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1. Ú V O D
Možná si někdo položí otázku, proč se tématem víry zabývám zrovna
dnes na prahu jednadvacátého století, v době pozdního novověku, nebo
snad již v době úplně jiného věku, profesorem Paloušem nazývaného
„světověkem".

Žijeme v době,

kdy

téma

víry

přestává

být

pro

většinovou společnost aktuální. Avšak právě sekulární prostředí doby
umožňuje podívat se na tématiku víry z úhlu pohledu, který ještě před
sto lety nebyl akceptovatelný a který by ještě ve středověku mohl vést
k upálení na hranici. Je to pohled člověka, který není vírou pohlcen,
ale pozoruje ji zvenčí.
Tento pohled, který je částečně ovlivněn prof. Fundou, nestojí na
pozici

náboženské,

nýbrž

filosofické.

Upřednostňuje

historicko-

kritickou metodu bádání, která pojímá téma Boha a z něho odvozený
pojem náboženství jako kulturně-dějinný fenomén, vzniklý v určitém
čase, v určitém prostoru a za zcela specifických kulturně historických
podmínek.
Tuto práci píšu z pozice člověka pozdní doby, někdy označované,
ačkoliv se tomu mnozí fenomenologové brání, jako doba postmoderní.
Tuto dobu, někdy

nazývanou jako pozdní, můžeme vnímat jako

chaotickou, neuspořádanou, ba i úpadkovou. Jejím nesporným kladem
však je, že bádání na téma Bůh prostřednictvím historicko-kritické
metody umožnila. Domnívám se, že jedině historicko-kritická metoda,
stojící na platformě postmoderního diskursu a předpokládající určitý
odstup, zaručí určitou svobodu bádání, která by v minulosti z důvodu
bázně a posvátné úcty k tématu Bůh dost dobře nebyla možná.
Tato práce nemá být eschatologicko-moralistním výkřikem vizionáře,
který by chtěl vyzývat

lidstvo k pokání a který by chtěl zároveň

tvrdit, že se přiblížilo království nebeské, spjaté tentokrát již s
definitivním příchodem vykupitele očekávaného po staletí. Tato práce
je pokusem o realistický pohled na toto téma prismatem dnešní doby.
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Víra má obvykle blízko k tomu, co je nazýváno Bohem, či k tomu, co
nás

přesahuje.

Slovo

Bůh

a z něho

v češtině

odvozené

slovo

náboženství jsou tématy starými jako lidstvo samo. Pohled na ně se
postupem doby měnil. V době prehistorické bylo náboženství tématem
kultovních obřadů, mytologických vyprávění a mudrosloví, v době
dnešní se stále více stává předmětem filosofie. Filosofie se již od
svého vzniku zabývala i takovými tématy, jako je náboženství, jakými
byly otázky po počátku světa či místa člověka v kosmu. Zabývala se i
otázkami mravních norem. Prvotní filosofii lze též interpretovat jako
rozvinutí „božské" moudrosti.
Náboženství zde bylo již v mýtických (před-filosofických) časech.
Ačkoliv je starší než filosofie,

zůstalo současníkem filosofie až do

dnešních dnů a nelze říci, že by bylo filosofií nebo vědou překonáno 1 .
Dodnes

kriticky

zasahuje

do

oblastí

(z

hlediska

aristotelovské

filosofie metafyzických), které věda a filosofie označily za

sobě

nepřístupné.
Ve

vztahu

filosofii

k náboženství

rozlišuji

mezi

náboženskou

filosofií

a

náboženství.

Náboženská

filosofie,

která

zcela

stála

na

pozici

středověké

scholastiky a která z podstaty svého podřízeného postavení nemohla
náboženství

přesáhnout, j e již

minulostí.

Naproti

tomu

filosofie

náboženství,

v j e j í m ž duchu je pojata i tato práce, je současným typem

filosofie, který již nestojí na pozici žádného náboženství a který má
blízko k obecné religionistice

a sociologii

náboženství.

Tento typ

filosofie, který vznikl v důsledku kritiky předvědeckého

myšlení,

nemůže již ze své podstaty vnímat náboženství jako soubor konečných
Pravd, nýbrž j a k o systém kulturně dějinných fenoménů, vzniklých v
určitých
podmínek.

dobách,

na

určitých

místech

Filosofie náboženství je

a

za

potřebná,

' Schaeffler, R „ Filosofie náhoíenstvL Praha: Academia 2 0 0 3 , s. 27.
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zcela

specifických

chce-li

filosofie (v

širším

smyslu)

rozumět

sama

sobě, neboť

se stává

heuristickou

metodou nalézání dosud zanedbávaných témat filosofie a vědy.
Bůh jako nejnároěnější filosofické téma umožňuje filosofii, aby na
něm projevila samu sebe. Přesto můžeme opakovat myšlenku Jana
Patočky: „Filosofie, poesie
-

vyjadřují

pojmech. "

2

týž život,

a náboženství

jedna

v obrazech,

mají jediné, jednotné
druhá

v dogmatech,

jádro
třetí

2

Patočka, J„ Dějepis filosofie a její podstaty.

In: Česká mysl, roč. 36, č. 3., Praha: Filosofická

jednota 1942, s. 108.
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2. G N O Z E O L O G I E A V Í R A
2.1. Ú h e l pohledu z á p a d n í h o člověka
Vědom si skutečnosti, že téma, které jsem si zvolil, je velmi náročné a
těžko uchopitelné, považuji za potřebné nastínit svůj úhel pohledu,
zdroje a myšlenkové tradice, ze kterých vycházím

a které

mne

ovlivňují. Téma se snažím pojmout globálně, chci je zařadit do širšího
socio-kulturního kontextu. Nechci zůstat pouze u vymezování dvou
klíčových pojmů, kterými se zabývám, tj. u filosofie a náboženství.
Mnoho knih na téma dějin filosofie, dějin lidstva a dějin náboženství,
které se v minulosti pokoušely o ucelený pohled na tuto tematiku,
v sobě nezapřou

prisma

západního

pohledu. Tento pohled,

který

vycházel z předpokladů nadřazenosti „křesťanské" civilizace a hovořil
o celosvětovém universalismu,

se odehrával na pozadí

západních

hodnot.
Ty

se

na

rozdíl

od

jiných

kultur

nevyznačovaly

mysteriózní

nadřazeností ideálních faktorů nad faktory sociálně-hospodářskými,
nýbrž již od dob předsokratiků zde byl pokus formovat předem danou
skutečnost

s náhledem

do

struktury

přírody

prostřednictvím

myšlenkové reflexe. 3
Západní člověk vnucoval cizím národům vlastní kulturu prizmatem
vlastního úhlu pohledu. Cítil se dokonce oprávněn vytyčovat africkým
národům a národům Předního Východu jejich hranice podle vlastního
uvážení, aniž by respektoval jejich kmenové tradice a obyčeje. To
mělo za následek, že mnoho etnických celků bylo přeříznuto hranicemi
uměle vzniklých států.
Expanze

evropských

hodnot

směrem

ven,

do světa,

by

se

dala

přirovnat k otevření přetlakového ventilu a vypuštění džina z láhve.
Došlo

nejen

k poevropštění

a

k

přeměně

dosud

autentických

neevropských světů, nýbrž došlo i k opačnému pohybu 3

Patočka J„ Evropa a doba poevropská

pohybu

Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny 1992, s. 12.
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neevropského

živlu do Evropy. To mělo za následek naředění

a

rozmělnění původně ryze evropských hodnot s následky pro evropskou
kulturu patrně fatálními. Dědici Evropy jsou tedy jednak

legitimní

potomci evropských národů, jednak však také etnika, která přišla do
Evropy

později. Tato etnika mají původ mimo Evropu a

jejich

předkové v evropském období nadvlády v Evropě nežili. Byli tedy
v dobách evropské dominance objekty nikoli subjekty.
Ještě po studené válce žila západní civilizace v iluzi, že její hodnoty
ovlivňují život celé planety. Úleva, kterou přinesl konec
války,

se

nutně

musela

projevit

ve

formě

a

obsahu

studené
analýz

a

předpovědí, které se snažily zachytit možné obrysy budoucnosti. Zdálo
se, jako bychom se všichni probudili z tíživého wagnerovského snu a
potřebovali si spravit náladu lehkou optimistickou hudbou.
V roce 1993 však zveřejnil harvardský profesor Samuel Huntington
V časopise Foregin

Affairs

teorii o tom, že kulturní a náboženské

konflikty mezi jednotlivými částmi světa mohou nahrazovat konflikty
ideologické a vést ke střetu civilizací. Huntington se v té době ocitl
proti

proudu

clintonovské

euforie,

která

vyhlásila

multikulturní

přístup za princip americké zahraniční politiky. S pádem věží World
Trade

Center

v

září

2001

se

zhroutila

i

myšlenka

globálního

porozumění jako domeček z karet a mnozí dali Huntingtonovi

za

pravdu.
č í m dál tím více konfliktů, odehrávajících se na planetě, je vyvoláno
nejen

militantností

přežívajícím

islámu

západním

a

vzestupem

universalismem.

Číny,

Studiem

ale

i

neustále

světových

kultur

musí člověk dříve nebo později dojít k názoru, že nelze hovořit o
jedné

globální

civilizačních

4

pozemské

celků

civilizaci,

několik.

nýbrž

Huntington 4

Huntington, S., Střet civilizací Praha: Rybka 2001, s. 14.
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že

hovoří

na

zemi

kromě

existuje
civilizace

západní o civilizaci pravoslavné, islámské, latinsko-americké, africké,
čínské, hinduistické, buddhistické a japonské.
Civilizace je nutno chápat jako soubor hodnot větších

kulturních

celků, pro něž je charakteristický specifický systém hodnot, které se
vyvinuly ze svébytných kultů, spjatých s určitým typem náboženství a
konfese v určitých přírodních podmínkách. Každá z těchto civilizací
představuje soubor určitých

partikulárních

zájmů, určitých

peras.

Každá z nich má své nepřekročitelné nebo jen těžko překročitelné
hranice. Filosoficky řečeno, nejen civilizace, ale i v rámci civilizací
autonomně působící kultury představují určité ohraničení.
Každá

z těchto

civilizací

má

své

sebestředné

prvky,

každá

tendence svoji kulturu považovat za nadřazenou ostatním.
Celosvětová civilizace neexistuje, poněvadž pokud by

má

existovala,

musela by splnit nesplnitelnou podmínku - vidět celek. Dodnes však
jsou

patrné

tendence

některých

evropských

politiků

přisuzovat

celosvětovost civilizaci západní.
Postimperiální svět, je sice z hlediska konzumace spotřebních statků
formálně evropeizován,

ale

obsahově je

nový, totiž

V tomto světě přestal Západ hrát jako politická

neevropský.

a duchovní

síla

rozhodující roli. V Evropě proniká do popředí technický rozvoj, je
otevíráno jádro atomu, je dále poodhalováno tajemství vesmíru a nové
technologie uvolňují síly dříve nemyslitelných velikostí. Avšak schází
zde životní vitalita, projevuje se zde duchovní únava a vyprahlost,
právě

tak jako

ochota

a schopnost

zakládat

rodiny.

Evropa

je

kontinent, kde se ekonomické a sociální poměry vymkly z ruky a mění
se nezávisle na úmyslech jednajících. Její populace stárne a vymírá.
Evropské myšlení současnosti buď staví na kritice Evropy 19. století,
pramenící především z jejích hospodářských a politických
(marxismus), nebo vede zoufalý boj o věrohodnost
liberální tradice, což je dnes patrně málo.
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poměrů

demokraticko-

Nově nastupující svět, svět regenerovaných a zcela nově nastupujících
národů, má příležitost vystřídat duchovní bezvýchodnost a dekadentní
kulturu subjektivismu, v nichž se Evropa a evropeizovaný svět topí od
počátku minulého století.
Oč je tento

obraz

pesimističtější

pro Evropu,

o to je

zároveň

optimističtější pro neevropský svět. A zástupci tohoto neevropského
světa se začínají stále více usazovat v Evropě, ať již jsou to potomci
otroků z bývalých kolonií, nebo legálně pozvaná námezdní pracovní
síla ze zemí třetího světa. Ta však již v Evropě žije ve třetí generaci a
v Evropě se na základě přirozeného práva cítí doma, i když žije
v ghettech, oddělených od zatím většinové evropské populace. Těmto
skupinám obyvatelstva jsou hodnoty liberální demokracie cizí, stejně
jako moudrost antické filosofie či kulturní podtext křesťanství, neboť
vycházejí z vlastních obyčejů a jednají na základě vlastního nepsaného
zvykového práva, které je jim více svaté, než zákony evropských států.
Výrazně

se v posledních

evropského
souvisí

a

původně

s populační

letech

mění

demografický

poměr

neevropského

obyvatelstva,

což

explozí

„neevropských"

Evropanů,

počtu

kulturně
která

kontrastuje s populační zdrženlivostí Evropanů „původních".
Pouze dokáže-li se po-evropské lidstvo vyhnout dosavadním chybám
Evropy,

bude

mít

možnost

řešit

své

hrozivé

problémy,

vzniklé

nekontrolovatelným konzumem, spotřebou a drancováním přírodních
zdrojů. S konzumem spjatý volný trh se řídí pouze zákony nabídky a
poptávky, nemá smysl pro estetické či etické cítění. Neví, co jsou
ideje krásy a ideje dobra (v platónském smyslu). Je schopen nabízet
kýč, pokud ho degradovaná společnost žádá, čímž přispívá k neustále
se opakujícímu duchovnímu úpadku. Proto je třeba mu nekompromisně
postavit do cesty zákon (ve smyslu nomos),
„nedemokratické".
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i kdyby to mělo být třeba

2.2. Kořeny západní tradice
Jsme tací, z jakých kořenů jsme povstali. Naše myšlení a filosofické
tázání je ovlivněno naším původem, je úzce spjato s naší historickou
zkušeností.

O tom,

z jakých

kořenů povstala

tradice

západního

člověka, hovoří prof. Funda ve své knize znavená Evropa umírá, kde
zmiňuje čtyři prameny napájející vody Evropy: antickou
náboženství

starého Izraele,

Charakteristické

znaky

křesťanství,

evropské

humanismus5.

sekulární

civilizace

filosofu,

mají možnost

nejlépe

vyniknout ve srovnání s jinými civilizacemi na pozadí celku, kterým je
planeta Země jako společná loď, na které lidstvo pluje. Rozdíl mezi
Evropou a zbytkem světa postihl Jan Patočka ve své knize Evropa a
doba poevropská,
odedávna, jako
která

jediná

kde píše, „že Evropa je logos a ratio je
to, že se zde vytvořila

byla

sto

učinit

svět

všeobecnost

a

univerzálnost,

světem."6

jedním

známo

Patočka

je

přesvědčen, že výklad těchto pojmů byl od „nepaměti" nejednoznačný,
a že jejich přesné vymezení provedl až jeho učitel Edmund Husserl
tím, že odhalil základní mechanismus mínění a náhledu, jejich dříve
nikdy neprozkoumanou trivialitu.
Avšak nejen z Husserla plyne ponaučení, že v jednoduchosti je krása a
že

základní, elementární principy přírody jsou prosté, jednoduché.

Postupným

odbouráváním

obalů, jakousi

dekonstrukcí

očistu, kterou spějeme k jakémusi „Jednomu".
počátku,

teprve

sofistikovaných

později
zábalů.

je

člověk

Buď proto,

provádíme

Toto „Jedno"

zahalil

do

bylo i na

neprůhledných

aby při jejich

interpretacích

vypadal učeně, nebo proto, že chtěl, aby mu ne každý rozuměl. Proto
je

podle

Patočky

velkým

přínosem

k platónským

distinkcím,

zkoumá

rozhodovalo

o směrování

rozumu

Husserla,

nejstarší

že

5

Funda , O. A., Znavená Evropa umírá. Praha Karolinum 2002, s. 24.

6

Patočka, J., Evropa a doba poevropská.
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vrací

až

kde

se

a dává

tak

křižovatky,

na celá tisíciletí,

Praha: SPN 1969, s. 7.

se

problémům rozumu teprve onu konkrétní podobu, v níž se mohou stát
r '1
klíčem k dějinnému tázání.
'

Věda, technika a racionální organizace hospodářství jsou výtvorem
evropské civilizace, jejichž vybudování by bylo nemyslitelné
patočkovského logos

a ratio,

na jejichž základě se

bez

konstituovala

evropská civilizace. Zatímco logos pomáhal po staletí budovat velke
ideály, společenské organizace a nadnárodní instituce, ratio

dávalo

podnět k opanování přírodních sil a prostředků krátkodobé vlády nad
světem. Součinnost obojího je dědictvím, které z dějin evropských
udělalo dějiny celosvětové.
Pomineme-li

ekologické škody jakožto vedlejší produkt,

plynoucí

s rozvoje techniky, musíme konstatovat, že pokrok vědy a výzkumu by
byl těžko možný, kdyby Evropa stála pouze na hodnotách
křesťanských.

Tento

pokrok

by

nebyl

vůbec

žido-

možný

bez

epistemiologického rámce daného starými Řeky a platónské

linie

myšlení, která, někdy potlačena jindy vyzdvižena,

se táhla jako

červená nit celými dějinami filosofie až do dnešních dnů, kdy se
možná jenom dočasně usídlila v fenomenologii.
Touha člověka po větší míře uvědomění a snaha nalézt v různých
konfliktech mínění pevnou půdu a schopnost rozlišovat, co je bytí a co
pouze mínění o bytí, vedly k neustálým kritickým revizím a snahám o
nové definování filosofických základů. Západní reflexe se

sice sama

nemohla stát zdrojem poznání a pravdy, ale byla cenná v tom, že
masivně formovala to,

co bylo dříve naivně předem definováno jako

jednota a universálnost.
Filosoficko-vědecké myšlení, původně zakotvené v praxi, není prosté a
čiré zření, nýbrž jen stále se opakující bloudění. Západní člověk 21.
století ovlivněný tradicí kritického myšlení 19. století již dnes nemůže
přijímat

7

ani

filosofické,

ani

Patočka, J„ Evropa a doba poevropská,.

starověké

mýtické

Praha: NLN - Nakladatelství
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výpovědi

jako

Lidové noviny 1992, s. 8.

objektivní fakta, ať již z Bible či z jiných textů. Tradice plynoucí ze
starých textů nás ovlivňuje už jen stopově, pokud vůbec. S tím souvisí
i zorný úhel přístupu každého z nás, který

může být více či méně

pouze dílčí. Záleží na tom, jakou měrou ze starších vrstev naší tradice
čerpáme.
2.2.1. F i l o s o f i e j a k o p r o d u k t z á p a d n í h o myšlení
Filosofie, ačkoliv si to ne všichni zcela uvědomují, je produktem
západního myšlení. Filosofické kategorie týkající se původu a povahy
„filosoficky"

pozorovaného

vpositivismu

19.

století,

subjektu,

nemají

hluboce

v jiných

zakořeněné

kulturách

obdoby

a

diametrálně se odlišují od myšlení nezápadních civilizačních celků,
které na rozdíl od Evropy stojí na tradicích pověr nebo hierarchicky
uspořádaných autoritativních, mýticko-náboženských systémů.
Ve

snaze

respektive

vtěsnat

východní

uchopitelných

systém

celků,

hovořit o takzvané východní

vědění

mají mnozí

nebo indické

do

pochopitelných,

z Evropanů

tendenci

filosofii. Tomuto pokušení

neodolal ani Hans Joachim Stórig, který ve své knize Malé
filosofie,

v prvním oddílu hovoří nejenom o „filosofii

dokonce i o „filosofii

staré

Číny".

dějiny

staré Indie"

ale

Sami Indové nehovoří o svých

myšlenkových systémech a tradicích jako o filosofii.
Slovo filosofie je řeckého původu, a proto jsou zavádějící všechny
snahy roubovat je na východní neevropský způsob myšlení, který
z hlediska gnozeologického pohledu naší tradice neodpovídá pojetí
tohoto slova ve smyslu, v jakém ho užíváme na Západě.
Stejné chyby se však dopouští i A. M. Whitehead, kterému ušlo, že
filosofie nepotřebuje ani přívlastek „západní".

Ve své knize Mefisto a

androgyn

píše že: „...dějiny

jsou

poznámek

k Platonově filosofii.

8

Eliade, M„ Mefisto a androgyn

západní filosofie
"8

Praha: OIKOYMENH 1997, s. 9.
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vlastně jen

řadou

Filosofie je

z řečtiny

překládána

jako

láska

k moudrosti

(fília)

znamená náklonnost, sofia (moudrost).
I kdybychom připustili, že láska (fília)

ve smyslu řeckém může být

vnímána podobně jako láska v pojetí východním, měla naproti tomu
řecká sofia (moudrost)

na Západě odlišnou povahu než ve starověké

Indii. V rámci východního i západního pojetí moudrosti se sice určité
vztyčné body nacházejí, neboť v obou systémech se vyskytuje apel na
ctnost, etiku a statečnost. Řekové se však své moudrosti (sofia)

snažili

vtisknout rámec vědy, zatímco moudrost Východu vycházela z bájí o
mýtických hrdinech a z našeho pohledu nezachytitelných jsoucen.
Nejstarší báje spadající do řecké tradice sice též měly své hrdiny, kteří
se

stejně

jako

hrdinové

východní

stali

božstvy.

Hierarchicky

uspořádané pantheony staré Indie a východního Řecka měly podobné
struktury. Avšak zatímco na Východě tento mýtický

myšlenkový

systém přetrval prakticky až do dnešních dnů, byl ve starém Řecku již
během šestého století před Kristem postupně nahrazen myšlenkovým
systémem filosofickým.
O počátcích vědy můžeme hovořit už u předsokratiků, kteří hledáním
pralátky prováděli zkoumání, která by se i z hlediska dnešní doby dala
nazvat empirickým

výzkumem. Na myšlení předsokratiků

navázal

Aristoteles, který kromě koncepce vlastní metafyziky položil základy
věd

jako

fyzika,

matematika

astronomie

a

přírodověda.

Jeho

myšlenkové pojetí se stalo jedním z nosných prvků novověké filosofie,
ze které se postupem doby, hlavně v 19. století, vyprofilovaly jím
založené, dodnes aktivně působící vědecké disciplíny. Tyto disciplíny
se postupem

doby

od filosofie emancipovaly,

avšak

aristotelský

způsob myšlení zde, byť stopově, přetrval dodnes.
Obě koncepce, jak východní tak západní, se sice dotýkají tématu Boha
nebo božstev, avšak „sofia"
světa

neprojeveného

obsažená v řecké filosofii obsahuje kromě

(nepozorovatelného)

i

svět

projevený

(pozorovatelný), zatímco východní koncepce se dotýká pouze světa
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neprojeveného.

Pojem

filosofie

proto

již

nepotřebuje

přívlastek

západní nebo východní.
Na rozdíl od Západu je menší zakotvenost Východu v materiálním
světě patrně

dána

akcentem

na

koncept

neustále

se

opakujících

časových cyklů nesoucích sebou věčné a konečné hodnoty a téma
věčného návratu. Na Západě se čas odvíjí nikoliv cyklicky,
lineárně, odněkud někam. Západní pojetí času je spíše
východní spíše

nýbrž

chronické,

kairovské.

Z výše uvedeného plyne, že je na místě hovořit o filosofii pouze
v případě západní tradice. V případě myšlenkového systému Východu
jde nikoliv o filosofii, nýbrž o mysticko-náboženský systém. Filosofie
musí mít charakter vědy, neboť z filosofie se veškeré vědy oddělily.
Východní mysticko-náboženský systém definici filosofie nesplňuje už
tím, že se neustále točí v kruhu a již po staletí se prakticky nemění.
Čas od času do sebe sice vstřebá nové převyprávění staré látky nebo
nějakou novou pověru, avšak ve svém principu zůstává koncepčně
stejný. Západní myšlení se naproti tomu vyvíjí na dialektickém pozadí
platónského dialogu.
2.2.2. E p i s t e m i o l o g i c k ý r á m e c s t a r ý c h Ř e k ů
Již předsokratikové, žijící ve větší symbióze s přírodou, měli tušení
jakéhosi

apeiron

(neohraničeného).

Měli

tušení

čehosi

velkého,

nezachytitelného, co nás přesahuje. Na jeho pozadí se snažili dát
pozorovanému světu hranice - peras.

Ve snaze dobrat se pravdy snažili

se na neohraničeném pozadí rozlišovat mezi doxá (mínění zdání) a
epistemé

(vědění,

pochopení).

Do

těchto

kategorií

se pokoušeli

vtěsnat myšlenkové procesy. Lidské poznatky dělili na reálné - ve
smyslu epistemé

a ty ostatní ve smyslu doxá, které se jim nejevily tak

Jisté, nebo byly založeny na pouhém mínění.
Zatímco

předsokratikové,

obývající

malou

Asii,

se

snažili

pralátku či prapůvod všeho, čemuž chtěli dát epistemiologický
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najít
rámec,

zůstávali jejich krajané v Aténách u mysticko-náboženských
spjatých s kultem olympských bohů. Postupem
vlivem cynické skepse sofistů začíná

bohové.

Vzhledem

považováni

za

k tomu,

reálné,

epistemiologický

že

tedy

doby se však pod

hranice mezi epistemé

prohlubovat. Otázkou je, zda za epistemé
jim

tradic

a peras

byli považování i olympští
byly

přítomné.

stavěny

chrámy,

Vědění

o

byli

nich

mělo

charakter.

V dobách, kdy už bohům chrámy stavěny nebyly, přesunulo se vědění
o nich do kategorie doxá. Avšak mnoho vládců si udržovalo kult bohů,
kterým stavěli chrámy jako mocenský, sjednocující prvek říše, i když
si byli vědomi zastaralosti tohoto kultu.
Významným mezníkem vývoje této myšlenkové tradice je Platón, který
začíná rozlišovat mezi výrazem a významem, míněním a míněným.
Tyto

distinkce jsou

kromě

kategorie

doxá

a kategorie

epistemé

naznačeny i v jiných platónských termínech, jako onoma

(jméno),

logos (rozum) nebo nús (rozum, nebo také duch). Avšak podle Patočky
byla v dějinách myšlení ukázána základní vázanost epistemé
v díle

jeho

učitele

Husserla,

který

Platóna

a doxá až

pro

filosofii

„znovuobjevil",
Produkty epistemé

jakožto principy aktivně reflektovaného myšlení

přecházejí sice do přirozeného

světa, přetvářejí

a proměňují jej

v jednotlivostech i v jeho základních strukturách. Nemohou jej však
nikdy

zcela

překonat

a učinit

postradatelným,

neboť

principiálně vztahují a jen prostřednicvím něho jsou

se k němu
srozumitelné.

Zároveň si byl Patočka vědom toho, že: „Ideál totální reflexe,
s definitivní

jasností

dokázala

domníváme,

míníme

a předpokládáme,

jako

výraz

směřování

odlišit

k maximu

to, co vidíme,

od toho co se

není ani realizovatelný,
jasnosti
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která by

zůstává

platný

ale
a

předznamenává

možnosti,

kráčí filosofie

a věda. "9

Pokud

epistemé

empirickou

odpovídá

vědou,

epistemiologický
Poměr epistemé

cestu života

racionalitě,

a doxá

rámec

k pravdě

a vpravdě,

reprezentované

náboženství,

můžeme

starých Řeků přetrvává

po

které

například

konstatovat,

do dnešních

že
dnů.

a doxá odpovídá v novodobém jazyku poměru víry a

racionality a souvisí se vzájemným poměrem vztahu jistého poznaného
subjektu a nepříliš snadno zachytitelného objektu.
Avšak ani idealistická důvěra, že reflexí myslícího mínění uchopíme
vše čistě a definitivně, nám neumožní, překonat slepou skvrnu v našem
oku. 10 „Ani Demokritos,
to, co spatřili,

ani Platón

je pravé jsoucno,

jejich pohledem,

jejich

nás proto nedokáží
a nikoliv jsoucno

přesvědčit,

že

zprostředkované

doxa. "u Na tomto pochybování

míněním, jejich

později povstane celá fenomenologie. Nárok uchopit jakékoli bytí bez
interpretace je nesmyslný. Každá

interpretace je zároveň

i sebe-

interpretací, neboť j s m e odkázáni na vzájemné kritické analyzování
filosofických náhledů, tedy na filosofický dialog.
Epistemé

nemůže

být

patrně

nikdy

dokonalé,

k dokonalosti více či méně přiblížit. Epistemé
idejí,

z nichž

idea

dobra

stojí

na

jen

se

může

je zároveň nahlédnutím

nejvyšším

stupínku

Platónova

hierarchicky odstupňovaného ontologického systému. Je však málo
pravděpodobné, že bychom tuto nejvyšší ideu byli schopni nahlédnout
celou

nebo

zcela

zřetelně,

neboť

naše

před-porozumění,

naše

ontologické stanovisko, ovlivněné životní praxí, rodinnou tradicí a
zcela specifickou formou doxá, to nemusí umožnit.
Epistemé

nám může určitou danost zprostředkovat pouze na úrovni

naší reality vědění, na úrovni přiměřené našeho nús (ve smyslu duch i
vědění), která je přiměřená naší ontologické pozici. Velikost nús se
9

Patočka , J„ Evropa a doba proevropská.

10

u

Praha: NLN Nakladatelství Lidové noviny 1992, s. 8.

Tamtéž, s. 8.
Tamtéž, s. 8.
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sice

nemůže

rovnat

v heideggerovském

velikosti
smyslu,

absolutního

avšak

má

Bytí,

úkol

jak

utvářet

ji

chápeme

epistemé

a

vychovávat nás samotné. Pokud se však podle této interpretace jedinec
dopustí nějaké chyby vůči společnosti, bylo by teoreticky

možné

takové jednání napravit. Provinilce bychom v tom případě

museli

navést k tomu, aby správným způsobem nahlédl ideu, která má být
ideálním

předobrazem jednání

v hmotném

světě. Pod vlivem

této

filosofické konstrukce je prohřešek chápán buďto jako „nenahlédnutí"
ideje nebo nesprávné nahlédnutí ideje. Pocit viny a hříchu přichází na
lidstvo až mnohem později - s příchodem křesťanství.
2.2.3. S u b j e k t - o b j e k t o v é v n í m á n í
Augustinovo

tušení

toho,

co

nás

přesahuje,

dalo

podnět

k dualistickému subjekt-objektovému vnímání, které dodnes zůstalo
součástí západní tradice na rozdíl od Východu, kde se prakticky nikdy
neprosadilo. Toto tušení čehosi velkého, které nebylo pouze tušení
Boha, nýbrž i neuchopitelného řádu světa, vedlo k dualismu, což mělo
za následek oddělení světa od Boha. „Bůh sice zůstal
v
(12
avšak příroda byla vržena v plen. " .

oním

„svatým",

Dualismus, který zůstal pevnou součástí evropského myšlení, ať již
v podobě teologické či filosofické, přeci jenom v průběhu let změnil
podobu. Augustin a jeho následovníci se snažili pokorně dojít k Bohu
racionálními argumenty a důkazy. Pod vlivem rozvoje empirických
věd, které měly za následek větší zakotvenost člověka ve světě, došel
novověk k zjištění, že lidé disponující svobodnou vůlí již nemusí
Přijímat to, co je

„shůry

přestala být součástí

dáno". Metafyzika ztratila

vědy.

Své chatrné pozice

své

si udržela

v rámci náboženství. Vzhledem k tomu, že i náboženství

pozice,
pouze

rok od roku

ztrácí v Evropě své postavení, začíná se metafyzika hroutit s ním.
12

Pešková, ]., Základy společenských

věd, IV. dli, Vztah ke světu jako celku. Praha: Eurolex

Bohemia 2005, s. 23.
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Ačkoliv j e například katolická teologie považována svými věřícími za
vědu, nejedná se o vědu, která by mohla určovat pozice empirickým
vědám, nebo j e mohla alespoň stopově ovlivňovat. Empirické vědy se
z vlivu náboženství osamostatnily již v 19. století a naopak

samy

určily, že za vědecké bude považováno pouze to, co j e clare
distincte,

et

čili j a s n é a ohraničené, 1 3 hmatatelné, měřitelné a vážitelné a

nikoliv neprojevené a neohraničitelné.

Vše co se od této

chvíle

nachází za hranicemi fyziky (meta tá fyzika

- metafyzika), již není

Považováno

předmět

za

vědu

a

jako

eventuální

zkoumání

je

Přenecháno pouze v hájemství víry a náboženství, kde se dnes nachází
i Bůh západních křesťanů nazývaný někdy Hospodin. Věda v pojetí
západním je adekvátní řeckému epistemé,

avšak náboženství odpovídá

více pojmu doxá.
Su

b j e k t nepatří ke světu, neboť „oko též nevidíš". Oko je v zorném

Poli tak málo, j a k o Já ve světě předmětů. Z toho by plynulo, že ani
B

ůh nepatří světu náboženství. Bůh do něj vstupuje proto, že svět j e

z

teologického

náboženského

hlediska
světa

považován

nejsou

za

Boží

homogenní.

svět.

Bůh,

Prostor
o

němž

a

čas

mluví

náboženství, určuje strukturu náboženských pojmů a forem a tím i
n

áboženský svět j a k o celek. To má za následek, že se s tímto Bohem

nemůžeme setkávat jako se zvláštním předmětem uvnitř náboženského
sv

ěta, nýbrž mimo něj.

Avšak ono clare et distinkt,
Se

odpovídající kategorii řeckého

epistemé,

může zjevovat pouze na nějakém pozadí, respektive musí být svým

P°zadím vpuštěno do svého tvaru 14 . To připomíná Aristotelovu nauku
0 f

ormě a látce. Heideggerovská a fenomenolofická filosofie hovoří o

Pozadí jako Bytí, které je nevážitelné, neměřitelné, které je jakýmsi
h

°rizontem. To, co na pozadí tohoto Bytí vystupuje, jsou jsoucna.
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Jsoucna jsou jsoucny

jenom

díky

Bytí.

jsoucnem, které si uvědomuje sebe sama.
Heideggerovo
Bytí
odpovídá
tedy

Bytí

samo je

Anaximandrovu

takovým
apeironu

(neohraničenému) nebo také areté. Jsoucna naproti tomu disponují
hranicemi, jistými peras

(ohraničeními), díky nimž jsou na pozadí

Bytí zaznamenatelné.
Bytí je pozadím ve smyslu fenomenologické filosofie, kdežto pozadí
ve smyslu náboženském odpovídá spíše Bohu. Dalo by se i říci, že Bůh
je personifikované pozadí. Ať tomu tak je, nebo není, je pozadí, na
němž se odehrává fenomenalita věcí, pomyslným promítacím plátnem.
Zde je

nutno

poznamenat,

že

fenomén

„pozadí" je

metaforicky a s plným vědomím, že jde jen o první

zde

použit

aproximaci

k možnosti pochopit Bytí.
Bytí lze jen myslet, nelze si je představit. Bytí by se dalo přirovnat i
k indickému Brahma.

To také reprezentuje všechno a zároveň nic.

Dojdeme-li k nejvyšší skutečnosti, ať už je naším ne příliš dokonalým
Pojmovým aparátem zachycena jakkoli, narazíme na paradox - a ani
tomu nemůže být jinak. V tom okamžiku se totiž aktivuje lidský rozum
jako

rozlišující

síla.

Je

to

síla,

která

rozeznává,

analyzuje,

objektivizuje, tedy odděluje „objekt" od „subjektu". Je to velký
činitel, který odděluje člověka od přírody i od něho samotného. Rozum
tvoří dualistní svět a ničí původní ráj, v němž člověk žil v harmonii
s

Přírodou i sebou samým. Když však rozum dokončí své separující

dílo, může se člověk vrátit k sobě samému, může znovu objevit svoji
Původní jednotu a naučit se znát své Já. 15
2.3. M y š l e n k o v ý rozdíl mezi V ý c h o d e m a Západem
Západní

člověk,

žijící na přelomu

milénia

a zkoumající

vlastní

duchovní tradici, zjišťuje, že mu cosi chybí. Materiální blahobyt,

15
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s nímž ruku v ruce stoupá i množství depresí a neklidu ve společnosti,
už leckoho přestává uspokojovat. Jakoby žil západní člověk pouze
z poloviny vlastní duše, z její vědomé racionální stránky. Kdekoho se
proto zmocňuje potřeba objevit i její druhou polovinu, její nevědomou
a intuitivní d i m e n z i .

Spojit racionální a intuitivní by znamenalo spojit myšlenkový

princip

Východu a Západu. Šlo by tak o sňatek dvou dimenzí lidské existence.
Západní člověk je ovládán svou myslí, každý si jde po svém, uzavřen
do svého

ega.

Jako

by

měl

ve

své

mysli

nějaké

určení

nebo

nasměrování. Východnímu člověku se proto musí jevit, že západní lidé
mají t o p o r n é a t ě ž k o p á d n é p o h y b y a gesta, nosí t y t é ž j e d n o t v á r n é n e b o

navzájem podobné šaty, na rozdíl od jejich barevných

textilních

kreací. 16
Západ ztratil jako celek intuitivní vědomí Boží přítomnosti v člověku i
v přírodě. Stejnému problému stojí tváří v tvář i západní
Z analýz religionisticko-lingvistických

lze odvodit, že

církev.

křesťanství

bylo původně náboženstvím východním, zaměřilo se však od počátku
Převážně na Západ. Se svatým Pavlem prošlo Malou Asií, do Řecka a
Říma a během následujících staletí se rozšířilo do ostatní Evropy a
Ameriky. Výsledkem je západní náboženství, které si zachovalo své
východní základy. Jeho teologie je řecká, jeho organizace římská a
Jeho kulturní výraz evropský.
Lidé

Východu

žijí

z nevědomí,

avšak jde

o ten

druh

lidského

nevědomí, které Jung nazývá anima

jako protiklad k animuj.

Západě dodnes dominuje maskulinní

aspekt - racionální,

Na

aktivní,

agresivní síla mysli, zatímco na Východě převládá aspekt femininní intuitivní,

pasivní,

soucítící

síla

mysli.

Duch

Východu je

svým

intuitivním chápáním otevřen nejen člověku a přírodě, ale i oné skryté

16
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síle, která prostupuje člověka i přírodu. Těm, kdo jsou s přírodou
v harmonii, se zjevuje i skutečný smysl lidské existence.
Na rozdíl od minulosti se dnes tyto dva prvky setkávají všude na
světě.

Západ

dříve

působil

na

Východ

násilnou

agresí,

ať

již

ozbrojenou mocí či mnohem méně zřetelnou agresí vědy a techniky,
vykořisťující tamější přírodu a vykořeňující tamější zvyky a obyčeje.
A přece je myslitelný takový technický rozvoj, který by neovládal
přírodu západním stylem, ale spolupracoval by s ní v harmonii. Tím by
mohla být vytvořena nová kultura, v níž budou člověk i příroda, rozum
i intuice, čínskou terminologií vyjádřeno -jang

*jin, v harmonii.

2.4. Víra a náboženství
Pojem slova víra je značně široký. Jeho hranice bychom mohli vymezit
míněním

nebo

představou

k nábožensko-personálnímu

čehosi

velkého

na

straně

jedné,

až

vztahu, obvykle založenému na důvěře

v Boha nebo Božstvo na straně druhé.
Byly doby, kdy nikdo nepochyboval

o tom, zda je nějaký Bůh.

Ústřední otázkou relativně nedávné doby bylo, zda je jednání člověka
totožné s vůlí Boží či nikoliv. Avšak již s příchodem racionalismu se
uvažování

lidstva

začíná

zjednodušovat.

Společnost

je

od

devatenáctého století striktně rozdělena na takzvané věřící a nevěřící.
Avšak i nevíra, je jistou formou víry - té víry, která předpokládá, že
v něco nevěřím, nebo že se od něčeho distancuji. Věřící je ten, kdo
věří pouze v obecně přijatou podobu Boha, nevěřící je ten, který se od
této obecně přijaté představy distancuje. Avšak je podoba Boha obecně
Přijatá či ražená nějakou společností tou správnou? Ostatně co je na
světě jisté? A díky postmodernímu relativismu současné doby ztrácíme
jednu jistotu za druhou.
Bů

h

v

současnosti.

je

téma

velmi
Bylo

složité,

tomu

tak

velmi

těžko

i v dobách

uchopitelné

minulých.

Je

nejen
celkem

pochopitelné, že mnozí lidé odmítají slovo Bůh, neboť je obtěžkáno
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mnoha supra-naturálními 1 7 představami. Neztotožnit se dnes s takovým
Bohem však „díky bohu" neznamená totéž eo ve středověku. To, co by
dříve bylo označeno za neznabožství, pohanství nebo

satanismus,

znamená dnes spíše neztotožnění se s obecnou a dosud dochovanou
relikvií Boha, jehož podobu nám dalo křesťanství hlavního proudu. Je
to podoba

Pánaboha jako

starého

dědečka

sedícího

na

mráčku,

zpodobněného na nástropních freskách mnoha barokních kostelů.
Neztotožnění se s touto podobou Boha nemusí ještě zákonitě znamenat
zároveň

i neztotožnění

se

s demiurgem

v platónském

principem vesmíru, který nás přesahuje. Kdybychom

smyslu

či

chtěli s někým

diskutovat o tom, zda je Bůh či nikoliv, museli bychom si s ním určit
společnou platformu, na které bychom se oba při diskusi museli
nacházet. Museli bychom tedy toto téma blíže definovat. Avšak
definujme něco, co nemá hranice, co se nedá změřit, zvážit, zkrátka
uchopit! Je slovo Bůh v dnešní době ještě adekvátní tomu, co si pod
ním věřící

představují?

Odpovídá

toto

slovo

tomu,

pod

čím

si

Aristoteles představoval nehybného hybatele a Heidegger absolutní
Bytí? Ani Heideggerovo myšlení na toto téma se nedostává dál než ke
konstatování hranic které jsou stanoveny myšlením jakožto myšlením.
18

Avšak i Heideggerovo „..už jenom

nějaký Bůh nás může

zachránit"

svědčilo už v sedmdesátých letech dvacátého století o hluboké skepsi
ve vztahu k tehdy již téměř odbožštěnému světu. Ukázalo se totiž, že
nenáboženský člověk jako
samospasitelnými.

lidský

tvor

a jeho rozum

též

nejsou

Z filosofického hlediska a s ohledem na to, že víra má blíže k mínění
než vědění, odpovídá víra spíše řeckému doxá než
Víra

převážně

Přistupuje

p

souvisí

každý

s náboženstvím,

jedinec

už

avšak

s nějakým

ozn. autora: nadpřirozenými

g

Interview s M. Heideggerem, Der Spiegel, 31.5.1976 (č. 23)
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epistemé.
k tomuto

tématu

předznamenáním,

předporozuměním. Komponenty, které toto před-porozumění formují,
nebývají vždy racionální.
Náboženství je pojem, který dříve v každodenním životě ovlivňoval
mnohé: podobu budov, to, co lidstvo jedlo, co četlo,

svatební a

pohřební obřady, právní tradice, způsoby vlády a podobně. Formovalo
mravní kód i národní identitu. Náboženskými termíny se

dodnes

V některých částech světa označují jednotlivci i národy, například
hinduisté, muslimové, šintoisté, buddhisté, křesťané nebo židé.
Každé náboženství bylo a dodnes je trochu jiné. Odlišuje se formou
víry, rituály,

oděvem, svátky. Zároveň

nás však překvapí,

kolik

podobnosti nacházíme u mnohých mýtů, božstev a mravních kódů
v různých částech zeměkoule.
Náboženství se v průběhu staletí měnila. Lidé si však vždy našli
způsob jak svou víru přizpůsobit modernímu životu. Náboženství jim
dávalo naději do budoucna a poskytovalo útěchu v těžkých životních
situacích. Dávalo smysl charitativní činnosti, bylo zdrojem umělecké
inspirace a pro mnohé centrem společenského života.
Náboženské konflikty byly na celém světě příčinou mnoha úmrtí a
bolesti, na druhé straně jsou základem mnoha mírových hnutí. Pro
institucionalizované věřící jsou náboženství souborem víry a praxe a
jsou často spojována s nadpřirozenou mocí, která formuje či řídí život.
Smrt člověka dává lidské existenci smysl.
Oddanost

určitému

náboženství

předpokládá víru v Božskou

sílu,

zároveň však přináší morální vedení. Sdružuje lidi ve společenství,
které má shodné cíle a hodnoty.
Náboženství patrně vzniklo z potřeby odpovědi na složité otázky o
povaze života a vesmíru. Kde je počátek světa? Lze vysvětlit dobro a
zl

o ? Co se s námi stane po smrti? Náboženství patrně vzniklo jako

jedna z možných odpovědí na tyto otázky. Některá náboženství, např.
hinduismus, vychází ze starodávných mýtů, které vyprávějí o mocných
bozích

stvořitelích

a

ničivých

silách.
25

Jiná

náboženství,

např.

křesťanství,

islám

nebo

buddhismus,

jsou

dílem

významných

duchovních vůdců nebo proroků. Ježíš z Nazaretu, Mohamed, Buddha
a židovští proroci z Bible, ti všichni byli duchovními učiteli, kteří,
každý svým způsobem, inspirovali své stoupence a podnítili šíření
náboženských hnutí.
Většina náboženství je založena na víře v jednoho nebo několik bohů a
bohyň. Judaismus, křesťanství a islám jsou známy jako monoteistická
náboženství, protože uznávají a uctívají jediného všemocného Boha

-

Stvořitele.
Je zajímavé, že všechna tato náboženství vznikla na Blízkém východě
a mají mnohé rituály, svátky, příběhy

i mýty

shodné.

Například

hebrejská bible se stala součástí bible křesťanské a Ježíše, zakladatele
křesťanství, považují za proroka i muslimové. Jiná náboženství jsou
Polyteistická. Mají mnoho bohů, přičemž každý z nich ovládá jeden
aspekt přírody nebo lidské činnosti. Nejoblíbenější a nejuctívanější
jsou většinou bohové, kteří mají úzký vztah k lidskému životu, např.
božstva plodnosti, zemědělství a lovu.
Hinduismus

lze

hinduistických
absolutní

sice

bohů

síly,

neuznávají žádné

považovat

a bohyň jsou

označované
bohy, j a k o

jako

za

polyteistický,

považovány
brahma.

například

ale

stovky

za aspekty

Některá

buddhismus

jedné

náboženství
a

džinismus.

Nemají žádného nejvyššího boha nebo stvořitele. Buddhisté vyznávají
Buddhu, džinisté uctívají své duchovní učitele.
Náboženství byla součástí téměř každé lidské společnosti. I tam, kde
je

určité

náboženství

zakázáno,

uctívají

lidé

bohy

tajně,

často

s velkým osobním rizikem. Je to dáno patrně tím, že náboženství dává
dodnes mnoha lidem na světě význam, který přesahuje pozemskou
realitu, protože nabízí transcendentní vysvětlení záhadných životních
úkazů.
Ti

> kdo nejsou duchovně založeni, považují náboženství za klamný

útěk od skutečnosti, nebo za možnost odvrátit se od

bezútěšnosti

světa. Zbožní lidé na to však mohou namítnout,
objasnění

zázraku

lidské

existence

způsobem,

že tady jde o
který

přesahuje

možnosti vědy. Nábožensky založení lidé jsou přesvědčeni, že víra
v Boha

nebo

bohy

naznačuje

cestu

k pochopení

nekonečnosti

a

složitosti vesmíru.
Důležité je, že na základě shodné víry je vytvářen určitý kolektivní
pocit sounáležitosti s širší komunitou. Náboženství může být základem
společenské struktury, může posilovat mravní vedení a upevňovat
bezpečnost

a sociální

stabilitu.

Organizované

náboženství

nabízí

způsob, jak vyznačit klíčová stádia v životě člověka, včetně narození,
sňatku a smrti.
Věřící se snaží co nejdůsledněji dodržovat etiku své víry. Náboženství
lidem jednak poskytuje návod k dodržování pravidel a rituálů, jednak
je učí vzájemné úctě a pomoci potřebným. Málokdy však tato ochota
pomoci

potřebným

přesahuje

hranice

vlastní

církve.

Mnohá

náboženství zasahují do všech aspektů života, od zákonů

řídících

sňatky a rozvody až k takovým detailům, jako je výběr a příprava
pokrmů i způsob výchovy a vzdělání dětí.
Z hlediska poznatků 21. století se nedá říci, které náboženství je pravé
a které nikoliv. „Každé náboženství,
společenství

je jen zastavením

stojícímu

náboženská

kultura

na cestě, stanem,

církev

i každé

který poutníci

lidské
rozbili

města".19

na své cestě do Božího
Člověku

každá

na

pozici

cestu

náboženství

kjeho

vlastnímu

zprostředkovává
Já.

Skutečné

jeho
Já

je

z hlediska náboženského to, co stojí mimo tělo a duši, to, co existuje
v hlubokém spánku, když tělo a duše odpočívají. Toto Já je nevědomé
a

je zprostředkováno

právě náboženstvím.

Aktivací

tohoto Já si

nábožensky založený člověk začíná uvědomovat sebe sama a svět, což
mu může přinášet i relativní svobodu, jejímž prostřednictvím se lze

' Grffiths , B., Sňatek mezi Východem a Západem. Praha: Cesta 1997, s. 46.
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oprostit

od nežádoucích

projevů psýché.

Nábožensky

zaklesnutý

člověk je však přesvědčen, že sebereflexe a intuitivní moudrost jsou
možné pouze prostřednictvím jeho vlastního náboženství.
Současná

snaha

náboženství

nabídnout

přechod

od

racionálního

poznání k intuitivní moudrosti se však v Evropě míjí účinkem.
Jak vyplývá z Danta, musí každá náboženská tradice, má-li dojít
pravdy, projít smrtí. To je význam sestoupení do pekla v jeho Božské
komedii.

I přes to, že i v epoše našeho věku zůstávají náboženství i

nadále součástí kulturních tradic jednotlivých evropských

národů,

nezdá se, že by tato náboženství vyšla z tohoto dantovského pekla
evropského racionalismu bez úhony, natož posílena.
2.5. R ů z n o s t a j e d n o t a
Rozdíl mezi semitskými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám)
a náboženstvími
spočívá

vtom,

orientálními

(hinduismus, buddhismus,

že v semitské

tradici je

Bůh

taoismus)

prezentován

jako

transcendentní pán veškerého stvoření, který je nekonečně svatý, stojí
nad přírodou a nesmí s ní být zaměňován.
V orientální tradici je však Bůh nebo Absolutno ve veškerém tvorstvu
imanentní. Svět neexistuje odděleně od Boha, nýbrž v Bohu, který
Přebývá

v srdci

zaměňován

každého

s přírodou,

stvoření.

Bůh je

transcendentální

ve

prvek

východní
se

zde

tradici

vytrácí

a

výsledkem je pantheismus.
Stejně tak se zde stírá i rozdíl mezi dobrem a zlem, protože Bůh je
chápán jako ve všem přítomný, ve zlu i v dobru. Z toho důvodu má
orientální tradice sklon pohlížet na materiální svět jako na iluzi (mája)
a

produkt nevědomí (avidná).20

Zkušenost každodenního života je

Považována jen

za zdánlivou. Ve výsledném stavu poznání

všechny rozdíly a

zůstává

20

jediná absolutní skutečnost.

Griffiths, B., Sňatek mezi Východem a Západem.
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Orientální tradice nepopírá skutečnost hmotného světa, vidí jej však
jako prosycený jediným věčným Duchem, který svět tvoří, udržuje a
nakonec j e j nechává zaniknout. Tento všepronikající Duch (brahma)
není o nic méně transcendentní než imanentní.
Shodným prvkem mezi semitskou

a orientální tradicí je

vnímání

nekonečné transcedence Boží. Rozdíl však spočívá v pohybu Boha ve
vztahu ke světu. Orientální náboženství začínají imanencí Boha ve
stvoření a stoupají k uvědomění si jeho nekonečné transcendence. Je
zde tedy patrný pohyb zdola nahoru.
Naproti

tomu

žido-křesťanská

tradice

předpokládá

opačný

pohyb

transcendence. Bůh zde sestupuje shora dolů, z v ý š i n nadpozemských
na zem, kde se zjevuje prostřednictvím andělů a mluví ústy proroků.
Nakonec se v případě křesťanství vtěluje do člověka a přenáší na něho
svého ducha (slovo se stává tělem).

29

3. M Ý T I C K É O B D O B Í
Kdysi dávno byl svět ponořen do mýtického věku. Ten skončil v
sedmém stoletím před naším letopočtem. Toto ohraničení je však
zatíženo jistou nepřesností, protože mýtické myšlení se vyskytuje
v různých podobách a formách i dnes. Vzhledem k neexistenci písma a
nízké s c h o p n o s t i r e k o n s t r u o v a t ústní t r a d i c i n e m á d n e š n í v ě d a o t o m t o

období příliš velké povědomí.
Před v z n i k e m f i l o s o f i e v n í m a l m ý t i c k ý člověk p ř í r o d n í a s p o l e č e n s k é

fenomény jako jevové

podoby

bohů. 21 V mnoha

indoevropských

mytologiích jsou základními božstvy bohové vesmírného řádu

(ti

rodoví zaujímají pouze druhotné postavenQ.V antickém Řecku byl
hlavní bůh Zeus zároveň pánem blesku a hromu, zatímco vláda moří
patřila Poseidonovi a podsvětí Hádovi.
Člověk rozlišoval mezi bohy hodnými a zlými, které nazýval démony a
chránil se před nimi různými amulety. Bohové byli uspokojováni a zlé
síly odehnány prostřednictvím oběti. Nejčastěji byla obětována zvířata
nebo část úrody. Zvrhlá a degradovaná forma oběti mohla být spjata i
s oběťmi lidskými. O této době nás velmi dobře poučuje Mircea
Eliade. Píše

o mystériu

tremendum,

o posvátné
22

hrůze

a

současně

Posvátné úctyhodnosti, jež byla součásti mytu."

Na m ý t i c k é m stupni života se č l o v ě k j e š t ě n e p o s t a v i l k r i t i c k y
Přírodu, byl j e j í s o u č á s t í , avšak n i k o l i v v e s m y s l u a k t i v n í m ,

nad
nýbrž

Pasivním. J e h o m y š l e n í n e b y l o k r i t i c k o u r e f l e x í o p ř í r o d ě , ale s n e m ,
jehož

obsah

interpretoval

jako

objektivní

událost.

Ještě

nebyl

»Propuštěncem přírody," jak o tom později hovoří Hegel. Představy a
obrazy o v l á d a j í c í j e h o vnitřní život se dědily z p o k o l e n í na p o k o l e n í
be

z

kritiky

úctyhodnou

a

ověřování.

sílu,

Člověk

mohl

několikanásobně

jenom

převyšující

tušit

obrovskou,

všechny

lidské

Potenciály, které v n í m a l j a k o t a j e m n á m y s t é r i a . Ta m o h l a děsit i

Schaeffler, R„ Filosofie náboženství
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fascinovat zároveň. Obecně se soudí, že konec tohoto mýtického věku
skončil nástupem filosofie, která se již od svého počátku vymezovala
vůči náboženství nebo vůči tomu, co za náboženství považovala.
Teprve

pozdější

filosofie,

alegorický

interpretoval

společenských

nebo

výklad,

bohy

který

jako

duševních

sil.

přišel

až

s

personifikace
V této

nástupem
přírodních,

souvislosti

je

možné

v božských teogoniích najít nejen rozdíly, ale i styčné body. Hlubším
studiem je možno dospět k závěru, že například indického Krišnu je
možné

ztotožnit

s řeckým Diem

s řeckým

Heraklem

a tak podobně.

(Herkulem),

iránského

Indru

Setkáváme se zde se sklonem k

synkretismu a s důrazem na universální božstva.
Typickým a zároveň zvláštním typem synkretismu bylo za vlády
egyptského faraóna Achnatona soustředění všech božstev do jediného
slunečního kotouče. I když zde pravděpodobně ještě nešlo o přechod k
monoteismu, můžeme zde vystopovat postupný odklon od polyteismu.
Těžko říci, jestli měl tento akt hlubší smysl pro

poznání existence

jediného Boha (Stvořitele), o kterém mluví pozdější monoteistická
náboženství - judaismus, křesťanství a islám.
Jisté však je, že Achnaton odmítal obřadnost thébských kněží, kteří
získali

obrovské

zobrazována.

bohatství.

Namísto

Hlásal,

Amona,

že

který

by
byl

božstva

neměla

stvořitelem

být

thébského

systému, prohlásil za nejvyššího boha Atona, kterého ztotožnil se
zmíněným slunečním diskem. Z tohoto případu lze vystopovat úzkou
Va

zbu s Achnatonovým mocensko politickým systémem. Bůh zde není

universální
r

cíl

lidstva,

°zkolísaného a ú z e m n ě ne

Me

zi

Achnatonovým

zásadní

rozdíl.

Prodchnuta

22

ale
zcela

věřil,

božstva

Eliade, M., Mefisto a androgyn.

P r a h a :

centralizace

dosud

jednotného státu.

a Mojžíšovým

Achnaton

všechna

prostředek

že

monotheismem
slunečním

Předního

ale

kotoučem

Východu.
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je

jeden
jsou

Jahvistický

monotheismus naproti tomu předpokládal, že na světě je pouze jediný
Bůh a všichni ostatní eventuální bohové jsou ďáblové. Jaké role tito
bohové - ďáblové hráli, bude uvedeno v následujících kapitolách.
3.1. K o m u n i k a c e mezi bohem a člověkem
K o m u n i k a c e mezi b o h e m a č l o v ě k e m byla v m i n u l ý c h d o b á c h s n a z š í .
Lidé žili ve větší s y m b i ó z e s p ř í r o d o u , což n á m , lidem 21. s t o l e t í ,
vzhledem k p ř e t e c h n i z o v a n é d o b ě a m n o ž s t v í r ů z n ý c h k r a t o c h v i l n ý c h
lákadel, j e o d e p ř e n o .

Kromě individuální komunikace s bohem existovala ještě komunikace
kolektivní

prostřednictvím

náboženských

činitelů,

kterými

byli

kouzelníci nebo šamani Postavení těchto jedinců určovaly fyzické a
duševní předpoklady. Vzhledem k tomu, že i lidská společnost měla
Předobraz v božském pantheonu, dostávali se do čela prvních lidských
kmenových struktur obzvláště fyzicky a duchovně disponovaní jedinci.
Výhodou

takových

vůdců

mohla

být

i schopnost

komunikace

s

obyvateli nehmotných nebo záhrobních světů. Ti v sobě mnohdy
spojovali sakrální i světskou autoritu a postupem času i moc. Právě z
šamanů a kouzelníků se postupně vyvinula samostatná kasta, za jejíž
členy byli vybíráni obzvláště vnímaví jedinci, kteří byli

schopni

Přijímat příkazy bohů. Postupem doby se stávalo, že kasty degradovaly
a

do jejich řad byli přijímáni lidé nikoliv podle kriteria duchovních

schopností, ale podle rodinného původu, což mělo za následek úpadek
kultu.
Velké změny, které se odehrály v lidském životě v době přechodu od
Pastevectví k zemědělství, byly provázeny změnami životního stylu.
U

sazení obyvatelstva mělo za následek nejenom stavbu stálých obydlí,

ale

i prvních pevných svatyní. I v obytných domech byly stavěny

oltáře, kterým bylo vyčleněno sakrální místo. Nově postavené chrámy
ma

JÍ své kněze a s ním spojený chrámový personál. První svatyně v

Egyptě vznikly z rákosu. Národ Mojžíšův měl ale kněze už od doby,
kdy dostal od Boha zákon Desatera.
Izraelští knězi odvozovali svůj původ od Mojžíšova bratra Árona. Bylo
to v době, kdy Izraelité ještě putovali pouští
zaslíbené.

Pro

desky

Desatera

vyrobili

Archu

do země

Bohem

úmluvy,

kterou

přechovávali v přenosném svatostánku až do doby vybudování prvního
Šalamounova chrámu. Ten byl zasvěcen jedinému

Bohu-Stvořiteli,

někdy označovanému tetragramem JHVH.
Judaismus byl pokrokovým, jediným monoteistickým náboženstvím,
které v té době zastiňovalo všechny polyteistické kulty Předního
Východu. Nemůžeme se proto divit, že v Judei vzniklo povstání, když
Římané v roce 135 postavili na

t r o s k á c h

jeruzalémského chrámu sochu

římského boha Jupitera.
3.2. Triády bohů
Stejně jako lidé zastávají ve společnosti různé funkce, o které bojují a
kterých se nechtějí vzdát, mají i bohové své vlastní

specifické

hierarchie a rodiny. Na vrcholku každé božské pyramidy stojí obvykle
skupinka tří hlavních bohů

zvaná triáda. Avšak i tato prvotní triáda,

symbolizovaná pyramidou ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka, bývá
hierarchicky odstupňovaná. Na jejím vrcholu je určitý prvotní princip,
který se směrem dolů větví. Triády tvoří základní jednotky božské
rodiny.

V Egyptě tvořil hlavní triádu bůh Usire (řecky Osiris), jeho sestra a
zároveň žena Eseta (řecky Issis) a jejich syn Re (řecky Horus). V Indii
t0

byli Brahma, Višnu a Šiva. V Mezopotámii, pro kterou bylo typické

míšení kultů, lze do triády zařadit boha nebes jménem An, bohyni
Zei

*ě Enlil a boha vod Enki. V Iránu tvořili hlavní triádu bohové

Mit

h r a , Ormuzd a Ahriman. Ve výčtu

Pokračovat dále.

božských triád by bylo možno

Jména pro nás však nejsou tak důležitá jako skutečnost, že tito bohové
v rámci triád představovali určité elementy nebo polarity. Na vrcholu
každé triády byl vždy bůh mužského pohlaví - v Řecku Zeus, v Egyptě
Usire, v Iránu Mithra a tak dále. Mužský prvek, který je možné
charakterizovat pohybem, aktivitou a bojovností, se promítá i do
života pozemského.
I když je bůh předobrazem člověka, a pojem "člověk" nevypovídá, zda
jde o muže nebo ženu, je nejvyšší bůh pantheonu vždy předobrazem
muže,

který

je už od

p r v o p o č á t k u

hlavy a ochránce rodiny.

Tento

předurčen k roli bojovníka, lovce,

základní princip, procházející shůry

směrem dolů od Boha k člověku, se však ani u člověka samotného
nezastavuje, nýbrž pokračuje dále ke zvířecí říši. Tam představuje
hlavu zvířecí rodiny samec, jehož hlavním úkolem je být aktivní, tj.
bránit rodinu, lovit, eventuálně bojovat s vetřelcem.
Naproti tomu ženský princip, reprezentovaný například

egyptskou

Esetou nebo řeckou

mužského

statičtější,
hodnotnější.

z

Herou,

hlediska
Je

je

pohybu

symbolem

na rozdíl
pasivnější,

mateřství,

od principu
avšak

lásky,

nikoliv

útulného

méně

domova,

duchovní čistoty, věrnosti a lásky.
Odpradávna proudí shůry z vesmíru směrem k zemi dva rozdílné
archetypy. Archetyp

ženství a archetyp mužství. Tyto dva principy,

jejichž předobrazem

byla v minulosti

mužská a ženská

božstva,

odpovídaly dvěma rozdílným polaritám: kladné a záporné,

neboli

Ptosu a minusu. Mužský a ženský princip se promítal jak do sféry
b

°žské tak do sféry lidské.

b

^ y odpradávna rozdílné. Žena vychovávala děti a chystala pokrm,

mu

ž

rubal

v lese

dřevo

Role pozemského muže a pozemské ženy

a lovil. Vzhledem

rozdílným

fyzickým

Předpokladům obou to ani nemohlo být jinak.
M

° d e l božské triády se promítá i do lidské rodiny. I když byly v

mi

nulosti rodiny mnohočlenné, výsadnímu postavení se těšili obvykle

P°uze tři členové. Základní triádu tvořili: otec, matka a nejstarší syn.
34

Ten dědil a přebíral

nejen majetek, ale mnohdy

i jméno

otce.

Postupem času se oženil a stanul na vrcholku nové pomyslné triády.
Tento princip platí dodnes v některých zemích islámského světa. Až
do počátku 20. století platil i v Čechách.
3.3. Střídání stráží
Stejně jako u lidí vztahoval se i na bohy generační proces "střídání
stráží". Vzhledem k tomu, že se triáda postupem doby vyvíjí a
pohybuje se v čase a prostoru směrem k přítomnosti, musela mít někde
počátek. Jak šel čas, byly starší triády nahrazeny novými.
Například nejvyšší egyptský bůh Re není nejstarším bohem panteonu,
nýbrž představuje již třetí božskou generaci. Není však ani vyloučeno,
že kdyby říše faraónů nebyla vyvrácena Araby, mohla mít možná i
čtvrtou, nebo dokonce pátou generaci bohů. V takovém případě by se
byl bůh Re ocitl na odpočinku.
Je zajímavé, že kromě Egypta představoval panteon vládnoucích bohů
v Mezopotámii a Řecku rovněž třetí generaci. To však neznamená, že
První dvě generace (triády) upadly v zapomnění. V mýtech starých
národů se vyskytují i nadále. Mnohdy tvoří již penzionované bohy,
kteří svou roli už splnili.
J

ako příklad střídání božských generací uvedu několik vzájemně si

Podobných mýtů z rozdílných prostředí, týkajících se bojů o moc
v

rámci

božských

panteonů.

Okolnosti,

za kterých

k mocenským

S m ě n á m dochází, se nápadně podobají těm, které provázejí mocenské
b

^ e panovnických dynastií na zemi, včetně bojů uvnitř panovnických

dynastií.

Egyptský pantheon začíná u bohyně nebeské klenby Nut. Její muž Geb
b

yl Pánem země a kosmické propasti, odkud povstal celý svět. Na

r z

° díl od řecké a mezopotamské mytologie, kde bůh byl nahoře a

bohyně byla zemí, je zde pořadí opačné. Jejich vnuk, sluneční bůh Re,
putu

j e na svém nebeském člunu a převáží duše zemřelých. Ty na
35

západní části oblohy vplouvají do úst bohyně Nut, aby se na východě
opět mohly zjevit. Zde je patrný princip reinkarnace a cyklického
pojetí času.
Legitimním nástupcem bohyně Nut a boha Geba je Usire. V boji o moc
je zabit svým bratrem Sutechem a rozsekán na kusy. Je však pomstěn
svým synem bohem Re, který Sutecha odstraní, v boji ho připraví o
varle a stane se nejvyšším bohem třetí generace. Mezitím Usirova
manželka pobírá kusy manželova těla. Usire je oživen. Přestává být
sice hlavním bohem panteonu, avšak stává se pánem záhrobního světa.
Vzniká tak nová kvalita, reprezentovaná nově zrozeným Usirem. Do
tohoto příběhu se promítá mýtus věčného návratu.
Vzhledem k tomu, že egyptská civilizace je v historicky doloženém
prostoru prokazatelně nejstarší, nabízí se otázka, zda její schéma
božské triády nepředstavovalo vzor pro kultury orientální. Na druhé
straně není vyloučeno, že ani egyptská civilizace nepatřila na zemi k
civilizacím nejstarším. Člověk může ve své nedokonalosti jenom tušit
stáří naší planety

a délku lidské existence. Čím dále jdeme

do

minulosti, tím je obraz našeho světa mlhavější. Reálná historie se
*ění v mýtus. Ten v Platonově pojetí praví, že slavná

egyptská

civilizace byla původně atlantským výsadkem, který vznikl krátce po
co se oceány vylily z břehů a objevili se souše tam, kde dříve
nebyly 23 , v takovém případě by se i onen universální archetyp naší
božské triády ztrácel v nedozírné minulosti.
Motiv zabitého a opět oživeného boha byl blízký i Přednímu Východu.
Usire

má

paralelu

například

v

anatolském

Attisovi,

v

syrském

Adoniovi a v babylonském Mardukovi.
Podobné rysy jako u Egypťanů vykazuje i babylonský epos o stvoření
Enúma eliš, kde se praví: Na počátku byla dvojice bohů, sladká voda
A

Psú ( mužského pohlaví) a slaná voda Tiámat (ženského pohlaví).

23

Platón, Timaios; Kritiás
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Jejich splynutím (manželstvím) vznikl Ea, bůh moudrosti a magie. Ten
uzavírá

prvotní

babylonskou

triádu

a

zároveň

představuje

boží

generaci v pořadí již druhou.
Postupem času dochází k nucené generační výměně. Bůh Ea začne
svému otci Apsú vadit a ten se rozhodne syna zahubit. Ea je však
rychlejší a svého otce zabíjí. Apsú však existuje dále jako nehybná
entita, kterou u Babyloňanů představuje mýtický sladkovodní oceán.
Matka Tiámat se rozhodne manžela pomstít.

S jiným ze svých synů

Kinguem zplodí pokolení netvorů, které mají Ea zabít. Mezitím však
Marduk, syn boha Ea a zástupce třetí generace, vytlačí svého otce
2

nejvyššího místa pantheonu a netvory vyhubí. Zabije i svoji babičku

Tiámat. Spolu se svým otcem Ea roztrhne její tělo na dvě části: nebe a
2e

mi. Nebe a země vznikají tedy ze slané vody.

Generační výměna probíhá i u chetitských božstev. Těm původně vládl
bůh nebes Alalu. Po devíti letech j e sesazen synem Anu. Anuův syn
Kumarbi proces sesazení po devíti letech opět opakuje. V boji s otcem
ukousne Kumarbi otci varlata a spolkne je. Tímto aktem sám sebe
°Plodní a přivede na svět pět bohů, které se hned po narození snaží
Pozřít v obavě, aby ho nesesadili. Nakonec je i on sesazen.
tomto místě vidíme, že jednotlivé kulturní oblasti nejsou vůči sobě
neprodyšně uzavřeny. Motiv vlastním synem vykastrovaného boha,
který požírá vlastní děti, je znám i u Řeků, kde roli

chetitského

umarbiho přejímá řecký Kronos a roli chetitského Anua

řecký

Uranos (Nebe). Jde o symbolické pohlcování přítomných okamžiků
Plynoucího času,
jehož je Kronos (Chronos)
e

předobrazem.

JVyšší bůh první generace řeckého panteonu Úranos je manželem,
zároveň i prvním synem Země (Gáia). Opět jsou zde viditelné

2a

kladní elementy hmotného vesmíru.. Protože však Úranos jedná se

v

ými dětmi špatně, spikne se proti němu Gaia se svým nejmladším

^nern Kronem. Ten svému otci usekne varlata, která spadnou do
re

- M
oře

je oplodněno a z mořské
pěny se zrodí bohyně lásky
37

Afrodité. Ta byla uctívána nejenom poblíž Kypru, kde se měla zrodit,
ale i na Blízkém východě v podobě fénické Astarté, akkadské Ištar,
sumerské Inanna, Egyptské ísis, anatolské Kybelé atd.).
Po ztrátě mužné síly je Úranos na trůnu nahrazen Kronem. Ten se
ožení se svou sestrou Rheou a zplodí s ní děti. V obavě, že některým
se svých potomků bude sesazen,

pojídá i on - jako je tomu i u mýtů

chettitských - své děti ihned po narození. Teprve nejmladší syn Zeus
Krona nejen svrhne,

ale donutí

ho vyvrhnout

i dříve

spolknuté

sourozence.
Zeus upevňuje svoji moc. Staví se do čela pantheonu, kde se zároveň
prezentuje jako všemocný bůh hromu. Vládu nad mořem svěřil svému
bratru Poseidonovi, podsvětí spravuje druhý Diův bratr Hádes. Bohyní
krásy a lásky je již zmíněná Afrodita.
Čtvrtá generace stojí v božské hierarchii o stupínek níže. Její zástupci
už neztělesňují přírodní živly, jakými jsou například moře u Poseidona
nebo hrom u Dia.

Nejsou to obvykle ani vládci menších božských

autonomních celků, jako je vládce podsvětí Hádes. Čtvrtou generaci
reprezentují spíše profese. Bohem války je jmenován Diův syn Áres,
bohyní lovu jeho dcera Artemis, roli posla bohů zastává syn Hermes,
bohem práce se stává

Diův syn, kovář Hefaistos. V dobách vzniku

tohoto pantheonu se dole na zemi patrně válčilo. Bylo třeba zbraní, a
Proto se dominantním řemeslem stalo kovářství. Nezanedbatelnou roli
v

šak

hrála

bohyně

lásky

Afrodita.

Ta

představuje

plodivou,

životadárnou sílu, procházející shora dolů vesmírem. Právě Afrodita
ztělesňuje princip spojující vzájemně jak božstva, tak lidi.
D

oba, ze které se nám zachovaly egyptské pověsti, byla ve znamení

vl

*dy faraónů a egyptských kněží, pečujících o kult. Byla zde patrná

strohá přísnost, až ztrnulost. Podoba řeckých bájí pochází naproti
t°niu

z

doby, kdy se k moci dostala kasta válečníků, což mělo za

následek uvolnění mravů a pěstování rozkoše.

1o

Absence kněžské vrstvy v antickém Řecku
života

řeckých

bohů

pronikly

byla důvodem toho, že do

i humorné

historky.

Traduje

se

například, že vládce řeckého pantheonu Zeus jednoho dne pověsil svou
ženu Heru za vlasy na nebeskou klenbu. V jiném příběhu se vypráví,
že když Zeus opět řešil rodinné problémy s Hérou, připletl se k tomu
jejich syn Hefaistos, který chtěl matku bránit. Dostal však od otce
takový záhlavec, že odletěl z Olympu až na ostrov Lémnos. I když měl
Pohlavek dostat po ránu, na ostrov doletěl až před západem slunce.
Pádem si způsobil zranění s trvalým následkem - kulhal.
Ve snaze ospravedlnit poklesky Řeků byly tyto poklesky přisuzovány i
řeckým

bohům.

Přehnané

sebevědomí

lidí

a snaha

vyrovnat

se

božstvům vedly k tomu, že se do řeckých bájí dostal i pyšný král
Sysifos, který drze pohostil olympské bohy masem vlastního syna.
Řecký pantheon byl dobře promyšlený. Jako by byl sestavený na
Za

kázku. Odpradávna se vědělo, že člověk nemůže jenom pracovat, ale

mu

s í si i odpočinout a rozptýlit se. Proto měli staří Řekové i boha pití

n

V

švandy, Diova

syna Dionysa. Ten

se stával

častým

objektem

zobrazování ještě v novověku, renesancí počínaje a realismem 19. stol.
konče. Vzhledem k tomu, že ztělesňoval slabší lidské stránky, měli k
něr

nu lidé blíže, než například k bohu práce Hefaistovi.

bohové nežili ve vzájemném harmonickém soužití, často docházelo
k nesmlouvavým bojům v čele jejich panteonů. Viděli jsme, že se
d
°Pouštěli nejtěžších zločinů jako je otcovražda, matkovražda, lest,
Sexu

ální

nevázanost

a oidipovský

komplex.

Božstva

starověkých

nar

° d ů nemohla být dokonalá, protože je vytvořili nedokonalí lidé.
ct .
e

Jně jako bohové, i lidé spolu bojovali od nepaměti. Měnily se pouze

Počiny jejich bojů. Dříve se bojovalo o pitnou vodu a pastviny pro
^°bytek,

dnes

se bojuje skrytějšími

prostředky

machiavellistické

P°Utiky: o ropu v případě velmocí, nebo o pozici ve firmě v případě
•' e( Jnotlivců. Dříve šlo o lidské přežití, dnes jde o nietzscheovskou
Pot

řebu ovládat druhé a o hedonistické pohodlí. Proč by tedy mělo být
39

božstvo bojujícího lidstva jiné než lidstvo samo, když uvážíme, že
božstvo bylo lidmi vytvořeno?
3.4. P y r a m i d á l n í princip prvních panovnických dynastií
Pyramidální

princip

se

projevoval

odpradávna.

Z božské

sféry

sestupoval k člověku a od člověka dále k nižším živočichům. Už mýty
o stvoření

světa byly

často

spojovány

se vznikem

konkrétního

politického útvaru a konkrétní vládnoucí dynastií. Egyptští faraóni a
mezopotamští králové byli považováni za přímé potomky bohů. Jejich
království bylo považováno za aspekt kosmického řádu, a proto se
všeobecně

předpokládalo,

že

zde

bylo

už

na

počátku

věků.

Předpokládalo se, že prvním králem byl sám Stvořitel, který později
tuto funkci předal svému synovi a následníkovi, prvnímu faraónovi
n

ebo králi.

Činy faraónů byly popisovány stejnými výrazy jako činy boha. Prvním
faraónem Reovo stvoření je někdy shrnuto ve výstižné formulaci:
»zavedl řád (maat) místo chaosu."24
m

Faraón byl vtělením maat. Slovo

a a t znamenalo zároveň i pravdu, právo, spravedlnost, patřilo ke

stvoření. Nástupci Rea, egyptští faraóni, neustále opakují Reův čin:
Ohánějí hada Apopa, symbol chaosu a zla. To ovšem neznamená, že
ho definitivně zaženou. Den též nikdy definitivně nezvítězí nad nocí.
C

haos (zlo) představuje nezničitelný element, který je zde proto, aby

člověka neustále udržoval v pozornosti, aby znovu a znovu prověřoval
n

°vé generace hrdinů, faraóny nevyjímaje.

Universálním typ pyramidální struktury se promítá i do kmenových
s

Polečenství.

S přírůstkem

obyvatelstva

bylo

třeba

předat

část

kompetencí níže. Vůdci, kteří v sobě do té doby spojovali role sakrální
kněžské)
v

yvolených.

24

i

světské
V pořadí

(knížecí),
druhý

se

začínají

okruh tvoří

Campbell, J„ Proměny mýtu v čase, Praha: Portál 2000, s. 8.
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obklopovat

obvykle kněží.

vrstvou
Vzniká

kastovní systém a princip pyramidy začínáme na tomto místě vnímat
zřetelněji.
U Izraelitů tvořili onen druhý okruh soudci, kteří měli nejlepší
Předpoklady interpretovat slovo Boží, které bylo zároveň zákonem.
Třetí skupinu tvořili válečníci. Ti se kromě ochrany celé společnosti
starali o to, aby výše postavení knězi měli klid na rozjímání. V době
Přechodu obyvatelstva od pastevectví k zemědělství vzniká pod kastou
válečníků kasta zemědělců. Pod nimi stojí už pouze lid nesvobodný otrocký. S rozvojem měst získávají na vlivu řemeslníci, kteří se
hierarchicky zařazují mezi zemědělce a válečníky.
3.5. Bůh, nebo j e š t ě člověk?
U orientálních národů byl rozdíl mezi bohem a člověkem nezřetelný. Z
mnohých mýtických textů klasického Orientu není mnohdy patrné, zda
zmíněná postava, například sumerský zákonodárce Gilgameš, je ještě
hůh nebo už člověk. Na úrovni hrdinského příběhu je

Gilgameš

Přinejmenším polobůh, neboť k jeho jménu, psanému klínopisnými
znaky, j e připojen božský determinativ, kterým mimo jiné disponovali
1 e

gyptští faraóni a římští císařové.

Zatímco protagonisté sumerských mýtů byli minimálně polobohové,
d

°šlo v hebrejské tradici k silné polarizaci mezi bohem a člověkem. U

VI _

2l

dů a později i u křesťanů je Bůh (psáno s velkým písmenem)

tr

anscendentní bytost a o lidskosti a smrtelnosti Adama, Kaina a

^°eho nelze pochybovat.
^ dobách před-biblických se bohem mohl stát i člověk, který prokázal
hrdinské činy, překonal apeironský

chaos a dal světu řád

(nomos).

U v y k l e šlo o přemožení nepřítele na válečném poli, ale ještě dříve
rtlUs
nast

el onen hrdina překonat sám sebe. Kosmický řád (maat) bylo nutno

o l i t i v rámci vlastní osobnosti. Toho však nebyl schopen každý,

^hvykle se tradovalo, že hrdiny se mohou stát pouze jedinci zplození
°zským otcem, jako tomu bylo v případě hrdiny řeckých bájí Hérakla.
41

Ten byl sice zrozen z pozemské matky, avšak jeho otcem byl sám
Zeus, vládce řeckého panteonu. Božství Heraklovo bylo spatřováno v
jeho činech s a m o t n ý c h .

Hrdiny má ale i západní tradice. Některé biblické postavy se v
mnohém

podobají

postavám

známým

ze

starších

mýtů.

Při

důkladnějším prostudování biblické knihy Genesis zjistíme určitou
shodu s orientálními mýty o stvoření světa. Sumerské vyprávění o
potopě světa a hrdinovi Ziusudrovi má paralelu v postavě Utnapištima
z Eposu o Gilgamešovi a v postavě biblického Noa. Podobné tedy
nejsou pouze jednotlivé děje, ale i jejich původci. Rozdíl je v tom, že
biblický Noe je člověk, zatímco jeho orientálními protějšky jsou
bohové. Tam, kde sumerská tradice má ještě boha, má hebrejská
tradice již člověka.
Dochovaná mýtická literatura mnohdy zmiňuje i dávné vládce, kteří
byli postupem času zbožštěni, ať už prostřednictvím hrdinských činů,
nebo dovedných písařů. Ti často připsali hrdinské činy panovníkovi z
25

vděčnosti za práci u panovnického dvora .
Člověk se však od boha liší, neboť je smrtelný, zatímco bůh nikoliv.
Někteří

bohové

sice

zemřou,

avšak

vzápětí

opět

ožijí.

Je

zde

symbolicky vyjádřen mýtus věčného návratu.
Příběh zabitého a poté opět oživeného boha Usira je předobrazem
c

yklického

ne

pojetí

času,

kdy

v pravidelných

intervalech

dochází

jenom k omlazení a regeneraci země a lidstva jako celku, ale i k

°mlazení jednotlivců. Předpokládalo se, že i člověk odkládá smrtí své
potřebované

tělo,

aby

mohl

novým

zrozením

přijmout

nové,

nepotřebované.
3 6

- - Mýtické období - shrnutí

M

ýtus začíná tam, kam nepronikne myšlenkové uchopení. V mýtu

Vz

niká obraz jedinečné velikosti, na jehož pozadí vyniká obzvláště
25

Campbell, J„ Proměny mýtu v čase. Praha: Portál 2000, s. 41.
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myšlenka s l á v y , h o d n o t y , v y t r v a l o s t i a m u ž n é h o o d h o d l á n í , j e ž p ř i j í m á
ne vždy p ř í z n i v ý osud a v z d o r u j e j e h o r a n á m . C e n t r á l n í m

tématem

mýtů je m o t i v t e m n o t y a s v ě t l a a m y š l e n k a v ě č n é h o n á v r a t u .
Všechny

formy

mýtu

mají

sklon

přírodní

síly

zbožšťovat

a

tím

podřizovat č l o v ě k a t o m u , co svatý P a v e l n a z ý v á „ k o s m i c k ý m i s i l a m i " .
Prakticky ve všech m ý t e c h a n á b o ž e n s t v í c h j s o u p ř í r o d n í síly n e b o
bohové p o d ř í z e n i j e d i n é m u n e j v y š š í m u Bytí, ať j i ž se n a z ý v á j a k k o l i .
Například h i n d u i s m u s d o d n e s z a s t á v á názor, že b o h o v é j s o u j e n j m é n a
a formy t o h o t o bytí, k t e r é j m é n o ani tvar n e m á .
Mohlo by

se zdát, že m ý t i c k ý

člověk n e ž i j e z v l á š t n í h o

z vlastního p r a m e n e , tedy s v o b o d n ě . „ M ý t i c k ý člověk
sebe,

ale z cizího,

se odevzdává"26

čemuž

nežije

základu,
nikdy

ze

a j e j e d n o , j e s t l i to j s o u

starověcí b o z i či c o k o l i v j i n é h o . Zde j e třeba doplnit i P a t o č k u , který
říká : „ ... mýtický
Mýtus h o v o ř í
zvítězivšího

člověk

ví dříve

nejenom

o hrdinství

egyptského

či

r <<27

než se

ptá.'

nebo

později

vrcholných

řeckého

světa

fázích
nad

kolosálními ř í š e m i , ale i o fázi ú p a d k u , který přináší
Patočka ř í k á :
zvěstovateli

V té době

je

Průběh
Sv

ěta,

a výsledek
který

m

«

dějiny

nejsou

všeznalci

odkazem

nahlédnout

mýtu je

tím,

s níž

byl

nerozlučně

spjatým

míře určován

jasně

základy

typický

dění.

motiv

kdysi

rétoři

skrupulí

bývali,

nabízejí

jim

vylíčen

asijskými
sebezničení.

čím

mravu,
bez

bystrozrakost,

byl již ve velké

yslí, jež chtěla

Pr

a chtiví

důvtipná

básníci
samozřejmého

nenalomeného

»mění přemlouvat
Přesto

již

slávy

své

pomáhají,
konflikt,

se slávou,

a
jeho

dědictvím

analyzujícím

rozumem,

28

věčného

návratu.

Ten

souvisí

" » P a k o v á n í m p r a v i d e l n ý c h c y k l ů , p ř í r o d n í c h i l i d s k ý c h . S t ř í d a j í se
r

°ění doby, den zápasí s nocí, nikdy však nad ní n e z v í t ě z í , j a k o d o b r o

ni

kdy n e z v í t ě z í nad z l e m . L i d s k á duše o d k l á d á staré t ě l o , aby m o h l a

Hogenová A., Areíé. Praha: Karolinum 2001, s. 11.
Patočka, J„ Úvod do

Husserlovy

Patočka, J., Evropa a

doba

fenomenologie.

poevropská,

Praha

Praha : SPN 1969, s. 4.
NLN-Nakladatelství Lidové noviny 1992, s. 42.
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přijmout nové. Ze světa „ p ř e d o b r a z ů " , či ze „zásvětí"

čas od času

sestupuje idea, která se v materiálním světě zhmotňuje a realizuje.
Idea po

opětovném

sestupu

do projeveného

světa

dostává

nové

naplnění, které je přizpůsobeno novým podmínkám a novým kulturním
tradicím.
Intenzivnější vědomí smrtelnosti ve vyspělých kulturách podněcuje
k novým pojetím problému

posmrtného

života. Posmrtný

život

-

v mýtických dobách čirá samozřejmost - není nesmrtelností. Ta je
dána pouze bohům, kteří na rozdíl od člověka neumírají, i když jsou
zabiti. O nesmrtelnost tu nejde proto, že posmrtný život osciluje mezi
bytím pro sebe sama a bytím pro druhé. Přežití je vnímáno jako přežití
obrazu n e b o j e s obrazem nerozlučně spjato.
Mýtické schéma věčného návratu není spjato pouze s jedincem, ale
vede
s

také

k poznání

významnými

s

městskými

bohů

poliš

celky

(městských

povstávají

ochránců).

i zanikají.

Ti

Setkáváme

e s ním jak v egyptských, tak i v odvozených řeckých mýtech. Jejich

studium dává vzniknout širokému okruhu zkoumaného, zjišťovaného a
dotazovaného,

které je

zdánlivě

vedlejším

produktem,

avšak

ve

skutečnosti toto zkoumání vede kromě poznání božstev i k poznání
rozmanitých lidstev a jejich světů. Když je poliš v zenitu, vzkvétá na
Její slávě dějepisectví.
Mýtus

byl obvykle zpočátku spojován s dějinami bohů, avšak do dějin

mýtu je kromě jiných různých náboženství, ať již polytheistických či
^onotheistických, nutno v k o m p o n o v a t křesťanství, které věří v dějiny
zjevení a tedy v dějinný postup Boha (v podobě Krista) k nám.
^ e s ť a n s t v í sice z a v r h l o e g y p t s k é , řecké, římské a jiné bohy, tím však
neučinilo svět více posvátným. Naopak, tím že křesťanství završilo
Proces oddělení Boha od světa, započatý již Aristotelem, svět zároveň
°dbožštilo.
Mýtické období končí oddělením soukromého světa, kde vládne vlastní
li

dská vůle, od celku světa vůbec. Nastupuje filosofické období, ve
44

kterém lidský svět má sice zdánlivě pevné rámce, ale z hlediska
vyššího celku též není dokonalý. Avšak na rozdíl od mýtů přichází
filosofie

s

pojmem

věčnosti

jakožto

reflektovaným

vztahem

k veškerenstvu.
Doba mytologická,

kdy

egyptští,

mezopotamští

a jiní

orientální

Panovníci odvozovali svůj původ od bohů, končí vynálezem písma.
Vzhledem k tomu, že písmo bylo výtvorem lidským, nemohlo být
dokonalé. Božské zvěsti a mýty sice zaznamenávalo, ale pojmům,
které definovalo, dalo postupně omezující krunýř. Docházelo i k
Posunům významů slov, což mělo za následek deformaci původních
zvěstí. Písmo se však stalo významným mezníkem v dějinách lidstva,
neboť stálo na počátku epochy, pro kterou byl typický

postupný

Přechod od vlády božské k vládě lidské. Vynálezem písma končí doba
Mýtická a začíná doba filosoficko - historická.
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POJETÍ SVĚTA
4.1. R e v i z e mýtu
Mýty často zdůrazňovaly, že „tenkrát", na počátku bylo všeehno úplně
jiné než dnes. „Tenkrát" byli lidé bezprostředními svědky, ne-li přímo
aktéry jednání

bohů,

zatímco

dnes jsou

bohové

a jejich

skutky

Přítomni mezi lidmi jen skrze kultovní jednání na určitých kultovních
místech (ve svatyních, v kostelech). Zdá se, že věčnost a transcedence
splývají v náboženstvích v jedno.
Mýtus

hovořil

vyprávěních.
souvisí s

o nějaké

V mýtu

návratem

dálce,

vzniká

která

je

myšlenka

formy a obrazu.

zachytitelná

neomezeného
Substanciální

pouze

trvání,
přetrvání

ve

která
bez

Personální identity je obsaženo v myšlence stěhování duší.
Avšak postupem doby se mýtus stává terčem filosofické kritiky. Má-li
být Bůh myšlen jako věčný a transcendentální princip zkušenostního
světa, jak tvrdí náboženství, pak se o něm nedá hovořit v příbězích,
které informují o smyslově postižitelných setkáních či o postupných
Událostech vzniklých v určitém čase. Tím by totiž byla opomenuta či
Zpochybněna Božská transcedence a neviditelnost.
p

° m í j i v o s t mýtu může fixovat teprve písmo, neboť pouze díky němu

mohou být uchovány dílčí myšlenkové výkony, jako jsou astronomické
P ^ p o č t y , lékařské recepty, magické formule a příběhy, které svým
^ z n a m e n á n í m již nepodléhají více novým a novým

interpretacím,

Unikajícím neustálým převypravováním.
p

sané slovo umožňuje trvale zachovat veškeré nabyté duchovní statky,

čí

mž vzniká kolektivní paměť skutečných i fantaskních příběhů. Písmo

St

*ví před pozorovatele obrazy, ve kterých se zrcadlí dočasná sláva i

bíd
kte

a pomíjivého člověka. „Písemná kultura

rá

sl

v obci přetrvá

^ností,

pomníkem

jedince.

Sláva souvisí

a nápisem.

Sláva
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rozvíjí
se zpěvem,

je

snad

myšlenku

slávy,

a básníkem,

se

nejintenzivnějším,

nejpůsobivějším

způsobem

stává ve vyspělých

přežívání

archaických

ve formě

kulturách

bytí pro druhé, jež

nutností

a mocným

se

pojítkem

občanů poliš. "29
V písmu je přítomna moc znovuoživení.

Mýtieké vyprávění

není

obyčejný lidský p ř í b ě h . P r o s t ř e d n i c t v í m m y s t i c k é hry či m y s t i c k é h o

zpěvu je zjevována mýtická pravda, jež má charakter zjevení. Je to
zjevení dobra i zla, překračujícího řád světa. Mýtus je vyprávěním
Příběhu, má řešení již před každou položenou otázkou a tím otázku
Potlačuje.

Nejenom

pradávné

civilizace,

ale

i antické

Řecko

a

evropský

středověk nacházely v ústně tradovaném mýtu jistoty světa. Od této
jistoty

usilovaly přejít k jistotě Boha. V psané formě mýtu je však

Přítomen prvek znovuoživení, odosobnění a idealizace, který

svět

zbavuje jistot a vede až na práh distance od něho.
Biblický mýtus o stvoření, epos o Gilgamešovi a pověst o Oidipovi,
vyjadřují totéž pojetí člověka jako bytosti, jež byla nabytým věděním
o dobru a zlu vyhnána z ráje nevědění a poznamenána ve svém bytí
touto základní a neodstranitelnou vinou. Bůh křesťanů nám zjevuje,
jak Adam pochybil a jak s věděním o dobru a zlu zároveň nabyl jistoty
0

čase a smrti. To způsobilo vyhnání z nepomíjivého ráje do pomíjivé

nevědoucí všednodennosti.
Mýtické vyprávění není jen obyčejný lidský příběh, je to zjevení.
»&ověk stojí na hranici

mezi bytím a pohybem

ve světě -

jevením.

Uvědomuje si svojí podřízenost něčemu „Vyššímu", na čem chce
Participovat. Toto „Vyšší" může za určitých okolností (například v
Případě
z

extatických

Prostředkování

pravdy

stavů)
však

zprostředkovat
není

pouhým

pravdu.

otevřením

očí,

Toto
nýbrž

d r ž e n í m ze zahalenosti, zjevováním na pozadí temnot. 31
29

Patočka, J„ Evropa a doba poevropská. Praha: NLN-Nakladatelství Lidové noviny 1992, s. 41.

30

tamtéž, s. 36.
31

Tamtéž, s. 37.
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Původně nereflektované básnicko-mýtické obrazy božstev se již v
době po-homérovské postupně vymykají ze svých strnulých rámců, jak
jsme se mohli přesvědčit v předešlé kapitole. Čím více se antický
člověk

zakotvuje

v racionálním

světě,

tím

více

se

cítí

být

posuzovatelem a určovatelem „božskosti" Boha. Je tomu tak proto, že
prvotní antický filosof je zároveň mořeplavcem

a obchodníkem, který

podniká daleké cesty. Má proto více než kdokoliv jiný

možnost

uvědomit si, že existují i jiná náboženství než to, které je součástí
jeho kulturní tradice. To mu dává podnět k tomu, aby si uvědomil
relativnost a partikulárnost své vlastní náboženské tradice.
Mezináboženské

styky

nevznikaly

pouze

náhodně

jako

vedlejší

produkt obchodních a politických cest nebo vojenských tažení, ale šlo
zde i o cílené získávání informací a přesných poznatků o cizích
kulturách a jejich náboženstvích.
Důvod důrazu na antickou prehistorii náboženských výzkumů spočívá
v

tom, že právě v Řecku vznikly první teorie pojednávající o vzniku a

Původu

náboženství.

rozličných

Nebyly

náboženských

zde

shromažďovány

kulturách,

zvycích

a

pouze

údaje o

obřadech,

které

napomáhaly při mezikulturních stycích nebo k ovládnutí jiných kultur.
Objevily se zde hlavně

filosofické úvahy o podstatě, základu

důvodech náboženství, čímž začala i historie

a

filosofického výkladu

náboženských jevů.
Člověk

musel

poznat

sebe jako

otázku

-

kdo jsem?

Co je

to

všeobjímající veškerenstvo, v němž jedině dokážu být? - a naučit se
očekávat otázku od sebe sama. Předpokladem toho byl však odstup od
s

ebe sama, nutnost postavit se nad sebe, nacházet v sobě víc, než se

dalo očekávat. 32
Antický

člověk

se

naučil

žít

ve

výslovném

vztahu

k celku,

k všeobecnému a nepomíjivému, co v každé mnohosti je jednotné a

' 2 Patočka, 1 , Evropa a dobapoevropská.

Praha: NLN-Nakladatelství Lidové noviny 1992, s. 38.

48

nerozptýlené. Jedině toto nikdy „nezanikající" a „věčné" zasluhuje
jméno Boha. To má za následek, že se člověk začíná vymaňovat ze
zoomorfních i z antropomorfních představ božstev, avšak zároveň
začíná posilovat svůj filosofický antropomorfismus.
Přichází alegorický výklad, který na rozdíl od mýtu chápe bohy jako
personifikace přírodních a duševních sil.
Filosofický výklad náboženských jevů, který se začíná projevovat v
antickém

Řecku,

se

zrodil

pravděpodobně

z

potřeby

prokázat

nepostradatelnost filosofie, když se náboženské výklady ukázaly jako
nedostatečné.
Náboženství si i s nástupem řecké filosofie uchovalo své místo, avšak
s mírou

zakotvenosti

člověka

ve

světě

roste

i jeho

potřeba

a

kompetence vymezovat bohům jejich místo ve světě. Jsou to lidská
měřítka a kritéria, která Bohu monologicky vykazují přesně určené
místo na vrcholku lidského systematického rozvrhu světa.
4.2. H l e d á n í počátku
Mnoho

filosofů ale i teologů

hledá již

od pradávna počátek a

Prapříčinu všeho. Pro teologa to byl Bůh, pro filosofa spíše Bytí.
Počátek

nevzniká z nějaké příčiny, nýbrž je příčinou

Abgrund).

Všichni velcí filosofové byli filosofy počátku.

Filosofie

nemá

(počátku).

kontinuální

vývoj,

nýbrž

mluví

pořád

Každá její nová výpověď je však novou

vyslovenou

v nové

časové

jednotce

a

s

nově

sám

(něm.

o

tomtéž

aktualizací,

aktualizovaným

výrazivem. Počátek je to, co je z pramene. I zpřítomnění Bytí je jakési
»počátkování". Počátek je skrytý, lze k němu dojít spíše prožitkem než
rozumem. „Filosofie chce znát počátky,
z

•

Jevování,

33

chce porozumět

nikoliv pouze tomu, co již se ukazuje. "

Hogenová. k.,AretL

Praha: Karolinum 2001, s. 6.
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22

samotnému

4.2.1. Počátek koncipovaný předsokratovsky

Dílo předsokratiků se nám žel zachovalo pouze zlomkovitě, avšak i z toho, co se
zachovalo, lze vyčíst, že jejich dílo představovalo značné potencionály. Je hodně
pravděpodobné, že jejich dílo v původní podobě skrývala alexandrijská knihovna, ta
však byla v pátém století vypálena. Není vyloučeno, že kdyby k vypálení nedošlo,
bylo by dílo předsokratiků zůstalo pravděpodobně kompletní a mohlo působit
uceleným dojmem.
Bylo-li dílo předsokratiků zčásti spáleno, musíme připustit, že mezi spálenými díly
mohly být i svitky filosofů, jejichž dílo dnes již vůbec neznáme. Z tohoto
předpokladu by zároveň mohlo vyplývat, že nebýt tohoto požáru s následky pro
filosofii tak fatálními, svět by znal asi větší počet předsokratiků než zná nyní. Není
ani vyloučeno, že obsáhlejší a komplexnější dílo předsokratovské doby by mohlo
ovlivnit naše současné vnímání filosofie. Z toho plyne, že filosofie jako celek by již
nemusela být rozlišována na před-sokratovskou a post-sokratovskou, jak je tomu
dnes, a těžiště filosofického vědění by se mohlo posunout po časové ose zpět před
Sokrata.
Ze zlomkovitého díla iónských filosofů lze vystopovat určité vlivy
Východu, ať již jde o snahu nalézt pra-látku, pra-princip, pra- příčinu,
nebo předpoklad převtělení-reinkarnaci. Není ani vyloučeno, že kdyby
s

e nám dílo předsokratiků zachovalo v kompletnější podobě, mohla by

jejich filosofie vykazovat větší podobnost s

mýticko-náboženským

systémem Východu.
Avšak filosofie musí vycházet z toho, co jí zůstalo a doufat, že v díle
Sokratově a Platónově zůstalo implicitně obsaženo i to, co dříve
existovalo ve spisech zničených požárem.
Avšak i z toho, co se z předsokratovské filosofie zachovalo, vyplývá,
že příznačným rysem řecké reflexe náboženství je to, že se značnou
měrou utvářela v podobě kritiky náboženství. Obzvláště iónští přírodní
filosofové, kteří působili v maloasijských řeckých osadách v 6. stol.
Př. Kristem, vtiskli diskusi o náboženství výrazně kritický ráz.
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Kritika náboženství není ale jednoznačný pojem a dnešní člověk si pod
ním může představit věci značně odlišné od myšlení

archaických

filosofů. Může jít o interní kritiku v rámci daného náboženství, tedy
jakousi

sebekritiku,

nebo i o kritiku

cizího náboženství

z pozice

vlastní víry.
U iónských přírodních filosofů šlo spíše o racionální reflexi vlastní
náboženské tradice. Přívlastek "božský" totiž nespojovali s tradičními
postavami řeckého vládnoucího pantheonu, ale vždy už s nějakým
konkrétním

filosofickým

výrazem,

prazáklad všeho, jakési archai,
Počátky - archai
časovým

určením.

kterým

se

snažili

postihnout

totožné s vládnoucím počátkem.

jsou trvale působícími principy, které nepodléhají
U

Thaleta

to

byl

hydór,

u Herakleita

Anaximandros tyto poznatky shrnul v počáteční princip zvaný

oheň.
apeiron,

což je to, co zde vládne, co j e něčím naprosto nepřehlédnutelným,
nepředstižitelným, avšak prostým pohledem neobsáhnutelným.
Zcela

specifický a ve své době nadčasový

filosof Xenofánes

se

homerským personifikacím božstev vysmívá a přichází s alegorickým
výkladem božstev. 3 4 Kritika náboženství neznamenala ani u Xenofána
a

dalších předsokratiků j e h o doby jednoznačné popření nebo odmítnutí

náboženskosti. Xenofánes dospěl k závěru, že existuje pouze jeden
Jediný

Bůh.

Kromě

kritiky

antropomorfismu

v náboženství

nám

Zanechal i vlastní představu o původu a podstatě tohoto Boha, o němž
říká, že má kulovitou podstatu, je celistvý v rozumu a v myšlení, je
věčný,
s

celý

vidí

a

slyší,

ale

nedýchá

a nemá

nic

společného

člověkem. Xenofánův Bůh je však z hlediska některých křesťanských

34

Zlomkypředsokratovských

myslitelů (přel. K. Svoboda). Praha: ČSAV 1962, s. 46.

Xenofanés: „Než lidé mysli o bozích, že rodí se, lidské že mají šaty a hlas i postavu lidskou" (B
14) „Aithiopové svým bohům nos tupý a černou pleť přiřkli, Thrákové svým oči modré a vlasy
dávají rusé" (B 16) „ K d y b y však voli a lvi a koně též dostali ruce anebo uměli kreslit i vyrábět
tak jako lidé, koně by podobni koňům a voli podobné volům kreslili podoby bohů a právě
těla jejich by robili, jako i sami postavu maji. " (B 15)
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taková

teologů (například Prof. Trtíka) totožný se „vším". „Tím
pokračuje

v linii pantheismu

poplatnému

Xenofánes jako první přišel

jeho

s myšlenkou,

Xenofánes

době"35.
že duše je dech.

Byl

skeptikem, který se bránil myšlence definitivního poznání, včetně
možnosti poznání bohů. Při formování jeho názoru sehrála velkou roli
empirie a srovnávání. Dá se říci, že byl jedním z prvních religionistů,
který stál na relativně nezávislé filosoficko-náboženské pozici. Podle
dochovaných údajů putoval téměř sedmdesát let po řeckých státech a
městech a nashromážděné údaje o náboženstvích zobecnil v skeptické
kritice více méně lidových náboženských představ.
Od časů Xenofána, prosazujícího již v 6. stol př. Kristem existenci
jediného Boha nepodobného lidem a lidským představám 36 , lze po celý
antický starověk a křesťanský středověk vystopovat ve vztahu k Bohu
určitou linii monologického myšlení, která božskou skutečnost a její
vztah ke světu koncipuje shora.
Již parmenidovský poměr mezi nevzniklým,
straně jedné a dějícím

se ne-Jsoucím

k myšlence odtrženosti božského

nezanikajícím

Jsoucím

na

na straně druhé nás přivádí

od ne-božského.

Tím je dán základ

nové formě filosofické teologie, která jako červená niť prochází
dějinami lidstva až k novověku. Jde o filosofickou teologii, která
předpokládá, že Bůh není součástí světa jím stvořeného. Vyvýšením
Boha a jeho oddělením od světa však nedochází ke ztrátě jistot,
nacházejících se uvnitř tohoto světa.
Hérakl eitos, ve snaze zacelit předěl mezi Bohem a světem, hovoří o
latentní platnosti božího řádu ve světě, čímž se přibližuje etickému
Patosu následující filosofické teologie sokratovsko-platónské 3 7 . Názor,
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Trtík, Z., Dějinně - filosofické pozadí teologie. Praha: ÚCN 1958, s. 10.
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Xenofánes: „Na témže místě stále on zůstává aniž se pohne,

nijak mu nesluší,

aby

snad

přecházel tam nebo onam. Beze vší námahy všechno on koná myšlenkou ducha." (B 25, B 26)
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že bohy stvořil člověk podle svého obrazu, zůstal typický i pro jiné
řecké filosofy a myslitele. Některé z nich přivedl až k otázce po
božství jako základu náboženství.
Prótagorás z Abdér (485 - 410 př. Kr.), významný státovědec a jeden
z prvních teoretiků demokracie vůbec, napsal známá slova: „O
nemohu vědět, ani že jsou,
abychom

bozích

ani že nejsou, mnohé věci totiž brání

to věděli, jak nejasnost

věcí, tak krátkost

tomu,

života. "38 Ve své

době se jednalo o poměrně odvážný názor, na který však Prótagorás
doplatil. Jeho spoluobčané nepochopili hloubku sdělení jeho spisu,
který spálili na hranici a Prótagoráse poslali do vyhnanství.
Sofistický filosof Prodikos z Keu (asi 470 př. Kr.) byl ve vysvětlení
podstaty

náboženství

racionalistickou
náboženství

důslednější

a

vytvořil

teorii

vzniku

náboženství.

v dávných

dobách

na

základě

tak

první

známou

Podle

něho

vzniklo

uctívání

objektů,

bez

kterých by život nemohl existovat. Bylo to Slunce, dávající světlo a
teplo, oheň, dávající teplo a chránící před zvěří, řeky, roznášející při
záplavách úrodnou půdu, země, plodící rostliny, lovná zvěř, dávající
Potravu. „Proto byl chléb vydáván za Démétru,
za Poseidona
Stoupenec

, oheň za Hefaista
kyrénské

školy

víno za Dionýsa,

voda

atd".39

Euhémeros

(3. - 2. stol. př. Kr.)

se

domníval, že božské postavy vznikaly na základě uctívání významných
jednotlivců, panovníků a vojevůdců, kteří zavedli svůj kult. Bohové
tak dostávali

zpětně lidskou podobu a lidské vlastnosti, což lze

Považovat za typický prvek antropomorfismu.
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s. 364.
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myslitelů

(přel. K. Svoboda). Praha: ČSAV 1962, s. 164. (B 5 ze

Řecký

svět

znal

též

„psychologizující"

přístupy

Demokritos hovořil o tom, že „náboženství
hrůzou nahánějícími

přírodními

povstala

k náboženství.
ze strachu

před

jevy. "4

Kritiás (460 - 403 př. Kr.) popsal svou teorii náboženství v tragédii
Sysifos.

Náboženství

je

podle

něho

ideologický

nástroj,

který

vynalezli moudří lidé k tomu, aby ovládali a na uzdě udrželi lidské
vášně a zachovali řád společnosti. Náboženské představy podle něho
vycházejí z prospěšnosti. Cílem je zrazovat lidstvo od zlých činů i
tehdy, když člověka nikdo nevidí, neboť je-li na veřejnosti, brání mu
v t o m zákony obce. Kritiás dále píše: „Zákony jim sice
aby zjevně

nepáchali

že vynalezl

lidem bázeň před bohy kterýs muž chytrý,

zlí strach

činy násilné,

než páchali je potají:

také tehdy, kdyby něco v tajnosti

tedy božstvo

zavedl

životem.

"41

Řecká

filosofie

a víru

se

ve

tu se zdá mi,

moudrý,

aby měli

buď činili neb myslili.

tu, že démon jest,

svých

zabraňovaly,

počátcích

jenž

vzkvétá

profilovala

na

Tak

věčným

kritice

náboženství, které se v té době již vyčerpalo. Lze zde vystopovat dvě
linie kritiky. Jedna se zabývá myšlenkou sociální
náboženství,

druhá

vychází

z pochybností

instrumentalizace

týkajících

se

možností

náboženského poznání.
Ačkoliv

v Řecku

Polonáboženských

stejně

jako

společnostech

v jiných

neexistovala

polyteistických
dogmatizace

a

určitých

náboženských hledisek, postojů a idejí, přesto byli nositelé těchto
myšlenek vystavování trestům.
Ačkoliv tyto první p o k u s y , t ý k a j í c í se k r i t i c k é h o r o z b o r u n á b o ž e n s t v í ,
mají spíše e x k l u z i v i s t i c k ý ráz, n e z ů s t a l y zcela bez v l i v u .
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4.2.2. P o č á t e k p o j a t ý p l a t ó n s k y
Kritika náboženského antropomorfismu popsaná v předchozí kapitole
vedla ke změnám ve vnímání náboženských příběhů, které se prosadily
především v okruhu platónské akademie. S nimi se vedle postupné
„logizace" mýticko-náboženského

projevu pojilo konečné

vítězství

alegorického výkladu nad tradičním pojetím homérského náboženství.
Platónův

Sokrates,

poučen

skepsí

sofistů,

kteří

zrelativizovali

možnosti filosofického poznání, přisuzuje božskou kvalitu především
„ideji

dobra".

Tato

idea

představuje

pravdu

bez

jakýchkoliv

přívlastků. Nelze o ní vést zdánlivě učený sofistikovaný rozhovor,
nýbrž ji lze pouze nahlédnout.
U platónského Sokrata j e zároveň patrná snaha přepracovávat tradiční
mýty a snažit se přeměnit náboženství ve filosofii. Avšak vzhledem k
tomu, že Sokrates zároveň ještě chápal filosofii jako službu múzám a
význam přikládal i věštění, nabízí se otázka, jestli sám nechápal svoji
vlastní filosofii poněkud nábožensky. Výrok "poznej sám sebe"

může

být jakýmsi pozdravem božstva směrovaným duchovně probuzenému
člověku, který shůry dostává podnět k vzestupu. Tento vzestup se má
realizovat rozvzpomínáním na dobu, kdy nesmrtelná duše člověka byla
ještě u svého Stvořitele. Snaha poznat sebe sama jako nevědomého,
Pojmenovat otázkou to, co neznám, a zachytit pravdu v nabízené
odpovědi, jsou základním principem tohoto sokratovsko-platónského
Pojetí.
Nauka řeckého filosofa Platóna byla původně též ovlivněna potřebou
vysvětlit svět z nějakého základního principu - arché,
s

jeho původním vyprávěním o bozích. Byla to jakási

který souvisel
„archailogia",

kte rou Platón postupem doby přepracoval v nauku o idejích. Tyto ideje
s

e mají nacházet mimo hmotný svět jako předobrazy jevů (jsoucen),

Projevujících se však sekundárně i v hmotném světě.
Přín osem platónsko-sokratovského pojetí filosofie byla též nauka o
nesmrtelné duši. Na rozdíl od pojetí předsokratovského se zde poprvé
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v y s k y t u j e p o j e t í transcedence
mikrokosmos,

je

pro

( p ř e s a h o v á n í ) . L i d s k á duše, p o j a t á j a k o

Platóna

vnitřním

světem,

v němž

jsou

b e z p r o s t ř e d n ě d o s t u p n é n e j p e v n ě j š í j i s t o t y , z a h a l e n é ve v n ě j š í m světě
s t í n o v ý m z d á n í m . Tyto j i s t o t y lidské duše m a j í samy o sobě b o ž s k o u
kvalitu, neboť jsou

nezávisle

na v n ě j š í m

světě p r o z á ř e n y

dobrem

v n í m a t e l n ý m p o u z e intuicí. Jistota m a t e r i á l n í h o světa a z a k o t v e n o s t v
něm

se

od

časů

Platóna

začíná

měnit

v jistotu

zakotvenou

v n e v i d i t e l n é m d u c h o v n í m světě idejí. P r a v d a j a k o a b s o l u t n í v ě d ě n í a
p r a v d a j a k o d o b r o tvoří j e d e n celek.
P o z n á n í světa idejí dále z a k l á d á m o ž n o s t s l e d o v a t s e s t u p n o u
Božského

(neviditelného)

světa

do

světa

hmotného

projekci

(viditelného).

H m o t n ý svět j e p o m í j i v ý , z a t í m c o B o ž s k á idea j e v ě č n á . P r o t o P l a t ó n
v díle

Sofista

vystupuje

gigantomachie,

proti

atomisticky

které charakterizuje jako

uvažujícím

„strašlivé".

účastníkům
Pro ně

totiž

z n a m e n a l o Bytí j e n o m to, co mohli v n í m a t v l a s t n í m i s m y s l y .
Ve s m y s l u p l a t ó n s k é nauky j e lidské tělo d o č a s n ý p ř í b y t e k n e s m r t e l n é
duše, která se po smrti těla navrací ke s v é m u b o ž s k é m u p ř e d o b r a z u .
N e n í - l i však duše hodna p o b ý v á n í v boží p ř í t o m n o s t i , opět s e s t o u p í na
zem a „ i n k a r n u j e s e " do j i n é h o těla. A v š a k i D e m o k r i t o v a a t o m i s t i k a
u s i l u j e o p ř e k o n á n í lidského b l o u d ě n í p o s t u p e m k celku. Též se snaží
Přivést

člověka

zpět

k prvnímu,

prvopočátečnímu,

neměnnému

( J e d n o m u ) a u m o ž ň u j e mu, aby se na t o m t o p r o c e s u účastnil. 4 2
D e m o k r i t o v i i P l a t ó n o v i j e s p o l e č n é to, že s y s t e m a t i c k y r o z v í j e j í učení
o p r a v é m Bytí. Je zde snaha p o z n á v a t v ě c i , které m a j í odhalit a v y d a t
své skryté s t r á n k y , své s t r u k t u r y a p r v k y . Alétheia

věcí, j e j i c h o d k r y t á

p o d o b a , na č l o v ě k a hluboce p ů s o b í a on díky ní o b j e v u j e svou h l u b š í
P o v a h u , kterou bylo dříve m o ž n o v y v o z o v a t j e n i n s t i n k t i v n ě . N a d r u h é
straně j e zde snaha poznat č l o v ě k a v c e l i s t v é p o d o b ě .
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Ke svému vrcholu dospěla antická filosofie v Aristetolově koncepci
Boha v podobě proton
Ve

dvanácté

kiún akinéton

kapitole

své

(nehybné první hýbající) 4 3 .

Metafyziky

vychází

Aristoteles

z

všeobecného popisu pohybu světa. Pohyb v j e h o pojetí nezahrnuje jen
změnu místa, ale i růstové a jiné transformace, včetně vzniku a zániku.
Jeho ontologickou dynamiku vysvětluje obecným principem přechodu
jsoucen od možného Bytí k Bytí skutečnému. Bůh je v tomto pojetí
pasivním

zdrojem

veškerého

pohybu,

sám je

čistou

skutečností,

dokonalou a věčnou, která všechna ostatní jsoucna, pohybující se za
účelem uskutečnění svých možností, přitahuje vzhůru k sobě. Bůh tak
nečiní zvenčí, ale je přítomen ve všem skutečném nebo má na všem
účast.
Završením

Aristotelova

filosoficko-teologického

nejspekulativnější pojem: noésis

noéseós.

rozvrhu

je

jeho

Božského myšlení nemůže

být hodno nic menšího, než myslet to nejdokonalejší - samo sebe. Zde
je patrná i návaznost na Anaxagoru, neboť Bůh je u něho vnímán j a k o
nús, tj. jako rozumný duchovní princip pronikající veškeré kosmické
dění.
Aristotelská metafyzika je způsobem sebeuskutečnění člověka j a k o
bytosti, která má logos.

Má schopnost a moc vyjadřovat skutečnost,

odhalovat jí a zahalovat. Dialog o míře tohoto odhalení nevede filosof
se skutečností samou, nýbrž s ostatními filosofy.
4.2.3. Počátek pojatý novoplatónsky

Tím, kdo řeckou filosofii výrazněji tvořivě domyslel a systematicky
rozvinul,

byl

Plótínos.

Svojí filosofickou koncepcí

navazoval

na

Platónský proud řecké filosofie. Na rozdíl od Platóna však nestaví
výlučnost Božského primárně na protikladu pomíjivého a věčného, ale
na diferenci jednoho a mnohého, kterou ve svém díle nastínil již
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Aristoteles. Rozrůzněnost věcí včetně světa idejí chápe jen jako
negativní stav, jako situaci vzájemného odcizení.
Celá skutečnost však podle Plótína touží po sjednocení s hen (Jedním),
které je sice ve všem, ale zároveň také nade vším. Bůh je skrytý, takže
se

mu

lze

neuchopitelné,

přiblížit

pouze

bezejmenné,

negativními

výrazy:

nevyslovitelné,

čímž iniciuje tzv. „negativní

teologii".

Plótínovo „Božské" je slovy těžko zachytitelné. Boží plnost přesahuje
podle něho možnosti lidského výrazu, proto lze pojem Boha definovat
pouze nepřímo. Božské je tedy „větší
větší než slovo a duch".44

než co je o něm řečeno,

(...)

Pod vl ivem platonismu chápe Plótínos Boha

jako plnost, přesahující možnosti lidského výrazu.
Tam, kde má křesťanský novoplatonismus „Boha", má předkřesťanský
platonismus „Jedno". Mezi Jedním (Bohem) a světem vykonstruoval
Plótínos
z Jednoho

složitou

škálu několika

(Boha).

Tyto

desítek

„zplozeniny"

„zplozenin"
(aióny),

emanujících
reprezentující

kvalitativně a hierarchicky odstupňované úrovně Bytí, jsou

někdy

nazývány světy. Duše jako kosmická síla zprostředkovává vyvěrání
těchto světů z Jednoho (Božského), a poté i jejich ústup zpět.
Aby se toto Jedno uskutečnilo jako Duch (nús), muselo ze sebe vydat
Jiné (heteron) jako svůj protiklad. Ačkoliv z Boha všechno pochází, je
tak veliký, že sám

se k ničemu

z toho nevztahuje. Přitom

však

umožňuje člověku, aby se s ním ve své duši extatickým nazíráním
spojil a získal tím tolik potřebný „Božský odstup" od bídy světa.
Uč ení o emanaci mnohého z Jednoho (Božského) smiřuje polytheismus
s monotheismem. Tato spirituální motivace filosofické teologie sílí
v pozdním platonismu a následně se začíná projevovat i v gnózi.
Novoplatónská filosofie je tedy službou světu, zprostředkovávající
návrat k jeho Božskému počátku. Tělesný svět je podřízen Logu, který
v

zniká ze setkání nús a psýché.

44

Logos jakožto syn největšího božstva

Plótínos, Enneady. Praha: Bohuslav Hendrych 1938. s. 18. (V, 3,14.)
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nús má lidem vyjevit tajemství, že v sobě mají ukrytou božskou jiskru
a že mohou nastoupit cestu od pozemskosti k vyšší duchovnosti. 45
4.3. Filosofická a l e g o r i z a c e náboženského pojetí světa —
shrnutí
Ke značnému rozšíření a shrnutí toho, co již naznačili iónští přírodní
filosofové, dochází v helénské epoše za časů říše Alexandra Velikého.
Toto

období

přineslo

s náboženstvími,

do té

zejména
doby

přímý

známými

zkušenostní

pouze

z nejasných

kontakt
ság a

zkreslujících vyprávění. Zároveň jde o období posledního velkého
vzestupu antické kultury.
Řečtí

mudrcové

byli

bezprostředně

konfrontováni

s kulturní

a

náboženskou mnohostí, která je stavěla před otázky jak vzniku a šíření
náboženství, jež se nyní jevily v novém světle, tak před dříve neznámé
problémy plurality a jednoty náboženských principů.
Byla

oživena

myšlenka

kulturně-náboženské

již

plurality,

dříve

naznačených

principů

stoické

která vedla později k axiomu

tzv.

Universálního přirozeného náboženství. Z filosofického hlediska je
stoický

postoj

k náboženství,

jež

bylo

součástí

jejich

fyziky,

ztotožnitelný s monismem. Utvářející princip celku světa je jen jeden
a

je božský. Božstvo tvoří z látky kosmos. A jestli lidé nazývají toto

Božstvo Logos, Bůh, Rozum, Zeus nebo Jedno, je úplně jedno.
Řecká filosofie však neměla jinou volbu než filosofovat o předmětu
(počátku) mimo onen předmět (počátek). Její tázání bylo totožné
s

tázáním po původu a bytostném určení všeho, co existuje. Tento

myšlenkový proud, který se odklonil od pověrečných náboženských
Představ, dospěl k učení o celku a logu. Herakleitův logos

neustále

°bnovuje celek tím, že k zaslepenému názoru člověka jako subjektu
dává obrysy a meze.
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5. F I L O S O F I E VE S L U Ž B Á C H K Ř E S Ť A N S K É T E O L O G I E
Středověká

náboženská

filosofie

(filosofické teologie) je

typem

filosofie, kde je náboženství chápáno jako služba Bohu nebo bohům.
Není to záležitost pouze středověku, kdy dominovala katolická církev,
která filosofii vtěsnala do područí katolické teologie. Tento typ
filosofie procházel několika stoletími, v určitých etapách nabíral na
síle, jindy zase ztrácel na vlivu.
O filosofické teologii můžeme hovořit již v časech Augustina, kdy
křesťanství hlavního proudu, reprezentované všeobecnou (katolickou)
církví, nemělo ještě ve vztahu k myšlenkové platformě pozdní antiky
převahu. V prvních třech stoletích se takový typ filosofie vymezuje
hl avně

vůči

gnosi.

Augustin

se

snaží

dokázat,

že

křesťanské

náboženství je v právu ve vztahu k atheismu (nevíra v jednoho Boha),
což

mělo

být

prokázáno

filosofickými

Filosofickými argumenty měla

důkazy

Boží

existence.

být i prokázána pravost křesťanského

náboženství.
Křesťanský

středověk

mimokřesťanských

neměl

velký

náboženských

zájem

tradic,

uchovávat

jak

těch

poznatky
starších

-

předkřesťanských, tak v té době současných. S cizími náboženstvími
byl patrně spojován i strach z vlivu možných herezí, které by mohly
vývoj křesťanství strhnout jiným směrem, než bylo z hlediska tehdejší
dogmatiky žádoucí.
Když si k ř e s ť a n s t v í p o č á t k e m s t ř e d o v ě k u v y d o b y l o své
postavení,

vynaložila

odstranění

všech

monopolu

bránit.

římskokatolická

překážek,
Římský

které

by

dominantní

církev

veškeré

mohly

uplatňování

katolicismus

se

v

té

úsilí

době

na

jejího
stal

n e j d o m i n a n t n ě j š í m p r v k e m e v r o p s k é k u l t u r y , který p ř e v z a l p a t r o n á t i
kontrolu nad v e š k e r o u v z d ě l a n o s t í .

Prot ože

z hlediska

náboženství

ve

katolické

srovnání

nebylo nutné uchovávat

dogmatiky

neobstojí

předkřesťanská

s křesťanstvím

(pravým

náboženstvím),

jejich tradice a památky. Toto jednání
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odůvodnil

katolicismus

Obrana křesťanství
evropských

i

sebe-identifikací

s evropskou

kulturou.

měla být podle této teze zároveň i obranou

hodnot,

proto

i

odstraňování

stop

nekřesťanských

náboženství bylo jakýmsi „očišťováním" a upevňováním
kultury.

Expanze

náboženských

křesťanského

kultur,

náboženství

motivovaná

domnělou

do

evropské

mimoevropských

převahou

křesťanské

kultury, měla za cíl povznést „zaostalá" etnika jinověrců na kulturní
úroveň Evropanů.
5.1. K ř e s ť a n s k á i n t e r p r e t a c e novoplatónského počátku
Spirituální étos platónského myšlení přijali křesťané hlavního proudu
z pragmatické nutnosti, nikoliv proto, že by toto učení chápali jako
obohacující prvek své víry. Prvek novoplatonismu, který s pojetím
prvních

křesťanů jeruzalémské

„žido-křesťanské"

obce neměl

nic

společného, se do křesťanství dostává až mnoho let po Ježíšově smrti
ve významných centrech římské říše. Děje se tak ve snaze smířit učení
této nové židovské sekty s filosofickým a myšlenkovým
římských

patricijů

akceptovatelným

té

doby.

Ve

snaze

učinit

chápáním
křesťanství

a vyhnout se pronásledování ze strany římských

úřadů byla zde patrná snaha prvních křesťanů nalézt vztyčné body
mezi

jejich

novoplatónské
s

vírou

a

„Jedno"

„římským"
(nús)

novoplatonismem.

ztotožněno s Bohem

Proto

Otcem a

Kristem - Božím Synem, inkarnovaným do lidského těla

je
logos

Ježíše

z Nazaretu.
Rozdíl mezi novoplatonismem
nejvíce

patrný

mstitucionalizovaná

v

díle

a křesťanským novoplatonismem je
Augustinově,

kterého

církev prohlásila za svatého. Zatímco

pozdější
Platón,

Patrně ovlivněný tradicí starší řecké náboženské tradice, připisuje
božské kvality nejen ideji dobra, ale i kosmickému Demiurgovi46

a

Polyteistické pluralitě bohů, odmítá Augustin jakýkoliv polyteismus.
46

Platón. Timaios; Kriíias. Praha: OIKOYMENH 2003, s. 36.
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Zatímco Platón a na něho navazující novoplatonici

chápou

Boha

(Jedno) pouze jako vysvětlující instanci, stává se pro Augustina Bůh
instancí naprosto prvořadou. Podle Augustina je nešťastný člověk ten,
který zná přírodní zákonitosti, ale nezná Boha. Šťastný je naopak ten,
kdo tyto zákonitosti nezná, ale Boha ano. 47
K

poznání

Boha

může

člověk

podle

Augustina

dospět

spíše

sebepoznáním než nalezením Boha ve vnějším světě. Augustin chce
jakožto správný křesťan uctívat jediného Boha a vztah duše k pravdě
pojímá specificky křesťansky jako důsledek odpouštěcí Boží milosti.
Jeho veritas je totožná s charitas.
nejvíc summa

Bůh byl dle Augustina tím, co je

esentia".

Novoplatonismus předpokládá, že vše Bohem stvořené se podílí na
idejích vzniklých

a trvajících v jeho duchu. Avšak Augustin, ač sám

ovlivněn novoplatonismem, se myšlenkám sjednocení s Bohem brání,
neboť si uvědomuje ideologické nebezpečí záměny Boha s nejhlubším
lidským Já.
Jeho teologie představuje jak přijetí lidské nezměnitelné konečnosti,
tak přijetí Boží nekonečnosti v jejich vzájemném vztahu. Je zde
Položen základ dialogické koncepce ve vztahu k Bohu, která bude
akcentovat rozumovou složku člověka a ze které později vyplyne
Pokus o vytvoření tzv. Božích důkazů.
2 dalších

křesťanských

z novoplatonismu,

byl

filosofů,
Dionýsos

který

Areopagita.

myšlenkově
Podle

vycházel

něho je

Bůh

Příčinou bytí, která však sama není příčinou v pravém slova smyslu,
neboť se nachází nad veškerým bytím. Dionýsovo pojetí teologie je
„negativní",

neboť

Bůh

se

vymyká

veškerému

poznání

nevyslovitelný. Dionýsova teologie je zároveň „teologií

a

je

přebytku"

(všemocný, vševědoucí, všudypřítomný), která na základě extatického
Vystoupení ze sebe a ze všeho, má jedince přivést k přímému kontaktu

47

Poláková, J„ Dialog s Bohem a filosofie. Rychnov nad Kněžnou: Ježek 1999, str. 43.
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s Nevyslovitelným, které je uctíváno ve vlastním mlčení jedince, a se
kterým se má jedinec v konečné fázi sjednotit.
Ačkoliv se Dionýsos snaží ve svých textech odvolávat na některá
místa písma, činí tak teprve dodatečně, aby ukázal, že jeho filosofie
není v rozporu s biblickým Zjevením. Jeho filosofický přístup k Bohu,
nezávislý a přesto nekonfliktní ve vztahu k víře, je vyjádřen tím, že
nedegraduje

filosofickou

teologii

v nástroj

pouhého

přirozeného

rozumu, jak to dělá většina středověkých i novověkých

myslitelů.

Dionýsovo překročení hranic rozumu v úžasu extatického

umlknutí

před

Jedním je

možné proto,

že jeho

filosofická teologie

není

ochuzena o nad-rozumovou komponentu, která zajišťuje její kontakt
s transcendentální

skutečností. Pro Dionýsovu filosofickou teologii

není oporou ani „jistota světa", ani „jistota rozumového já", nýbrž
přímá teologická zkušenost, která obě tyto „jistoty" překračuje.
Překladatel Dionýsa do latiny Jan Scotus Eurigena (1270 -

1308),

téměř dokonalý znalec Aristotela a středověkých teologických tezí, se
profiloval jako jeho pokračovatel. V jeho díle je též znát určitý vliv
novoplatonismu,

i

když

jeho

pojetí

je

poplatné

době,

která

upřednostňovala teologii před filosofií. Káravě hovoří o těch, kteří
filosofii a teologii příliš spojují. Nalézáme u něho výrok, že určitá
věta může být z filosofického hlediska pravdivá a z teologického
nepravdivá. Ve filosofii vidí vedlejší podpůrný prostředek, který má
křesťanskou nauku chránit a podporovat. Je přesvědčen o tom, že
fil osofie na rozdíl od teologie není schopna jakkoliv Boha definovat.
Bůh je podle Eurigeny nade vším, co je o něm vyřčeno.
Kromě Eurigeny jsou Dionýsovým novoplatonismem
Bernard

z Clairvaux

a Bonaventura. Na rozdíl

ovlivněni

od Eurigeny

též
více

Propracovávají stupňovitou cestu kontemplativního rozjímání o Bohu.
Tato forma novoplatonismu je však zcela přizpůsobena

středověké

spiritualitě, která se vzdává metafyzických spekulací ve prospěch
reflexe mystické zkušenosti. Těžištěm jejich filosofické teologie je

63

systematizace lidského umlkání v pokoře před Bohem, nikoli pouhý
odborný

popis

Boží

nevyslovitelnosti.

Pokud

však

tematizují

skutečnost Boha, činí tak z pozic vyhrazených věroučné teologii (ve
smyslu nauky o Boží Trojici).
Vzhledem

k tomu,

že

Scotus

Eurigena,

Bernard

Bonaventura stáli na pozicích silně teologických,
svoji

kritiku

na

obsah

scholastických

z Clarvaux

a

nesoustřeďovali

(z dnešního

pohledu

spekulativních) tezí, nýbrž na filosofickou metodu, kterou tyto teze
měly být dokazovány. To však vedlo k rozhodujícímu obratu ve
filosofii, který se projevil až po smrti těchto filosofujícíh teologů,
kteří možná nepřímo dali podnět k pozdějšímu oddělení filosofie od
teologie. Od objektů myšlení přesunuli pozornost pouze na formy a
metody myšlení, čímž filosofické poznání zploštili.
Stanou-li se vědecké důkazy (z hlediska filosofie) důležitými samy o
sobě, vymaňují se ze

scholastické podřízenosti katolicismu. Pozdní

scholastika předznamenala dobu, kdy filosofie dospěla do fáze,

kdy

bylo nutné se od Říma emancipovat.
5.2. Otázky Božích důkazů
Pro raný středověk je typická snaha dospět pomocí racionální úvahy
k Božím důkazům. Již Augustin, ústřední osobnost tohoto období,
vzešlá

z podhoubí

antického

myšlení,

zanechává

pod

vlivem

křesťanské zvěsti hledání antického počátku a snaží se tento počátek
interpretovat

výlučně

křesťansky.

Pro Augustina je

počátkem

a

zároveň podstatou všech podstat křesťanský Bůh, ke kterému se snaží
dospět všemi racionálními prostředky.
V jeho snažení pokračují další vrcholně scholastičtí

následovníci,

Anselm z Canterbury a Tomáš Akvinský. Každý z nich při popisu
Poměru Boží podstaty k Boží existenci (důkazu Boha) volí různé
Pořadí.
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Anselm z Canterbury vychází prioritně z podstaty, neboť ve svém
„ Proslogion"

definuje nejdříve pojem Boha a pak teprve vyvozuje

důkaz Boží existence. V

Sumě

teologické

Tomáše Akvinského se

nejprve klade otázka, zda Bůh je, přičemž se předpokládá kladná
odpověď. Teprve poté se Akvinský ptá, jakým způsobem Bůh je, nebo
r
48
spiše jakým způsobem Bůh není.
Filosoficky vycházel Akvinský

z Aristotela. Ačkoliv

Aristotelova

filosofie nepřipouští myšlenku Boha jako osoby, nýbrž jen Boha jako
nejvyššího,

živého,

myslícího

Jsoucna,

ovlivnila

celou

linii

myšlenkových výroků středověku. Katolický teolog Tomáš Akvinský
připouští, že pravda křesťanské víry překračuje schopnost lidského
rozumu.

Je

však

přesvědčen,

že

Bůh je

poznatelný

přirozeným

rozumem, který přistupuje k Bohu pevně opřen o nezpochybněné
jistoty světa a o myšlenkové postupy, které z těchto jistot vyplývají.
Zatímco „učení víry" ve smyslu křesťanského pojetí se zabývá nejprve
Bohem a poté stvořením, chce jít Akvinský opačnou cestou. Stvořený
svět je pro něho i přes hodnotovou
křesťanstvím,
Akvinský

základem

jistoty.

ambivalenci,

Z těchto

zdůrazňovanou

východisek

koncipuje

(druhá kvestie prvního dílu Sumy teologické) metodou

filosofických důkazů

svých

„pět

cest" k Bohu. Jejich

společným

jmenovatelem je postup od zjevného dění světa k j e h o nezjevené
Božské příčině. Bůh je podle Akvinského prvotní hybatel, „ Tedy je
nutné

dojít

k nějakému

nikoho pohybováno,

prvnímu

pohybujícímu,

které

by nebylo

od

a jím všichni rozumějí Boha. "49

Akv inský zde sice nepíše, že tento prvotní hybatel, Bůh, je sám
nehybný, avšak mlčky to předpokládá, neboť se domnívá, že by Bůh
mohl mít sám pohyb v sobě a přitom ze sebe. „Ale
Pohybováno,

jest pohybováno

od jiného.

vše,

co

"50

48

Akvinský, T., O stvořeni: výběr otázek z Teologické sumy. Praha: Krystal OP 2008, s. 33.

49

Tamtéž, s. 34.

50

Tamtéž, s. 34.
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jest

Aristotelova teorie ontologického pohybu v prvních dvou cestách je
obohacena v dalších třech kategoriemi možného a nutného, myšlenkou
hierarchie jsoucen a ideou cílovosti. V kontextu toho nemůže být Bůh
ničím jiným, než vysvětlující funkcí kosmického řádu. Avšak ani
Akvinský, reprezentant náboženské filosofie, jehož učení mohlo svojí
„avantgardností" v jeho době vyvolávat rozpaky, se dost dobře nemohl
vymanit

z mantinelů

tehdejší

katolické

dogmatiky,

což

mělo

za

následek, že jeho „důkazy" a „jistoty" jsou dnes již neudržitelné.
Avšak myšlenkový posun týkající se „přirozeného rozumu" byl patrný
po smrti Akvinského ještě v pozdním středověku.
Duns Scotus je v oblasti tématu Božích důkazů mnohem skeptičtější,
dokonce prohlašuje, že metafyzika není v první řadě filosofickou
teologií, ale spíše tázání po bytí či nekonečném jsoucnu. Bůh v jeho
pojetí je bytostí absolutně svobodnou, pro níž je vše možné a která
není spoutána žádnou nutností. U Dunse je zdůrazněna ve srovnání
s Akvinským daleko více úloha nadpřirozeného poznání Boha. Pojem
Boha, který je vytvořen člověkem v rámci stvoření, musí být pouze
nedokonalý.
Celý

středověk

byl

ovlivněn

kategoriemi

filosoficko-teologického

způsobu myšlení Augustina a jeho nástupců. Avšak silná vazba na
dominantní křesťanskou víru neumožňovala plně rozvinout původní
nezávislé pojetí filosofického přístupu k Bohu. To je pravděpodobně i
důvod,

proč

filosofický

dialog

o

Bohu

v rámci

středověkých

mantinelů, stanovených institucionalizovanou církví, téměř umlká a
proč otázky Boží podstaty a Božích důkazů na dlouhou dobu nikdo
neotvírá. Oživit otázky Boží podstaty a řádu světa si troufá na prahu
novověku teprve Descartes.

5.3. Otázka Božství Ježíše z Nazaretu.
Té ma Ježíše z Nazaretu a mýtus o Kristu bychom neměli ponechat
pouze věřícím křesťanům, teologům a jinak nábožensky
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laděných

vykladačům. „Historický Ježíš není zakladatelem
jejím předpokladem

křesťanské

víry,

je

"51.

Teologické bádání nemůže být samo o sobě svobodné, pokud je pod
vlivem nějaké náboženské pozice. Svobodným bádáním může

být

pouze takové bádání, které přistupuje k určitému problému, záhadě
nebo k určité otázce bez omezení jakéhokoli předběžného očekávání.
„Věda může být vědou, když ten, kdo ji provozuje,
studiem

svého předmětu

doveden

ke zcela jinému

může být

samotným

výsledku,

než

byl

v

předpoklad,

se kterým k tématu přistupoval.

"

I když bude křesťanský teolog v rámci svého „vědeckého" bádání
biblických textů aplikovat historicko-kritickou metodu, narazí dříve
nebo později na ideový rámec, který nebude moci překročit, pokud
bude

chtíti

i nadále

zůstat

křesťanem.

Ideově

nepřekročitelným

rámcem křesťanů hlavního proudu je víra, že Ježíš je součástí Božské
Trojice, že je tedy sám Bohem neboli Božskou hypostází,

projevující

se v přirozenosti lidské a v přirozenosti Božské, že založil všeobecnou
církev, vstal z mrtvých a byl Otcem vyvýšen.
Božství

Ježíše je však problematizováno

kapitole Janova evangelia stojí: „Nechceme

i v Bibli,

kde v desáté

Tě kamenovat

pro

dobrý

skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. " Ježíš jim
»Ve vašem zákoně je přece psáno:
Bůh ty, jichž

'Řekl jsem jste

Bohové'.

řekl:
Jestliže

se týká toto slovo, nazval Bohy, - a Písmo musí platit - jak

můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám,
protože jsem řekl: Jsem Boží syn?"53 Z toho by vyplynulo, že na „Božství"
neparticipuje pouze Ježíš, ale i všichni ostatní lidé.
Tuto teorii podporuje i kniha Genesis, kde stojí: „A Bůh řekl
člověka podle

našeho

obrazu,

učiníme

k naší podobě. "54 Je-li člověk stvořen

51

Funda, O. A . , Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Karolinum 2007, s. 20.

52

Tamtéž, s. 25.

53

Bible. Ekumenický překlad, (Jan 10,31 - 36). Praha: Česká biblická společnost 2002

54

Bible. Ekumenický překlad, (Gn 1,26). Praha: Česká biblická společnost 2002
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k Božímu obrazu, měl by mít účast i na Boží podstatě. Z toho by
plynulo, že nejenom Ježíše z Nazaretu, ale i každého jiného člověka
by se dalo považovat za sebevyjádření Boží podstaty. Například podle
židovské tradice není člověk jenom sochou uplácanou z hlíny, ale má i
ducha, který je nesmrtelný, protože má svůj stálý původ v Bohu.
Zajímavé v této souvislosti je, že ani nauka o „Svaté Trojici" není
obsažena v křesťanské Bibli. Do křesťanství je vkomponována pod
vlivem novoplatonismu a pod vlivem některých interpretací Aristotela,
který učinil předěl mezi Bohem a člověkem.
Z hlediska platónské nauky o idejích by se dalo předpokládat, že
každý obraz nějaké věci nebo bytosti se duchovně podílí na věci nebo
bytosti samé. Z toho důvodu bylo patrně Izraeli zakázáno zobrazení
Boha hned druhým přikázáním z Desatera: „Neuděláš si žádnou
nebo jakékoliv

zpodobení

rytinu

žádné věci, která je nahoře na nebesích

nebo

dole na zemi nebo ve vodě pod zemí: neboť já Věčný, tvůj Bůh
žárlivý

jsem

Bůh...55

K B oží podstatě by měla patřit i láska, která vede ke sdílení.
Ježíš byl vzkříšen jako prvotina

z těch, co zesnuli"

„Avšak

(1K 15,20). Když

mluvíme o prvotině úrody, je jasné, že zbývající úroda má stejnou
Podstatu jako její prvotina. Z toho by též plynulo, že je-li Ježíš
Božím synem, pak i my lidé jsme božími syny a dcerami. „Těm pak,
kteří ho přijali
nenarodili,

a věří v jeho jméno,

jen jako

dal moc stát se božími dětmi. Ti se

se rodí lidé, jako

děti pozemských

otců,

nýbrž

narodili se z Boha" (J 1,12-13).
Tento text, i když je kanonizovaný, se musí jevit jako rozporný
v

poměru k pozdější římskokatolické tradici. Z té implicitně vyplývá,

Že běžný člověk není na rozdíl od Ježíše z Nazaretu Božské podstaty.
Ježíš však byl označován i titulem Syna Člověka, což byl v jeho době
titul židovské apokalyptiky, která označuje božskou bytost. Ta má

55

Bible. Ekumenický překlad, (Ex 20,4). Praha: Česká biblická společnost 2002
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sestoupit z nebe a nastolit věk božího panování a boží spravedlnosti.
V představách

židovské

apokalyptiky

nemá

být

Syn

Člověka

výslednicí mesiášské politické akce, ale Božího zásahu z nebes.
Titulem Mesiáš byl Ježíš ztotožněn se základní postavou „zachránce",
která však byla v židovských dějinách již mnohokrát aktualizována a
různě transformována, nejvíce v dobách nesvobody a ohrožení. Slovo
Mesiáš je

odvozeno

od Mojžíše

(z vody

vytaženého,

avšak

také

vytahujícího), který vyvedl Izrael z Egypta přes vodu (Rudé moře).
Moše-Mojžíš-Mesiáš je

tedy

zachránce,

který

vyvádí

do

bezpečí

z nesvobody.
V židovstvu

jsou

však

doloženy

i

pokusy

identifikovat Mesiáše

politicky s tím či oním povstalcem proti Římanům, například s Judou
Makabejským nebo s Bar Kochbou.
Kromě

politického

apokalyptický

mesiášství

proud

existoval

očekávající

brzký

v rámci
konec

židovstva
věků

i

spjatý

s nepolitickým Mesiášem. Tento proud inspiroval později křesťanství,
v rámci něhož se dodnes čas od času vzedme vlna
očekávání.

Titul

Mesiáš,

překládán jako Christos

ale

již

odpolitizovaný,

chiliastických
je

do

řečtiny

(Kristus).

Na základě důkladných religionistických studií musí novodobý badatel
Bible rezignovat na otázku, zda Ježíš z Nazaretu byl Synem Božím či
nikoliv. „S velkou jistotou
Vykupitel,

se dá říci, že Ježíš tituly

Syn Boží neužíval,

Z evangelií

Marka

Spasitel,

neznal"56.

ano, že je

a Matouše,

Kyrios,

dvou

nejstarších

evangelií,

žádné

synovství Boží nevyplývá. Jako Syn Boží byl Ježíš zpopularizován až
evangeliem
Ježíšových
Augusta,

podle
kvalit

kde

Lukáše,
patrně

stojí:

„Tady

jehož

inspiroval
leží

pisatel

se

náhrobkem

Oktaviánus

při

vyzdvihování

císaře

Augustus,

Oktaviána
syn

boží,

spasitel". 5 7 Pisatel Lukášova evangelia chtěli patrně říci, že nikoliv
56

Funda, O. A, Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Karolinum 2007, s. 102.

57

Grundmann, W., Das Evangelium nach Lukas. Berlin: Evangelische Verlaganstalt 1963, s. 76.
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bývalý pozemský vládce Augustus je Syn Boží, Vykupitel a Spasitel,
nýbrž že tyto tituly patří tomu, jehož
Ježíši

království je z jiného světa -

zvanému Kristus. Z výše uvedeného plyne dobové pozadí, na

němž toto evangelium vznikalo.
Helénská

vrstva

(osvíceného).
výjimečnosti,

evropské

tradice

učinila

„Stále nové interpretace
v důsledku

čehož

Ježíše Božím synem a v pozdějším

vyznala

z Ježíše později

tohoto mýtu mu přidávaly
pozdější

Bohem.

křesťanská

dogmatotvorném

CO

vtěleným

Krista

procesu
m

na

tradice
dokonce

t

Tezi Ježíšova Božství však již většina Evropanů

dnešní doby pod vlivem sekulárního humanismu a positivismu nesdílí.

58
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Funda, O. A., Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Karolinum 2007, s. 12.
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6. F I L O S O F I C K Á K R I T I K A P Ř E D V Ě D E C K É H O M Y Š L E N Í
6.1. Jistota rozumu
Středověká jistota vnějšího a vnitřního světa se začíná na prahu
novověku hroutit. Renesanční myšlenky lidské emancipace mají za
následek, že neměnné jistoty vnitřního a vnějšího světa ustupují do
pozadí. Věda se začíná vymaňovat s područí filosofie, do popředí
začínají pronikat jistoty rozumového já. Struktury lidského myšlení
jsou promítnuty do oblasti absolutna, kde se mají stát novým garantem
sebejistoty člověka.
Novověk, který již nevychází ze středověké jistoty Boha, usiluje o
poznání základu světa prostřednictvím lidského rozumu. Rozumové
poznání nemá již jít deduktivně shůry a odvozovat svět od existence
Boha, nýbrž chce volit cestu zcela opačnou - od člověka k Bohu. Od
poloviny 19. století se projevuje tendence chápat náboženské projevy
více filosoficky. Ani křesťanství nemá být ušetřeno přeměně ve
filosofii.
Descartes usiluje o nezpochybnitelný základ poznání. Matematika,
přírodověda a na nich založená a metafyzika jsou u Descarta po prvé
pochopeny jako

vědy

nábožensky,

mravně,

politicky

a

sociálně

neutrální. Učení arabizujících scholastiků o dvojí pravdě, filosofické a
teologické, a učení

Galileovo, že oblast vědy je nezávislá na církvi,

bylo přímým základem pro vznik empirické vědy.
Východiskem

novověké

filosofie

se

stala

problematika

subjekt-

objektového vnímání a poznání, že jsme jako lidé svobodní, o všem
můžeme pochybovat a teprve pak objevíme dílčí základ. Na základě
těchto poznatků se mění i poměr k Bohu, který začíná být na rozdíl od
středověku
myšlen

zpřístupňován

jako

dokonalé

ctižádostivé
a

zároveň

myslícího člověka.
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lidské

nekonečné

racionalitě.
pozadí

Bůh

je

racionálně

V této fázi vývoje lidského myšlení je Bůh pořád ještě garantem
jasného

a

zřetelného

poznání.

Dokonce

i

Descartova

myslící

subjektivita v sobě nachází vrozenou ideu Boha jako potvrzení své
sebejistoty vůči světu i vůči tomu, co je v této subjektivitě konečné a
nedokonalé.
Vstupní branou do novověké filosofie se však stalo
sum".

„Cogito,

ergo

Tímto heslem zároveň Descartes učinil přítrž lehkomyslnému

pochybování
přesvědčení

antických

skeptiků.

Otázkou

„ m y s l í m a tedy jsem"

však

je jedinou

je,

jestli

absolutní

jeho

jistotou.

Descartovi současníci ukazovali na nebezpečí tohoto učení a tvrdili, že
víra v Boha v tomto pojetí je jen odvozená z jistoty vlastní existence.
Kromě jistoty vlastní existence však potřeboval Descartes ještě jistotu
něčeho

většího

-

jistotu

jsoucnosti

Boží.

Boha

však

vnímá

nepersonifikovaně jako ideu nekonečné a nestvořené substance.
Na

tuto

myšlenku

navazuje

Spinoza,

který

od Descarta

přebírá

myšlenku nekonečna, s jejíž pomocí Boha pevně svazuje se světem.
Spinoza byl kulturně ovlivněn judaismem, proto byl oproštěn
schématu

subjekt-objektového

vnímání

typického

pro

od

křesťanské

filosofy, což ho vedlo k myšlenkám blízkým pantheismu. Jeho Bůh je
absolutně nekonečná substance, mimo kterou už vlastně nic dalšího
neexistuje. Tento „Deus sive natura"

(Bůh neboli příroda) již není

Stvořitelem ale pouhou imanentní příčinou či vnitřní nutností světa,
jehož je zároveň i součástí.
Ačkoliv

přiblížení

Boha

lidské

racionalitě

bylo

vedeno

snahou

vydobýt filosofii nezávislost na křesťanské víře, zůstával Boží důkaz u
Descarta, Spinosy a Leibnize nepostradatelným prostředkem vědění 59 .
Racionalismus první fáze stále ještě předpokládal, že jenom pokud je
Bůh, může si být člověk jist pravdou.

59

Schaeffler, R„ Filosofie náboženstvu Praha. Academia 2003, s. 58.
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Avšak postupně se epistemiologický poměr víry a rozumu důsledně
obrací směrem k rozumu, což mělo za následek, že se rozum stal
dokonce

i explicitním

měřítkem

tvrzení. Z toho vyplynul

pravdivosti

i názor, který

všech

křesťanských

předpokládal,

že jsou-li

výhrady rozumu proti nějakému článku víry neřešitelné, bude nutné
tento článek víry považovat za nepravdivý (Leibniz).
Optimismem rodícího se racionalismu je vysvětlen vztah Boha jako
jednoduché původní substance ke světu. Nebylo již třeba zjevné víry,
aby člověk poznal, že existuje jedinečný princip všech věcí, dokonale
dobrý a moudrý.
6.2. Zpochybnění Božích důkazů
Podle Kanta je racionalismus tvůrcem logiky, který si své zákony
vytváří tak, jak Bůh stvořil svět, tj. k obrazu svému. Avšak ve vztahu
k praktickému vztahu k Bohu provedl Kant na bázi rozumové úvahy
hlubinou

filosofickou reflexi. Prvním krokem jeho

myšlenkového

obratu je kritická sebereflexe teoretického rozumu.
Kant na rozdíl od Akvinského poprvé v dějinách filosofie rezignoval
na možnost podat důkaz boží existence filosofickými prostředky. Od té
doby

lze

důkaz

boží

existence

prezentovat

pouze

prostředky

teologickými. Příčinou filosofického vyvrácení božích důkazů byla
důsledně kladená otázka týkající se mezí a možností rozumu a z toho
plynoucích zkušeností.
Určitou osobní odpověď týkající se možností filosofických důkazů
boží existence dal už Tomáš Akvinský, když na konci života nezval
své

dílo

„prázdnou

slámou".

Při

závěrečné

rekapitulaci

myšlenek zjistil, že se o své teze nemůže zcela opřít.

svých
Zatímco

Akvinského se skepse ohledně možností filosofické teologie zmocnila
až na konci života, Kant tuto otázku otevřel na vrcholu svých sil a to
mnohem

razantněji.

Dospěl

k závěru,
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že

na

základě

pouhých

teoretických principů užívání rozumu se nikdy nelze dopracovat k boží
blízkosti."
Teoretická metafyzika se do této doby pohybuje ve věčném kruhu
dvouznačností a rozporů. Kantovo řešení problému se opírá o morální
zkušenosti „praktického
sobě"
zároveň

přesně

rozumu".

rozpoznává

meze

Kant svým rozpracováním „věci o
lidského

rozumového

poznání

osvobozuje Boha od lidských supra-naturálních

a

představ.

Zároveň tím osvobozuje i filosofii z područí křesťanství.
Jeho Kritika

praktického

rozumu

je věnována problému jednání a

podmínkám mravnosti. Metafyzika přestává být vědou, zůstává jí však
ještě role jakéhosi kritického arbitra rozumu. Svobodná vůle vychází z
daného mravního

zákona nepodmíněného

Bohem

a vloženého

do

každého jedince zvlášť. Tento zákon předpokládá i ohled k druhé
bytosti.

Rozpoznáním

povinnosti
kategorický

slučitelnosti

(nad-empirické
mravní

svobody

heteronomie

imperativ

(lidské

určené

pozvednutý

autonomie)

Bohem)
nad

a

vzniká
jakýkoliv

antropocentrismus.
Mimo kontext morálního života nelze Boha podle Kanta poznat. Bůh je
u něho pojatý jako ideál „čistého

rozumu",

který musí mít člověk

neustále před očima, má-li naplnit svou nejvlastnější identitu a své
výsostné poslání poznat celek světa. Mostem mezi rozumným Já a
Bohem se tak stává nikoliv teoretické odůvodňování, ale reflektovaná
podřízenost

vůle

morálnímu

účelu

absolutního

řádu.

Podmínkou

takového poznání je však morální jednání. V případě Kantovy metody
hovoříme o transcendentálním idealismu. Tím se otevírá nová etapa
fil osoficky pojaté teologie, předznamenávající nezávislost na teologii
reprezentované církevními kruhy.
Stále více se zároveň začíná prosazovat logicko-deduktivní

metoda

poznání. Podle ní nemá filosof nic měnit na pozitivním vědění, nýbrž
má odvozovat poznatky pouze z logiky, nikoliv z uměle vytvořených
důkazů Boha. Proto vnímá pokantovská doba Boha spíše jako garanta
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mravního řádu. Nejde zde již o Boha postižitelného rozumem, nýbrž o
zvláštní substanci rozumem nepostižitelnou, což má za následek, že
Bůh

začíná

být

nepřímo

vyřazován

z rámců vědy

a začíná

být

odsunován pouze do sféry náboženství. Věda si již nenárokuje dělit se
o Boha s náboženstvím.
6.3. Bůh j a k o duch
Od dob německého romantismu je vztah mezi člověkem a Bohem
vyjadřován jako podíl

každého jednotlivce na Božím

absolutním

vědění. Filosofové hegelovského ražení oživují Plotínovu myšlenku,
která

předpokládá,

charakteristice

že

řád

z božské

světa

vychází

ve

své

která

je

zprostředkována

pra-jednoty,

mnohostní

pohybem ducha z Jednoho.
Avšak pod vlivem křesťanského prostředí měli hegelovci zpočátku
ještě

tendence

smiřovat

novoplatónské

pojetí

Ducha

a

Boha

s křesťanstvím. Je-li Bůh ve své podstatě Duch, vztahuje-li se k sobě
skrze toho, kdo je vůči němu jiný (Syn), může se zároveň navenek
přiblížit

i konečnému

pohybem

Ducha

člověku.

(Svatého),

Tento

který

pohyb

si proti

je

zprostředkován

sobě klade jako

protiklad to, co je ve vztahu k němu "jiné" (hmotu). Na tomto

svůj
Jiném"

se duch realizuje tím, že opětovně přichází sám k sobě.
Skutečnost, že se Bůh zjevil konečnému člověku

prostřednictvím

Ježíše z Nazaretu, měla sice prokázat přednostní postavení křesťanství
před jinými
sestoupení

náboženskými
Boha

do

hmoty

tradicemi. Na druhé straně však
lidského

těla

znamenalo

toto

završení

a

Vyvrcholení veškerého náboženského snažení, ze kterého plynulo i
Překonání náboženské epochy lidstva, křesťanství nevyjímaje.
Křesťanství jako nejvyspělejší a nejdokonalejší náboženství, stojící na
Průsečíku všech náboženství předešlých, se podle pojetí německého
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idealismu stává dovršitelem náboženského věku, který bude od této
chvíle nahrazen věkem ryze filosofickým. 6 0
V Kristu se abstraktní náboženský vztah k Bohu stává konkrétním.
Smrt Ježíše z Nazaretu je smrtí Boha, který v určitém

okamžiku

(ukřižování na Golgotě) přestává být přítomný ve světě, což doposud
bylo podmínkou

toho, aby mohl být zjevný jako Duch.

Protože

Ježíšova smrt byla předpokladem „vylití" Ducha, je Bůh od svého
„vylití" přítomný pouze ve své obci křesťanů.
Podle Hegelova mínění má filosofie tentýž tematický obsah jako
křesťanské náboženství, ve filosofii je však uchopen
formou,

nikoli

pouhou

představou,

ale

„pojmem"".

dokonalejší
Tím

získává

filosofie nad náboženstvím zásadní převahu jako rozum nad vírou.
Jednota Boha s absolutnem, která mohla být vnímána jako „
se prostřednictvím

Ježíše

mění v jednotu

obecnina",

Boho-člověka, 6 1

čili v

„bezprostřední jednotlivinu".
U Hegela je Bůh chápán jako absolutní Duch. Duch je to, co je nejen
kantovské o sobě, ale i to, co je v sobě. Absolutnost Boží znamená
syntézu
Absolutno,

všech

kladných

i záporných

predikátů.

které vytváří samo sebe, zvnějšňuje

ví samo o sobě.

Hegelův

Bůh je

se, nazírá se v jiném

a

Znamená syntézu nejobecnějších protikladů: mezi

subjektem a objektem, myšlením a bytím, podstatou a jevem, identitou
a ne-identitou. Tato poslední, nejdůležitější fáze sebe-tvorné aktivity
Boha je podle Hegela zprostředkována filosofií.
Se spekulativní dokonalostí završuje Hegel novověké hledání Boha
v myšlení sebejistého rozumového Já. Hegel určuje lidské

vědění

explicitně jako konečné vědomí toho Boha, který je podstatou tohoto
vědění.
Klíčovou kategorií pro Hegela je pojem,
skutečností a

který je v jeho filosofii živou

zdrojem všeho, co je měřítkem pravdivosti. Vzhledem
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k tomu,

že

logická

určení

vůbec

mohou

být

nahlédnuta

metafyzické definice Boha, tak je i Hegelův Bůh absolutní

jako

ideou.

Hegelova totální syntéza byla tak přesvědčivá, že i nesouhlas s ní se u
některých myslitelů nemohl projevit jinak, než „negativní závislostí"
na ní. Hegelovské ztotožnění pojmu se skutečností mělo za následek
uchopení pojmu Boha do lidských rukou. Znamenalo to také vyvození
závěru,

že

znemožníme

přestaneme-li
mu jeho

milovat

vlastní

Boha

či

„myslet

sebe-uskutečnění.

o

Bohu",

Zde jsou

kořeny

novodobého atheismu 19. století, kdy se Bůh se pod vlivem rozvoje
lidského rozumu a ega stává postradatelným.
6.4. B ů h se z t r á c í
Německá idealistická filosofie došla prostřednictvím bývalého teologa
Feuerbacha ještě dále. Došla k závěru, že Bůh je jakousi metaforou
společného Ducha lidského rodu. Aby člověk poznal sám sebe, musí
svou podstatu učinit svým předmětem, a tato zpředmětněná podstata
vůči člověku vystupuje jako Bůh. „ Veškerá
vědomí

závaznosti

neuvědomující

a

poslušnosti

službou

individua

vůči
své

služba

Bohu
vlastní

je

Bohu,
sebe

lidské

veškeré
sama

si

podstatě.

"62

Vzhledem k tomu, že vědění o Bohu je věděním člověka o sobě, o své
vlastní podstatě, nazývá Feuerbach svůj ateismus „antropo-teismem".
Pojem představy i existence Boha se stává zbytečným a odcizujícím.
Lidské a Božské může být čím dál tím více stavěno proti sobě.
V lidských představách Boha vyvstává v nitru člověka velké bohatství,
které bez potřebné dávky spirituálnosti zůstává skryto. Je-li

však

náboženský člověk přiveden filosofickou kritikou k vědomí sebe sama,
stávají se metafory „Bůh" a „Duch" postradatelnými, až nakonec úplně
mizí.
I přes

skutečnost,

že křesťanskému

náboženství

bylo

německými

Realisty přiznáno přednostní postavení před ostatními náboženstvími,
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Feuerbach, L„ Podstata křesťanství. Praha: SNPL 1954, s. 17.

77

nemohlo podle Hegela
filosofie,

zatímco

dospět k přiměřenému

filosofie

bez

sebe-porozumění

křesťanství

k přirozenému

bez
sebe-

porozumění dospět mohla.

Boží sebe-vědomí, které ví „sebe sama" v lidském vědění, je pouze
nejzazší

formulací

stále

se

opakujícího

motivu

sebe-ztotožnění

lidského myšlení s nejvyšším stupněm Božího Bytí. Prokážeme-li jeho
zbytečnost, rozhodli jsme o jeho osudu.
Tato myšlenková linie měla ještě v devatenáctém století za následek
jak Nietzscheho zvolání „Bůh je

mrtev,

Marxovu deklaraci, že „náboženství

je

my jsme
opium

ho zabili",

lidstva".

tak

Myšlenky

Marxe a Nietzscheho vzešly z novověkého postulátu absolutizované
lidské sebejistoty, která nakonec zjistila, že se bez vztahu k Bohu
obejde. Marx, který z myšlenkového podhoubí německých
vzešel,

zakomponoval

do

svého

myšlenkového

pojetí

idealistů

neutěšenou

sociální politiku doby, na jejímž pozadí požadoval vzdát se „iluzí o
své

situaci".

Byl

přesvědčen,

že

nábožensky

uvažující

lidé

se

filosofickému osvícení budou bránit tak dlouho, dokud budou na
základě reálné ubohosti svých životních podmínek od náboženství
zro

potřebovat útěchu.
Na

Marxovu

tezi,

že

náboženství

vždy

a znovu

bude

vyrůstat

z neuspokojivých lidských potřeb a lidské bídy, navazuje Ernst Bloch,
který

se však

náboženství

na rozdíl

od Marxe

nesměřuje jen

domnívá,

k odstranění

že útěcha

v rámci

ekonomicko-sociální

bídy.

Vede i k požadavku nového světa, který má v sobě každé náboženství
zakódováno.

Podle

Blocha

tvoří

jádro

náboženských

představ

požadavek, aby starý svět zanikl a na jeho místo nastoupil svět nový 64 .
Požadavek

zániku

starého

světa

nemusí

podle

něho

koexistovat

s uctíváním Boha, který se „zkompromitoval tím, že tento svět stvořil.
To by znamenalo, že princip, který tento svět stvořil, nemusí být
63
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totožný se světem samotným. Naděje na nový svět má být nadřazená
světu stvořenému Bohem 65 . Exodus z celkové struktury tohoto světa
symbolicky anticipovaný jako odchod Izraele z Egypta, musí být proto
podle Blocha dovršen jako exodus z jakéhokoli vztahu k jakémukoli
Bohu.
Náboženství, které „samo sobě" dobře rozumí, si připravuje své
sebepřekonání. Každé náboženství se zároveň snaží naplnění této vize
odsunout. Přitom se čím dál tím více institucionalizuje a s nárokem na
majetnictví pravdy, tajemství a autority je původní idea postupně
nahrazována církevní institucí.
6.5. N i e t z s c h e h o mrtvý Bůh
0 tom, že náboženství (křesťanství) připravuje své sebe-zničení, věděl
1

Nietzsche,

který

byl

přesvědčen,

že

hledání

věčných

transcendentálních pravd nevyhnutelně vede k vědě a k následnému
osudovému

průzkumu

Nietzscheho

„své

lidské

vlastní"

dílo

a

metafyziky.
zároveň

Bůh

je

lidské

podle

šílenství.

Jeho koncepce identity lidského vědění o Bohu a božského sebevědomí dokázaly, že člověk je díky svému rozumu „Bůh".
Křesťanství již nebude schopno obhájit svá metafyzická témata, na
jejichž

základě

odvozovalo

svůj původ

a existenci,

zastaralými

scholasticko-dogmatickými výrazovými prostředky. Proto má být dříve
nebo později smeteno nezávislou pozitivistickou vědou. Nutno však na
tomto místě poznamenat, že Nietzsche se zároveň domníval, že své
sebe-překonání

si připravuje kromě náboženství

i na jeho

místo

nastoupivší věda (empirická), která bude též považována za jakousi
formu náboženství. Z toho plynulo, že by se „západní
smířit s tím, že křesťanské

hodnoty již nejsou věrohodné

kdo v ně věří, je buďto neupřímný

či neautentický.

Evropa
a

"66
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měla

kdokoliv,

Podle Nietzscheho je křesťanství nejzhoubnějším úsekem zvláštního
způsobu myšlení, které bylo započato již Sokratem. Nietzsche nevěřil
v sokratovské
Nevěřil

ani

materiální

pojetí

nesmrtelné

v platónskou
svět

je

duše

a pojetí

filosofii dvou

nedokonalým

světů,

odleskem

absolutní
která

pravdy.

tvrdila,

dokonalého

že

světa

transcendentálního. Tato nauka o vyšších, transcendentálních pravdách
se poté smísila s křesťanstvím a křesťanské hodnoty nadále ovlivnily i
filosofii osvícenskou.
Nietzsche byl odpůrcem jakékoliv metafyziky, nejenom křesťanské.
Byl skeptický i ke karteziánskému pojetí vědy a matematiky, stejně
tak jako ke Kantově existenci „jiného", „noumenálního světa", kterého
naše smysly nikdy dosáhnout nemohou.
Zatímco němečtí idealisté ještě nechávali křesťanskému náboženství
v rámci jejich myšlenkových systémů čestné místo, ačkoliv opatrně
připouštěli jeho sebepřekonání, Nietzsche si v této oblasti
servítky a na křesťanství nenechal jedinou niť suchou.
křesťanství

jedinou

zkažeností,

jediným

velkým

dosti jedovatého,
jedinou

velkou

tajného,

nesmrtelnou

kletbou,

jedinou

instinktem

pomsty,

velikou
jemuž

podzemního,

poskvrnou

dosti
a 67
lidstva. "

„Nazývám
nejvnitřnější

není

malého

nebral

prostředku

- nazývám

je

Nietzsche se dále domníval, že jsme se stali slabými díky morálce
odvozené z křesťanství, kterou považoval za degradovanou,

neboť

křesťanství vzniklo mezi porobenými lidmi, z nichž mnozí byli otroci.
Křesťtanství
reflektuje.

tyto
Pro

politické

Nietzscheho

a

sociální

jsou

okolnosti

všechny

lidské,

nevyhnutelně
křesťanstvím

ovlivněné hodnoty, jen reflexí nějakého mocenského sporu, výsledek
toho, kdy jedna skupina chce vnutit své vlastní hodnoty jiným. To se
později projevilo v dobách

67
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výbojů, kdy

vnucováním

evropských,

přesněji

řečeno

křesťanských

hodnot,

docházelo

k zotročování neevropského obyvatelstva.
Křesťanské hodnoty jsou podle Nietzscheho hodnotami otrockými již
od samého vzniku křesťanství, neboť se zrodily v atmosféře zášti a
útlaku, a proto jsou výsledkem projekce nepřátelství. Otroci jsou
schopni sublimovat svoje hodnoty impotentního vzteku vytvořením
nového druhu etiky, která zdůrazňuje lidskost, svědomí a asketismus,
svobodnou vůli a vinu. Křesťanství je morálkou stáda, které přitahuje
a produkuje pesimistické a bázlivé lidi. Je to zhoubný hodnotový
systém, jelikož stojí v cestě vývoji a konečnému stvoření nového a
nadřazeného druhu lidské bytosti. Podle Nietzscheho na křesťanství
nic mystického není, neboť se domnívá, že jde o ideologii jako každou
jinou, která se zakládá na sebezapření. Podporuje víru v potlačení
instinktu

a maří kreativní energie. „Jako morální

zabedněné

statické

a konformní

společnosti,

které

kód

produkuje

tlumí potenciál

a

úspěch. "68
Nietzsche byl prvním filosofem, který již v 19. století rozpoznal, co
pro tehdejší Evropu znamená „být moderní". Usuzoval, že se víra
v křesťanské hodnoty po devatenácti stoletích schyluje ke konci, což
znamená, že lidské životy již nebudou mít cíl či smysl. Nietzsche
stejně jako jeho velký vzor Schopenauer patřil mezi myslitele, kteří
věřili, že ani Boha ani samotný svět nelze vysvětlit rozumem, nýbrž
skutečnou

podstatu

všeho

lze pochopit jen

citem,

vůlí,

intuicí,

eventuálně neracionální, nerozumovou vírou.
Nietzsche pod vlivem Schopenauera kritizuje racionálně smýšlejícího
Hegela

a jeho

logicistní

idealismus.

Schopenauer

se

myšlenkově

navrátil ke Kantovi, spolu s nímž souhlasil, že svět je jen pouhou naší
představou o světě. Tato představa stojí na bázi vztahu
(člověka) a objektu (věc o sobě).

Robinson, D„ Nietzsche a postmodernismus.

Praha : Triton 2000, s. 34.
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subjektu

Nietzsche, podobně j a k o Schopenauer

kladl akcent na subjekt. Na

rozdíl od Kanta však z děl Nietzscheho a Schopenauera plyne, že věc o
sobě

není

nepoznatelná

a nepochopitelná,

nýbrž je poznatelná

a

uchopitelná pomocí vůle k životu, která působí nejen v nás, ale i mimo
nás v dění celého světa.
Dobové

myšlenkové

hodnoty

a postupy

Nietzsche

považoval

za

metafyziku bez základů a věřil, že se budeme muset se ctí postavit
sebezničující skutečnosti. Svým myšlením předběhl dobu a sto let. Po
své

smrti

se stal

aktuálnějším

než v době, ve které

žil. Z j e h o

myšlenek lze vystopovat předzvěst postmodernismu.
6.6. Pokus o oživení Boha prostřednictvím filosofie dialogu
Novověké myšlení, zvané někdy hegelianismus, chápalo a mělo za
následek uskutečnění Hegelovy filosofie cestou překonání náboženství
a revoluční změny státní a společenské skutečnosti. Mělo však za
následek odcizení člověka, který se bez konkrétní podoby

Božské

bytosti zatím pořád ještě nebyl schopen obejít.
Jako reakce na hegelianismus a positivismus 19. století a snad i z
obavy

před

domnělým

kulturním

upadajícího náboženství,

úpadkem,

spjatým

se několik náboženských

s

trendem

filosofů nechce

smířit se skutečností, že by Bůh přestal v rámci Evropské kulturní
tradice

hrát

(filosofující

důležitou

roli.

teologové)

Proto

snaží

v

se

tito

rámci

náboženští
nově

se

filosofové
konstituující

společnosti průmyslového věku najít pro Boha „nové uplatnění". Je to
snaha, která nestojí na pozici církve, nýbrž je to soukromá iniciativa
několika filosofujících katolíků, kteří se snaží najít novou platformu,
v jejímž

rámci

by

Bůh

mohl

v podmínkách

industrializované

společnosti i nadále působit.
Nejdříve je však nutné již téměř mrtvého Boha oživit. Tím oživovacím
prostředkem
představitelem

má
je

být

filosofie

rakouský

dialogu,

jejímž

filosofující katolík

82

nejznámějším

Ferdinand

Ebner

(1882-193 1).

Jeho

filosofie

se

částečně

překrývá

s existencionalismem. Ve filosofií obvyklý, spekulativně tematizovaný
vztah Boha k celku světa je v Ebnerově pojetí dialogické filosofie
konfrontován

s bezprostředním

vztahem

Boha

k lidským

osobám.

Ebner je přesvědčen, že teprve ve vztahu Boha a člověka se svět
začíná jevit ve své hlubší pravdě. Toto „jiné" se projevuje v osobnosti
druhého člověka, v „Ty". Ebnerovým nejzazším a neuchopitelným
horizontem je osobně pojatý Bůh. Člověk je tímto „Ty" neustále
oslovován, čímž je nucen k odpovědi, respektive odpovědnosti, takže
jeho

existence je

neustálým

dialogem.

Ebnerova

koncepce

není

odpovědí na minulost „Já", ale je projevem osamělosti „Já".
Jeho

pojetí

ve

vztahu

monologičnosti,
netroufala

která

vstupovat

k Bohu

nahrazuje

si v posvátné
do

tradici

hrůze před

jakéhokoli

nereflektované

tím

dialogu.

„nejvyšším"

Nereflektovanou

monologičnost dřívější teologické tradice chápal Ebner jako projev
obecných antropologických dispozic. Domníval se, že člověk prožívá
celek světa ve smyslovém uchopení jako kouli, jejímž středem je on
sám. Hovoří i o geniálním metafyzikovi, který sní ve své ideji kosmu
o nekonečnosti

a totalitě veškerého bytí, která je uzavřena

sama

v sobě. 69
Starší typy filosofií chtěly za každou cenu „vymačkat" z lidského
rozumu důkazy Boží existence. Podle Ebnera však není v aktuálním
vztahu

mezi Bohem

předpokládá,

že

a člověkem

všechny,

potřeba

takzvané

žádného

důkazy

Boha,

důkazu.
ignorují

Ebner
Boží

přítomnost. Právě tak neosobní Bůh, myšlený mimo vztah k člověku,
je pouhou obdobou přírody. Vztah k Bohu je podle Ebnera pro člověka
konstitutivní, zatímco izolace od něho, provázená

antropomorfním

věděním o Bohu, je stavem lidského úpadku.

69
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6.7. Konec m e t a f y z i k y
V předešlé kapitole jsme nastínili Ebnerovu ignoraci metafyziky a z ní
plynoucí potřebu Božího důkazu.
Podobně jako Ebner odmítá metafyziku i Heidegger, motivy odmítnutí
obou myslitelů jsou však zcela opačné. Ebner, topící se v bezbřehé
metafyzické spekulací, nepotřebuje Boží důkazy, poněvadž o existenci
svého personifikovaného Boha nepochybuje. Heidegger se Božími
důkazy nezabývá z důvodů nemožnosti jejich definice. Předpokládá,
že nelze polemizovat o předmětu metafyziky, do které patří i Bůh,
když člověk není schopen správně položit ani otázku týkající se jeho
vlastního Bytí.
Zatímco Ebner viděl smysl lidského života v komunikaci s osobním,
personifikovaným, byť institucionalizovaným Bohem, Heidegger se
domnívá, že „...otázka

po smyslu bytí nejenom není vyřízena,

ba ani

dostatečně

nýbrž

upadla

položena,

v zapomenutí.

při

Řecká ontologie

všem

zájmu

o metafyziku

a její dějiny, jež skrze rozmanité

a okliky dodnes určují pojmový

aparát filosofie,

jsou dokladem

že pobyt sobě samému a bytí vůbec rozumí"...
ontologie propadá

a že „...takto

tradici, jež ji nechává poklesnout

a pouhý materiál k novému zpracování"

fikce

na

toho,
vyrostlá

samozřejmost

.

Středověká scholastika umístila sekundární před primární tím, že se
nejdříve zabývala

spekulativně vytvořeným

obrazem Boha

a pak

teprve člověkem (da sein) a světem, ve kterém se člověk nacházel.
Heidegger byl přesvědčen,
základních

že „...v rámci

dogmatického

přebírání

řeckých pojetí bytí zde bylo ještě mnohé, co vedlo dál a co

°

71

zůstalo

pouze

proto

zanedbána. Z toho Heidegger vyvodil názor, že „ Vykořeněná

řecká ontologie

naznačeno"

.

Jednoznačná otázka po „bytí" zůstala

se ve středověku

stává pevnou
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učební

látkou,

jejíž

systematika

je vším jiným

než skloubením

tradovaných

částí v jedinou

stavbu".11
Z tohoto důvodu vyzývá Heidegger k destrukci tradovaného schématu
antické ontologie, přičemž jako východisko mu bude sloužit otázka po
Bytí. Heideggerovo pojetí Bytí má pro filosofii epochální význam,
neboť rehabilituje člověka a dává mu důstojnější postavení nejen ve
vztahu k již přežitému metafyzickému pojmu Bůh, ale dává mu i
novou dimenzi ve vztahu k newtonovsky pojatému vesmíru.
6.8. F i l o s o f i c k á k r i t i k a p ř e d v ě d e c k é h o m y š l e n í - s h r n u t í
Ačkoliv

za

hraniční

mezník

mezi

středověkem

a novověkem

je

považováno objevení Ameriky, z filosofického hlediska by se přechod
mezi těmito věky dal definovat j a k o nástup rozumu a subjektivizace
člověka. Ta s sebou nese i jeho autonomii člověka ve vztahu k vyšším
celkům. Člověk se v podobě Leonardova Modulora začal

postupně

stává středobodem vesmíru, kde postupně začíná nahrazovat i Boha Stvořitele.
Je tomu tak proto, že osvícenství vzešlé z renesance dává vyniknout
lidem, kteří píší ústavy, nastolují nové pořádky a vymaňují člověka ze
strnulých náboženských představ. Vzdělanci se začínají odklánět od
školometských církevních nauk a místo k scholastice se hlásí k odkazu
takových myslitelů, jakými byli Herakleitos nebo Xenofánes. Netrvá
dlouho a osvícenství

dostihne

bohy

a odhalí je nikoliv

už j a k o

samozřejmé danosti, nýbrž j a k o něco, na co se lze ptát. Čím více
náboženství té doby ztrácí na samozřejmosti, tím více je bráno jako
projev kulturní tradice.
Avšak až Hegelovou filosofií nastupuje určitá prvotní forma ateismu,
která je založena na tezi, že Boží sebe-vědomí, které ví sebe v lidském
vědění, je pouze poslední formulací neustále se opakujícího motivu
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sebe-ztotožnění lidského myšlení s nejvyšším, sebe si uvědomujícím
stupněm Božího bytí (Spinoza, Fichte, Scheling aj.).
Z této diskutabilní premisy novověku lze proto legitimně

vyvodit

závěr, že přestaneme-li milovat, nebo alespoň „myslet Boha", jsme
zároveň

s to

znemožnit

mu jeho

vlastní

sebe-uskuteěnění.

Tato

myšlenka je založena na novověkém postulátu absolutizované lidské
sebejistoty, která v další fázi vývoje (ve 20. století) zjistí, že se bez
vztahu

k Bohu,

který

je

v novověkých

koncepcích

filosofie jen

prostředkem, docela dobře obejde.
Hegel, který je dovršitelem novověkého vědění o Bohu, určuje lidské
vědění jako „konečné

vědomí

tohoto

Boha,

který je jeho

(tohoto

72

vědění) podstatou".

Dokonce i modernímu ateismu 20. století může

dát filosofie náboženství za pravdu v tom, že „Bůh", odkázaný na
člověka a jeho filosofii, není Bůh.
Pod vlivem osvícenství a z něho vzešlého positivismu, který se zabývá
pouze tím, co lze měřit a vážit, umlká stále více řeč o Bohu. V tomto
umlkání však není obsažen pouze prvek rezignace, který se stal
důvodem rozsáhlého nahrazení náboženské filosofie fenomenologií
náboženské zkušenosti. Právě fenomenologie náboženské zkušenosti
provádí díky Heideggerovi destrukci korpusu nejen antické, ale i
středověké ontologie.
Prostřednictvím filosofie náboženství a fenomenologie, se filosofie
systematicky vzdává přímé tematizace Boha. Tuto skutečnost nemohou
příliš spasit ani existencionální projevy Ebnerovy filosofie dialogu,
která sice přežila až do dnešních dnů, avšak pouze v okrajové podobě.
Filosofie sama o sobě je cenná v tom, že byla a je na rozdíl od
středověké teologie schopna kritické sebereflexe. Díky této sebereflexi
nezůstane

žádný

z momentálně

platných

názorů

trvalý.

Neustále

dochází a bude docházet k exodu z relativně omezeného stavu aktuálně
73
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platných tezí. Přesto je třeba vyzdvihnout myšlenku Rádlovu, kterou
s nadšením

cituje Patočka:

neboť úspěch Galileův
být vystavěn

,,Zavrhnout

šmahem

v technice jest zřejmý,

na dedukcích

pouhého

rozumu,

konstrukce

nelze,

ale život morální

nemůže

na schématech,

jasné logice. "
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na

pouhé

7. L I N G V I S T I C K Á A N A L Ý Z A „ M E T A F Y Z I C K É H O "
JAZYKA
Kromě sporných filosofických témat, určených k diskusi, se dalším
velkým problémem, kterým se filosofie zabývá již od dob antiky, je
jazyk a relevance jeho vyjadřování. Problematika definovaných pojmů
nebyla dodnes jednoznačně vyřešena.
Již křesťané, ovlivnění antikou, se potýkali s problémem přesného
vymezení pojmů Boha a Božský. Vzhledem k tomu, že je tento pojem
neuchopitelný, bylo třeba jej vymezovat negativně, tj. co Bůh
nebo se uchýlit k výrazům znamenajícím přebytek (hyperoché):
dobrý,

víc než moudrý,

víc než jsoucí,

není,

víc než

víc než živý. Kromě toho se

náboženský jazyk hemžil metafyzickými, nesnadno definovatelnými
pojmy,

„zázračivostí"

a

byl

plný

nadpozemských

mocností

(evangelium podle Matouše).
Již před nástupem positivismu zpochybnil náboženský jazyk Kant,
který došel k přesvědčení, že otázky metafyziky nemohou být po
staletí rozřešeny, neboť rozum je dialektický, vytváří rozpory a sám
sebe mate. Ideje jsou hraničními pojmy, které rozum sám před sebe
klade a staví si je jako anticipaci. 75
Cílem rozumu je podle Kanta uspořádaný celek (svět), jednota vědomí
(duše), veškerost všeho, co se dá pomocí predikátů pochopit (Bůh).
Rozum předjímá cíle a konstituuje předměty. Problém metafyziky
spočívá v tom, že úkol, který

si rozum

stanovil,

byl

definován

domnělými předměty, které rozum nalézá bez vlastního přičinění. Kant
předpokládá,

že

transcendentální

kromě

transcendentální

reflexe forem názoru,

logiky

hovoří

o

existuje

ještě

transcendentální

estetice.
Na Kanta navazující positivismus dospěl k závěru, že otázka po
předmětech, nacházejících se mimo jazykově strukturovaný vztah, je
75
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z hlediska lingvistiky nesmyslná. Jazykové znaky a kombinace se
k něčemu

vztahují

a

něco

oznamují.

Z hlediska

argumentace

pozitivistické filosofie je otázka po podstatě věcí transformována do
postupu, jímž může být vyjasněn obsah slov a pojmů.

7.1. Pozitivistická kritika náboženského jazyka
Lingvistika jako disciplína založená na exaktnosti je vůči filosofii i
náboženství nekompromisní. Náboženské nauky narážely na problém,
že se jejich předmět zkoumání nacházel mimo jazykově jednoznačně
strukturovaný vztah. Díky tomu zůstávají těžko uchopitelné otázky
metafyziky a Boha po staletí nerozhodnuty, z čehož vyplynula skepse
a vyvstala otázka týkající se smysluplnosti obsahu metafyziky.
Nerozhodnuté
metafyzického

spory

na toto

téma

nevznikají

proto,

že

partneři

dialogu tvrdí něco rozdílného, či hovoří každý o něčem

jiném. Tím, že účastníci těchto diskusí operují se zdánlivými a
fiktivními předměty, neříkají v podstatě nic a mnohdy toto zdání ani
nepostřehnou.
Analýza jazyka

má ukázat, že „věty formulované

jazyce jsou strukturně
mohou poskytovat

nezpůsobilé

v

metafyzickém

něco říci, čímž jsou bezpředmětné

jen zdání smysluplnosti.

a

"76

Bůh se liší od všeho, co můžeme zakusit, myslet i postihnout slovy. I
predikáty

vztahující

se k Bohu

mají jiný

význam

v náboženském

kontextu a jiný v kontextu nenáboženském.
Tvrzení, že Bůh nás miluje, neříká, že Bůh k nám chová city v lidském
slova smyslu, nebo že náš vztah je veden ve vztazích podobným těm,
které by se daly očekávat v dimenzi lidské dobroty. Příznivci každého
náboženství formulují určitá tvrzení a předpokládají, že Bůh vykonal
určité skutky, které jsou oslavovány bohoslužbou. Přitom zároveň
předpokládají, že tato tvrzení jsou smysluplná, že o něčem relevantním
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vypovídají, a že tudíž nejsou

pouhými

tvrzeními

o zdánlivých

předmětech.
Následující slova R. Schaflera však vyjadřují názor, že náboženský
jazyk

není

schopen

(náboženství).

smysluplně

Schaeffler tím

vypovídat

zároveň

tvrzení,

věty jsou

nepravdivé,

a (c) že tvrzení náboženského

platné

smysluplná

neudržitelné.

způsobilé

tvrzení

k tomu,

- a) že pro

- nutně

aby

byly

jazyka

předmětu
udržitelnost

která si činí nárok na pravdivost,

smysluplné

pro

svém

zpochybňuje

náboženství vůbec. „Z trojího předpokladu
jsou podstatná

o

náboženství
(b) že pouze

pravdivé

nesplňují

vyplývá,

nebo

podmínky

že náboženství

je

"11

Právě srovnáváním nesrovnatelného a přiřazováním lidských vlastností
Bohu vznikají v náboženském jazyce lingvistické prohřešky,

které

náboženský jazyk připravují o pozitivistickou věcnost a smysl. Tradice
positivismu vrhá na náboženský jazyk stín podezření, že je strukturně
neschopný

o

něčem

vypovídat.

Je

však

otázkou,

proč

tato

„nesmyslnost" náboženského jazyka zůstala lidstvu tak dlouho skryta.
Tato otázka nabízí tři ambivalentní odpovědi:
a) buď náboženský jazyk svedl svou strukturou lidské myšlení a
náboženská tvrzení jsou nesmyslná
b) náboženská tvrzení nesmyslná nejsou, jen ztratila v průběhu užívání
smysl, který se vývojem posunul jinam
c) náboženská tvrzení nesmyslná nejsou. Pouze ti, kteří tvrdí opak,
nechápou „hlubší smysl" náboženských výpovědí.
„Předpoklad,
podstatná,
věřilo,

že tvrzení
vystavil

že boží

zkušenosti

s nárokem

na pravdu

tedy náboženství
skutky

a zázraky

kritice
(za

pro

náboženství

positivistů.78

zrakem)

jsou

Dříve se
na

identifikovatelné. Když toto začala náboženská

vyvracet, řekli věřící: „tak jsme to nemysleli".
77
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J

jsou

nemysleli"

však postupně kousek po kousku zbavovali věřící

své

původní tvrzení obsahu. Touto formulací dali zároveň najevo, že je
kritika

nevěřících

přesvědčení,
připomínek

Každé,

být

za

krok

byť

krokem

původně

skálopevné

množstvím

kritických

usmrceno.

Lingvistický
obratu,

může

nezasáhla.

rozbor

který

náboženského

jazyka

zpochybněním

představuje

náboženského

určitý

jazyka

bod

zároveň

zpochybňuje náboženství samotné.

7.2. Neproporční vyjádření náboženského jazyka
Argumenty

jazykové

náboženská

tvrzení

množství

takových

analýzy

jsou

sice

podle

nesmyslná,

„nesmyslných"

pozitivistů

avšak

dokazují,

vzhledem

jazykových

k velkému

vyjádření

podezření, že se pozitivistická kritika neorientuje podle
kritérií.

V této

souvislosti

Schaeffler

často

že

vzniklo

správných

upozorňuje

na

Wittgensteinovo tvrzení, že tak časté opakování chyby ve vyjádřeních
náboženského jazyka se zdá být nepravděpodobné. Z toho plyne, že
spíše než o chybu jde o to, že zde ve skutečnosti o žádné tvrzení
nejde. „A protože
jazykové

se tvrzení

vyjádření

označit

latinsky
jako

říká propositiones,
neproporční

lze

vyjádření.

toto
"79

Positivistický přístup zkoumání patrně nenastavil svá měřítka správně.
Náboženská vyjádření neměla zprostředkovávat informace o faktech.
Jejich význam spočívá ve zprostředkování toho, co by bez těchto
náboženských vyjádření nebylo. Jsou to věty používané při udělování
svátostí. Věta „já tě křtím"
nýbrž,

že patří

nesděluje křtěnému člověku, že je křtěn,

ke křtěnému

aktu.

Věta

„uděluji

ti

rozhřešení"

nesděluje věřícímu (křesťanovi), že mu jsou odpuštěny hříchy, ale že
patří k aktu rozhřešení. Nejde o informace o stavu, nýbrž o jednání,
pomocí něhož tento stav teprve vzniká. Věta ..„Bůh
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stvořil

svět"

mluví

o

události,

která

nespadá

do

času.

Predikát

„stvořil"

je

kvalitativně odlišný od veškerého působení ve světě.
N á b o ž e n s k é texty m ů ž e m e c h á p a t p o u z e tehdy, k d y ž j i m

přiznáme

právo na určitá autonomní vyjádření. Náboženský vyjadřovací styl
m ů ž e být p o s u z o v á n j e n p o d l e svých v l a s t n í c h z á k o n ů . P o z i t i v i s t i c k é

podezření

z nesmyslnosti

je

samo

nesmyslné,

protože

podmínky

smyslu, které nejsou údajně náboženským tvrzením splněny, hledá
tam, kde je najít nelze. Hledá j e v domnělém vztahu těchto tvrzení ke
skutečnosti, která existuje mimo tento náboženský jazykový styl. Jde
tedy o „neproporční" náboženská vyjádření.
Tato neproporční náboženská vyjádření jsou v rámci své autonomie
sice imunní vůči positivistické kritice zvenčí, avšak zároveň upírají
náboženství

schopnost

být

srozumitelné

příslušného

nábožensky-jazykového

lidem,

společenství.

kteří

nepatří

Na

do

eventuální

námitku, že náboženská forma zaostává za pravdivostním

nárokem

náboženských tvrzení, mohou věřící reagovat tvrzením, že nic kromě
Boha není dokonalé, a proto i všechny náboženské akty jsou menší než
„Boží skutečnost" a „Boží působení".
Pro křesťany hlavního proudu platí to, co řekl Luther o křesťanství:
...„odstraň

tvrzení

a odstranil

jsi

křesťanství".

Náboženský akt má

význam jen uvnitř náboženské formy života. Je však třeba položit si
otázku, jestli porozumění má být přístupné pouze věřícím, či zda je
třeba

porozumění

zprostředkovávat,

aby

se nevěřící

člověk

mohl

věřícím stát. Teze, že náboženské výroky jsou srozumitelné pouze
členům náboženské obce, jsou ochranným tvrzením, kterých

věřící

užívají tehdy, selhává-li jejich snaha přesvědčit nevěřící.
7.3. A n a l ý z a s t r u k t u r n á b o ž e n s k é h o j a z y k a
Specifickou formou náboženského jazyka je mýtus. Formy mýtu utváří
zvláštní předmětný svět, který se liší od světa vědecky zkoumatelných
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objektů.

Náboženský

jazyk

je

pouze jedním

z mnoha

komplexů

náboženských forem.
Když

nějaká kultura,

například

evropská,

dosáhne

určité

úrovně

diferenciace, stojí vedle náboženství i jiné komplexy symbolických
forem, takže se náboženství stává jednou kulturní oblastí mezi jinými.
„ Teorie kultury jako vztahově

bohatá rozmanitost

způsobů

to, co Kantova kritika čistého rozumu jen slibovala.

může

splnit

Kritika rozumu se

stává kritikou kultury. "80.
V každé struktuře symbolických forem existují transcendentální formy
nazírání prostoru a času. Různé struktury symbolických forem (mýtus,
věda) jsou vzájemně strukturálně odlišné, ale přesto zároveň vykazují
funkční ekvivalence, které umožňují, aby se různé světy, vytvořené
například mýtem nebo vědou, k sobě vzájemně vztahovaly, srovnávaly
se a vzájemně se kriticky měřily.
Transcendentální reflexe jazyka může být příspěvkem k řešení těch
aporií

analytického

filosofického

jazyka,

které

jsou

obvykle

popisovány jako ztráta subjektu. Wittgenstein se podle Schaefflera
domníval, že myslící, představující si subjekt, neexistuje 81 . Z tohoto
tvrzení by však plynulo podezření z nesmyslnosti, neboť náboženská
tvrzení pojednávají zároveň i o tom, kdo mluví, o jeho angažovanosti a
o jeho osobnímu přitakání pravdám.
Subjekt nepatří ke světu. Je to pouhá hranice světa. „Oko nevidíš".
Oko je v zorném poli tak málo, jako já ve světě předmětů. Chce-li
někdo vidět řeku, musí z ní vystoupit. Ani Bůh nepatří ke světu
náboženství. Bůh do něj vstupuje, protože svět je „Boží svět". Prostor
a čas náboženského světa nejsou homogenní. Bůh, o němž mluví
náboženství, určuje náboženské formy a pojmy a tím náboženský svět
jako celek, i když se s tímto Bohem nemůžeme
zvláštním předmětem uvnitř náboženského světa.
80
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setkat jako

se

Dle Kanta se má člověk

pomocí

mentální

revoluce

stát

novým

morálním člověkem. Jak naivní z hlediska počátku 21. století!
Ideje

rozumu,

jak

je

chápe

Kant,

mají

rozvažovací

schopnost

uspořádávat veškeré množství informačních elementů tak, aby z nich
povstal svět jevících se předmětů. Kromě vynášení soudů a nutnosti
rozhodovat

mezi

alternativami

jednání

mají

tyto

ideje

rozumu

především přetvářet svět k morálnímu řádu. Rozum se sám se sebou
dostává do rozporů a pouze morální zákon se musí stát hnací silou
jednání, která má tyto rozpory odstranit.
Druhým úkolem člověka je převzít odpovědnost za tuto realizaci. Tyto
úkoly

se však z hlediska

dnešní

doby zdají být

nesjednotitelné,

protože morální chtění a efektivní jednání jsou těžko slučitelné. Již
Nietzsche v rozporu s Kantem ukázal, že veškeré praktické určení vůle
se

neřídí

mravním

zákonem,

ale

znalostí

přírodních

zákonů

a

fyzických schopností použít je ke svým záměrům.
Mravní zákon má charakter imperativu proto, že člověk dobro nechce
sám od sebe, z pohnutky čistého srdce. Je třeba mu do cesty postavit
zákon (nomos),

například Desatero. Dobrým se člověk teprve musí

stát. Podstatou náboženství je podle Kanta poznání všech
povinností jakožto

Božích přikázání.

židovství

centrem

nejsou

Pro Kanta

náboženství

důkazy

našich

stejně jako
pravdy,

ale

pro
akty

poslušnosti vůči příkazu
7.4. Filosofie modlitby
Dialektika rozumu předpokládá, že člověk je schopen obrácení, uzná-li
mravní

zákon, který je podmíněn

dobrou vůlí. Tento rozpor je

řešitelný, pochopí-li člověk Boží přikázání. Před Bohem, může věřící
v lásce

k Bohu

sebrat

své

síly

do

jednoho

celku.

Základním

komunikačním prostředkem mezi Bohem a člověkem je modlitba. Ta
neslouží k sdělování toho, co již existuje, nýbrž k zprostředkování
toho, co by bez modlitby nebylo. Modlitba je řečovým aktem, v němž
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se na všech cestách myšlení stává vůlí k životu. „ Vůle je
k dvěma

cílům:

posvěcení

usebrání já do celistvosti,

jména

a sjednocení

duše,

zaměřena

tj. k onomu

jež se může zdařit jen v korelaci k

jedinosti

Boha. "82
Náboženská tvrzení mluví o svém předmětu (Bohu) ve třetí osobě,
přikázání však neopouští vztah Já-Ty. Řečovým aktem se vytváří
korelace mezi Bohem a člověkem v nové mravně-náboženské kvalitě.
Jedině když se člověk cítí vinen před Bohem, může doufat, že bude
schopen mravnosti a nebude zatracen. Řečové akty
jazyka

a tímto jazykem

Schaeffler o tom

vytvořený

říká toto:

nekonstituuje

jenom

uskutečňováním

náboženských

Bůh

„ Užíváním

svět

se navzájem podmiňují.
náboženského

náboženských
řečových

náboženského

aktů

jazyka

předmětů,
vzniká

se
nýbrž

— teprve

jako

(83

takový - subjekt. "
v

7.5. Reč víry
Bernard Ebeling chápal teologii jako nauku o řeči víry. Slovo, které
„přivádí řeč na Boha", lze označit jako transcendentální, neboť do
našeho poznání neuvádí nový předmět nebo děj, nýbrž mění podmínky,
za

kterých

se

u

člověka

stávají

předměty

viditelnými

a

pochopitelnými. V Ebelingově pojetí nemá být Boží slovo světlem,
které nasvětluje Boha, nýbrž je to světlo, které vyzařuje přímo z něho.
I

svět jako

skutečnost,

která

se

nás

týká, je

podle

Ebelinga

nepochopenou výzvou a otázkou Boha. 84
Slovo

Bůh

znamená

jakési

apriori.

Hraje

všemi

náboženskými

barvami. Mluvení o Bohu je mluvení na hranici jazykových možností,
proto

dochází

k napětí

mezi

„Božím

slovem",

reprezentovaným

různými náboženskými společnostmi, a řečí, která dává k dispozici
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slovo Bůh. Omezené jazykové prostředky člověka mají za následek, že
transcendentální řeč nebo transcendentální mluvení nemůžou být nikdy
tak přesné jako transcendentálno samo. Je to tím, že jazyk nemůže být
sám o sobě dostatečně transcendentální, neboť je součástí fyzikálního,
nikoliv meta-fyzikálního světa. Transcendentální mluvení předpokládá
i „transcendentální schopnost mluvení", avšak ta žádá, aby se mluvilo
o tom, co možnosti mluvení předchází. Transcendentální řeč je na
půdě náboženství kvůli omezeným možnostem jazykového vyjádření
nesnadno realizovatelná. Už Platón popsal ve svém díle Politeia,

že

z důvodů jazykové omezenosti může například o „Slunci", které udílí
předmětům pozorovatelnost a racionálně poznávací sílu, mluvit jen
v podobenstvích.
Křesťané hlavního proudu, ke kterým patří i křesťanští filosofové,
jsou přesvědčeni, že pojem slova Bůh nelze objasnit bez odvolání na
Ježíše z Nazaretu. Ježíš je pro ně prizmatem a šifrou. Velmi si dávají
pozor na to, aby mluvení o Bohu bylo chráněno před „očarováním
rozumu

jazykem"

Jsou

schopni

sice

připustit

určitou

reflexi

archaického jazyka, avšak nepotřebují žádnou formu filosofie k tomu,
aby si byli jisti svým předmětem a obsahem tvrzení, týkajících se
např. Ježíše jakožto Boží osoby ve smyslu homoúsios

- soupodstatný

s Bohem. Z obavy, že nabouráním některých nepřekročitelných tezí by
se mohly zhroutit jejich jistoty, ve kterých se cítí bezpečně, odmítají
se křesťané na určitá témata bavit.
Otázka, jestli je křesťanská víra náboženstvím nebo koncem veškerého
náboženství,

se

vrací

i po

„ lingvistickém

obratu"85,

který

byl

předznamenán důkladnou lingvisticko-pozitivistickou analýzou slova
Bůh, provedenou v polovině 19. století.
Křesťan tuší, že popře-li reflexi slova Bůh mimo křesťanské kontexty,
popře možná i význam samotného slova Bůh. Ve snaze zdůrazňovat
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nesrovnatelnost a nadřazenost křesťanského poselství víry s jinými
tradicemi se může křesťanská teologie ocitnout v nebezpečí zbavit
právě toto poselství sdělitelnosti. Jazyk křesťanské víry, který cizí
božstva netolerantně označuje jako „bůžky", upírá cizím náboženstvím
charakter

„pravého náboženství",

čímž zároveň

dochází k zrušení

náboženského jazyka jiné kultury. „Popře-li někdo referenci
slova

Bůh,

mimo

specificky

v dalším kroku referenci

křesťanské

kontexty,

a význam

učiní

nepřímo

a význam tohoto slova nevypátratelnými

specificky

křesťanských

souvislostech.

Zruší-li

náboženství

jako takové, zruší nakonec i samu sebe. "8Ó

i ve

křesťanská

víra

Jsou však i takové případy, kdy se náboženská řeč křesťanů necítí být
ohrožena. Jako příklad lze uvést chvalozpěvy v rámci
Jazyk

bohoslužby

zprostředkovává

předmět,

jímž

bohoslužeb.
se

zabývají

teologové, nikoliv filosofové. Bez tohoto předmětu by teologická řeč
neměla žádnou výpovědní hodnotu.
Teologie, která rozvíjí vlastní „vědecký" jazyk, však nachází jeho
věcný dosah a meze jen pomocí vztahu k tomuto bohoslužebnému
jazyku. Tento jazyk je silně doxologický,
slouží zazáření Boží slávy (doxa).

což je řeč (logos),

která

V dialektickém vztahu k Bohu

užívají věřící jak svůj specificky křesťanský jazyk, tak i jazyk širšího
lidského společenství. Tyto dva jazyky jsou však někdy v rozporu.
Koliduje zde analýza řečových aktů s analýzou náboženských tvrzení,
která mají charakter vzývání, eventuálně provolávání („Ty jediný
svatý,

ty jediný

jsi Pán").

jsi

Proto se i rozhovor mezi filosofií, která

stojí mimo jakékoliv náboženství, a křesťanskou teologií, která je
množinou

křesťanství

přímo

pohlcena,

stává

neplodným.
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neharmonickým

a

8. V Z Á J E M N Ý V Z T A H M E Z I F I L O S O F I Í A
NÁBOŽENSTVÍM
8.1. Rozdílné pojetí kladení otázek mezi f i l o s o f e m a teologem
Vzhledem k tomu, že se evropská kultura v posledních třech stoletích
na rozdíl od jiných kultur formovala jako nenáboženská, sekulární,
docházelo zde k určitému napětí mezi náboženstvím a filosofií. Tato
tendence,

započatá

karteziánským

racionalismem,

byla

posílená

důkladnou lingvisticko-pozitivistickou analýzou náboženského jazyka
a vyvrcholila destruktivním postmodernismem.
Ačkoliv se filosofie původně formovala jako pokus o pojmové a
rozumově utříděné uchopení určitých životních názorů a přístupů
používaných

v náboženství,

vymanila

se

později

z tohoto

vlivu.

Způsob kladení otázek mezi teologem a filosofem je proto odlišný.
Teolog se obvykle neptá, jestli existuje nějaký Bůh, neboť v tom má
předem jasno. Když zaznamená nějaký neobyčejný jev, ptá se obvykle:
„je snad to, co se ukazuje, Bůh?" Místo otázek po podstatě a existenci
se teolog ptá, kdo je Bůh a podle čeho může být poznán. Náboženské
zkušenosti nejsou obvykle výsledkem argumentačních řetězců, nýbrž
obsahy zjevení. „Náboženství hledá rozlišující

znaky Božích skutků a

táže se na jméno (Ex 3,13), které se v nich zjevuje,

umožňuje vzývání a

OH

zakládá

stále

náboženské

novou

pozici

přítomnost."
si

naopak

Filosof

položí

nestojící

otázku:

na

„existuje

Heideggerovsky ovlivněný filosof se může i ptát, zda je

žádné
Bůh?".

„absolutní

Bytí" totožné s pojmem Bůh.
Mezi

náboženským

a filosofickým pojetím

Boha

lze však

najít

spojnici, kterou je „vyprávění o počátku". Přístup k těmto otázkám je
ale u teologů a filosofů rozdílný. Proto je těžko usuzovat, jestli
počátek v pojetí filosofickém je pojmově totožný s počátkem v pojetí
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teologickém. Z výše uvedeného se spíše zdá, že „Bůh filosofů" je jiný
než ten, k němuž se modlí věřící a jehož činy zvěstuje náboženství.
Z obou stran jsou patrné přezíravosti. Z hlediska některých teologů by
téma Bůh mělo zůstat pouze v hájemství církevních

představitelů,

kteří racionalismus posledních století striktně odmítají a kteří jsou
stejně jako ve středověku i nadále přesvědčeni, že „jedině skrze

Krista

člověk

církev

svatou

a církev

Svatá

může přicházet

není spásy",

k Bohu",

jinými slovy: „...mimo

neboť „syn Boží - Kristus je zde ženichem

jeho nevěstou. "
Z hlediska filosofie se naproti tomu stalo náboženství

systémem

předvědeckých výkladů přírodních a společenských fenoménů, kde
strach

z nevysvětlitelných přírodních jevů dal povstat „Bohu",

„bohům".

nebo

Z obavy před božstvem se lidé neodvažovali používat své

svobodné, neřku-li vědecké myšlení. Již od dob prvotní řecké filosofie
je zde patrná snaha odhalit prostřednictvím filosofie pravdivé jádro
náboženství, které v náboženské řeči až doposud zůstává spíše ukryto
než vyloženo.
V novověku pod vlivem průmyslové revoluce a sociálních nepokojů se
mohlo náboženství jevit jako způsob náhradního uspokojování nadějí
nesplněných uvnitř světa, nebo jako výraz resentimentu těch, kteří
přišli v životě zkrátka. Marx se domníval, že bylo v zájmu mocných
přesunout

pozornost

trpících

na

onen

svět,

nikoliv

na

změnu

stávajících pozemských poměrů.
Přetrvání náboženství i po vzniku filosofie je podle R. Schaefflera
„vysvětlitelné

pomocí

afektů,

které jsou

údajně překonatelné

revolucí

on

(podle Marxe),

nebo psychoterapií

(podle Freuda)"

. Existují názory,

které tvrdí, že bez náboženství by filosofie nemohla existovat. Existují
však i takové filosofické systémy, které se Boha zříkají a náboženství
neuznávají. Výrazným příkladem je Nietszche, který dokonce tvrdí,
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on

že: „Víra je ztráta sebe samého."

T. G. Masaryk vyslovil ve vztahu

k náboženství poněkud smířlivější názor. Domníval se, že „filosofie
orgánem kritického
Filosofie

spadá

rozumu, zatímco teologie
mimo

jiné

i

do

dějin

je

mýtu."90
náboženství

a

zároveň

předpokládá krizi v jeho rámci. Krize náboženství nastala, když se
filosofie od náboženství emancipovala a přestala být jeho součástí. To
se projevilo kladením otázek směrovaných k strnulým dogmatům do té
doby

neměnným

a

relativizací

takzvaných

„konečných

pravd".

Filosofie náboženství se jako vědecký směr ukazuje být potřebná,
chce-li

náboženství

rozumět

samo

sobě. Teologický

výklad

není

z hlediska dnešní doby již dostačující.
8.2. Objektivízace náboženství
Vznik každého kulturního společenství je možné spojit se zcela
specifickým náboženským projevem těšícím se posvátné úctě, který se
ruku

v ruce

s tímto

společenstvím

vyvíjí

a který

tvoří

kulturní

jednotící prvek tohoto společenství.
Avšak jakmile

náboženství

ztratí

svojí posvátnost,

přestává

být

součástí každodenního života a ztrácí svoji samozřejmost. Není již pak
tím, co stojí vysoko nad jedincem, nýbrž může se stát předmětem
hlubšího, na náboženství nezávislého poznávacího procesu, který je
možný pouze tehdy, když je zkoumaný předmět (náboženství) zbaven
„posvátné" úcty a bázně.
Ztrátu

samozřejmosti

náboženství

pak

logicky

doprovází

jeho

zpředmětnění, objektivízace a otázky, které samy o sobě nemají
náboženský charakter, což se příslušníkům jednotlivých náboženství
nemusí líbit. Objektivizující pohled na náboženství je však možný až
na jistém stupni sociálního a kulturního vývoje. V Evropě započal
tento proces v pozitivistickém

19. století, dovršen byl pod vlivem

89
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postmodernistických

tendencí

na

přelomu

milénia.

nezbytné, aby samotná objektivizace náboženství byla
reflektovaným

uvědoměním

si

historické

Bylo

proto

doprovázena

relativnosti

a

trvalé

partikulárnosti vlastní náboženské tradice.
Podmínkou objektivizace náboženství je tedy překonání

fáze, kdy

např. v rámci jedné kultury nebo i mimo ni se jedno náboženství snaží
diskvalifikovat

druhé,

byť

na

bázi

zdánlivě

racionálních,

vlastním pohledem ovlivněných argumentů. Racionální
z pozic

jednoho

náboženství,

mající

za

úkol

druhé

avšak

argumentace
náboženství

eliminovat, je však dvousečnou zbraní, která se dá snadno obrátit proti
původci.
Dokud se jiná náboženství vykládají z pozice vlastního náboženského
systému,

dokud jsou

porovnávány

hodnoty

vlastního

náboženství

s cizím, ať už j e hlediskem pravdivost, účelnost, krása, nelze ještě
hovořit v pravém smyslu o objektivizaci náboženství. To lze činit až
na úrovni dostatečného intelektuálního odstupu..
Objektivizace náboženství j e na fenomenální rovině možná
s rozvojem

filosofie,

zvláště

pod

vlivem

teprve

postmodernistického

podnětu. Aby se světová náboženství (v případě Evropy křesťanství)
mohla stát objektivizovaným momentem širší reflexe světa, musí být
kultura

schopna

celkového

kritického

zpochybnění

nejen

cizích

náboženských tradic, ale i tradice vlastní, což se v případě Evropy již
stalo.
Již koncem 19. století byla pod positivisticko-modernistickým vlivem
provedena

objektivizace

jednotlivých

náboženství,

křesťanství

n e v y j í m a j e . Jednotlivá náboženství byla vřazena do přihrádek, které
by se daly přirovnat k těsným rezervacím. Tam působí dodnes v rámci
autonomií přidělených státem.
Příkladem objektivizace náboženství je provedení hlubinné reflexe
křesťanského

náboženství,

ať

již

z hlediska

filosofického, jak bylo zmíněno v předešlých
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jazykovědného

či

kapitolách. Z tohoto

důvodu není možné ponechat téma vzniku křesťanství k posouzení
pouze věřícím křesťanům, jejichž počet je rok od roku menší. Ústřední
postava křesťanství - Ježíš z Nazaretu - patří jako historická postava 91
do lidských dějin, nejenom do dějin křesťanských. Patří do toho
proudu, ze kterého povstala evropská kultura, pro kterou byl vznik
křesťanské víry konstitutivní.
8.3. Postmoderna v e r s u s n á b o ž e n s t v í
Až

do

poloviny

samozřejmou

19.

století

součást

bylo

náboženství

života jedince.

Od konce

považováno
20.

století

za
jsou

náboženství a koncept víry v Boha konfrontovány se zcela novou
situací, jejíž obrysy nejsou dodnes ještě zcela definovány a kterou se
pokoušíme vtěsnat do povšechné množiny zvané postmodernismus.
Postmodernismus je určitou výslednicí evropského vývoje posledních
tří

století,

která

Postmodernismus

vrcholí
je

naprostým

pravděpodobně

jen

odbožštěním
vhodnou

společnosti.
nálepkou

pro

množství postojů, hodnot (nehodnot), názorů a pocitů pozdního 20. a
počátku 21. století.
Na postmoderně je jisté pouze to, že je to směr pluralistický a hluboce
skeptický.

Skeptická

pochybnost

v jednotný,

myšlenkově

ucelený

systém se mění až v posedlost jazykem a významem. Z toho důvodu se
dostává do rozporu s náboženstvím, které ze své podstaty ztělesňuje
jednotu a věčné pravdy.
Do oblasti filosofie pronikl tento smět z architektury jako označení
přístupu,

který

se

odlišuje

od

předchozího,

označovaného

jako

moderní. Avšak ani moderní člověk nemohl ve vztahu k náboženství
sdílet lidové barokní představy personifikovaného pána Boha, sedícího
na mráčku. Pořád byl ještě pod vlivem otázky po smyslu života a svoji
pozornost směřoval k eschatonu

jako poslednímu cíli, spjatému se

završením dějin lidstva. „ Zatímco

moderní

91

člověk ještě

rozvrhuje

Pozn. autora: o Ježíši z Nazaretu hovoří také několik nekřesťanských pramenů.
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své

úsilí směrem k budoucnosti

a ptá se po normě, smyslu a garanci

postojů,

člověka

postmoderního

otázka

po

smyslu

svých
a

cíli

a 92

neznepokojuje.

"

Postmoderna je rezignací plynoucí z přiznání člověka, že není schopen
dotknout

se transcendentálních

dogmaticko-pověrečných
nesrozumitelným
relativismus
pochopit,

entit,

a zároveň je

náboženských

jazykem

postmoderny

přebujelé
nám

nyní

to

výkladů,

mluvících

metafyziky.

„Absolutní

umožňuje

konečně

že Bůh je buď ten, kdo teprve zakládá jistotu

rozumného

já,

anebo

už skutečně

odmítnutí

není v teologii

naplno

jak světa,

tak

o čem mluvit. "93

Z toho plyne, že na filosofii odkázaný Bůh již není Bůh.
S nástupem postmodernismu se však hroutí i novověká sebejistota
rozumného já, která nahradila pochybnou jistotu

světa

dřívějších

teistických dob. Ačkoliv postmodernistická beztvarost člověka děsí,
záměrně přijímá určitou „nezodpovězenost" (nikoli

neodpovědnost)

jako svůj úděl. Ne vždy je však člověk dostatečně silný k tomu, aby se
s „nezodpovězeností" vyrovnal.
Je celkem přirozené, že se člověk snaží najít přesné tvary a z nich
plynoucí

jistoty.

Proto

se

někdy

uchyluje

k umělým

vodítkům,

vstupuje do sekt, nebo se snaží následovat jednoznačně
definované,

avšak

zaslepené

ideologie.

Někdy

hledá

hromadění majetku. V potřebě mít stále víc (pleonexii)

pojmově
jistotu

v

však není

jistota, ale podvědomý strach z nepřežití. Člověk sám sobě potřebuje
rozumět. „Nestačí nám místo, v němž nějak žijeme, chceme se
i v místech i časech, v nichž jsme nikdy nebyli a nikdy nebudeme.

pochopit
"94

Vzhledem k tomu, že celý velký určující proud evropského myšlení
vyrostl

na otázkách

první

příčiny

a posledního

<):

Funda, O. A., Mezi vírou a racionalitou. Brno: L. Marek 2003, s. 209.

93

Tamtéž, s. 209.

94

Hogenová, A.,Areté.

Praha: Karolinum 2001, s. 11.
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smyslu,

čili

na

otázkách

metafyzických,

musí

se nástup

postmoderny jevit

jako

soumrak evropské kultury a civilizace.
Avšak bylo by mylné považovat postmoderního člověka za zcela
ztraceného v bezbřehém relativismu. Postmoderní člověk si nezoufá
nad tím, že je smrtelný, hříšný, a že žije bez potřeby odpovědi na
otázku po smyslu života. Ten člověk, který neví odkud, k čemu, kam a
proč

není jen

člověkem

povrchnosti,

konzumu

požitků,

ale i

člověk

který žije miluje a tvoří9*. Ve skutečnosti, že postmoderní člověk žije
bez otázek po smyslu

(eschatonu),

je i cosi osvobodivého.

Toto

osvobození může mít podobu oproštění se od komplexu viny, který
křesťanská tradice na staletí vetkala do tradice evropského myšlení,
kde dodnes u leckoho přetrvává.
Postmoderna

vyhlašuje pluralitu

za princip,

čímž

se dostává

do

rozporu se zastánci klasických duchovních tradic, kteří usilovali o
jednotu, ať již v podobě prvotní příčiny (arché),

nejvyšší ideje, či

Boha-Stvořitele. Ve snaze zabránit zhroucení svých ohraničených nauk
se teologové snaží klást postmoderní pluralitě do cesty překážky
v podobě jednotného a přísně vymezeného pojmového aparátu. Není to
však lehký úkol, neboť důsledná etymologie jakéhokoliv pojmu objeví
záhy

jeho

rozkolísanost

nejednoznačnost,

která

je

a
pro

nejednoznačnost.
postmoderně

Je

to

uvažující

tatáž
filosofy

samozřejmostí.
V

pluralitě

postmoderny

je

ale

i

pojistka

proti

jakémukoli

autoritativnímu systému, ať již náboženskému či politickému. Nechuť
k uznání jediné „svaté" pravdy má příčinu i ve špatné zkušenosti
s totalitními systémy různého typu a s hrůznými následky koloniálních
aktivit reprezentantů evropské, „nejvyspělejší" a „nejvyšší" civilizace.
Ačkoliv postmodernismus může být vnímán jako chaos na pozadí
bezbřehého relativismu, jak jej mnozí odpůrci definují, nepopiratelnou

95

Funda, O. A., Mezi vírou a racionalitou. Brno: L. Marek 2003, s. 210.
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zásluhu má v tom, že byl schopen důkladné reflexe nejenom cizích
kultur, ale především té vlastní.
Člověk pozdní doby ztratil díky filosofické reflexi postmodernismu
téměř všechny své jistoty, které v minulosti měl. Je však otázkou,
jestli tyto jistoty byly trvalé a jestli by bývaly za to stály. Ztráta jistot
může člověka přinutit sebrat odvahu k samostatnosti a statečnosti a
naučit ho pohybovat se v nejistém světě. Nesmí se však bát dělat
chyby a nést následky za svá jednání. Nesmí se bát vstoupit ani na
nejistou půdu
transcedence
neurózy

vede

neboť jak

a povede

druhu

O. Funda píše:

k psychopatologii.

atd. atd., jsou výsledkem

na negativismu
svého

transcedence,

metodickém.

habituálního

Deprese,

psychózy,

negativismu,

Tj. na uvěznění

v systému,

„Blokáda

vyrostlého
což je

také

vězení. "96 Pochopit naše místo ve světě j e zároveň i

porozuměním, proč jsme zde.
8.4. Co zbylo z křesťanství
I na prahu milénia jsou zde snahy aktualizovat křesťanskou víru a
přizpůsobit současné moderní (nebo snad postmoderní) době. Tyto
iniciativy
církví,

nevznikají

z podnětu

zapouzdřených

ve

tradičních

svém

z iniciativy

mladých

křesťanů,

zakořeněné

historické zkušenosti

institucionalizovaných

konzervatizmu.

kteří

se

pod

Vznikají

vlivem

odmítají přihlašovat

spíše

podvědomě
k té či oné

konfesi. Tito novodobí křesťané nestojí o tradici víry, ale o prožitek
viry.
Silný

emocionální

zážitek

kolektivního

prožívání

však

tyto

lidi

mnohdy zaslepuje a zabraňuje jim, stejně j a k o příslušníkům tradičních
církví, přijmout historická data, týkající se vlastní křesťanské tradice.
Tendence těchto novodobých „ahistorických křesťanů" vedou nejenom
k odmítnutí

historie

jako

celku,

ale

i

k

odmítnutí

nezávislých

lingvistických rozborů náboženského jazyka, což je patrně způsobeno
96

Hogenová, A,,Areté. Praha: Karolinum 2001, s. 10.
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obavou

ze

ztráty

víry

a

kolektivně

prožívaných

spirituálně

podbarvených zážitků.
Bohoslužeb v Evropě se koná stále méně. Kostely přestávají sloužit
jako

domy

Páně,

začínají sloužit jako

muzea

a koncertní

síně.

Poselství křesťanské tradice nás přestává oslovovat, mírný vzestup
zaznamenává zájem o východní náboženské tradice. Západní

lidé

nemají problém zříkat se svých vlastních tradic a přikloňovat

se

k něčemu exotickému, co zde dříve nebylo. Proces částečného odklonu
od vlastních kulturních tradic se odehrává však i na Východě, který
v posledních letech začíná přijímat západní hodnoty. I Východ se
začíná odklánět od vlastních tradic, avšak ne v takové míře jako
Západ.
Ústupu křesťanství ze slávy se snaží zabránit také současný papež
Josef Ratzinger (Benedikt XVI.), který se pouští do bezhlavých útoků
proti všem domnělým příčinám, které údajně křesťanství rozviklaly,
jako

jsou

ztráta

víry

nebo

úpadek

morálky.

Jeho

největším

a

nejobávanějším nepřítelem, proti kterému nejrazantněji vystupuje, je
však postmodernisticky podmíněný relativismus. Postmodernismus si
„dovolil"

zrelativizovat

a tím

zpochybnit

křesťanství,

které

se

následkem toho začíná hroutit jako domeček z karet.
Hlava římskokatolického křesťanství patrně doufá, že přijdou časy pro
křesťanství

příznivější. Je však

otázkou, zda takové

časy

někdy

nastanou a jestli samotný papež v něco takového věří. Je sice pravda,
že „nejen chlebem je člověk živ", avšak pokud projde v budoucnu
západním světem opět nějaká celospolečenská vlna spirituální aktivity,
duchovní život lidí se již pravděpodobně nebude odehrávat na pozadí
takové historické relikvie, jakou je křesťanství.
Žádné náboženství se sice nedá potlačit politickou represí, avšak
v momentě, kdy lidé přestávají jeho archaickému jazyku

rozumět,

zanikne samo, aniž by bylo vůči němu represe zapotřebí. Naopak,
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eventuální represe by vedla pouze k opačnému efektu, čímž by se
letargie, ve které se náboženství nachází, jen prodloužila.
V náboženských

textech,

ať

již

křesťanských,

buddhistických,

hinduistických, taoistických či jiných, můžeme z hlediska dnešní doby
tušit spíše obecně platný morální apel než praktické poučky pro
každodenní život.
Žádná ústřední náboženská postava minulosti, ať je to Ježíš v případě
křesťanství či Buddha v případě buddhismu, by nemohla sdílet naší
dobu. Vůbec by se v ní nevyznala, byla by zděšena z nás, my bychom
byli zděšeni z ní. Zjistili bychom, že je v mnohém odlišná od obrazu,
který jsme si o ní v průběhu věků vytvořili. Čím větší časový odstup
by nás od této osobnosti dělil, tím větší by zela mezi ní a námi
propast. „Naše
starostmi

otázky,

a tužbami.

starosti

a tužby

nejsou

minulými

otázkami,

1,97

Všechna známá náboženství jsou kulturně-dějinnými fenomény, které
vznikly v epoše mýtu, nic více. Naproti tomu vznik filosofie můžeme
chápat jako událost celosvětového významu, která odstartovala epochu
vědomí a postupně překryla epochu nevědomí.
Je třeba si položit otázku, co ještě zbývá křesťanskému zvěstování
sdělit, jestliže filosofie a věda již „poznaly" pomocí svých argumentů
„Boží podstatu a existenci" či to, co jsme my, lidé v minulosti, za
Boží podstatu a existenci považovali. Jsou to snad „Boží

spásné

úradky?" Ty skutečně nemohou být poznány či zpochybněny pomocí
filosofických argumentů. Těm můžeme buď věřit, nebo nevěřit. Jejich
naplnění nelze sice prokázat, ale ani vyvrátit. Dnešní doba však na
rozdíl od středověku přesunula důkazní břemeno takových „zaslíbení"
na ty, kteří s nimi přicházejí, nikoliv na ty, kteří o nich pochybují.
Z toho důvodu nelze již „Božím spásným úradkům" a „zaslíbením"
přikládat vysokou výpovědní hodnotu.

97
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Avšak bez ohledu na to, jestli náboženské tradice zastarávají či
ztrácejí

výpovědní

hodnotu,

křesťanství

nevyjímaje, zůstává

mnoho lidí téma Bůh stále přítomné a fascinující.

108

pro

9. P R A M E N V Ě D Ě N Í
9.1. Zjevení universa
Pramenem

všeho

vědění

je

universum,

jež

se

otevírá

pasivně

pozorujícímu člověku. Vědění o universu je trvalý a nepřerušovaný
proces, který nelze natrvalo zachytit v určitém závazném učení. Z toho
vyplývá,

že

náboženství

nemůže
nebo

existovat

filosofie,

ani

neboť

vše

jednotný

způsob

podléhá

výkladu

stálému

vývoji.

Universum se zjevuje v dějinách, nutně se tedy ukazuje v konkrétních
individuálních a vzájemně odlišných podobách, z nichž potom vyplývá
různost a mnohost náboženských filosofických výkladů.
Člověk

nevlastní

universální

pravdu,

ať již

náboženskou

nebo

filosofickou, nýbrž je sám ve vlastnictví universa. Jednou nohou stojí
člověk v bezprostřední skutečnosti, danosti. Tato danost však plně
vydá svůj obsah jen tehdy, když není brána jako to, zač se vydává, ale
najde-li oporu v celku. Čím více je člověk v universu zakotven, tím
méně propadá bloudění, bezduchému tápání a depresím.
Celé universum obsáhnout nelze. Zachytitelné je pouze to, co se
nachází v naší bezprostřední blízkosti. Člověk minulosti, žijící ve
větší symbióze s přírodou, měl snad i větší ponětí o celku a vnímal
větší část universa než člověk dnešní. Universum

(kosmická příroda)

se postupem doby zredukovalo jen na pozemskou přírodu a novověk
z přírody učinil prostředek svého sofistikovaného chtění. V domnění,
že je pánem světa, projevil člověk svoji vůli k moci (Nietzsche) a dal
podnět k drancování toho, před čím by se naopak měl v pokoře
pozastavit.
Člověk není příčinou universa. Je účelem, kterému dle některých
mystických učení byl vložen do vínku kus „božství". Bez ohledu na to,
jestli

tomu

tak je

či

nikoliv,

bohem

není.

Jiskra,

vycházející

z nějakého zdroje, též nemusí být totožná s podstatou tohoto zdroje.
„Božství" by však měl člověk přiznat přírodě, neboť plný bytostný
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pohyb v ní vrací člověka k vnímání celku světa (universa) a realizuje
v něm dobro, což je samo o sobě „božská kvalita". „Nikoliv
odlidštěná

velkoměsta,

Je to místo,
projevit
r
neurčitého,

ale čistá nezkažená příroda je místem k životu.

kde se život

se v činu.

hlučná

Smysl

může vytáhnout
se traduje

ze skrytosti

do určitosti,

do zjevu

je

na

a

pozadí

toho co je za obzorem. " 98

Teprve plný bytostný pohyb v přírodě je tím, co nás vrací k dobru
(agathon).

Avšak dobro není věc. Dobro leží mimo všechna jsoucna

nad světem, nikoliv v něm. Pobývání v čistém,

„bez-protikladném"

prostoru se obnovují životní síly. V takovém prostředí se člověk stává
novým horizontem světa, teprve pak přestává splývat s
věcí jakožto jsoucna"

„nahlížením

(Heidegger).

Chce-li se člověk v universu orientovat, musí oddělovat řád
od ne-řádu (apeirón).

(peras)

Pohodlný úkryt v zajetém systému neposkytuje

svobodu. Člověk se nesmí bát nést tíhu svého počátku. Snad se
člověku nového počátku podaří najít novou životní vůli a zároveň
uplatnit dosud nabyté kolosální objevy vědy a techniky.
v

9.2. Č l o v ě k - bytost se vztahující
Bez ohledu na to, že se přežité náboženské koncepce začínají hroutit,
nemění se nic na tom, že člověk je ve své podstatě bytost duchovní,
která se k něčemu vztahuje. Vztahuje se ke světu, ke svým předkům,
nadějím a tužbám, ale i ke své práci a k jiným lidem. Člověk patrně
tuší, že sám nepřežije. Lidská duše patří do vyššího celku, který je
nám již částečně otevřen. Zároveň však jde o celek, který

nás

přesahuje.
Člověk stojí na hranici mezi „bytím" a „pobytem ve světě" (jevením).
Když však objeví, že je podřízen něčemu vyššímu, když zjistí, že jeho
konečné vědění je „světské", musí zpracovat jak pravdu, tak zjevnost.
Podíl
98

pravdy

a zjevnosti je

u každého

Hogenová, A., Areíé. Praha: Karolinum 2001, s. 9.
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člověka

různý.

Funda

předpokládá, že tento podíl odpovídá míře podílu na „božské sféře",
do které člověk proniká takřka neprávem, což mu z důvodů jeho
nedostatečného

duchovního

probuzení

působí

zmatenost

a

různé

životní k o m p l i k a c e . "
Člověk vnímá více citově než racionálně, že je bytostí konečnou a že
není schopen přesáhnout své narození a svou smrt. Lidské aktivity,
směrované k hodnotám ducha, zároveň vedou k povědomí a přiblížení
se tomuto přesahu, ve kterém se obnovují nové životní síly člověka.
Neschopnost přesahovat sebe sama však ještě více vyvolává touhu po
přesahu i přesto, že předmětem dnešní empirické vědy může být pouze
to, co je jasné a ohraničené (clare et distinct).

Novodobá věda, zcela

oddělená od filosofie, si však neuvědomuje, že vše musí být vpuštěno
do

svého

tvaru

(ohraničení)

svým

pozadím,

které

je

však

neohraničené. Toto neohraničené pozadí odpovídá Bytí, zatímco věci
na něm se zjevující odpovídají jsoucnům. Jsoucna jsou jsoucny pouze
díky bytí.

Z toho plyne, že vstup do ohraničeného je možný jen

tehdy, umožní-li to pozadí.
Pobyt člověka ve světě j e vlastně též pohybem na pozadí, které j e
pomyslným

promítacím

plátnem.

Zmíněné

pozadí,

označované

ve

fenomenalistické filosofii jako areté, je to, co se nedá vážit a měřit. Je
to idea, která sice na první pohled není zjevná, avšak

umožňuje

„zjevování."
Vzhledem

k tomu, že člověk není

schopen

definovat toto

pozadí

jednoznačně, rozprostírá se jeho pobyt ve světě mezi úzkostí a nadějí,
z čehož plyne tázání: odkud přicházím,
kam směřuji.

kdo jsem, proč jsem

na

světě,

Protože se tyto otázky i přes racionalistické zpochybnění

k nám stále navracejí, dá se předpokládat, že i ony patří k životu a
jsou součástí lidství. Tato dimenze vztahování patří i k náboženství
j a k o čistě lidskému fenoménu.
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Jeffl a mýtus o Kristu. Praha: Karolinum 2007, s. 298.

° Heidegger, M„ Sein undZeit
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To, k čemu se člověk vztahuje, má obvykle i v úctě. K čemu člověk
chová úctu, k tomu přistupuje s určitou bázní. Bázeň není strach,
bázeň je velebné a pokojné ztišení před skutečností. S bázní je spojena
i pokora, avšak nejde zde o pokoru kapitulující. Je to pokora důstojná,
pokora člověka vědomého si svých hranic. To, co člověk nemá ve své
moci,

co

vnímá

neuchopitelné,
Fundy zdá

jako

božské.

přesahující,

označuje

vyvýšené,

Slovo „božské" jako adjektivum se podle

být původnější než „...výskyt

tohoto pojmu

bohové, božstvo, Bůh. "Wl

101

jako

Funda, A. O., Ježíš mýtus o Kristu, Praha: Karolinum 2007, s. 299.
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v

substantivu

10. Z Á V Ě R E Č N É S L O V O
Z výše napsaného vyplývá, že tato práce, týkající se víry a s ní
spjatého

tématu

Boha,

je

psána

z

pozic

nikoliv

nábožensko-

teologických, ale filosofických. Z pozice náboženské jsem ji nemohl
napsat, neboť nestojím na žádné náboženské pozici. Pod vlivem
nezávislých

filosofů a religionistů

vnímám náboženství

(myšleno

v plurální formě) jako kulturně dějinné fenomény vzniklé v určitém
čase,

za

zcela

specifických

kulturně-historických

a

politicko-

geografických podmínek.
Záměrně jsem zvolil téma společné jak teologii tak filosofii, neboť
téma toho, co nás přesahuje, je pro obě disciplíny zastřešující a
universální, i když každá ze dvou zmíněných disciplín tento fenomén
obvykle jinak pojmenovává. I když je toto téma zdánlivě společné jak
filosofii tak teologii, z výše uvedeného textu vyplývá, že způsob
přístupu k tomuto tématu je u filosofů a teologů zcela rozdílný.
Bůh zajímá filosofii jako původ a základ světa, jako absolutní bytí,
jako to nejvyšší, co nás přesahuje a co lze myslet. Proto může být
považován za ekvivalent počátku. Zatímco filosof v neustálé reflexi
tento počátek hledá, zkoumá a upřesňuje vědomí o něm, teolog o něm
má předem jasno. Tomu stačí, že počátek (Bůh) existuje a na rozdíl od
filosofa nepotřebuje zkoumat, jaká je jeho podstata.
Filosofie usiluje o to, aby za pomoci vědecky relevantních odůvodnění
pronikla k „pravému bytí", aby dosáhla „posledního základu", jež je
jejím cílem. Filosofie chce znát počátky, nejenom to, co se zjevuje,
neboť jenom pomocí počátku může uchopit celek. K tomuto celku vede
několik cest, několik filosofických doktrín, které jako jevy (zdání)
mají být přivedeny k jádru věci, tak jako jsoucno má být přivedeno
k bytí. Teolog naproti tomu nepotřebuje uchopovat celek, tomu stačí,
že je jím sám uchopen, ať již o tom ví či nikoliv.
Filosofie vznikla z potřeby odhalit jádro arché v momentě, kdy bylo
jasné, že na to náboženství nestačí. Teolog by mohl na tuto tezi
113

namítnout, že v náboženství je přítomen vnitřní, z vnějšku nedostupný
prostor osobní zbožnosti a víry. Filosofové a religionisté se na rozdíl
od teologů neptají, které náboženství je „pravé", neboť pod vlivem
positivismu 19. století je jim otázka „pravosti" náboženství lhostejná.
Teologický zájem naproti tomu nutně obsahuje otázku po pravdě a lži
a po kritériích odlišení „pravého" náboženství od „nepravého".
Trvalá filosofická reflexe, která je však pro filosofa na rozdíl od
teologa typická, dává neustále podnět k neustálé revizi jakéhokoli
ustáleného stavu myšlení. Skutečný filosof tak nezůstává, jako mnohý
teolog nebo sektář, zaklesnut ve vžitých náboženských představách.
Stálá reflexe náboženských a filosofických předpokladů znamená pro
filosofii

nepřetržité

metodické

zpochybňování

normativnosti

původních hledisek, které s sebou nezbytně přináší i nutnost redukce
metodologických východisek. To je pro filosofii, jako pro každou
jinou, ideologicky nevázanou vědu, samozřejmý předpoklad.
Pro teologii je reflexe vlastních předpokladů nepřekonatelná překážka,
která by způsobila porušení vlastních teologických základů. Proto si
náboženství nerozumí s novodobou filosofií, obzvláště s filosofickým
postmodernismem.
Avšak i Bůh, jako nejnáročnější filosofické téma, byl pro filosofii
cenný v tom, že jí umožnil, aby na něm nejvíc projevila samu sebe.
Není

vyloučeno,

že

filosofie ve

smyslu

svého

prvotního

pojetí

koncipovala své jádro, svoji metafyziku, pod vlivem náboženství. Na
půdě filosofie se mělo kdysi všeobecně za to, že vědění o pravém bytí
je nutné oddělit od učení o fysis,

(pohyblivém bytí), a od matematiky

(bytí nehybném).
Jan

Scotus

náboženství

Eurigena

se domníval,

že „ p r a v á filosofie

a stejně tak pravé náboženství

je

je pravá filosofie".

pravé
Avšak

v dnešní době je studium jakéhokoli počátku bez pomoci empirických
věd těžko myslitelné. Teologie stojí zcela mimo empirické
filosofie nikoliv.
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vědy,

Pokud však má filosofie i nadále zůstat láskou
k moudrosti,
z empirických

k moudrosti

cestou

musí mít neustále odvahu neúnavně transcendovat ven
pozic

a překračovat

hranici

fyzického světa.

„metafyzický" skrývá daleko větší potenciály
(smysly

či

zachytitelný),

avšak

svou

než svět

obsáhlostí

je

Svět

materiální

velmi

těžko

uchopitelný, takže j e velmi snadné se v něm ztratit.
Západní člověk hledal více než dva a půl tisíce let smysl života,
nejprve ve světě „metafyzickém", později v materiálním. Když ho
nenašel, zhroutila se jeho dosud platná modernistická

myšlenková

konstrukce jako domeček z karet. Podnětem k tomuto zhroucení byla
postmodernistická sebereflexe, která dala člověku podnět k tomu, aby
rezignoval na snahu nalézt smysl života.
Sokratovo zvolání „vím, že nic nevím",
nás přesahuje",

Augustinova teze „čehosi

co

a Einsteinovo tvrzení, že využíváme jen deset procent

svého duševního potenciálu, nám napovídají, že otázku po smyslu
života nelze lidským duchem obsáhnout. Člověk není svými smysly a
rozumem schopen uchopit vesmír, který ho obklopuje, neboť j e j e h o
v

pouhou, nepatrnou součástí. Část, která j e součástí celku, může mít
těžko o tomto celku komplexní ponětí. O celku může mýt pojem pouze
sám celek, který by se dal přirovnat k tomu, co bylo dříve nazýváno
Bohem.
I

přes

konstatování

„Filosofovat

nejde

omezenosti
ve

vakuu,

musí

bez

člověk

nějakých

z

něčeho

vyjít.
bodů."102.

opěrných

Myšlenkovou nebo filosofickou konstrukci je třeba opřít o něco, co
považujeme za jisté. V podobě různých filosofických škol existovala
umělá měřítka (peras),
prostoru (apeirón)

která měla pomoci se v tomto nepřehledném

pohybovat.

Vzhledem k tomu, že se též nepodařilo najít jednoznačnou odpověď na
otázku

102

po arché,

chopila se tohoto tématu na p o č á t k u

Funda, O. A., Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum 2002, s. 18.
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19.

století

karteziánská věda. Ta zcela pochopitelně odmítla veškeré dosud platné
poznatky metafyziky a zároveň se sama zapouzdřila v materialisticky
verifikovatelném způsobu zkoumání, čímž vytvořila svět sám pro sebe.
Problematiky „bytí" se naproti tomu velmi „ochotně ujala" různá
existencionalisticky orientovaná náboženská hnutí.
Problém s uchopením základních filosofických pojmů, který se začal
projevovat již s nástupem racionalismu, byl dovršen postmodernou,
která

z podstaty

svého pluralitního

založení

žádá

nové teorie

a

hypotézy. Preferuje nesouhlas před souhlasem, a proto žádná idea
nevydrží na trůnu pomyslného výsluní dlouho. Dalo by se říci, že
postmoderna přímo po konfliktu volá tím, že odmítá tradiční ideje
jedné pravdy, jednotného světového názoru, jednoho boha a všechny
universalistické tendence podrobuje nejostřejší kritice. Staví se do
opozice i těm tezím, které ještě nestačily ani vyklíčit.
Dialog současné doby je nahrazen sérií paralelně znějících monologů a
najednou existuje několik druhů pravd. Z velkého množství těchto
vzájemně si protiřečících „pravd" je však člověk zmaten a unaven,
zmocňuje se ho skličující pocit, ztrácí jistotu,

dostává strach a

přestává světu rozumět. Přední světový sociolog Zygmunt Bauman
tvrdí, že: „Stav
postmoderní
I

když

noční

mnoho

bez napětí

není vizí postmoderního

štěstí, je

spíše

můrou"103.
jistot

díky

postmodernistickému

relativistickému

způsobu myšlení padlo již ve druhé polovině 20. století a člověk byl
nucen rezignovat i na snahu nalézt smysl života, na několika málo
jistotách by se dnes lidstvo shodnout mohlo. Jisté je, že svět, který
člověka obklopuje, existuje nezávisle na něm. Jistota reálné jsoucnosti
tohoto světa není závislá na tom, zda o ní člověk ví, či zda ji prohlásí
za jistou. Jisté je, že život končí smrtí, neboť vše vzniká a zaniká.
Nikdo z živých smrt prokazatelně nepřekonal, ze smrti se nevrátil.

" b Bauman, Z., Úvahy o postmoderní

době. Praha: Sociologické nakladatelství 2002, s. 86.
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„ Vše, co žijeme,

tvoříme,

myslíme,

smrti. To znamená,

že je poměřováno

říkáme,

činíme

v zorném

otázkou, zda v okamžiku

úhlu
umírání

uneseme to, co jsme říkali a tvrdili během života během rozkvětu

svých

sil. "104
Smrt se však nevztahuje pouze na jedince, ale i na celé národy, ba i
civilizace, které zanikají, když se myšlenkově vyčerpají a zdegenerují.
Všechny

velké

kořenů,

ve

Tohoto

procesu

civilizace

stádiích
není

čerpaly

úpadků

však

ušetřena

v dobách

podlehly vlastním

ani

populačně

civilizace. „Ta kdysi stála na hodnotách
antiky,

křesťanství

nespočívá

a evropského

vzestupu

náboženství

humanismu,

z vlastních
deformacím.

stárnoucí

západní

starého

Izraele,

dnes již

však

v půdě, ze které vzešla. Je z velké části vykořeněna

umírá"105.

Vykořenění

západní

civilizace

způsobila

pevně
a proto

její

vlastní

sebereflexe, která měla za následek distanci od sebe sama.
Vzhledem k tomu, že filosofie je záležitost západního myšlení, jak
bylo popsáno ve druhé kapitole, je i její existence závislá na trvání
západní civilizace 106 . Funda tvrdí, že zániku západní civilizace nelze
uniknout. Zároveň však jedním dechem dodává: .. „tím neříkám,
bychom

o filosofickou

také žijeme,

a mravní

obrodu

i když víme, že zemřeme,

neměli

plevel

usilovat,

také trháme,

že

život

přece

i když

víme,

u 107

že znovu vyroste... "
S upadající západní civilizací odchází i filosofie. Ta byla dříve půdou,
základem

i průsečíkem všech známých vědeckých disciplín.

Tyto

disciplíny se však již zcela osamostatnily, každá žije svým vlastním
životem a nezdá se, že by měly tendence se pod křídla filosofie
v budoucnu vrátit.
104

Funda, O. A., Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum 2002, s. 20.
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Tamtéž, s. 20.
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Pozn. autora: myšlenkové koncepty Východu a jiných neevropských civilizací sami sebe za
filosofii nepovažují, jde zde spíše o mysticko-náboženské systémy

107

Funda, O. A., Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum 2002, s. 7.
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Navíc

filosofie začíná

náboženství.

I

mít

samotné

problém

slovo

s „uchopením"

„filosofie"

se

stalo

stejně
pod

jako

vlivem

liberalismu pojmem inflačním. Za filosofii je dnes pokládána lecjaká
pokleslá nauka různých „vizionářů" nebo esoterických sektářů. Slovo
„ f i l o s o f i e " si přivlastnil
filosofii",

také

průmysl,

trh, hovořící o „prodejní

mluví o

který

filosofii",

hovoří

o

„výrobní

nebo byznys,

který

a vlastní tradice zbavený západní člověk hledá

nové

„filosofiifiremní"\

Vykořeněný

zdroje inspirace. Otevírá se více nezápadnímu světu a pokouší se
s ním

vést

z iniciativy

„multikulturní
západního

dialog".

člověka,

Tento

který

je

dialog
však

se

uskutečňuje

ovlivněn

svými

„západními" myšlenkovými schématy a zkušenostmi.
Hodnoty multikulturalismu jsou pro západního člověka atraktivnější
než pro člověka nezápadního, neboť nezapadni člověk je pořád ještě
více zakořeněn ve vlastní kulturní tradici. Například pro muslimy je
daleko důležitější expanze islámské kultury, včetně zavedení práva
šaria do nových dosud neislamizovaných teritorií, než nějaký koncept
multikulturalismu.
multikulturalismus

Z toho
je

pouze

plyne,

že

posledním

často

zoufalým

zmiňovaný

krokem

západní

civilizace o záchranu posledních zbytků vlastní identity.
Problém spočívá v tom, že západní člověk ztratil na základě reflexe
vlastní kultury víru ve své hodnoty. Nezápadní svět si víru ve své
tradiční

hodnoty

neprovedl.

Pro

zachoval,
Západ

protože
však

reflexi

byla

vlastní

reflexe

kultury

vlastní

ještě

kultury,

předpokládající jistou kulturní vyspělost, neodvratná.
Dříve než vše splyne v Jedno, přetransformují se velké myšlenky ještě
několikrát do nově aktualizovaných celků. Nelze trvat na formě bez
obsahu, ať již jde o náboženství,

ideologii či přežitý filosofický

koncept. Je otázkou, zda má cenu litovat něčeho, co již není funkční.
Ještě důležitější než reflexe vlastní kultury bude reflexe vlastního
nitra každého jedince zvlášť. Když ji provede, najde ve své duši mír a
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vstoupí pak snáze v komunikaci s tím, co se dříve nazývalo Bohem,
později Bytím, nebo Řádem. Jistoty své vlastní civilizace již nebude
potřebovat.
V souvislosti s tím si na závěr dovoluji uvést Patočkův citát z knihy
f

v

Útěcha filosofie: „Život visí na věčném.

Projevuje

se to

konstantností

svědomí,
pronikáním
stále
týchž
hodnot
(jen v různě
uvědomění)
do lidského života, který v nich má svou pevnou
jakmile

108

se jich však pustí,

hyne a rozkládá

se. "
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jasném
páteř,
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