské bytosti. Je na rozumu daného
subjektu, aby zkoumal, zda se tato částečná dobra mohou včlenit
do autentické realizace osoby, v takovémto případě budou hodnocena jako mravně dobrá, v opačném případě však budou mravně
zlá.
42. Poslední tvrzení má zcela zásadní význam. Zakládá totiž
možnost dialogu s osobami, které patří k jiným kulturním a náboženským horizontům. Dává zásadní váhu jedinečné důstojnosti
každé lidské osoby, když podtrhuje její přirozenou dispozici poznávat mravní dobro, jež má uskutečňovat. Jako každý tvor tak
také lidská osoba je definována celým souborem dynamismů a finalit, kterýžto soubor předchází svobodným volbám vůle. Avšak
Srov. R. GUARDINI, Liberté, grâce et destinée, Paris 1969, s. 46–47: „Dělat
dobro znamená dělat zároveň to, co obohacuje existenci a činí ji plodnější. Tak
tedy dobro je to, co ochraňuje život a přivádí ho k jeho plnosti, avšak výlučně
tehdy, je-li dobro konáno pro ně samo.“
48
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narozdíl od bytostí, které nejsou vybaveny rozumem, lidská osoba
je s to poznávat a interiorizovat tyto finality, a proto také vyhodnocovat vzhledem k nim to, co je pro ni dobré a co zlé. Tímto způsobem rozpoznává věčný zákon, tedy plán Boží se stvořením, a má
jedinečně vznešenou účast na Boží prozřetelnosti, když řídí sebe
samu a vede druhé.49 Tento důraz kladený na důstojnost mravního
subjektu a na jeho relativní autonomii se zakládá na uznání autonomie stvořených skutečností a vyrovnává se také se základní
charakteristikou současné kultury.50
43. Mravní závazek, jejž subjekt uznává, tedy nepochází
z nějakého zákona, jenž by byl vzhledem k subjektu vnější (čirá
heteronomie), nýbrž je ukládán vycházeje z něj samotného. Jak
ukazuje základní princip, jejž jsme uvedli: „Je třeba konat dobro
a varovat se zla,“ mravní dobro determinované rozumem „se ukládá“ subjektu. Toto dobro „musí“ být vykonáno, a proto nabývá
podoby závazku a zákona. Ovšem termín „zákon“ v tomto případě neodkazuje na vědecké zákonitosti, které se omezují na popis
konstant fyzikálního nebo sociálního světa, neodkazuje ani na
nějaký imperativ svévolně uložený mravnímu subjektu zvnějšku.
V tomto případě výraz „zákon“ označuje určité zaměření prakticTOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 91, a. 2: „Mezi všemi bytostmi je tvor obdařený rozumem podřízen Boží prozřetelnosti tím nejvznešenějším
způsobem, neboť on sám má účast na této prozřetelnosti, když pečuje o sebe
i o ostatní. Tento tvor má totiž účast na věčné normě, podle níž tato bytost vlastní
určitou přirozenou inklinaci k povinnému cíli i způsobu jednání. A tato účast rozumem obdařeného tvora na věčném zákoně se nazývá přirozený zákon.“ („Inter
cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae
subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens.
Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem
ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura
lex naturalis dicitur.“) Tento text je citován in: JAN PAVEL II., encyklika Veritatis
splendor, čl. 43. Srov. také II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, deklarace Dignitatis humanae,
čl. 3: „Nejvyšším pravidlem pro lidský život je sám Boží zákon, věčný, objektivní a všeobecný, kterým Bůh podle záměrů své moudrosti a lásky pořádá, řídí
a spravuje celý svět a cesty lidské společnosti. Bůh dává člověku účast na tomto
svém zákoně, takže člověk může pod jemným vedením Boží prozřetelnosti stále
více poznávat neměnnou pravdu.“
50
Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 36.
49
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kého rozumu, jež indikuje mravnímu subjektu, jaký druh jednání
je v souladu s jeho vrozeným dynamismem a zároveň je nezbytný
pro jeho bytí, které tíhne ke své plné realizaci. Tento zákon je normativní silou nároku, jenž je niterný duchu. Tento zákon se rodí ze
samotného srdce naší bytosti jako výzva k realizaci a k překonávání sebe. Nejde zde tudíž o podřizování se zákonu někoho jiného,
nýbrž o přijetí zákona vlastního bytí.
2.3. Odhalování příkazů přirozeného zákona: univerzalita
přirozeného zákona
44. Když máme za sebou tematizaci základního tvrzení, které
uvádí do mravního řádu: „Je třeba konat dobro a varovat se zla,“
podívejme se nyní na to, jak v subjektu dochází k uznání základních zákonů, jež mají upravovat lidské jednání. Zmíněné uznání
nespočívá v nějakém abstraktním nahlížení lidské přirozenosti,
nejde tu ani o konceptualizační úsilí, která následně přísluší filosofickému a teologickému teoretizování. Vnímání základních mravních dober je bezprostřední a vitální, zakládá se na spřízněnosti
ducha s hodnotami a vtahuje do hry jak afektivitu, tak intelekt,
jak srdce, tak ducha. Jedná se často o nedokonalý výtěžek, který
je ještě nevyjasněný, který však zároveň vykazuje hlubinnou bezprostřednost. Na tomto místě se jedná o údaje nejprostší a všem
společné zkušenosti, které jsou implicitní konkrétnímu jednání
lidských osob.
45. Při svém hledání mravního dobra se lidská osoba pouští
do naslouchání tomu, čím sama je, a uvědomuje si základní inklinace své přirozenosti, což je něco jiného než prostá a slepá hnutí
touhy. Když si uvědomí, že dobra, k nimž tíhne svou vlastní přirozeností, jsou nezbytná pro její mravní realizaci, pak formuluje pro
sebe samu v podobě praktických příkazů mravní povinnost uvádět
to vše do svého vlastního života. Osoba vyjadřuje pro sebe samu
určitý počet velmi obecných příkazů, která sdílí se všemi lidskými
bytostmi a které představují obsah toho, co se nazývá přirozený
zákon.
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46. Tradičně se rozlišují tři soubory přirozených dynamismů, které působí v lidské osobě.51 První, který je společný všem
substanciálním jsoucnům, esenciálním způsobem zahrnuje tíhnutí
k uchování a rozvíjení vlastní existence. Druhý, jenž má osoba
společný se všemi živými bytostmi, zahrnuje tíhnutí reprodukovat
se, aby pokračoval vlastní druh. Třetí, jenž je vlastní lidské osobě
jakožto rozumem obdařené bytosti, obsahuje tíhnutí k poznávání
pravdy o Bohu a k životu ve společnosti. Vyjde-li se z těchto tří
tíhnutí, je možno formulovat první přikázání přirozeného zákona,
jež člověk poznává přirozeným způsobem. Tato přikázání jsou
velmi obecná, zároveň však představují první substrát, jenž se nachází v základech veškerých následných úvah o dobru, jež se má
konat, a zlu, jehož je třeba se varovat.
47. Když chceme vyjít z těchto obecností a objasnit konkrétní volby, jež se mají uplatňovat, je třeba obrátit se na diskursivní
rozum, jenž determinuje to, jaká konkrétní mravní dobra jsou s to
realizovat osobu a lidství, a tak formuluje konkrétnější přikázání,
která jsou schopna orientovat člověkovo jednání. V této nové
etapě poznání dobra a zla postupuje cestou uvažování, které je na
začátku je velmi jednoduché, dostačuje mu omezená životní zkušenost a odehrává se v rámci intelektuálních možností příslušného
člověka. Na této rovině se hovoří o „druhých příkazech“ přirozeného zákona, které člověk odhaluje díky více či méně dlouhému
pozorování praktického rozumu na rozdíl od obecných a základních příkazů, které člověk vystihuje spontánně a které se nazývají
„první příkazy“.52
2.4. Příkazy přirozeného zákona
48. V lidské osobě jsme identifikovali určité první tíhnutí,
které sdílí s ostatními jsoucny. Jedná se o inklinaci uchovávat
a rozvíjet svou vlastní existenci. V živých tvorech se zpravidla
projevuje spontánní reakce na určité bezprostřední ohrožení živo51
52

Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 94, a. 2.
Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 94, a. 6.
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ta, tvor před ním prchá, brání celistvost vlastní existence, bojuje
o přežití. Tělesný život se přirozeně jeví jako základní, esenciální
a prvořadé dobro. Z toho pak vzchází přikázání chránit vlastní
život. Výrok o uchovávání života implikuje inklinace ke všemu
tomu, co vlastním způsobem prospívá člověku k udržení biologického života a k jeho kvalitě, jde o zdraví těla, užívání vnějších
prostředků, jež zajišťují život jako strava, oděv, ubytování, práce,
kvalita životního prostředí ... Na základě těchto inklinací lidská
bytost před sebe staví cíle, které přispívají k harmonickému a odpovědnému rozvíjení vlastní existence a které se mu jeví jako
mravní dobra, hodnoty, o něž je třeba usilovat, jako závazky, jež je
třeba dodržovat, a také jako práva, jež je třeba uplatňovat. Povinnost uchovat vlastní život je spjata s právem požadovat to, co je
nezbytné k jeho zachování ve vhodném prostředí.53
49. Druhá inklinace, jež je společná všem živým tvorům,
se týká přežití druhu, které se realizuje prostřednictvím plození
a které souvisí s tendencí k zachování vlastní existence. Jestliže
trvalost biologické existence je pro individuum cosi nemožného,
pak je možná pro druh, a právě tak se v určitém ohledu překračuje
limit vlastní každé tělesné bytosti. Dobro vlastního druhu se tudíž
jeví jako jedna ze základních aspirací osoby. Tuto záležitost si
uvědomujeme zejména v naší době, když určité perspektivy jako
oteplování klimatu podněcují náš smysl pro odpovědnost za naši
planetu obecně a zejména o lidský druh specificky. Tato otevřenost vůči určitému společnému dobru vlastního druhu již ohlašuje
některé aspirace, jež jsou člověku vlastní. Dynamismus zaměřený
na plození je vnitřně spjat s přirozenou inklinací muže vůči ženě
a ženy vůči muži, což je ve všech lidských společnostech univerzálně uznávaná danost. Totéž platí pro inklinaci starat se o vlastní
děti a vychovávat je. Zmíněné inklinace implikují, že trvalost páru
muže a ženy a také jejich vzájemná věrnost jsou hodnoty, o něž je
třeba usilovat, i když se tyto hodnoty mohou naplno projevit jedině v duchovním řádu meziosobního společenství.54
53
54

Srov. Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 3. 5. 17. 22.
Srov. Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 16.
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50. Třetí tíhnutí je vlastním specifikem člověka jako duchovní bytosti, která je vybavena rozumem, která je s to schopna poznávat pravdu, která je s to vstoupit do dialogu s druhými
a uzavírat svazky přátelství. Z uvedených důvodů je třeba přiznat
těmto inklinacím obzvláštní důležitost. Tíhnutí k životu ve společnosti vyplývá především ze skutečnosti, že lidská bytost potřebuje
druhé kvůli překonávání svých vlastních vnitřních individuálních
limitů i kvůli dosahování zralosti v různých oblastech své existence. Za účelem plného projevování své duchovní přirozenosti
člověk potřebuje uzavřít se sobě podobnými vztahy velkodušného
přátelství a rozvíjet intenzivní spolupráci v díle hledání pravdy.
Integrální dobro osoby je tak niterně spjato s životem v komunitě,
která se organizuje jako politická společnost, a to díky síle přirozené inklinace, a nikoli jen na základě nějaké konvence.55 Vztahová charakteristika osoby se promítá také do tendence k životu
ve společenství s Bohem nebo s Absolutnem. To vše se projevuje
v náboženském citu nebo v touze poznat Boha. Je zřejmé, že tato
inklinace může být popírána těmi, kdo odmítají existenci osobního Boha, nicméně zůstává implicitně přítomna v hledání pravdy
a smyslu, které je patrno v každé lidské bytosti.
51. Těmto specificky lidským tendencím odpovídá požadavek, jejž postřehuje rozum, konkrétně uskutečňovat tento
vztahový život a utvářet život ve společnosti na spravedlivých
základech, které mají odpovídat přirozenému právu. To implikuje
jednak uznání rovnocenné důstojnosti každého jedince lidského
druhu bez ohledu na rozdíly, které s sebou nese rasa a kultura,
jednak velký respekt k lidství, kdekoli se nachází, a to i v tom
nejmenším a nejopovrhovanějším mezi představiteli lidského
rodu. „Nečiň nikomu to, co nechceš, aby bylo činěno tobě.“
V tomto výroku nalézáme zlaté pravidlo, jež je dnes využívána
jako princip morálky vzájemnosti. První kapitola nám umožnila
shledat přítomnost zmíněného pravidla ve valné většině různých
druhů moudrosti i v samotném Evangeliu. Svatý Jeroným prokaSrov. ARISTOTELES, Politika, I, 2 (1253 a 2–3); II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 12, odstavec 4.
55
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zoval univerzalitu mnoha mravních předpisů tak, že je vztahoval
k negativní formulaci zlatého pravidla. „Je správné to, co Bůh
vepisuje do srdce lidského rodu: »Co nechceš, aby bylo činěno
tobě, to nedělej druhým.« Kdo by nevěděl, že vražda, cizoložství,
krádež a všechny druhy chamtivosti jsou zlo, poněvadž si nepřeje,
aby se to dělo jemu? Kdybychom nevěděli, že tyto záležitosti jsou
zlé, nikdy bychom si nestěžovali, když se tyto věci přihodí nám.“56
Se zlatým pravidlem souvisejí různá přikázání Desatera, mnohé
předpisy buddhismu, řada pravidel konfucianismu, ba dokonce
i valná většina směrnic velkých chart, které pojednávají o právech
lidské osoby.
52. Na konci této zběžné prezentace morálních principů,
které vyplývají z toho, že náš rozum vezme na vědomí základní
inklinace lidské osoby, stojíme před souborem předpisů a hodnot, jež alespoň ve své obecné formulaci mohou být považovány
za univerzální, neboť se vztahují na celé lidstvo. Tyto předpisy
a hodnoty navíc vykazují neměnnost v té míře, ve které vyplývají
z lidské přirozenosti, jejíž esenciální složky zůstávají v průběhu
dějin identické. Nicméně může dojít k tomu, že dané záležitosti
jsou zatemněné nebo vymazané z lidského srdce z důvodu hříchu nebo kulturních či historických podmíněností, jež mohou
negativně ovlivňovat osobní mravní život. Jedná se zejména
o ideologie, záludnou propagandu, generalizovaný relativismus,
hříšné struktury...57 Je tudíž třeba umírněnosti a opatrnosti, když
SV. JERONÝM, Epistola 121, 8 [PL 22, co. 1024].
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 94, a. 6: „Pokud se jedná
o druhé příkazy, přirozený zákon může být vymazán ze srdce lidí, a to buď kvůli
špatným názorům, obdobně jako ve spekulativních záležitostech dochází k omylům ohledně nutných závěrů, nebo kvůli špatným zvyklostem a nesprávným
návykům, jako například někteří nepokládali za hřích lupičství, nebo dokonce
neřesti proti přirozenosti, jak tvrdí apoštol (srov. Řím 1, 24).“ („Quantum vero
ad alia praecepta secundaria, potest lex naturalis deleri de cordibus hominum, vel
propter malas persuasiones, eo modo quo etiam in speculativis errores contingunt
circa conclusiones necessarias; vel etiam propter pravas consuetudines et habitus
corruptos; sicut apud quosdam non reputabantur latrocinia peccata, vel etiam
vitia contra naturam, ut etiam apostolus dicit, ad Rom. 1,24.”) (Pozn. překladatele – pokud se jedná o český překlad bylo přihlédnuto k: srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
O zákonech v Teologické sumě, překlad K. ŠPRUNK, Praha 2003, s. 68).
56
57
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se odvoláváme na zřejmost (evidenci) předpisů přirozeného zákona. Zároveň je ale nutno uznat, že tyto předpisy mají společný
základ, na čemž se pak může zakládat dialog směřující k univerzální etice. Protagonisté zmíněného dialogu se však musejí naučit tomu, aby neprosazovali své vlastní zájmy, aby se tak mohli
otevřít potřebám ostatních lidí a nechat se oslovovat společnými
mravními hodnotami. V pluralistické společnosti, v níž je složité
nalézt shodu ohledně filosofických základů, je takovýto dialog
absolutní nezbytností. Nauka o přirozeném zákoně může být pro
tento dialog přínosná.
2.5. Aplikace společných přikázání – historicita přirozeného
zákona
53. Nelze zůstat pouze na obecné rovině prvních principů
přirozeného zákona. Morální reflexe se potřebuje ponořit do konkrétna úkonu, aby právě sem vnesla své světlo. Jenomže čím více
se zabývá konkrétními situacemi, tím více charakterizuje její závěry variabilita a nejistota. Není tudíž divné, že konkrétní aplikace
předpisů přirozeného zákona může nabývat různých podob v odlišných kulturách nebo také v odlišných epochách v rámci totožné
kultury. Postačí připomenout vývoj morální reflexe ohledně otázek
jako otroctví, půjčka a úrok, souboj či trest smrti. Někdy takový
vývoj vede k lepšímu porozumění mravnímu požadavku. Jindy
dochází také k tomu, že vývoj ekonomické či politické situace
vede k novému hodnocení partikulárních norem, které byly před
tím stanoveny. Platí totiž, že morálka se zaobírá kontingentními
skutečnostmi, které se v průběhu času proměňují. Teolog jako
Tomáš Akvinský, ačkoli žil v epoše výrazně charakterizované
křesťanstvím, si to velmi jasně uvědomoval, a proto v Teologické
sumě napsal: „Praktický rozum se zaobírá nahodilými záležitostmi, mezi něž patří lidské skutky, a proto, ačkoli na obecné rovině
je určitá nutnost, čím více se sestupuje k vlastním záležitostem,
tím více shledáváme porušenost [...]. Ve skutcích však není tatáž
praktická pravdivost nebo správnost u všech lidí, když se jedná
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o vlastní skutky, nýbrž shledáváme ji, když se jedná o to obecné.
A ti, u kterých je táž správnost ve vlastních záležitostech, nemají
o tom stejné poznání [...]. Čím více se sestupuje k jednotlivinám,
tím více se shledává nedostatečnost.“58
54. Tento pohled činí zadost historické podmíněnosti přirozeného zákona, jehož konkrétní aplikace se mohou v různých dobách
lišit. Zároveň se tímto způsobem otvírají dveře reflexi moralistů,
kteří jsou takto vyzváni k dialogu a k diskusi, což je opravdu nezbytné, neboť v morálce čirá sylogistická dedukce nepředstavuje
adekvátní prostředek. Čím více se moralista zabývá konkrétními
situacemi, tím intenzivněji se musí uchylovat k moudrosti stavějící na zkušenosti, která propojuje přínosy ostatních věd a narůstá
v kontaktu s ženami a muži, kteří se nasazují v konkrétním jednání. Jedině tato moudrost, která staví na zkušenosti, umožňuje
nahlížet mnohost situací dospět k orientaci ohledně způsobu, jak
vykonávat to, co je dobré teď a tady (hic et nunc). Obtíž moralistovy práce spočívá v tom, že musí brát v potaz a kombinovat
přínosy teologie, filosofie, antropologických věd, ekonomie,
biologie, aby tímto způsobem dobře poznal údaje o příslušné situaci a správně identifikoval konkrétní požadavky kladené lidskou
důstojností. Zároveň musí obzvláštním způsobem dbát na to, aby
se neopomíjely základní údaje vyjádřené prostřednictvím těch
příkazů přirozeného zákona, jež zůstávají za hranicemi rozličnosti
jednotlivých kultur.

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 94, a. 4: „Ratio practica
negotiatur circa contingentia, in quibus sunt operationes humanae, et ideo, etsi in
communibus sit aliqua necessitas, quanto magis ad propria descenditur, tanto magis invenitur defectus [...]. In operativis autem non est eadem veritas vel rectitudo
practica apud omnes quantum al propria, sed solum quantum ad communia, et
apud illos apud quod est eadem rectitudo in propriis, non est aequaliter omnibus
nota. [...]. Et hoc tanto magis invenitur deficere, quanto magis ad particularia descenditur.” (Pozn. překladatele – pokud se jedná o český překlad bylo přihlédnuto k: srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, O zákonech v Teologické sumě, překlad K. ŠPRUNK,
Praha 2003, s. 63).
58
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2.6. Morální dispozice osoby a její konkrétní jednání
55. K tomu, aby člověk dospěl ke správnému hodnocení
toho, co je třeba vykonat, mravní subjekt musí být vybaven určitým počtem vnitřních dispozic, jež mu umožňují, aby zůstal
otevřen požadavkům přirozeného zákona a zároveň aby byl informován o danostech konkrétní situace. V kontextu pluralismu,
jako je ten náš, si stále jasněji uvědomujeme skutečnost, že nelze
vypracovat určitou morálku zakládající se na přirozeném zákoně,
aniž bychom k tomu nepřipojili reflexi o vnitřních dispozicích
nebo o ctnostech, což moralistu uschopňuje k tomu, aby dokázal
dospět k adekvátní normě jednání. To platí ještě více pro subjekt,
jenž je osobně angažován v jednání a jenž musí formulovat soud
svědomí. Proto není divu, že jsme dnes svědky obrody „morálky
ctností“, která se inspiruje aristotelovskou tradicí. Když se tímto způsobem klade důraz na mravní kvality, jež jsou potřebné
ke správné morální reflexi, stává se srozumitelným, proč růžné
kultury připisují tak důležitou roli postavě mudrce. On má totiž
obzvláštní schopnost rozlišování právě v té míře, v jaké má vnitřní
mravní dispozice, jež mu umožňují formulovat odpovídající etický soud. Schopnost rozlišování tohoto druhu má charakterizovat
moralistu, když usiluje o konkretizaci přirozeného zákona, i každý
autonomní subjekt, který stojí před úkolem vyslovit soud svědomí a formulovat bezprostřední a konkrétní normu týkající se jeho
vlastního jednání.
56. Morálka se tudíž nemůže omezovat pouze na vyslovování
norem. Musí totiž rovněž podporovat formaci subjektu, aby tento
subjekt, když je nasazen v jednání, byl s to aplikovat univerzální
příkazy přirozeného zákona na konkrétní podmínky existence
v různých kulturních kontextech. Tato schopnost je zajišťována
mravními ctnostmi, především pak rozvážností (prudenza, prudentia – rozumností, opatrností), která bere zřetel na jednotlivost
při posuzování konkrétního jednání. Rozvážný člověk musí mít
poznání nejen univerzálního, ale také partikulárního. Když chce
vystihnout vlastní charakteristiky této ctnosti, svatý Tomáš Akvinský neváhá tvrdit: „Jestliže má jen jedno z těchto dvou druhů
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poznání, pak je třeba upřednostnit, aby to bylo poznání partikulárních skutečností, jež se zblízka týká onoho jednání.“59 Pomocí
rozvážnosti je třeba proniknout danou kontingentní skutečnost,
která je pro rozum vždy tajemná, dále je třeba: udělat si pokud
možno co nejpřesnější představu o dané skutečnosti, jasně vnímat mnohočetnost okolností, zachytit pokud možno co nejvěrněji
onu originální a v zásadě nepopsatelnou situaci. Dosažení tohoto
záměru vyžaduje různé operace a schopnosti, jež má uvést do činnosti právě rozvážnost.
57. Jedinec se ale nesmí ztratit v konkrétním a individuálním,
což se vytýkalo „situační etice“. Člověk musí odhalovat „správné
pravidlo jednání“ a stanovit odpovídající normu jednání. Toto
správné pravidlo vyplývá z preliminárních principů. Zde máme na
mysli první principy praktického rozumu, nicméně přísluší také
mravním ctnostem, aby otevíraly a sensibilizovaly vůli i afektivitu
vůči různým lidským dobrům, a tak rozvážnému člověku indikovaly to, k jakým cílům se má zaměřovat ve své každodennosti.
Nyní bude jedinec schopen formulovat konkrétní normu, která se
před něj staví, a zároveň nechat své jednání prostupovat spravedlností, silou a umírněností. V dané záležitosti lze hovořit o určité
Sv. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Sententia libri Ethicorum, Lib. VI, 6 (ed. Leonina,
t. XLVII, 353–354). „Rozvážnost nenahlíží pouze univerzální záležitosti, v nichž
není úkon, je totiž třeba, aby znala jednotlivosti, neboť je aktivní, tedy princip
jednání. Nuže tedy úkon se týká jednotlivého. Proto určití lidé, kteří nemají
univerzální vědění, jsou aktivnější v určitých partikulárních záležitostech nežli
ti, kdo mají univerzální vědění, protože mají zkušenost v onom partikulárním.
[...] Jelikož tedy rozvážnost je praktické měřítko, je proto třeba, aby rozvážný
člověk měl oba druhy poznání, totiž ono univerzální i ono partikulární. Jestliže
nemá jeden z těchto dvou druhů poznání, pak je třeba upřednostnit, aby to
bylo poznání partikulárních skutečností, jež se zblízka týká onoho jednání.”
(„Prudentia enim non considerat solum universalia, in quibus non est actio;
sed oportet quod cognoscat singularia, eo quod est activa, idest principium
agendi. Actio autem est circa singularia. Et inde est, quod quidam non habentes
scientiam universalium sunt magis activi circa aliqua particularia, quam illi qui
habent universalem scientiam, eo quod sunt in aliis particularibus experti. [...]
Quia igitur prudentia est ratio activa, oportet quod prudens habeat utramque
notitiam, scilicet et universalium et particularium; vel, si alteram solum contingat
ipsum habere, magis debet habere hanc, scilicet notitiam particularium quae sunt
propinquiora operationi.“)
59
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„emocionální inteligenci“, protože rozumové mohutnosti, aniž
by pozbyly svou specificitu, se uplatňují v rámci afektivity, takže
v mravním jednání je zapojena plnost osoby.
58. Rozvážnost je pro mravní subjekt nezbytná kvůli požadované flexibilitě univerzálních morálních principů vzhledem
k jejich adaptaci na různé situace. Zmíněná flexibilita však neznamená oprávnění vidět v rozvážnosti pouze určitý druh laciného
kompromisu vzhledem k mravním hodnotám. Přesně naopak,
právě prostřednictvím rozhodování na základě rozvážnosti se před
subjektem vyjadřují konkrétní požadavky mravní pravdy. Rozvážnost představuje nutný předpoklad autentického morálního
závazku.
59. Máme před sebou perspektivu, která v rámci pluralistické
společnosti, jako je ta naše, nabývá významu, jejž nelze podceňovat bez toho, že by z toho nevzešly závažné škody. Dané pojetí se
rodí ze skutečnosti, že morální věda nemůže poskytnout jednajícímu subjektu nějakou normu, která by se aplikovala odpovídajícím
způsobem a v určitém slova smyslu automaticky na konkrétní
situaci. Jedině svědomí subjektu, soud jeho praktického rozumu,
je s to formulovat bezprostřední normu daného jednání. Zároveň
však morální věda neponechává svědomí jenom čiré subjektivitě,
a proto ho vede, aby se otvíralo mravní pravdě, a tak bylo s to
dospět k přiměřenému soudu. Přirozený zákon tudíž nemůže být
prezentován jako již předem ustavený souhrn norem, jež se mravnímu subjektu ukládají apriorně. Přirozený zákon totiž představuje pramen objektivní inspirace v procesu, v němž mravní subjekt
dospívá ke svému rozhodnutí.
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Třetí kapitola
Teoretické základy přirozeného zákona
3.1. Od zkušenosti k teorii
60. Spontánní osvojení si základních etických hodnot, jež se
vyjadřují v příkazech přirozeného zákona, představuje výchozí
bod procesu, jenž přivádí mravní subjekt až k soudu svědomí,
v němž se vyjadřuje, jaké jsou morální požadavky, které se staví
před subjekt v konkrétní situaci. Úkolem teologa a filosofa je zabývat se touto zkušeností osvojení si prvních principů etiky, prověřovat její hodnotu a vykládat to vše rozumovou cestou. Uznání
těchto filosofických a teologických základů však nepodmiňuje
spontánní přilnutí ke společným hodnotám. Mravní subjekt totiž
může v praxi uplatňovat směrnice přirozeného zákona, aniž by byl
s to kvůli specifickým intelektuálním podmíněnostem výslovně
chápat jeho poslední teoretické základy.
61. Filosofické odůvodnění přirozeného zákona vykazuje
dvě úrovně souvislosti a hloubky. Idea přirozeného zákona se
odůvodňuje především na rovině reflexivního pozorování antropologických konstant, které charakterizují zdařilou humanizaci
osoby a harmonický sociální život. Reflexivní zkušenost nesená
různými tradičními formami moudrosti, rozlišnými filosofiemi
a humanitními vědami umožňuje vymezit některé z podmínek,
jež jsou třeba k tomu, aby každý dokázal co nejlépe vyjádřit své
lidské schopnosti ve svém osobním a komunitním životě.60 Tak
se dospívá k poznání, že některé způsoby jednání vyjadřují příkladnou důstojnost ve způsobu prožívání a naplňování vlastního
lidství. Tyto způsoby jednání vymezují ve vlastním smyslu mravní

Kupříkladu experimentální psychologie podtrhuje důležitost aktivní přítomnosti rodičů jednoho i druhého pohlaví pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte
nebo také rozhodující význam otcovské autority při utváření identity dítěte. Dějiny politiky ukazují, že účast všech na rozhodnutích, která se týkají celé komunity, obecně napomáhá k utváření sociálního smíru a budování politické stability.
60
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ideál ctnostného života „podle přirozenosti“, tedy života v souladu
s hlubinnou přirozeností lidského subjektu.61
62. Platí však, že jedině přijetí metafyzického rozměru reality může přirozenému zákonu poskytnout jeho plné a kompletní
filosofické odůvodnění. Metafyzika totiž umožňuje porozumět
tomu, že univerzum nemá samo v sobě svůj poslední důvod bytí.
Metafyzika rovněž vrhá světlo na základní strukturu reality. Jedná
se o rozlišení mezi Bohem jako bytím, jež subsistuje samo v sobě, a ostatními jsoucny, která od Něho dostávají existenci. Bůh
je stvořitel, svobodný a transcendentní pramen všech ostatních
jsoucen, která dostávají od něho „podle míry, počtu a váhy“ (srov.
Mdr 11, 20) existenci ve shodě s přirozeností, která je definuje.
Tvorové jsou tudíž epifanií osobní stvořitelské moudrosti, ustavujícího Slova, jež se v nich vyjadřuje a zjevuje. „Každý tvor je Boží
slovo, protože o Bohu vypovídá,“ píše svatý Bonaventura.62
63. Stvořitel není pouze počátkem tvorů, nýbrž také jejich
transcendentním cílem, k němuž tvorové svou přirozeností směřují. Tímto způsobem jsou tvorové proniknutí dynamismem, jenž je
vede k tomu, aby se naplňovali, každý svým vlastním způsobem,
ve sjednocení s Bohem. Uvedený dynamismus je transcendentní,
a to v míře, v jaké vychází z věčného zákona, totiž z plánu Boží
prozřetelnosti, jenž se nachází ve Stvořitelově duchu.63 Tento
Na této první rovině výraz přirozeného zákona obvykle odhlíží od výslovného
zmiňování Boha. Je jisté, že otevřenost transcendenci patří k ctnostnému způsobu jednání, jež máme očekávat od naplněného člověka, nicméně Bůh na této
rovině ještě není nezbytně uznáván jako základ a pramen přirozeného zákona
ani jako poslední cíl, jenž mobilizuje a hierarchizuje různé způsoby ctnostného
jednání. Zdá se, že toto výslovné nevyznávání Boha jako poslední mravní normy
brání „empirickému“ přístupu k přirozenému zákonu v tom, aby se ustavil jako
vysloveně mravní nauka.
62
SV. BONAVENTURA, Commentarius in Ecclesiasten, c. 1 (Opera Omnia VI, ed.
Quaracchi, 1893, s. 16): „verbum divinum est omnis creatura, quia Deum loquitur.“
63
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 91, a. 1: „Zákon není
nic jiného než příkaz praktického rozumu ve vládci určité dokonalé obce.
Připustíme-li, že svět je spravován Boží prozřetelností, pak je zřejmé, [...] že celá
vesmírná obec je spravována podle Božího záměru. A proto záměr spravování
věcí, jenž je v Bohu jako ve vládci všeho existujícího, má povahu zákona.
61
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dynamismus je ale zároveň také imanentní, neboť není tvorům
uložen jaksi zvenku, nýbrž je vepsán do jejich vlastní přirozenosti. Tvorové striktně materiální naplňují spontánně zákonitosti
svého bytí, zatímco duchovní tvorové realizují tento dynamismus
osobním způsobem. Interiorizují totiž dynamismy, jež je definují
a zaměřují ve svobodě k jejich vlastnímu kompletnímu naplnění.
Tito duchovní tvorové formulují pro sebe samotné zmíněné dynamismy jako základní normy svého mravního jednání, jedná se
o mravní zákon ve vlastním slova smyslu, a usilují o realizaci toho
všeho ve svobodě. Z uvedeného důvodu se přirozený zákon definuje jako participace na věčném zákoně.64 Na jedné straně je přirozený zákon zprostředkován inklinacemi přirozenosti, které jsou
výrazem stvořitelské moudrosti, na druhé straně je zprostředkuje
světlo lidského rozumu, které ho interpretuje, vždyť sám lidský
rozum je určitou stvořenou participací na světle Boží inteligence.
Etika se tímto způsobem prezentuje jako „participovaná teonomie“.65
A poněvadž Boží rozum netěží své vědění z času, nýbrž má věčné vědění,
[...] je tudíž třeba tento typ zákona definovat jako věčný.” („Nihil est aliud lex
quam quoddam dictamen practicae rationis in principe qui gubernat aliquam
communitatem perfectam. Manifestum est autem, supposito quod mundus
divina providentia regatur [...], quod tota communitas universi gubernatur
ratione divina. Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe
universitatis existens, legis habet rationem. Et quia divina ratio nihil concipit ex
tempore, sed habet aeternum conceptum [...], inde est quod huiusmodi legem
oportet dicere aeternam..”) Pozn. překladatele – pokud se jedná o český překlad
bylo přihlédnuto k: srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, O zákonech v Teologické sumě,
překlad K. ŠPRUNK, Praha 2003, s. 26–27.
64
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 91, a. 2: „Z toho je patrné, že přirozený zákon není nic jiného než účast rozumového tvora na věčném
zákoně.“ (Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis
aeternae in rationali creatura.“) Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, O zákonech v Teologické
sumě, překlad K. ŠPRUNK, Praha 2003, s. 29.
65
Srov. JAN PAVEL II., encyklika Veritatis splendor, čl. 41. Nauka ohledně přirozeného zákona jako základu etiky je po právu přístupná přirozenému rozumu.
Dějiny to dokládají. Ve skutečnosti ale tato nauka dosahuje své plné zralosti až
s křesťanským zjevením. Především proto, že porozumění přirozenému zákonu
jako účasti na věčném zákoně je úzce vázáno na metafyziku stvoření. Ačkoli
tato metafyzika je po právu přístupna filosofickému rozumu, ve skutečnosti byla
prezentována a vysvětlena až pod vlivem biblického monoteismu. Zjevení tedy,
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3.2. Přirozenost, osoba a svoboda
64. Pojem přirozenosti je specifickým způsobem komplexní
a rozhodně není jednoznačný. Je nesporné, že ve filosofii hraje roli
řecké myšlení ohledně fysis. V tomto myšlení přirozenost znamená princip zvláštní ontologické identity určitého subjektu, tedy
jeho esenci, která je definována souhrnem svých stálých inteligibilních charakteristik. Takováto esence nabývá jména přirozenost
především tehdy, je-li vnímána jako vnitřní princip pohybu, jenž
zaměřuje subjekt k jeho vlastní realizaci. Pojem přirozenosti tudíž
představuje nikoli statickou danost, nýbrž dynamický a reálný
princip rozvoje subjektu a jeho specifických aktivit. Pojem přirozenosti byl vytvořen zejména jako prostředek myšlení o materiálních a smyslových jsoucnech, nicméně neomezuje se pouze na
tuto „fyzickou“ oblast a aplikuje se analogicky také na duchovní
skutečnosti.
65. Idea, podle níž bytosti mají určitou přirozenost, se staví
před lidského ducha, jakmile chce odůvodnit imanentní finalitu
bytostí a uspořádanost, již vnímá v jejich způsobech jednání
a reagování.66 Kdo pohlíží na tvory jako na přirozenosti, zároveň
tím uznává jejich vlastní konzistenci a stvrzuje, že tito tvorové
jsou relativně autonomní jednotky v řádu bytí a jednání, a nikoli
pouhé iluze nebo dočasné konstrukce ze strany vědomí. Tyto „přirozenosti“ ovšem nejsou do sebe uzavřené ontologické jednotky
a nestojí prostě jedny vedle druhých. Jedny přirozenosti působí
například prostřednictvím Desatera, vysvětluje, potvrzuje, očišťuje a kompletuje
základní principy přirozeného zákona. (Poznámka překladatele: Autoři dokumentu prezentují právě uvedený text jako citaci z čl. 41 zmíněné encykliky, kde
se hovoří o „teonomii“. Právě uvedený text se v čl. 41 však nenachází. Nenalezli
jsme ho ani na jiném místě této encykliky, a proto tento text uvádíme jako komentář autorů dokumentu.)
66
Nestaví za pojem přirozenosti velký otazník evoluční teorie, která inklinuje
k redukování druhu na choulostivou a provizorní rovnováhu v toku stávání se?
Ať už je hodnota této teorie v oblasti biologie jakákoli, pojem druhu odpovídá
trvalému požadavku kladenému na filosofické vysvětlení toho, co je živé. Jedině použití formální specificity, která se nedá redukovat na souhrn materiálních
vlastností, umožňuje odůvodňovat inteligibilitu vnitřní funkčnosti určitého organismu, který je nahlížen jako vnitřně souvislý celek.
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na jiné a udržují mezi sebou komplexní vztahy příčinnosti. V duchovním řádu platí, že osoby mezi sebou utvářejí intersubjektivní
relace. Přirozenosti tedy tvoří určitou síť, v posledním důsledku
určitý řád, jakousi sérii ujednocenou relací k určitému principu.67
66. Křesťanství promyslelo nově fysis starověkých myslitelů
a začlenilo ji do širší a hlubší vize celé skutečnosti. Na jedné straně platí, že Bůh křesťanského zjevení není prostou součástí univerza, tedy jedním prvkem velkého Celku přírody. Naopak, On je
transcendentní a svobodný Stvořitel univerza. Je totiž zřejmé, že
konečné univerzum nemůže ustavovat sebe samo, a proto odkazuje k tajemství nekonečného Boha, jenž ho z lásky stvořil z ničeho
a zůstává svobodný zasáhnout do přirozeného běhu věcí, kdykoli
se mu zlíbí. Na druhé straně se odráží transcendentní tajemství
Boha v tajemství lidské osoby, která je obrazem Božím. Lidská
osoba je schopna poznání a lásky, je vybavena svobodou, je s to
vstupovat do společenství s ostatními a je Bohem povolána k cíli,
jenž překračuje zaměření fyzické přirozenosti. Osoba se naplňuje
ve svobodném a zdarma darovaném vztahu lásky k Bohu, jenž se
realizuje v dějinách.
67. Spolu s důrazem na svobodu jakožto podmínku odpovědi člověka na iniciativu Boží lásky křesťanství rozhodujícím
způsobem přispělo k tomu, aby se ve filosofickém myšlení dávalo náležité místo pojmu osoby, což mělo zásadní vliv na etické
nauky. Dále je třeba připomenout, že teologické bádání v oblasti
tajemství křesťanské víry vedlo k velmi významnému prohloubení filosofického pojmu osoby. Na jedné straně pojem osoby slouží
k označování distinkce mezi Otcem, Synem a Duchem svatým
v nekonečném tajemství jediné Boží přirozenosti. Na druhé straně
je osoba bodem, v němž se realizuje, při respektování rozlišení

Nauka o dědičné vině silně podtrhuje reálnou jednotu lidské přirozenosti,
která se nedá redukovat pouze na prostou abstrakci ani na sumu individuálních
skutečností. Tato přirozenost označuje spíše celistvost, jež zahrnuje všechny lidi,
kteří společně sdílejí totéž určení. Prostá skutečnost, že jsme se narodili nás uvádí
do trvalých vztahů solidarity se všemi ostatními lidmi.
67
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i distance mezi božskou a lidskou přirozeností, a ustavuje ontologická jednota Bohočlověka, Ježíše Krista. V křesťanské teologické tradici vykazuje osoba dva vzájemně komplementární aspekty.
Na jedné straně je osoba podle Boethiovy definice, jak ji převzala
scholastická teologie: „individuální podstata rozumem obdařené
přirozenosti.“68 To odkazuje na jedinečnost ontologického subjektu, jenž má duchovní přirozenost, a proto se těší důstojnosti
a autonomii, jež se projevují ve vědomí sebe sama a ve svobodné
vládě na vlastním jednáním. Na druhé straně platí, že osoba se
projevuje ve své schopnosti vstupovat do vztahů, a proto uplatňuje
své působení v řádu intersubjektivity a ve společenství lásky.
68. Osoba není v rozporu s přirozeností. Přesně naopak,
neboť přirozenost a osoba jsou dva pojmy, které se vzájemně doplňují. Na jedné straně platí, že osoba je určitá jedinečná realizace
lidské přirozenosti pojímaná v metafyzickém smyslu. Na druhé
straně platí, že osoba ve svých svobodných rozhodnutích, jejichž
prostřednictvím odpovídá v konkrétnosti „teď a nyní“ na vlastní
jedinečné a transcendentní povolání, přijímá směrnice dané svou
vlastní přirozeností. Přirozenost totiž podmiňuje výkon svobody
a dává orientaci pro rozhodnutí, jež osoba má vykonat. Když
zkoumá inteligibilitu své vlastní přirozenosti, osoba odhaluje cesty vedoucí ke své vlastní realizaci.
3.3. Přirozenost, člověk a Bůh – od harmonie ke konfliktu
69. Pojem přirozeného zákona předpokládá, že přirozenost
je pro člověka nositelkou určitého etického poselství, a tak představuje určitou implicitní morální normu, již pak lidský rozum
aktualizuje. Vize světa, v níž se rozvinula nauka o přirozeném
zákoně a v níž dodnes nalézá svůj smysl, proto implikuje reflektované přesvědčení, že existuje harmonie mezi třemi substancemi,
BOETHIUS, Contra Eutychen et Nestorium, c. 3 [PL 64, col. 1344]: „Persona est
rationalis naturae individua substantia.“ Srov. SV. BONAVENTURA, Commentarius
in librum I Sententiarium, d. 25, a. 1, q. 2; SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologie, Ia, q. 29, a. 1.
68
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totiž mezi Bohem, člověkem a přírodou. V tomto pojetí je svět
vnímán jako inteligibilní celek, který je sjednocen společným
poměrem jsoucen, z nichž se tento svět skládá, k jedinému ustavujícímu božskému principu, tedy ke Slovu (Logos). Křesťanství
tvrdí, že za hranicemi neosobního a imanentního Logos, jejž
odhalil stoicismus a jejž předpokládají moderní přírodní vědy,
je osobní, transcendentní a stvořitelský Logos. „Nejsou to prvky kosmu, zákonitosti hmoty, jež v posledním důsledku panují
nad světem i člověkem, nýbrž je to osobní Bůh, kdo vládne nad
hvězdami, tedy na univerzem. Nikoli zákonitosti hmoty a evoluce
jsou poslední instancí, nýbrž rozum, vůle, láska, tedy Osoba.“69
Osobní Boží Logos – Boží Moudrost a Slovo – je nikoli pouze inteligibilním, transcendentním Počátkem a Modelem univerza, ale
rovněž Tím, kdo ho drží v harmonické jednotě a kdo ho přivádí
k jeho cíli.70 Stvořitelské Slovo pomocí dynamismu, jež vepsalo
do nitra bytostí, zaměřuje tyto bytosti k jejich plné realizaci. Toto
dynamické zaměření není nic jiného než Boží vláda, jež v čase
uskutečňuje plán Prozřetelnosti, tedy Věčný zákon.
70. Každý tvor svým vlastním způsobem participuje na Logos. Člověk, který je definován na základě rozumu nebo logos, se
na Něm podílí jedinečným způsobem. Platí totiž, že je s to svobodně interiorizovat svým rozumem Boží záměry vyjádřené v přirozenosti věcí. Člověk si tyto záměry formuluje pro sebe v podobě
určitého mravního zákona, který pak inspiruje a orientuje jeho
vlastní jednání. V tomto pojetí člověk není někdo „jiný“ vzhledem
k přirozenosti a přírodě, neboť ustavuje s kosmem svazek spřízněnosti, jenž se zakládá na společné účasti na Božím Logos.

BENEDIKT XVI., encyklika Spe salvi, čl. 5.
Srov. také ATANÁŠ Z ALEXANDRIE, Traité contre les patiens, 42 [Sources chrétiennes 18, 195]: „Jako hudebník, který rozeznívá lyru, svým uměním propojuje
hluboké tóny s vysokými a střední tóny s těmi ostatními, aby zahrál jedinou melodii, tak také Boží Moudrost, Slovo třímá univerzum jako lyru a propojuje tvory
v ovzduší s pozemskými tvory a nebeské bytosti s bytostmi v ovzduší; z částí
skládá celek, všechno pořádá svým nařízením a svou vůlí, a tak v kráse a harmonii produkuje jediný svět a jeden jediný řád světa.“
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71. Z různých historických a kulturních důvodů, jež se snoubí
zejména s rozvojem myšlení v pozdním středověku, tato vize světa ztratila své výsadní kulturní postavení. Přirozenost věcí už pro
moderního člověka není zákonem a není také referenčním bodem
etiky. Na metafyzické rovině došlo k tomu, že vize, která staví na
analogii jsoucna byla nahrazena myšlením na základě jednoznačností jsoucna a konečně nominalismem, což vedlo k podkopání
základů nauky o stvoření vnímaném jako participace na Logos,
která odůvodňovala určitou jednotu mezi člověkem a přírodou.
Nominalistické univerzum Viléma Ockhama se tímto způsobem
redukuje na vedle sebe položené reality bez hloubky, neboť každé
reálné univerzum, tedy každý princip společenství mezi jsoucny,
je označován jako pouhá lingvistická iluze. Rozvoj voluntarismu
a s tím spjaté podtrhování subjektivity, definované jako svoboda
nenechat se determinovat jakoukoli přirozenou inklinací, vyhloubily hluboký předěl mezi lidským subjektem a přírodou. Od té
doby se pak někteří domnívají, že esenciálním obsahem lidské
svobody je považovat za nic to, co člověk znamená na základě
své přirozenosti. Subjekt by proto neměl přikládat žádný význam
tomu, co osobně nezvolil, měl by také sám rozhodovat o tom, co
znamená být člověkem. Člověk tak stále zřetelněji začal chápat
sebe sama jako „odpřírodněné zvíře“, jako nepřirozenou bytost,
která se ustavuje tím více, čím více se staví proti přírodě. Vlastní
lidská kultura je tudíž definována nikoli jako humanizace nebo
proměna přírody duchem, nýbrž jako čirá a prostá negace přírody.
Hlavním důsledkem tohoto myšlenkového směřování se stalo roztržení reality do tří separovaných sfér, které se někdy dokonce stavějí do vzájemného protikladu: příroda, lidská subjektivita a Bůh.
72. Spolu s ústupem metafyziky bytí, která je jediná schopna
zakládat na rozumu diferencovanou jednotu mezi duchem a materiálními skutečnostmi, a ruku v ruce s nárůstem vlivu voluntarismu bylo království ducha postaveno do radikálního protikladu ke
království přírody. Příroda již není vnímána jako epifanie Slova
(Logos), nýbrž jako něco, co je duchu „cizí“. Příroda či přirozenost byla redukována na oblast tělesnosti a nezbytné nutnosti.
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Jedná se o tělesnost bez hloubky, protože svět těles byl identifikován s pouhou extenzitou, jež je regulována inteligibilními
matematickými zákonitostmi, jež je ale zároveň zbavena jakékoli
teleologie či vnitřní finality. Karteziánská a posléze newtonovská
fyzika rozšířily pojetí inertní hmoty, která je pasivně podřízena
zákonitostem univerzálního determinismu, jež jí dává Boží duch
a jež lidský rozum může dokonale poznávat a využívat.71 Jedině
člověk může vkládat smysl a určitý záměr do této beztvaré a bezvýznamné masy, jíž člověk manipuluje pomocí technologie ke
svému vlastnímu prospěchu. Příroda a přirozenost přestává být
držitelkou života a moudrosti a stává se místem, kde se projevuje
prométheovská potence člověka. Zdá se, že toto pojetí vysoce
hodnotí lidskou svobodu, ve skutečnosti ale tím, že staví svobodu proti přírodě a přirozenosti, zbavuje lidskou svobodu jakékoli
objektivní normy, která by měla být měřítkem jejího jednání. To
vše pak vede k ideji svévolného lidského tvoření, což vše nakonec
spěje až k prostému a čirému nihilismu.
73. V tomto kontextu, kdy příroda a přirozenost již v sobě
nemá žádnou niternou teleologickou racionalitu a podle všeho již
ztratila jakoukoli spřízněnost či příbuznost se světem ducha, přechod od poznání struktur bytí k mravní povinnosti, který, jak se
zdá, z toho všeho vyplývá, se stává vskutku něčím nemožným a je
vystaven kritice jako „naturalistický sofismus nebo paralogismus“
(naturalistic fallacy), jak tvrdí David Hume a dále také Georg
Edward Moore ve svém díle Principia Ethica (1903). Dobro je
tedy odtrženo od bytí a od pravdy. Etika je odtržena od metafyziky.
74. Rozvoj chápání poměru člověka k přírodě a přirozenosti
se projevuje také v obrodě radikálního antropologického dualismu, jenž klade do protikladu ducha a tělo, protože tělo je určitým
Pojem physis u antických myslitelů měl charakteristiku také určitého ne-bytí
(materie), což v jistém ohledu chránilo nahodilost pozemských skutečností
a chránilo je před nároky lidského rozumu vnutit souhrnu těchto skutečností
určitý deterministický, striktně racionální řád. Tak zůstávala otevřena možnost,
aby se ve světě účinně projevovala lidská svoboda.
71
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způsobem „příroda – přirozenost“ v každém z nás.72 Tento dualismus se projevuje v odmítnutí přiznávat jakýkoli lidský a etický
význam přirozeným inklinacím, které předcházejí rozhodnutím
individuálního rozumu. Tělo, které je považováno za cizí skutečnost vzhledem k subjektivitě, se stává pouhým „vlastněním“, manipulovatelným objektem techniky ve funkci zájmů individuální
subjektivity.73
75. Když vyvstala metafyzická koncepce, v níž si lidské jednání a Boží jednání konkurují, protože jsou vnímány nikoli jako
vzájemně analogické a neprávem postaveny na stejnou úroveň, legitimní potvrzení autonomie lidského subjektu implikuje, že Bůh
je vyloučen ze sféry lidské subjektivity. Jakákoli zmínka o určité
normativitě pocházející od Boha nebo od přírody – přirozenosti
jakožto vyjádření Boží moudrosti, tedy jakákoli „heteronomie,“ je
chápána jako určité ohrožení autonomie lidského subjektu. Pojem
přirozeného zákona se tudíž jeví být neslučitelný s autentickou
důstojností lidského subjektu.
Srov. JAN PAVEL II., List rodinám, čl. 19: „Filosofie, která hlásala princip »Cogito, ergo sum« – »Myslím, tedy jsem«, vtiskla do moderní koncepce člověka
onen dualistický charakter, jímž se sama vyznačuje. Právě k racionalismu patří
to, že se v člověku radiálně staví duch proti tělu a tělo proti duchu. Ve skutečnosti
je ale člověk jedna osoba v jednotě svého těla a svého ducha. Tělo se nikdy nesmí
redukovat na pouhou materii, protože ve skutečnosti se jedná o tělo »produchovněné« stejně, jako duch je hluboce sjednocen s tělem, a proto ho můžeme nazvat
vtěleným duchem.“
73
Gender ideologie, která popírá jakýkoli antropologický a mravní význam přirozené rozdílnosti mezi pohlavími, se začleňuje do této dualistické perspektivy.
Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, List biskupům katolické církve o spolupráci
mezi mužem a ženou v církvi a ve světě, čl. 2: „Aby se vyloučila supremace
jednoho nebo druhého pohlaví, směřuje se ke smazání jejich odlišností. Pohlaví
jsou nahlížena jako prosté důsledky historické a kulturní podmíněnosti. V tomto
„rovnostářství“ platí, že tělesná odlišnost nazývaná pohlaví je minimalizována,
zatímco čistě kulturní rozměr definovaný jako rod se maximálně podtrhuje a je
považován za něco prvořadého. [...] Hlubší důvod této tendence se nachází v oblasti ženské problematiky, avšak její ještě hlubší motivaci je třeba hledat v pokusu osoby osvobodit se od svých biologických podmíněností. Podle této antropologické koncepce by lidská přirozenost neměla v sobě mít charakteristiky, které
by se člověku ukládaly absolutním způsobem, a proto každá osoba by se mohla
a měla sama determinovat podle své vlastní vůle, nakolik by měla být svobodná
vzhledem ke každé předběžné determinaci vázané na její esenciální konstituci.“
72
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3.4. Cesty ke smíření
76. Když chceme vyjádřit plný smysl a celou sílu pojmu přirozeného zákona jakožto základu univerzální etiky, je třeba obrátit
zrak ve vlastním slova smyslu metafyzické moudrosti, která je
s to najednou vnímat Boha, kosmos i lidskou osobu a která je s to
usmířit je v analogické jednotě bytí, a to díky tomu, že stvoření se
pojímá jako participace.
77. Především je zásadní rozvinout pojetí nekonkurenčního
skloubení mezi Boží příčinností a svobodnou aktivitou lidského
subjektu. Lidský subjekt se realizuje tak, že se svobodně včleňuje
do působení Boží prozřetelnosti, a nikoli tak, že by se proti tomuto působení stavěl. Lidský subjekt má svým rozumem odhalit
dynamismy, které definují jeho vlastní přirozenost, a následně je
ve svobodě promítat do své realizace. Lidská přirozenost je totiž
definována celkem svých dynamismů, tendencí, orientací, v jehož
rámci se rodí svoboda. Svoboda totiž předpokládá, že lidská vůle
je „vystavena tlaku“ přirozené touhy po dobru a po posledním
cíli. Svobodné rozhodování se tedy odehrává ve volbě konečných
objektů, které pak umožňují dosažení posledního cíle. Ve vztahu
k těmto dobrům, jejichž přitažlivost není determinující, si osoba
uchovává vládu nad svým vlastním rozhodováním právě kvůli své
vrozené otevřenosti vůči absolutnímu Dobru. Svoboda tudíž není
jakési absolutno, které by utvářelo samo sebe, nýbrž vynikající
charakteristika každého lidského subjektu.
78. Filosofie přírody, která si uvědomuje hlubiny inteligibility smyslového světa, a zejména metafyzika stvoření umožňuje
překonat pokušení ke gnostickému dualismu, pro nějž příroda
a přirozenost nemají žádný morální význam. Z tohoto hlediska
je třeba překonat reduktivní pojetí přírody a přirozenosti, které je
typické pro dominantní technickou kulturu, aby bylo možno odhalovat mravní poselství, jehož je příroda a přirozenost jakožto dílo
Slova (Logos) nositelkou.
79. Zároveň je ale třeba podotknout, že rehabilitace přirozenosti a tělesnosti v etice nesmí být zaměňována za nějaký druh
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„fyzicismu“. Některé moderní prezentace tématu přirozeného
zákona totiž výrazně popírají nezbytnou integraci přirozených inklinací do jednoty osoby. Když tyto prezentace opomíjejí jednotu
lidské osoby, následně absolutizují přirozené inklinace různých
vrstev lidské přirozenosti, protože k nim přistupují, aniž by byla
brána v potaz jejich správná hierarchie a aniž by se začleňovaly
do jednoty celkového projektu, jenž se týká lidského subjektu.
Jan Pavel II. vysvětluje: „Přirozené sklony totiž získávají morální
rozměr pouze ve vztahu k lidské osobě a jejímu plnému uskutečnění se.“74 Dnes je proto třeba uvědomovat si zároveň dvě pravdy.
Na jedné straně platí, že lidský subjekt je nikoli pouhé sjednocení
nebo nějaký souhrn různých autonomních přirozených inklinací,
nýbrž substanciální a osobní jednota, která je povolána k tomu,
aby odpovídala Boží lásce a aby se vnitřně sjednocovala prostřednictvím vědomého zaměřování se k poslednímu cíli, který hierarchizuje částečná dobra, jak se projevují v různých přirozených
tendencích. Toto sjednocování přirozených tendencí vzhledem
k vyšším cílům ducha, tedy tato humanizace dynamismů vepsaných do lidské přirozenosti, rozhodně nepředstavuje nějaké jejich
znásilňování. Přesně naopak, je to naplňování určitého příslibu,
jenž je v nich již vepsán.75 Například vysoká duchovní hodnota,
která se projevuje ve vzájemném sebedarování v lásce mezi manžely, je již vepsána v přirozenosti pohlavím vybaveného těla, které tak nachází v tomto duchovním rozměru sebedarování poslední
důvod své existence. Na druhé straně ale v tomto organickém
celku si každá její součást zároveň uchovává svůj vlastní a nesmazatelný význam, na nějž rozum musí dbát při vypracovávání
globálního projektu ohledně osoby. Nauka o přirozeném mravním
JAN PAVEL II., encyklika Veritatis splendor, čl. 50; český překlad: Praha 1994,
s. 57.
75
Povinnost humanizovat lidskou přirozenost je neoddělitelná od povinnosti
humanizovat vnější přírodu. To ospravedlňuje nezměrnou námahu, již lidé vynakládají na to, aby se emancipovali vzhledem k tlakům materiální přírody, a to
natolik, nakolik tyto tlaky brání rozvíjení v pravém slova smyslu lidských hodnot. Boj proti nemocem, snaha o předcházení následkům přírodních katastrof,
zlepšování životních podmínek, to jsou díla, která dosvědčují velikost člověka,
který je povolán k tomu, aby naplnil zemi a aby ji ovládnul (srov. Gn 1, 28). Srov.
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 57.
74
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zákoně musí tudíž vyzdvihovat ústřední roli, která přísluší rozumu
při naplňování projektu opravdu lidského života, a zároveň dbát
na konzistenci a vlastní význam preracionálních přirozených dynamismů.76
80. Mravní význam preracionálních přirozených dynamismů
se projevuje v plném světle v nauce o hříších proti přirozenosti.
Jistě, každý hřích je v jistém slova smyslu proti přirozenosti natolik, nakolik se staví proti spořádanému rozumu a nakolik brání
autentickému rozvoji lidské osoby. Nicméně některé způsoby
jednání jsou posuzovány specificky jako hříchy proti přirozenosti,
a to do té míry, nakolik přímo protiřečí objektivnímu významu
přirozených dynamismů, jež má osoba integrovat do jednoty
svého mravního života.77 Tak dobrovolná a chtěná sebevražda jde
proti přirozené inklinaci zachovat svou vlastní existenci a učinit
ji plodnou. Podobně některé sexuální praktiky se přímo stavějí
proti finalitám vepsaným do pohlavím obdařeného lidského těla.
Z uvedeného důvodu tyto praktiky protiřečí rovněž interpersonálním hodnotám, jež mají pronikat odpovědným a vpravdě lidským
sexuálním životem.
81. Riziko absolutizovat přírodu či přirozenost, která se redukuje pouze na fyzickou či tělesnou složku, přičemž se opomíjí
její vlastní povolání k tomu, aby byla integrována do spirituálního
projektu, dnes představuje hrozbu přítomnou v některých radikálních ekologických hnutích. Nezodpovědné kořistnictví některých
Když reagují na nebezpečí „fyzicismu“ a kladou správně důraz na rozhodující roli rozumu při odhalování přirozeného zákona, některé současné teorie
přirozeného zákona opomíjejí, ba dokonce odmítají morální význam přirozených
preracionálních dynamismů. Přirozený zákon by měl být „přirozený“ výlučně
vzhledem k rozumu, který by definoval celek lidské přirozenosti. Poslušnost
vůči přirozenému zákonu by se tudíž redukovala na rozumné jednání, tedy na to,
že člověk bude aplikovat na celek svého jednání jednoznačný ideál racionality
vypracovaný výlučně na základě praktického rozumu. To ale znamená, že se racionalita přirozeného zákona mylně identifikuje s racionalitou lidského rozumu,
aniž by se bral zřetel na racionalitu, která je imanentní přirozenosti a přírodě.
77
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, IIa–IIae, q. 154, a. 11. Mravní
hodnocení hříchů proti přirozenosti musí brát zřetel nejen na jejich objektivní
závažnost, ale také na subjektivní dispozice těch, kdo se jich dopouštějí, neboť
tyto dispozice často umenšují míru přičitatelnosti.
76
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lidských činitelů, kteří se ženou výlučně za ekonomickým ziskem,
ve ztahu k přírodě a hrozby, které z toho vzcházejí pro biosféru,
zcela po právu interpelují svědomí. Nicméně tak zvaná „hluboká
ekologie“ (deep ecology) představuje přemrštěnou reakci. Tento
způsob myšlení předpokládá, že všechny živé druhy jsou si rovny,
aniž by se člověku přiznávala nějaká obzvláštní role, což paradoxně umenšuje zodpovědnost člověka ve vztahu k biosféře, jejíž je
člověk součástí. Ještě radikálnějším způsobem někteří dospěli až
k tomu, že pohlížejí na člověka jako na destruktivní virus, jenž
ohrožuje celek přírody, a proto člověku upírají jakýkoli význam či
hodnotu uvnitř biosféry. Tak se dospívá k určité formě totalitarismu, jenž vylučuje specificitu lidské existence a zavrhuje oprávněný lidský pokrok.
82. Adekvátní odpověď na komplexní problematiku ekologie
je možná jedině v rámci hlubšího pochopení přirozeného zákona,
jež správně hodnotí vazby mezi lidskou osobou, společností, kulturou a vyváženosti v bio-fyzické sféře, do níž se vtěluje lidská
osoba. Integrální ekologie musí podporovat to, co je specificky
lidské, a zároveň valorizovat svět přírody v jeho fyzické a biologické celistvosti. Ačkoli člověk jako mravní bytost, která hledá
pravdu a poslední dobra, překračuje své bezprostřední životní prostředí, zároveň s tím přebírá zvláštní poslání bdít nad světem přírody a žít v harmonii s ním, bránit to, co podporuje život, protože
bez toho nemůže přežít ani člověk, ani biosféra této planety.78 Tato
integrální ekologie je výzvou pro každého člověka i pro každou
komunitu k prohloubené odpovědnosti, je rovněž neoddělitelná
od globálního zaměření, které bude respektovat požadavky přirozeného zákona.

78

Srov. Gn 2, 15.
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Čtvrtá kapitola
Přirozený zákon a obec
4.1. Osoba a společné dobro
83. Když se zabýváme politickým řádem společnosti, vstupujeme do prostoru, jenž je regulován právem. Platí totiž, že právo se objevuje na scéně v okamžiku, když do vzájemných vztahů
vstupuje větší množství osob. Přechod od osoby ke společnosti
vrhá světlo na distinkci mezi přirozeným zákonem a přirozeným
právem.
84. Osoba se nachází v centru politického a společenského
řádu, neboť je cílem, a nikoli prostředkem. Osoba je společenským bytím svou vlastní přirozeností, a nikoli pouze na základě
volby nebo čiré smluvní konvence. Osoba kvůli své realizaci
jakožto osoba potřebuje pletivo vztahů, do něhož vstupuje s ostatními osobami. Osoba se tak nachází v centru, které je utvářeno
soustřednými kruhy: rodina, prostředí, v němž žije a pracuje, nejbližší komunita, národ a nakonec lidstvo.79 Osoba těží z každého
z těchto okruhů prvky nezbytné ke svému vlastnímu růstu a zároveň přispívá k jejich zdokonalování.
85. Lidské bytosti mají povolání žít ve společnosti s druhými, neboť společně s ostatními usilují o společný soubor dober
a mají společné hodnoty, jež je třeba hájit. Právě tento soubor dober a hodnot se nazývá „společné dobro“. Jestliže osoba je cílem
v sobě samotné, pak cílem společnosti je podporovat, zajišťovat
a rozvíjet její společné dobro. Úsilí o společné dobro umožňuje
obci mobilizovat síly všech svých členů. Na primární rovině můžeme společné dobro vnímat jako souhrn podmínek, které umož-

Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 73–74.
Katechismus Katolické Církve, čl. 1882 upřesňuje: „Určitá společenství, jako
rodina a občanská společnost, která odpovídají bezprostředněji přirozenosti člověka, jsou pro něho nutná.“
79
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ňují lidské osobě to, aby byla stále více lidskou osobou.80 Ačkoli
se ve svých vnějších aspektech artikuluje – ekonomie, bezpečnost,
sociální spravedlnost, výchova, přístup k pracovním příležitostem,
duchovní hledání atd. –, společné dobro je pořád lidské dobro.81
Na druhé rovině je společné dobro cílem politického uspořádání
a samotné obce. Právě v dobru všech a každého specifickým způsobem se vyjadřuje komunitní rozměr lidského dobra. Společnosti
se mohou definovat podle typu společného dobra, k němuž chtějí
přispívat. Pokud se jedná o esenciální nároky společného dobra
každé společnosti, pak vize společného dobra se rozvíjí spolu
se samotnými společnostmi, a to v závislosti na pojetí osoby,
spravedlnosti a role, která přísluší politické moci.
4.2. Přirozený zákon, měřítko politického řádu
86. Společnost organizovaná podle společného dobra svých
členů odpovídá rozměru sociální přirozenosti osoby. Přirozený
zákon se tak jeví jako normativní horizont, v němž se má rozvíjet
politické uspořádání. Přirozený zákon definuje souhrn hodnot,
které se ve společnosti jeví jako humanizující. Jakmile se ocitáme
v sociální a politické oblasti, hodnoty nemohou mít již privátní,
ideologickou či konfesionální povahu, nýbrž týkají se všech občanů. Tyto hodnoty nejsou výrazem nějakého přechodného konsensu
mezi občany, nýbrž se zakládají na jejich společném lidství. Má-li společnost korektně naplňovat své poslání služby osobě, musí
napomáhat realizaci jejích přirozených inklinací. Osoba tudíž
předchází společnost a společnost je humanizující jedině tehdy,
když odpovídá očekáváním, jež jsou vepsána do osoby jakožto
společenské bytosti.

Srov. JAN XXIII., encyklika Mater et Magistra, čl. 65; II. VATIKÁNSKÝ KONCIL,
pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 26, odst. 1; deklarace Dignitatis humanae, čl. 6.
81
Srov. JAN XXIII., encyklika Pacem in terris, čl. 55.
80
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87. Takovýto přirozený řád společnosti ve službě osobě se
podle sociální nauky církve vyznačuje čtyřmi hodnotami, jež vyplývají z přirozených inklinací lidské bytosti a které představují
obrysy společného dobra, o něž má společnost usilovat. Jedná se
konkrétně o svobodu, pravdu, spravedlnost a solidaritu.82 Uvedené hodnoty odpovídají požadavkům etického uspořádání ve shodě
s přirozeným zákonem. Jakmile jedna z těchto hodnot schází, pak
obec směřuje k anarchii nebo k nadvládě toho silnějšího. Svoboda
je první předpoklad lidsky přijatelného politického uspořádání.
Bez svobody jednat podle svého svědomí, vyjadřovat vlastní
názory a uskutečňovat vlastní projekty nelze hovořit o lidské
obci, i když zároveň platí, že usilování o soukromá dobra se musí
vždy začleňovat do podpory společného dobra obce. Bez hledání pravdy a respektu k ní nemáme co činit se společností, nýbrž
s diktátem toho silnějšího. Pravda, která není vlastnictvím nikoho,
je s to zaměřovat lidské bytosti ke společným záměrům. Pokud
se pravda neprosazuje svou vlastní silou, pak ten „zdatnější“ prosadí svou vlastní „pravdu“. Bez spravedlnosti není společnost,
nýbrž pouze vláda násilí. Spravedlnost je to nejvyšší dobro, jež
může společnost zajišťovat. Musí se tudíž neustále usilovat o to,
co je skutečně spravedlivé, a o to, aby se právo aplikovalo vždy
s ohledem na partikulární případ, neboť nestrannost je zásadním
předpokladem spravedlnosti. Konečně je třeba, aby společnost
byla uspořádána solidárním způsobem, což znamená zajišťování
vzájemné pomoci a odpovědnosti za úděl těch druhých. Statky,
jimiž společnost disponuje, by měly být používány tak, aby to
odpovídalo potřebám všech jejích příslušníků.
4.3. Od přirozeného zákona k přirozenému právu
88. Přirozený zákon (lex naturalis) dostává tvářnost přirozeného práva (ius naturale), když se zabýváme vztahy spravedlnosti
mezi lidskými bytostmi. Jedná se o vztahy mezi fyzickými i práv82

Srov. JAN XXIII., encyklika Pacem in terris, čl. 37; PAPEŽSKÁ
Kompendium sociální nauky církve, čl. 192–203.
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ními osobami, mezi osobami a veřejnou mocí, o vztahy všech
k pozitivním zákonům. Přecházíme od antropologické kategorie
přirozeného zákona ke kategorii právní a politické, na kterémžto
základě se organizuje obec. Přirozené právo je měřítkem a základem shody mezi členy určité společnosti. Je to vnitřní pravidlo
a norma mezilidských a společenských vztahů.
89. Právo není libovolnou záležitostí. Požadavek spravedlnosti, jenž vyplývá z přirozeného zákona, předchází formulování
a vyhlašování zákonů. Právo nerozhoduje o tom, co je spravedlivé. Ani politika není libovolnou záležitostí. Normy spravedlnosti
totiž nevyplývají jenom z dohody ustanovené mezi lidmi, nýbrž
vycházejí především ze samotné přirozenosti lidských bytostí. Přirozené právo znamená zakotvení lidských zákonů v přirozeném
zákoně. Přirozené právo je horizontem, v němž se musí pohybovat
lidský zákonodárce, když vyhlašuje normy v souvislosti se svým
posláním sloužit společnému dobru. V tomto smyslu zákonodárce
ctí přirozené právo, jež souvisí s pravou humanitou. V opačném
případě, když je přirozené právo popíráno, zákon se zakládá pouze
na vůli zákonodárce. Pak ale zákonodárce není interpretem toho,
co je spravedlivé a dobré, nýbrž si přivlastňuje nárok být posledním kritériem spravedlnosti.
90. Přirozené právo není nikdy jednou provždy stanovené
měřítko. Jedná se o výsledek hodnocení příslušných proměnlivých
situací, v nichž lidé žijí. Přirozené právo prohlašuje soud praktického rozumu, jenž má v úctě to, co je spravedlivé. Přirozené
právo, tedy právní vyjádření přirozeného zákona v řádu politiky,
se tedy jeví jako měřítko spravedlivých relací mezi členy určité
komunity.
4.4. Přirozené právo a pozitivní právo
91. Pozitivní právo musí usilovat o to, aby uvádělo do života
požadavky přirozeného práva, což činí jak formou konkluze (přirozené právo zakazuje zabíjení člověka, pozitivní právo zakazuje
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potrat), tak formou určení (přirozené právo předpisuje trestání
provinilců, pozitivní právo určuje tresty, které se aplikují na příslušné druhy deliktů).83 Nakolik skutečně vyplývají z přirozeného
práva, a tím pádem také z věčného zákona, pozitivní lidské zákony zavazují člověka ve svědomí. V opačném případě ve svědomí
nezavazují. „Není-li zákon spravedlivý, pak to není zákon.“84
Pozitivní zákony se mohou a také musejí měnit, aby zůstaly věrné
svému poslání. Na jedné straně totiž existuje pokrok lidského rozumu, který postupně dospívá k lepšímu vědomí ohledně toho, co
je vhodnější pro dobro komunity, a na druhé straně se také mění
historické podmínky života společnosti, a to jak k lepšímu, tak
k horšímu, zákony se tomu všemu pochopitelně musejí přizpůsobovat.85 Zákonodárce tak musí vymezovat, co je spravedlivé,
v konkrétní historické situaci.86
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 95, a. 2.
Srov. SV. AUGUSTIN, De libero arbitrio, I, V, 11 [Corpus christianorum, series
latina, 29, 217]; SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 93, a. 3, ad
2: „Lidský zákon má povahu zákona, shoduje-li se se spořádaným rozumem, pak
je zjevné, že vyplývá z věčného zákona. Nakolik se vskutku odchyluje od rozumu, pak se jedná o nespravedlivý zákon, a tak má nikoli povahu zákona, nýbrž
je spíše určitým druhem násilí.“ („Lex humana intantum habet rationem legis,
inquantum est secundum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod
a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua, et
sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam.“) (Pozn. překladatele – pokud se jedná o český překlad bylo přihlédnuto k: srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
O zákonech v Teologické sumě, překlad K. ŠPRUNK, Praha 2003, s. 49.)
SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 95, a. 2: „Proto každý zákon
stanovený lidmi má povahu zákona v té míře, v jaké je odvozen od přirozeného
zákona. Jestliže však v něčem není ve shodě s přirozeným zákonem, pak to není
zákon, nýbrž porušení zákona.“ („Unde omnis lex humanitus posita intantum
habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege
naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio.“) (Pozn. překladatele –
pokud se jedná o český překlad bylo přihlédnuto k: srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ,
O zákonech v Teologické sumě, překlad K. ŠPRUNK, Praha 2003, s. 73.)
85
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 97, a. 1.
86
Podle sv. Augustina zákonodárce, chce-li vykonat dobré dílo, musí konzultovat věčný zákon. Srov. SV. AUGUSTIN, De vera religione, XXXI, 58 [Corpus
christianorum, series latina, 32, 225]: „Časný zákonodárce, je-li moudrý a dobrý,
konzultuje věčný zákon, jejž nesmí žádný člověk posuzovat, aby tak podle jeho
neměnných norem mohl rozpoznat to, co je třeba v daném okamžiku nařídit nebo
zakázat.“ („Conditor tamen legum temporalium, si vir bonus est et sapiens, illam
83
84
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92. Přirozená práva jsou měřítka lidských vztahů, která
předcházejí vůli zákonodárce. Tato měřítka jsou dána proto, že
lidé žijí ve společnosti. Přirozené právo je tím, co je přirozeně
spravedlivé ještě před tím, než dojde k formulování zákonů. Vyjadřuje se zejména v subjektivních právech osoby jako například
právo na respektování vlastního života, na nedotknutelnost osoby,
na náboženskou svobodu, na svobodu smýšlení, právo na založení vlastní rodiny a na výchovu dětí v souladu s vlastním přesvědčením, právo na sdružování se s jinými, právo podílet se na
životě společnosti … Tato práva, jimž současné myšlení přisuzuje
velkou důležitost, nalézají svůj pramen nikoli v proměnlivých
tužbách jednotlivců, nýbrž v samotné struktuře lidských bytostí
a v jejich vztazích, které mají humanizační povahu. Práva lidské
osoby tudíž vyplývají ze spravedlivého uspořádání, jež má panovat v oblasti mezilidských vztahů. Uznávat tato přirozená práva
člověka znamená respektovat objektivní řád lidských vztahů, jenž
se zakládá na přirozeném zákoně.
4.5. Politické uspořádání není uspořádání eschatologické
93. V dějinách lidských společností bylo často politické
uspořádání vnímáno jako odraz transcendentního a božského
řádu. Tímto způsobem antičtí kosmologové ospravedlňovali různé politické teologie, v nichž samovládce zajišťoval vazbu mezi
kosmem a světem lidí. Jednalo se o to, aby svět lidí byl uveden do
předem daného řádu světa. Když na scénu vstoupil biblický monoteismus, univerzum bylo chápáno jako poslušné vůči zákonům,
jež mu uložil Stvořitel. Uspořádání obce bylo dosaženo tehdy,
když byly respektovány Boží zákony, které jsou ostatně vepsány
do lidských srdcí. V různých společnostech, které se organizovaly
ipsam consulit aeternam, de qua nulli animae iudicare datum est; ut secundum
eius immutabiles regulas, quid sit pro tempore iubendum vetandumque discernat.“)
V sekularizované společnosti, v níž ne všichni rozpoznávají známky tohoto věčného zákona, garantuje tuto legitimitu zákona úsilí o obranu a vyjádření přirozeného zákona prostřednictvím zákona pozitivního.
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podle principů obsažených v posvátných knihách, mohly dlouho
převládat různé formy teokracie. Neexistovala žádná distinkce
mezi sférou náboženského zjevení a sférou uspořádání obce. Jenomže Bible desakralizovala lidskou moc, i když po řadu staletí
tíhnutí k teokracii, což platí i pro oblast křesťanství, zatemňovala
esenciální odlišnost mezi politickým a náboženským řádem. V dané věci je třeba dobře rozlišovat situaci první smlouvy, v níž zákon
darovaný Bohem byl zároveň zákonem izraelského národa, a situaci nové smlouvy, která uvádí na scénu rozlišování náboženského
a politického řádu a jejich relativní autonomii.
94. Biblické zjevení vyzývá lidstvo, aby vnímalo, že řád
stvoření má univerzální povahu, že na něm participuje celé lidstvo
a že zmíněný řád je přístupný rozumu. Když hovoříme o přirozeném zákonu, jedná se o tento řád chtěný Bohem a chápaný lidskou
přirozeností. Bible rozlišuje mezi tímto řádem stvoření a řádem
milosti, k níž má člověk přístup díky víře v Krista. Uspořádání
obce tudíž není definitivním, eschatologickým uspořádáním. Oblast politiky není oblastí nebeské obce, která je milostivým darem
Božím. Uspořádání obce vyplývá z nedokonalého a přechodného
řádu, v němž žijí lidé, i když směřují k své realizaci za hranicemi
dějin. Podle svatého Augustina platí, že vlastností pozemské obce
je její smíšený charakter, neboť jsou v ní spravedliví i nespravedliví, věřící i nevěřící,87 kteří musejí dočasně žít spolu podle požadavků své přirozenosti a na základě schopností svého rozumu.
95. Stát si tedy nemůže nárokovat, že by byl vlastníkem posledního smyslu. Nesmí vnucovat ani nějakou globální ideologii,
ani určité náboženství (a to ani sekulární), ani určité jednotné
smýšlení. Oblast posledního smyslu je v občanské společnosti vyhrazena náboženským organizacím, filosofiím a spiritualitám, tyto
všechny musejí přispívat ke společnému dobru, posilovat sociální
vazby a podporovat univerzální hodnoty, na nichž se zakládá i samo politické uspořádání. Úkolem politiky není přenášet na zemi
Srov. SV. AUGUSTIN, De Civitate Dei, I, 35 [Corpus christianorum, series latina, 47, 34–35].
87
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království Boha, jež nastane v budoucnosti. Může ho však anticipovat prostřednictvím svého pokroku v oblasti spravedlnosti,
solidarity a míru. Nesmí ho ale nastolovat pomocí donucování.
4.6. Politické uspořádání má časnou a racionální povahu
96. Ačkoli řád politiky není prostorem poslední pravdy, má
být však otevřený ustavičnému hledání Boha, pravdy a spravedlnosti. „Oprávněná a zdravá laická povaha státu“88 spočívá v rozlišování mezi nadpřirozeným řádem teologální víry a politickým
řádem. Poslední zmíněný se nikdy nesmí směšovat s řádem milosti, k němuž jsou lidé povoláni přilnout ve svobodě. Politický řád
je vázán spíše na univerzální lidskou etiku, která je vepsána do
lidské přirozenosti. Politická obec proto musí zajišťovat osobám,
z nichž se skládá, to, co je nezbytné k plné realizaci jejich lidského
života, což zahrnuje některé duchovní a náboženské hodnoty, jako
je svoboda občanů rozhodovat se vzhledem k Absolutnu a nejvyšším dobrům. Politická obec, jejíž společné dobro má časnou
povahu, však nemůže zajišťovat nadpřirozená dobra, která patří
do jiného řádu.
97. Kdyby Bůh a jakákoli transcedence měli zůstat vyloučeni
z horizontu politiky, pak by to vedlo pouze k moci člověka nad
člověkem. Politický řád se často prezentoval jako poslední horizont smyslu lidstva. Ideologie a totalitární režimy dokládají, že takovéto politické uspořádání, jemuž schází horizont transcedence,
není lidsky přijatelný. Právě zmíněná transcedence je vázána na
transcedenci, již my nazýváme přirozený zákon.
98. Prolínání politiky a náboženství v minulosti i zkušenosti
s totalitárními režimy dvacátého století vedly, díky zdravé reakci
na to vše, k novému hodnocení role rozumu v politice, což dodalo novou aktualitu aristotelsko-tomistickému myšlení ohledně
přirozeného zákona. Politika jakožto organizace obce a způsob
vypracovávání jejích kolektivních projektů vyplývá z přirozeného
88

Srov. PIUS XII., Promluva ze dne 23. března 1958, in AAS 25 (1958) 220.
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řádu a musí uvádět do života racionální diskusi otevřenou transcedenci.
99. Přirozený zákon, který je základem sociálního a politic-kého řádu, vyžaduje souhlas nikoli víry, nýbrž rozumu. Je nesporné, že rozum je často zatemněn vášněmi, protikladnými zájmy
a předsudky. Ovšem ustavičné poměřování se přirozeným zákonem vede rozum k trvalému očišťování. Jedině tímto způsobem
politické uspořádání vyloučí nebezpečí svévole, partikulárních
zájmů, organizované lži, manipulace myslí. Poměřování se přirozeným zákonem brání státu v pokušení pohltit občanskou společnost a podřídit lidi určité ideologii. Tento postoj vylučuje, že by
stát zajišťoval vše, a tak by zbavoval osoby a komunity veškeré
jejich vlastní aktivity a odpovědnosti. Přirozený zákon obsahuje
ideu právního státu, jenž se uspořádává podle principu subsidiarity, respektuje osoby i zprostředkující organizace a upravuje jejich
vzájemné interakce.89
100. Velké politické mýty byly demaskovány díky tomu, že
na scénu vstoupila racionalita a uznání transcedence Boha lásky,
což vše zapovídá adorovat politické uspořádání ustanovené na
zemi. Biblický Bůh chtěl řád stvoření proto, aby ho všichni lidé,
kteří se řídí zákonem, jenž je jim vlastní, mohli svobodně hledat,
a poté, co ho naleznou, aby promítali do světa světlo milosti, která
je jeho naplněním.

89

Srov. PIUS XI., encyklika Quadragesimo anno, čl. 79–80.
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Pátá kapitola
Ježíš Kristus, naplnění přirozeného zákona
101. Milost neničí přirozenost, nýbrž ji napravuje, posiluje
a přivádí k plné realizaci. Proto platí, že přirozený zákon, ačkoli je
výrazem racionality, která je společná všem lidem, a může být prezentována soustavně na filosofické rovině, není cizí řádu milosti.
Lidství prochází různými stádii dějin spásy, v nichž jsou přítomny
a působí nároky přirozeného zákona.
102. Záměr spásy, jenž vychází z iniciativy věčného Otce, se
uskutečňuje prostřednictvím poslání Syna, který dává lidem nový
Zákon, Zákon evangelia spočívající přednostně v milosti Ducha
svatého působícího v srdci věřících za účelem jejich posvěcení.
Nový zákon míří především k tomu, aby lidé měli účast na trojičním společenství božských osob, zároveň ale vede ke skvělému
naplňování přirozeného zákona. Na jedné straně to znamená, že
se projasňují ty požadavky přirozeného zákona, jež mohou být
zatemněny hříchem a nevědomostí. Na druhé straně to znamená,
že zákon evangelia osvobozuje lidi z hříchu, kvůli němuž „je
ve mně touha po dobru, ale ne schopnost uskutečňovat ho“ (srov.
Řím 7, 18), kterýmžto způsobem lidé dostávají reálnou schopnost
překonávat sobectví, aby tak byli s to uvádět plně do života humanizující požadavky přirozeného zákona.
5.1. Vtělený „Logos“ jako živoucí Zákon
103. Díky přirozenému světlu rozumu, které je účastí na Božím Světle, jsou lidé schopni pronikat do inteligibilního řádu univerza, aby v něm odhalovali výraz Stvořitelovy moudrosti, krásy
a dobrotivosti. Na základě uvedeného poznání se mohou včleňovat do tohoto řádu prostřednictvím svého mravního jednání. Díky
hlubšímu pohledu na Boží záměr, jehož předehrou je stvořitelský
úkon, Písmo svaté učí věřící, že tento svět je stvořen v Něm, Jím
a pro Něho, tedy pro Logos, Boží Slovo, milovaného Otcova
Syna, nestvořenou Moudrost, a že svět právě v něm má život
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a existenci. Vždyť Syn je „obraz neviditelného Boha, prvorozený
všeho stvoření, neboť v něm (en autó) bylo stvořeno všechno na
nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný […] všechno je stvořeno skrze něho (di’auton) a pro něho (eis auton). On předchází
všechno, všechno v něm spočívá (en autó)“ (Kol 1, 15–17).90
Logos je tudíž klíč stvoření. Člověk, stvořený k obrazu Božímu,
v sobě nese specifický otisk tohoto osobního Logos. Z uvedeného
důvodu je také člověk povolán k tomu, aby se včleňoval do Syna
a spodoboval se Synem, který je „prvorozený mezi mnoha bratřími“ (srov. Řím 8, 29).
104. Jenomže z důvodu hříchu začal člověk zneužívat svou
svobodu a vzdálil se od zdroje moudrosti. Když si člověk počínal
tímto způsobem, zpronevěřil se poznání objektivního řádu věcí,
k němuž mohl dospět, a to také na přirozené rovině. Lidé vědouce,
že jejich skutky jsou špatné, nenávidí světlo a vytvářejí falešné
nauky, aby tak ospravedlňovali své hříchy.91 Tak je Boží obraz
v člověku vážně zatemněn. Ačkoli jejich přirozenost je stále ještě
odkazuje k tomu, že se mají realizovat v Bohu a za hranicemi sebe
samých (tvor se přece nemůže zvrhnout natolik, aby nerozpoznával svědectví, jež Stvořitel o sobě nabízí ve svém stvořitelském
díle), lidé jsou ve skutečnosti tak závažně postiženi hříchem, že
neuznávají hlubší smysl světa a interpretují ho na rovině požitku,
peněz a moci.
105. Svým spásonosným vtělením Logos, když na sebe vzal
lidskou přirozenost, obnovil Boží obraz a navrátil člověka jemu
samému. Tímto způsobem Ježíš Kristus, nový Adam, přivádí k naplnění původní Otcův záměr s člověkem, a tak zjevuje člověka
jemu samotnému: „Je skutečnost, že tajemství člověka se opravdu
vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova. První člověk Adam byl
předobrazem člověka budoucího, totiž Krista Pána. Kristus, nový
Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje
člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. […] On je »obraz neviditelného Boha« (Kol 1, 15); je dokonalý
90
91

Srov. také Jan 1, 3–4; 1 Kor 8, 6; Žid 1, 2–3.
Srov. Jan 3, 19–20; Řím 1, 24–25.
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člověk, který Adamovým synům vrátil podobnost s Bohem, prvotním hříchem pokřivenou. Protože lidská přirozenost, kterou přijal,
v něm nebyla zničena, byla tím i v nás pozdvižena k vznešené
důstojnosti.“92 Ježíš Kristus tedy ve své osobě vyjevuje příkladný
lidský život, jenž je plně v souladu s přirozeným zákonem. Z uvedeného důvodu je také posledním kritériem, jež nám umožňuje
správně dešifrovat to, jaké jsou autentické přirozené touhy člověka, když nejsou zatemněny pokřiveními, která s sebou nese hřích
a nespořádané vášně.
106. Vtělení Syna bylo připraveno ekonomií Starého zákona,
který byl znamením Boží lásky k jeho izraelskému lidu. Podle některých církevních Otců jedním z důvodů, proč Bůh dal Mojžíšovi
psaný zákon, bylo to, že tak chtěl lidem připomenout požadavky
toho zákona, jenž je přirozeně zapsán do jejich srdcí a jenž byl
částečně zatemněn a vymazán hříchem.93 Tento Zákon, který
judaismus ztotožnil s preexistující moudrostí předsedající údělu
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 22 (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří 2002, s. 199). Srov. IRENEJ Z LYONU, Adversus haereses, V, 16, 2 [Sources chrétinnes, 153, 216–217]: „V dávných
dobách se jistě tvrdilo, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu, jenomže to
nebylo zřejmé, neboť Slovo bylo ještě neviditelné, tedy Ten, k jehož obrazu byl
člověk stvořen. Ostatně z tohoto důvodu se snadno vytratila podoba. Když se
však Slovo učinilo tělem, potvrdilo jedno i druhé. Zjevilo totiž Boží obraz v celé
jeho pravdivosti, když se On sám stal tím, čím byl jeho obraz, a tak obnovil podobnost trvalým způsobem, neboť učinil člověka zcela podobným neviditelnému
Otci prostřednictvím Slova, které je od té doby viditelné.“
93
SV. AUGUSTIN, Enarrationes in Psalmos, LVII, 1 [Corpus christianorum, series latina, 39, 708]: „Pravda vepsala rukou Stvořitele do našich srdcí tato slova:
»Nečiň druhým to, co nechceš, aby se činilo tobě.« Nikdo nemohl nepoznat tento
princip, a to již před tím, než byl dán zákon, protože to mělo sloužilo právě
k posuzování lidí, jimž ještě nebyl dán zákon. Aby si však lidé nestěžovali a aby
neříkali, že jim něco schází, byla napsáno rovněž na desky to, co oni sami již nedokázali vyčíst ze svých srdcí. Ne že by to tam již neměli napsané, avšak nechtěli
to číst. Bylo tedy předloženo jejich očím to, co měli povinnost vidět ve vlastním
svědomí. Hlas, jejž dal Bůh slyšet zvenku, přiměl člověka, aby vstoupil do vlastního nitra.“ („Quandoquidem manu formatoris nostri in ipsis cordibus nostris
scripsit: »Quod tibi non vis fieri, ne facias alteri«. Hoc et antequam lex daretur
nemo ignorare permissus est, ut esset unde iudicarentur et quibus lex non esset
data. Sed ne sibi homines aliquid defuisse quaererentur, scriptum est et in tabulis quod in cordibus non legebant. Non enim scriptum non habebant, sed legere
nolebant. Oppositum est oculis eorum quod in conscientia videre cogerentur; et
92
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univerza,94 tímto způsobem zpřístupňoval lidem poznamenaným
hříchem to, jak je třeba uvádět do života pravou moudrost, jež spočívá v lásce k Bohu a v lásce k bližnímu. Tento Zákon obsahoval
liturgické, pozitivně právní, ale také morální předpisy, které jsou
shrnuty v Desateru a odpovídají implikacím přirozeného zákona.
Křesťanská tradice tedy v Desateru viděla privilegovaný a trvale
platný výraz přirozeného zákona.95
107. Ježíš přišel nikoli proto, aby Zákon zrušil, nýbrž proto,
aby jej naplnil (srov. Mt 5, 17).96 Jak je patrno z evangelijních textů, Ježíš učil jako ten, kdo má moc, a nikoli jako zákoníci (srov.
Mk 1, 22). Neváhal relativizovat, ba dokonce i zrušit některé
dočasné a specifické předpisy Zákona. Zároveň však stvrdil jeho
esenciální obsah a ve své osobě přivedl k dokonalosti zachovávání Zákona, když se z lásky podřídil různým druhům předpisů
mojžíšského Zákona, tedy mravním, kultovním a soudním, které
odpovídají jeho třem funkcím proroka, kněze a krále. Svatý Pavel
tvrdí, že Kristus je cíl (telos) Zákona (srov. Řím 10, 4). Telos má
v tomto kontextu dvojí význam. Kristus je „cílem“ Zákona v tom
smyslu, že Zákon představuje určitý výchovný prostředek, jenž
měl lidi přivést až ke Kristu. Kromě toho platí pro všechny, kdo
žijí ve víře v Něho v Duchu lásky, že Kristus ukončuje platnost
quasi forinsecus admota voce Dei, ad interiora sua homo compulsus est.“)
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, In III Sent., d. 37, q. 1, a.: „Bylo nezbytné, aby to,
co nařizoval přirozený rozum, tedy to, co se týká přirozeného zákona, bylo
předloženo lidu jako přikázání a bylo také sepsáno [...], neboť kvůli převrácené
zvyklosti, kvůli níž mnozí upadli do hříchu, došlo u mnohých k zatemnění přirozeného rozumu, v němž to vše bylo napsáno.“ („Necessarium fuit ea quae naturalis ratio dictat, quae dicuntur ad legem naturae pertinere, populo in praeceptum
dari, et in scriptum redigi [...] quia per contrariam consuetudinem, qua multi in
peccato praecipitabantur, iam apud multos ratio naturalis, in qua scripta erant,
obtenebrata erat.“); Srov. Summa theologiae, Ia–IIae, q. 98, a. 6.
94
Srov. Sir 24, 23 (Vulgata: 24, 32–33).
95
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 100.
96
Byzantská liturgie svatého Jana Chryzostoma dobře vyjadřuje toto křesťanské
přesvědčení, když vkládá do úst presbytera, jenž žehná diákonovi při poděkování
za svaté přijímání, následující slova: „Kriste, náš Bože, jenž jsi naplněním Zákona a Proroků a jenž jsi uskutečnil celé poslání přijaté od Otce, pronikni naše srdce
radostí a veselím v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“
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těch pozitivních nařízení Zákona, které jsou přidány k tomu, co
vyplývá z přirozeného zákona.97
108. Ježíš kladl různými způsoby rozhodující důraz na etický
primát lásky, která neoddělitelně propojuje lásku k Bohu s láskou
k bližnímu.98 Láska je nové přikázání (srov. Jan 13, 34), které
shrnuje celý Zákon i Proroky, a podává k tomu interpretační klíč:
„Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,
40). Láska rovněž odhaluje hlubší smysl zlatého pravidla. Ono:
„Nečiň nikomu to, co nechceš, aby bylo činěno tobě“ (Tob 4, 15),
se stává v Kristu přikázáním lásky, která nezná limity. Kontext,
v němž Ježíš cituje toto zlaté pravidlo, determinuje hloubku jeho
pochopení. Citace se totiž nachází uprostřed sekce, která začíná
přikázáním: „Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí,“ a vrcholí povzbuzením: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec.“99 Spíše než nějaké pravidlo směnné
spravedlnosti má zlaté pravidlo formu určité výzvy, neboť vybízí
k tomu, aby člověk převzal iniciativu lásky, která je sebedarováním. Podobenství o milosrdném Samaritánovi je charakterizováno
právě touto křesťanskou aplikací zlatého pravidla, neboť hlavní
zájem přechází ze starosti o sebe na starost o toho druhého.100
Blahoslavenství a Horská řeč vysvětlují způsob, jak je třeba
prožívat přikázání lásky, totiž nezištně a na základě vciťování se
do druhého, což jsou vlastní prvky oné nové perspektivy, která
odpovídá křesťanské lásce. Tak tedy uplatňování lásky překračuje
všechny druhy uzavřenosti a také všechny meze. Láska nabývá
univerzálních rozměrů a stává se z ní s ničím jiným nesrovnatelná
síla, neboť lidskou osobu uschopňuje vykonat to, co by bylo bez
lásky nemožné.
Srov. Gal 3, 24–26: „Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou
dozorce. Vy jste všichni skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.“ O teologickém
pojmu naplnění srov. PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, Židovský národ a jeho posvátná
písma v křesťanské Bibli, čl. 21.
98
Srov. Mt 22, 37–40; Mk 12, 29–31; Lk 10, 27.
99
Lk 6, 27–36.
100
Srov. Lk 10, 25–37.
97
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109. Především však je to tajemství jeho utrpení, kde Ježíš
přivádí k dovršení zákon lásky. Zde vtělená Láska zjevuje vpravdě
lidským způsobem, co je ve skutečnosti láska a co s sebou nese:
darovat život za ty, které milujeme.101 „Miloval své, kteří jsou
ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce“ (Jan 13, 1).
V poslušnosti Otci z lásky a v touze po jeho oslavení, které spočívá ve spáse lidí, Ježíš přijímá utrpení a smrt na kříži za hříšníky.
Kristova vtělená osoba, Logos, Moudrost sama se tak stává živoucím zákonem, nejvyšší normou každé křesťanské etiky. Následování Krista (sequela Christi) a napodobování Krista (imitatio
Christi) jsou konkrétními cestami, jak naplňovat Zákon ve všech
jeho rozměrech.
5.2. Duch svatý a nový Zákon svobody
110. Ježíš Kristus není jenom etický vzor, jejž je třeba následovat, ale ve své tajemné identitě a ve svém velikonočním
tajemství je rovněž Spasitelem, jenž otvírá před lidmi reálnou
možnost, aby uskutečňovali zákon lásky. Velikonoční tajemství
totiž vrcholí darem Ducha svatého, Ducha lásky, jenž je společný
Otci i Synu, jenž sjednocuje učedníky mezi nimi navzájem a spojuje je s Kristem a konečně s Otcem. Jelikož „Boží láska je vylita
do našich srdcí skrze Ducha svatého“ (srov. Řím 5, 5), Duch svatý
se stává vnitřním principem a nejvyšším pravidlem křesťanského
jednání. Vede věřící k tomu, aby spontánně a správně naplňovali
požadavky lásky. „Žijte z moci Božího Ducha a nepodléhejte
tomu, k čemu vás táhne vaše tělo“ (Gal 5, 16). Tak se naplňuje
příslib: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového
ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce
z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete
řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich“
(Ez 36, 26–27).102
101
102

Srov. Jan 15, 13.
Srov. také Jer 31, 33–34.
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11. Milost Ducha svatého představuje prvořadý prvek tohoto nového Zákona nebo Zákona Evangelia.103 Hlásání církve,
slavení svátostí, rozhodnutí církve ve prospěch toho, aby se mezi
věřícími podporoval rozvoj života v Duchu se jednoznačně vztahují k osobnímu vzrůstu každého věřícího ve svatosti lásky. Spolu
s tímto novým Zákonem, jenž je esenciálně vnitřní záležitostí, dokonalým zákonem svobody (srov. Jak 1, 25), touha po autonomii
a po svobodě v pravdě, jež je přítomna v srdci člověka, dosahuje
právě zde svého nejdokonalejšího naplnění. Morální jednání se
rodí z nejvnitřnější hlubiny osoby, kde je přítomen Kristus a kde
se projevuje proměňující síla Ducha.104 Tato svoboda je však
ve službě lásky: „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce
jedni druhým“ (Gal 5, 13).

Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologie, Ia–IIae, q. 106, a. 1: „Prvořadou
záležitostí nové smlouvy, v níž spočívá celá její síla, je milost Ducha svatého,
která je darována skrze víru v Krista. To je také důvod, proč nový zákon je primárně sama milost Ducha svatého, která je darována těm, kdo věří v Krista.“ („Id
autem quod est potissimum in lege novi testamenti, et in quo tota virtus eius consistit, est gratia Spiritus sancti, quae datur per fidem Christi. Et ideo principaliter
lex nova est ipsa gratia Spiritus sancti, quae datur Christi fidelibus.“)
104
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologie, Ia–IIae, q. 108, a. 1, ad 2:
„Poněvadž milost Ducha svatého je jakoby do nás vlitý vnitřní habitus, jenž
nás přiklání k tomu, abychom jednali spořádaně, vede nás k tomu, abychom
svobodně konali díla, která jsou v souladu s milostí, a abychom odmítali to, co
je v rozporu s milostí. Nuže tedy tento nový zákon se nazývá zákonem milosti
z dvojího důvodu. Především proto, že nás nenutí vykonávat nebo odmítat nic
jiného, nežli skutky, které jsou samy o sobě buď v souladu, nebo v rozporu se
spásou, které jsou nařízeny nebo zakázány zákonem. Za druhé proto, že nás vede
k tomu, abychom svobodně naplňovali tato nařízení a tyto zákazy, poněvadž je
naplňujeme pohnuti vnitřním stimulem milosti. Z těchto dvou důvodů je tedy
tento nový zákon definována jako »dokonalý zákon svobody« (Jak 1, 25).“
(Quia igitur gratia Spiritus sancti est sicut habitus nobis infusus inclinans nos ad
recte operandum, facit nos libere operari ea quae conveniunt gratiae, et vitare ea
quae gratiae repugnant. Sic igitur lex nova dicitur lex libertatis dupliciter. Uno
modo, quia non arctat nos ad facienda vel vitanda aliqua, nisi quae de se sunt
vel necessaria vel repugnantia saluti, quae cadunt sub praecepto vel prohibitione
legis. Secundo, quia huiusmodi etiam praecepta vel prohibitiones facit nos libere
implere, inquantum ex instinctu gratiae ea implemus. Et propter haec duo lex
nova dicitur lex perfectae libertatis, Iac 1, 25.“)
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112. Tento nový Zákon evangelia zahrnuje, přijímá a přivádí
k naplnění požadavky přirozeného zákona. Směrnice přirozeného
zákona tudíž nejsou normativními ustanoveními, které by byly
vnějšími vzhledem k tomuto novému Zákonu. Jsou jeho konstitutivní součástí, i když Zákon evangelia je zaměřen ke konstitutivnímu prvku, jímž je Kristova milost.105 Proto člověk nyní lépe
rozpoznává směrnice přirozeného zákona ve světle rozumu osvíceného živou vírou, a tak tyto směrnice mu ukazují cestu vedoucí
k plnému rozvoji jeho lidství. Tímto způsobem přirozený zákon
na jedné straně má „hlubokou vazbu na nový Zákon Ducha života v Ježíši Kristu a na druhé straně nabízí širokou bázi k dialogu
s ostatními lidmi, kteří jsou jinak zaměřeni a mají jinou formaci,
a to vše vzhledem k hledání společného dobra.“106
Závěr
113. Katolická církev vědoma si toho, že lidé nutně potřebují, aby se společně hledala pravidla společného života ve spravedlnost a pokoji, si přeje sdílet s ostatními náboženstvími, různými
druhy moudrosti a filosofiemi naší doby to, co lze vytěžit z pojmu
přirozeného zákona. Přirozený zákon vnímáme jako základ určité
univerzální etiky, již chceme vyvozovat z reflektovaného nahlížení na naši společnou lidskou přirozenost. Jedná se o mravní zákon
vepsaný do srdce lidí, což si lidstvo stále jasněji uvědomuje v souvislosti s tím, jak postupuje vpřed dějinami. Výraz tohoto přirozeného zákona rozhodně není statickou záležitostí, nejedná se
o nějaký seznam definitivních a neměnných předpisů. Přirozený
zákon je spíše pramen inspirace, který stále prýští, když se hledá
objektivní základ určité univerzální etiky.

Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Quodlibeta, IV, q. 8, a. 2: „Nový zákon, zákon
svobody […] sestává z morálních předpisů přirozeného zákona, z článků víry
a e svátostí milosti.“ („Lex nova, quae est libertatis […] est contenta praeceptis
moralibus naturálie legis, et articulis fidei, et sacramentis gratiae.“)
106
JAN PAVEL II., Promluva z 18. ledna 2002, in AAS 94 (2002) 334.
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114. Přesvědčením naší víry je, že Kristus zjevuje plnost lidství, které realizuje ve své osobě. Toto zjevení ve své specifičnosti
shrnuje a potvrzuje prvky přirozeného zákona, které jsou přítomny v různých podobách rozumově vyjádřených forem moudrosti
lidstva. Pojem přirozeného zákona je tudíž především filosofickou
záležitostí a jako takový umožňuje dialog, který při respektu k náboženskému přesvědčení každého zúčastněného apeluje na to, co
je univerzálně lidské v každém člověku. Vzájemná výměna na rovině rozumu je možná, když jde o zakoušení a vyjadřování toho,
co je společné všem lidem vybaveným rozumem, a o vyjádření
nároků života ve společnosti.
115. Odhalování přirozeného zákona odpovídá tomu, co lidé
hledají proto, aby si stanovili určitá pravidla mravního a sociálního života. Život ve společnosti odpovídá široké škále vztahů, jež
počínají v základní buňce společnosti, tedy v rodině, a dospívají
až na rovinu vztahů mezi národy, přičemž se dotýkají ekonomického života, občanské společnosti, politické komunity. Aby mohly
být uznávány všemi lidmi i ve všech kulturách, normy chování
ve společnosti musejí mít svůj zdroj v samotné lidské osobě, v jejích potřebách a v jejích inklinacích. Tyto normy vypracované
pomocí reflexe a zastávané právem tak mohou být interiorizovány
všemi lidmi. Po druhé světové válce si národy celého světa dokázaly dát Všeobecnou deklaraci lidských práv, která implicitně
napovídá, že zdrojem nezcizitelných lidských práv je především
důstojnost každé lidské osoby. Tento náš příspěvek nesměřoval
k ničemu jinému nežli k tomu, aby napomáhal k reflexi právě nad
tímto pramenem osobní i kolektivní mravnosti.
116. Když nabízíme náš příspěvek k hledání určité univerzální etiky a když předkládáme její základ, který je racionálně ospravedlnitelný, rádi bychom vyzvali odborníky a mluvčí
velkých náboženských, sapienciálních i filosofických tradic lidstva, aby podnikli podobnou práci jako my vycházejíce při tom
ze svých pramenů, aby se nakonec dospělo ke společnému uznání
univerzálních mravních norem, jež by se zakládaly na rozumovém
přístupu k realitě. Tato práce je nezbytná a naléhavá. Musíme
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dospět k tomu, že si bez ohledu na naše náboženská přesvědčení
a na odlišnosti našich kulturních předpokladů řekneme, jaké jsou
základní mravní hodnoty platné pro naše společné lidství, a to
tak, že budeme usilovat o prohlubování porozumění, vzájemného
respektu a pokojné spolupráce mezi všemi složkami velké rodiny
lidstva.
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