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MOTTO 

Dědictví, jaké nám zanechali předci, nemůžeme odbýt jen přezíravou 

ironií ani je prostě hodit za hlavu. Toto dědictví je zde a žádá nás, 

abychom z něho - pokud nám to naše intelektuální vybavení dovolí -

využili vše, co nás může poučit, duchovně obohatit. 

(HAMAN0, 2006) 

0 Aleš Haman (narozen 26. 6. 1932), na FF UK vystudoval obor čeština - literární věda. Přispíval do 
periodik: Česká literatura, Nový život, Plamen, Kulturní tvorba, Tvář, Lidová demokracie, Literární 
noviny, Tvar, Lidové noviny...(do některých z nich stále přispívá). Je autorem monografií „Adolf 
Branald" (1963) a ,Arnoš t Lustig" (1995). Profesor Haman působí na katedře bohemistiky PF JU. 



Ú V O D 

Vypsané téma „Stoicismus, buddhismus, křesťanství - podobné motivy a zásadní 

odlišnosti" jsem si zvolila z několika důvodů: a) zaujal mě samotný nápad porovnat 

na první pohled zjevně odlišné myšlenkové proudy, b) ani o jednom z uvedených 

směrů jsem ve chvíli, kdy bylo téma zadáno, nevěděla více informací než základní 

fakta. Téma pro mě představovalo výzvu, vnímala jsem ho jako podnět к bližšímu 

seznámení se s učením stoicismu, buddhismu a křesťanství. 

Nejen proto, abych získala hlubší vhled do problematiky těchto filosofií, jsem se 

rozhodla věnovat se komparaci stoicismus, buddhismus, křesťanství. Práce má být 

příspěvkem к vymezení tří odlišných modelů člověkovy filosofické a náboženské 

sebereflexe. Získané poznatky hodlám uplatnit při výuce. 

Textová část bude členěna do dvou větších oddílů. V prvním se seznámíme se 

základními charakteristikami buddhismu, stoicismu a křesťanství (budeme se jim 

věnovat v chronologickém pořadí vzniku) - jak a kdy vznikly, kdo jsou klíčové 

osobnosti, jaké mají teze, mají své učení shrnuto do nějaké sbírky, čím jsou 

jedinečné, co představuje jejich učení pro dnešní dobu atd. Pokud se naskytne 

příležitost pro porovnání shod a odlišností, upozorníme na ně již v tomto oddílu. 

Druhý oddíl se pak zaměří na hledání podobných motivů a základních odlišností 

stoicismu, buddhismu, křesťanství. Následně provedeme shrnutí získaných 

informací. 

Pro větší přehlednost a snazší orientaci v textu bude každý oddíl rozdělen do 

několika kapitol, které se ještě dále vyčlení na částí. 

Za textovou částí diplomové práce bude následovat seznam použité literatury. Na 

závěr zařadíme obrazové i textové přílohy. 

Kromě témat, která již byla výše zmíněna, dotkneme se zajímavých otázek, které se 

s uvedenými filosofiemi často spojují, např.: Je buddhismus ateistické náboženství? 

Platí ve stoicismu determinismus nebo fatalismus? Dvě tváře křesťanství - milost 

nebo zákon? Souvisí křesťanství s židovstvím? 

Jaké metody v práci použijeme? Analýzu a interpretaci textu, dále také 

komparativní metodu. Uvedeným postupům předchází načtení primární 

a sekundární literatury. 



1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

1.1 BUDDHISMUS 

Buddhismus patří společně s křesťanstvím, judaismem a islámem mezi hlavní 

světová náboženství (viz Příloha č. I a Příloha č. 2). Buddhismus ale můžeme 

vnímat také jako filosofický názor na svět a člověka. 

Co znamená slovo buddhismus a odkud se vzalo? Na tuhle otázku nám odpoví 

indolog Ivo Fišer: „samotný termín buddhismus vznikl v Evropě teprve v minulém 

století (tedy v 19. století)...je do indických jazyků nepřeložitelný. Byl to jen 

pomocný název, který měl usnadnit označení rozvětveného východního systému, 

nakonec však sehrál dosti nešťastnou úlohu v dosud neuzavřené diskusi na téma, 

zda buddhismus je či není náboženství, filosofie apod. " (2000, s. 14) 

Po tomto překvapivém tvrzení se přímo nabízí otázka: Jakým výrazem se v Indii 

Buddhovo učení označovalo? „Buddha označoval své učení slovem dharma 

(pálijsky dhamma), což je pojem velmi starý a mnohovýznamový. Vyjadřoval 

původně to, co „drží" pevně, tedy zákon, řád, právo, a ve vztahu к subjektu 

oprávnění, dobrý důvod atd. V jiné rovině postihuje dharma pravidla, předpisy, 

zákazy a povinnosti především v etickém aspektu, tj. jako mravní zákon vypovídající 

o tom, co je dovolené, správné a prospěšné. Lze jej však také užít v indiferentním 

smyslu к označení zvyku, bytí, charakteru určité věci apod. V množném čísle se 

tohoto pojmu užívalo v nejstarší buddhistické filosojii pro věci nebo základní složky 

jevů, jak jsou vnímány myslí. V těchto složkách se jeví dharma (v původním smyslu) 

jako přírodní a světový zákon o věčném vznikání a zanikání. Základní smysl termínu 

dharma bychom snad nejlépe vystihli slovem norma, kterého je možno užít ve všech 

uvedených souvislostech. " (FIŠER, I., 2000, s. 14 - 15) 

1.1.1 Vznik buddhismu 

Buddhismus vznikl na území Přední Indie v 6. století př.n.l. Za zakladatele 

buddhistického učení je považována reálně existující osoba - Buddha (znamená 
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Osvícený, Probuzený). Kromě jména Buddha, které začal užívat od svého osvícení, 

bývá nazýván Gautama (jméno zděděné po otci), dále je také znám pod jménem 

získaným při narození: Siddhártha („ten, který dosáhl svého cíle"). 

0 kořenech buddhismu se zmiňuje Lesný: „Buddhismus nebyl v Indii zcela novým 

náboženským útvarem. Většinu jeho hodnot mu dala do vínku již stará doba, neboť 

buddhismus je pokračováním onoho starého učení o nesmrtelnosti lidské podstaty, 

s nímž se setkáváme v upanišádách a také ve filosofii sámkhjové2. " (1996, s. 6) 

Pilířem Buddhovy nauky je teorie přejatá od starých upanišád - o ceně skutků pro 

budoucí životy. Jak říká Lesný: „ Člověk si věřil, že je schopen vývoje a mravního 

zdokonalování, a dal si zákon, podle něhož by se tento vývoj dál...A pálijský kánon 

mluví velmi často o ceně skutků a nelze se tomu divit, neboť v nauce o kammaně je 

obsažen i buddhistický světový názor. " (1996, s. 98) 

Podle Lesného je další nezbytnou součástí Buddhova učení „ cesta vlídnosti, cesta 

dobroty, milosrdenství, sebezapírání a odpouštění...Soucit se vším tvorstvem 

vylučuje náboženskou nesnášenlivost. " (LESNÝ, 1996, s. 5) 

Řečeno jednou větou: „Buddhismus učí spasení (Termín „spasení", který zde Lesný 

použil, je v kontextu buddhistické nauky problematický. Tím, že Lesný interpretuje 

buddhismus křesťanskou terminologií, může u evropského čtenáře snadno dojít 

к dezinterpretaci.), к němuž vede cesta tímto životem. " (LESNÝ, 1996, s. 5) Z toho 

vyplývá: „ Buddha nebyl spasitelem, nýbrž jen učitelem. Buddha však nebyl ani 

reformátorem v pravém smyslu slova; sám vyznává, že jde jen stezkou vyšlapanou 

učiteli věků minulých a že se jeho učení zvané dhammó (sans, dharmah), tj. zákon, 

řád, podobá znovu vybudovanému městu, které bylo v rozvalinách. (LESNÝ, 1996, 

s. 67 - 68) Na otázku, zda a jak se Buddha liší od myslitelů dávných upanišád, 

odpoví Lesný: „Mudrcové tito hloubali hlavně o absolutním jsoucnu, o totožnosti 

duše jedincovy s duší všehomíra, o záhadách života a smrti, o tom, co je svět a čí 

pomocí vznikl, ale Buddha se obírá jen člověkem, jeho pozemským životem a jeho 

1 Upanišády (800 - 400 př.n.l.) = krátké prozaické texty, někdy se označují jako „přisednutí". 
Společně s védami (= nejstarší indické literární památky, asi 1500 - 400 př.n.l.) představují 
upanišády začátek indické filosofie. V nejstarší době bylo jen několik upanišád a pouze pět z nich 
považujeme za původní předbuddhistické: Čhándógja, Brhadáranjaka, Aitaréja, Kaušítakí a Taittiríja 
-> mají význam pro další filosofické bádání. V nich „je často proslovena touha po cíli všeho 
náboženského myšlení: po osvobozujícím vědění. A vědění toto záleží v tom, že člověk prohlédne, že 
tento strastiplný svět je jen klam, a pozná totožnost svého já s božskou prabytostí." (LESNÝ, 1996, s. 
90) 
2 Sámkhia (sánkhia) = nejstarší ze šesti filosofických systémů. Od věčnosti existují dva principy: 
hmota a duše - jsou na sobě nezávislé. Cílem je naplnit mysl poznáním absolutní odlišnosti obou 
principů, a tím osvobodit duši ze zdánlivé vázanosti ke hmotě. Teoretickým základem klasické jógy. 



vysvobozením z tohoto světa, nechávaje metafysické otázky stranou. Vedle pravého 

vědění zdůrazňoval vždy mravnost. " (LESNÝ, 1996, s. 67 - 68) 

1.1.2 Buddhův život 

„Souvislý životopis Buddhův ze staré doby nemáme. Na rozličných místech 

pálijského kánonu čteme však úryvky z Buddhova života...Pálijský kánon vypravuje 

obšírněji jen o dvou obdobích Buddhova života: o počátcích jeho učitelské činnosti 

a o jeho posledních dnech. " (LESNÝ, 1996, s. 29) 

Odborníci se stále nemohou shodnout na přesném vymezení roku Buddhova 

narození a úmrtí. Učenci ze Západu se nečastěji přiklání к letům 560 př.n.l. - 480 

př.n.l, ale japonští badatelé posunují obě události blíže к našemu letopočtu, udávají 

486/483 př.n.l. jako dobu Buddhova narození a léta 386/383 př.n.l. jako dobu jeho 

úmrtí. 

Vznik buddhismu je těsně spjat s Buddhovým životem a jeho kazatelskou 

činností. Proto se zmíním o Buddhových základních životních událostech. Buddhův 

otec byl pravděpodobně kmenovým náčelníkem menšího území (v nej starších 

textech bývá označován jako král), jeho manželka (Buddhova matka) zemřela 

krátce po synově narození. Výchova mladého „prince" zahrnovala vojenská cvičení, 

lov, tradiční bráhmanskou vzdělanost a samozřejmě i dvorskou zábavu. Podle 

tehdejších zvyklostí se oženil s vlastní sestřenicí, která mu později porodila syna 

jménem Rahulo. 

Až do tohoto okamžiku, se Buddhův život nijak výrazně neodlišuje od životních 

osudů ostatních mladíků své společenské třídy. Postupně si však Buddha 

uvědomuje, že hloubání v samotě jej přitahuje více než dvorský způsob života se 

svými věčnými radovánkami. „Skutečně и Buddhy se jedná spíše o pozvolné 

stupňování vnitřního tlaku, který dlouho zůstával na úrovni nejvyšší bolestnosti, až 

konečně se ve vší důslednosti prosadil. " (FIŠER, Z., 1968, s. 50) 

Odchod od rodiny spojil dvacetidevítiletý Buddha s odchodem z rodného kraje. „ Tu 

mně svitla, mnichové, myšlenka: ...Což kdybych teď, sám zrození podléhaje, znaje 

bídu tohoto přírodního zákona, hledal nestárnoucí jistotu, které není rovno, zrušení 

klamu? ...I odešel jsem, mnichové, po nějakém čase, ještě v květu čerstvých sil, ještě 

báječně tmavovlasý, v požitku šťastného mládí, v prvních letech mužnosti, proti 



přání mých plačících a nešťastných rodičů, s ostříhanou hlavou a vousy, v prostých 

šatech z domova do bezdomoví. " („Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného 

Buddha", 1993, s. 19) Vydává se do světa, tj. bezdomoví, hledat poznání. Cestou si 

prohlubuje své znalosti o různých náboženských a filosofických učeních a také si 

osvojuje praktiky askeze a jógu. 

Zmíněné poznávání trvalo prý sedm až deset let, přes intenzívní přemýšlení a askezi 

Buddha stále nemohl dosáhnout cíle. „Legenda vypráví, jak znaven bezvýsledností 

svého úsilí, rozhodl se jednoho dne usednout ve stínu stromu к poslednímu 

rozjímání: buď na tomto místě vybojuje konečné poznání nebo zde zemře. Jeho 

meditace trvala několik dní. Během ní pochopil Buddha zákonitosti skutečnosti tak, 

jak ji později vyložil a získal pevnou vnitřní jistotu o pravdivosti svého pochopení. 

Dosáhl toho, oč usiloval, dokonalého poznání, a stal se Probuzeným tváří v tvář 

pravé skutečnosti. " (FIŠER, Z., 1968, s. 53) 

Když se Buddha stal osvíceným, začal rozvíjet své veřejné působení. Musíme si 

ovšem uvědomit, že „původní Buddhova nauka netvořila ucelený systém a stěží 

bychom ji mohli označit za filosofii nebo náboženství. " (FIŠER, I., 2000, s. 38) 

Ve městě Varanisi (zvané též Váránasí, Benáres, Banaras, Kashi...)3 Buddha 

přednesl svou první promluvu (uvádí se, že již zde zaznělo učení o čtyřech 

vznešených pravdách4) a následně se kolem něho začínají shromažďovat první žáci, 

se kterými prochází celou Indií. Jejich společné putování trvá čtyřicet let a je velmi 

úspěšné. Co bylo na Buddhových řečech tak převratné, že se lid kolem něj víc a víc 

seskupoval a putoval s ním? Je velmi pravděpodobné, že Buddha byl vynikající 

řečník, který svým pečlivě propracovaným a zároveň přístupným projevem, 

zanechával v posluchačích (žácích) hluboké prožitky. „ Tu se obrátil ctihodný 

Nagasamálo na Vznešeného a řekl: Nádherné to bylo, ó pane, výjimečné, neboť 

zatímco jsem tady, ó pane, poslouchal výklad, zježily se mi vlasy. Jak se má, ó pane, 

tato řeč nazývat? Tedy dobrá, Nagasamálo, uchovej ji pod názvem Zježené vlasy. 

Tak pravil Vznešený. Spokojeně se těšil ctihodný Nagasamálo ze slov Vznešeného. " 

(„Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 75) Intenzita 

prožitku způsobovala nejen potřebu znovu Buddhu slyšet, ale také touhu být jako 

on. 

3 Město Varanasi se nachází v Indii na břehu řeky Gangy. 
4 Podrobněji viz část nazvaná „Čtyři vznešené pravdy", s. 11. 
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Protože s Buddhou nemohou putovat tisícové zástupy, vznikají první buddhistické 

obce. Asi ve věku osmdesáti let nedaleko města Vésálí umírá Buddha na své pouti. 

Buddhovi se ještě za života dostalo božského uctívání (on sám něco takového 

rozhodně odmítal, stejně jako každý vnější kult). Byl Buddha člověk či bůh? 

„ Prvotní buddhismus se vzdal služby bohům, aby sloužil člověku. Také Buddha sám 

je v pálijském kánonu stále jen člověkem. Ovšem přechod od Buddhy člověka 

к pozdější představě Buddhy, boha nejvýše laskavého, dobrotivého dárce života, 

milosrdného pomocníka v neštěstí a dobrého těšitele ve smrti, nebyl jistě náhlý. 

Náznaků ukazujících na přechod je i v pálijském kánoně značný počet. " (LESNÝ, 

1996, s. 203) 

1.1.3 Páli i sky kánon 

Co je to pálijský kánon? V předmluvě k Buddhovým řečem se Jan Kozák podrobně 

zabývá vysvětlením pojmu pálijský kánon: „Pálijský kánon je svatá buddhistická 

kniha ortodoxního buddhismu, tzv. Théravády (učení starších), která důsledně 

zastává a ctí náhledy a myšlenky Buddhovy. " (KOZÁK, 1993, s. 7) 

Následně rozebírá jeho jednotlivé složky: „Tento kánon je znám a také uváděn pod 

názvem Tripitaka (pálijský Tipitaka), tj. Tři koše: Vinaja-pitaka (koš kázně, 

předpisů mnichům), Sutta-pitaka (koš sût, neboli Buddhových rozprav) a 

Abhidhamma-pitaka (koš scholastiky). Z těchto tří košů je Sutta-pitaka košem 

daleko nejstarším, nejpůvodnějším, po staletí považován za svatou knihu 

samu...Dělí se na několik částí - nikájí: Dígha-nikája (třicet čtyři dlouhých řečí), 

Madždžhima-nikája (152 středních řečí), Samjutta-nikája (složené řeči), 

Anguttara-nikája (sbírka seřazených výroků) a Khuddaka-nikája (sbírka krátkých 

řečí). " (KOZÁK, 1993, s. 7) 

Stejně jako ostatní indická literární díla, tak i Tripitaka, byla po několik staletí 

uchovávána pouze ústně, teprve kolem roku 80 př.n.l. můžeme datovat její 

definitivní zapsání. Uvedená skutečnost je zčásti odpovědí na otázku, proč byl pro 

označení této buddhistické nauky použit výraz „koš". „Název tento pochází ještě 

zdoby, kdy staré texty byly dochovávány způsobem „košíkovým", tj. ústním 

podáním od jednoho к druhému, jako se podává koš z ruky do ruky. " (LESNÝ, 

1996, s. 25) 



Vzhledem к uvedené skutečnosti je tedy pochopitelné, že v podobě, v jaké se nám 

pálijský kánon zachoval do dnešních dnů, se liší od původního Buddhova učení. Jak 

již bylo zmíněno: „Kánon byl uchováván po nějakou dobu ústně a přednášen 

zvláštními recitátory asi podobně, jako byly přednášeny epické zpěvy. " (LESNÝ, 

1996, s. 207) Přesto zůstal základ učení nezměněn, i když se na něj vršily nové 

koncepce. Lesný to vystihuje paralelou: „Pálijský kánon lze tedy srovnat s budovou, 

která v toku staletí byla podrobována změnám nástavbou i přestavbou, ale jejíž 

základ byl dostipietně zachováván. " (1996, s. 207) 

V pálijském kánonu je zapsáno základní učení Buddhy o čtyřech vznešených 

pravdách. Je to nejstarší úplný buddhistický kánon - mísí se v něm učení 

Buddhovo a zásady pozdějších období. 

Jako červenou nit, která se táhne od počátku Buddhovým učením, lze označit 

„lásku ke všemu tvorstvu (pál. Mettá, sans, maitrí). V pálijském kánonu je tato 

blahovůle jakoby dušena vzmáhajícími se tendencemi asketickými, ale plně se 

rozvinula v druhém směru, v tzv. mahájánu, jako již kvetla krásnými květy 

v buddhismu Asókově. " (LESNÝ, 1996, s. 210) 

Protože pálijský kánon představuje tak významnou součást Buddhova učení, stal se 

inspirací i pro jiná učení. Navazovala na něj „ještě na půdě indické, ale zejména 

později na Ceyloně, filozoficky velmi důležitá tvorba scholastická a exegetická, ne 

nepodobná tvorbě církevních otců křesťanských. " (LESNÝ, 1996, s. 210) 

Proč je důležitý právě pálijský kánon? Důvod je prostý „ on jediný je nám zachován 

úplně a je...celkem jednotně zaměřen...Jeho důležitost byla však velkou většinou 

evropských badatelů koncem minulého století a počátkem tohoto století přeceněna. " 

(LESNÝ, 1996, s. 206) 

Je ale nezbytné poznamenat, že pálijský kánon (= jižní buddhismus = hínajána3 = 

malý vůz či cesta), který je v Evropě nejznámější, není jediným kánonem 

buddhistického učení. „Byly nalezeny koncem minulého století v Turkistáně i 

zlomky kánonu v jiném středoindickém jazyce a také zlomky sanskrtského kánonu. " 

(LESNÝ, 1996, s. 206) Druhý výrazný směr (po pálijském kánonu) představuje tzv. 

severní buddhismus (nazývaný mahájána6 = velký vůz či velká cesta). 

5 Blíže viz s. 13. 
6 Blíže viz S.13. 
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1.1.4 Čtyři vznešené pravdy 

Jestliže v buddhismu budeme hledat odpověď na otázku: Jaký je smysl života 

a světa?, musíme se pro odpověď obrátit k tzv. čtyřem vznešeným (ušlechtilým) 

pravdám, které jsou považovány za základ Buddhova kázání. „A co jsem, 

mnichové, zvěstoval? Toto je utrpení...toto je vznik utrpení...toto je odstranění 

utrpení...Toto je cesta vedoucí к odstranění utrpení...К těmto čtyřem vznešeným 

pravdám (arijasaččáni, sans, árjasatjáni) se naše texty stále vracejí. Celý kánon je 

jimi prostoupen a není vlastně ničím jiným než rozvedením těchto čtyř pravd... 

a není pochyb, že jsou nejstarším majetkem buddhistickým. Znamenají odklon od 

tohoto světa, zcela se shodují s duchem buddhismu. " (LESNÝ, 1996, s. 68 - 69) 
v 

Čtyři vznešené pravdy, které Buddha poprvé pronesl ve Varanasi, vymezíme 

následující stručnou charakteristikou: 

1. Všechno žití je strast (žal a neštěstí převládají nad radostí a štěstím)7. 

2. Všechna strast má svou příčinu v žádosti (touha po předávání života, 

touha po životě samém, touha po bohatství), nebo v nevědomosti 

a ulpívání.8 

3. Odstranění této žádosti, tj. její vyhasnutí, vede к odstranění utrpení а к 

přerušení koloběhu znovuzrození. Nevědomosti je možné se zbavit 

osvícením a probuzením к pravé moudrosti.9 

4. К odstranění utrpení vede „osmidílná cesta"10: pravé poznání, pravé 

rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé 

rozvažování, pravé ponoření se do sebe. Jedinec je touto cestou nabádán 

к jednání podle určitých pravidel. Pravidla se týkají individuálního jednání 

člověka a zahrnují také řadu zákazů týkajících se způsobu žití. Zmíněná 

osmidílná cesta obsahuje buddhistickou etiku. 

7 První vznešená pravda: „Mnichové, toto pak je vznešená pravda o utrpení: narození je utrpení, stáří 
j e utrpení, nemoc j e utrpení, odloučení od toho, co je milé, je utrpení, nedosáhne-li člověk toho, čeho 
si přeje, i to j e utrpení, zkrátka patero skupin, jimiž pronikáme к světu jevů, je utrpení." 
8 Druhá vznešená pravda: „Mnichové, toto pak je vznešená pravda o vzniku utrpení: je to žízeň, 
způsobující nová narození, provázená radostí a rozkoší, tu a tam nalézající potěšení, je to žízeň 
rozkoše, žízeň narození, žízeň rozvoje." 

Třetí vznešená pravda: „Mnichové, toto pak je vznešená pravda o odstranění utrpení: je to 
odstranění oné žízně, jestliže ji člověk úplně a beze stopy odstraní, opustí, zbaví se j í , osvobodí se od 
ni, mís ta j ínepopřává ." 
° Čtvrtá vznešená pravda: „A která to je, mnichové, střední stezka, j iž Osvícený plně pochopil, 

otvírající oči, získávající vědění, vedoucí ke klidu, к poznání, к osvícení, к nibbánu? Je to tato 
vznešená osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá 
snaha, pravé rozvažování a pravé soustředění ducha." 
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Kdybychom měli jednou větou shrnout, co vlastně Buddha objevil, řekli bychom 

toto: „ Touha po libosti je kořenem všeho utrpení - to objevil. " („Dvacet jedna řečí 

askety Gótma zvaného Buddha", 1993, s. 39) 

Bylo by mylné domnívat se, že přesvědčení o strastném žití a pomíjivosti všeho 

zrozeného ústí v „beznaděj, zoufalství či rezignaci nad nicotností bytí. Právě 

naopak. Buddhův žák sice vidí v tomto světě místo stálých strastí, ale tato strast 

v něm budí jen pocit soucitu a laskavosti к těm, kteří jsou ještě v jejích poutech. Nad 

sebou nepociťuje zármutek ani soucit: ví, že jeho cíl je blízký, a toto vědomí v něm 

vyvolává pocit aktivní blahovůle (pa. mettá) a radosti (pa. muditá). Buddha usiloval 

o zánik touhy, nikoli existence. " (FIŠER, I, 2000, s. 42) 

Přesto je nepopiratelné, že buddhismus povýšil utrpení na princip celého světa. 

„ Hořce chutnal svět. Život byl utrpením. Siddhártha měl před sebou cíl, jediný cíl: 

stát se prázdným, prázdný žízně, prázdný snění, prázdný radosti i utrpení. Sám sobě 

odumřít, zbavit se svého já, se srdcem vyprázdněným dojít klidu, od sebe 

oproštěným myšlením...to byl jeho cíl. Když vše, co patřilo к já, bylo přemoženo a 

odumřelo, když každá vášeň a každé hnutí srdce zmlklo, pak muselo procitnout to 

poslední, to nejhlubší v nitru, co již nepatří к já, velké tajemství. " (HESS SE, 1984, 

s. 15) 

Výrazný vliv mělo buddhistického učení na Arthura Schopenhauera (1788 - 1860), 

„který dokonce praví: Buddha, Eckhart" a já učíme v podstatě témuž." (LESNÝ, 

1996, s. 413) 

Sloučíme-li v buddhismu názor o odplatě skutků, tj. optimistické mínění, 

s pesimistickým názorem o stálém utrpení, dojde к následujícímu: „zmírňují se 

jasné tóny jednoho i stírají se příliš ostré hrany druhého směru. " (LESNÝ, 1996, s. 

107) К tomuto spojení došlo již v nejstarších buddhistických textech. 

1.1.5 Cíl buddhistického učení 

Podle Lesného: „snažení Buddhovo, jak nám je líčí pálijské prameny, mělo stále 

jeden cíl: změnu nazírání na podstatu lidského života...A Buddha neúnavně 

ukazoval cestu, která vede к světlu. Projít však touto cestou, namáhat se musí 

každý sám. " (1996, s. 66) К cíli dojde jedinec jen díky svému úsilí - každý se musí 

11 Mistr Eckhart (1260 - 1327), německý mystik, který se stal autoritou pro všechny následující 
německé mystiky. „Oproštění duše chudobou je prý nejlepší cestou к Bohu. " (RADL, 1998, s. 486) 
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spolehnout sám na sebe a nečekat pomoc od někoho jiného. Buddha je „pouze" 

v roli chápavého učitel, který ukazuje cestu, ale dále se musí snažit každý sám -» 

Buddha člověka neosvobodí. Buddhismus nelze považovat za náboženství 

„vykoupení" či „spasení". Tento motiv představuje jeden z klíčových rysů, kterými 

se buddhismus liší od křesťanství. 

Cílem buddhistického učení je dosažení nirvány = „vyhasnutí" (dosažení stavu, 

kdy ještě nezačal karmický koloběh, kdy pět složek12 je „vyprázdněno" a nevznikne 

žádné nové ,já"). 

Buddhovým synonymem nirvány na tomto světě je stav dokonalého poznání (byl 

cílem i ve starých upanišádách a ve filosofii sámkhjové). V sámkhjové filosofii se 

jedná o poznání rozdílu mezi duchem a pralátkou. „Pravé poznání bylo spatřováno 

v pochopení pomíjejícnosti jevů. Důsledkem tohoto poznání bylo odstranění touhy. " 

(LESNÝ, 1996, s. 93) Buddhismus i sámkhjam naznačuje jedinci cestu, „ jak by 

nabyl tohoto pravého vědění. I není divu, že také buddhismus vidí v nevědomosti 

(avidždžá, sans, avidjá) nejvyšší zlo." (LESNÝ, 1996, s. 90) Důvod, proč je 

nevědomost nejvyšším zlem je prostý: „nerozeznání tohoto rozdílu upoutává 

jedince v utrpení tohoto světa. " (tamtéž) 

Nyní se vraťme к nirváně. Podle I. Fišera nirvána „je negací všeho, co je pomíjivé a 

strastné a vymyká se rozumové úvaze podmíněné omezeností našeho příčinně 

determinovaného poznání. " (2000, s. 35) К dosažení nirvány vedou dvě cesty (v 

některých buddhistických klášterech, např. na Ceyloně, mnichové studovali oba 

směry): 

1. cesta „malého vozu" (HÍNAJÁNA): představuje velmi náročný program 

pro jednotlivce. Je založen na askezi a je vhodný pouze pro mnichy, kteří 

odvrhli světský život. Hlavní váhu klade na vlastní zápolení. 

2. cesta „velkého vozu" (M AHÁ JÁN A): program pro všechny, cílem je 

spasení a osvícení všech, právě pro tento velký cíl, bývá uvedený směr 

nazván též „velká cesta". Významný prvek představuje božský soucit. 

„ Vedoucí myšlenkou mahájána není asketická zásada uniknout z koloběhu 

životů jako v učení pálijského kánonu, nýbrž ethická snaha uniknout hříchu 

12 Naše , j á " vzniká jako spojení pěti jemných, ale hmotných složek, tj. tělesnosti + počitků + 
schopnosti jednat + uvědomovat si sebe sama. Po smrti se tyto složky rozpojí a tím naše , j á " 
zanikne. Jednotlivé složky jsou poznamenány naším jednáním - karmou - a podle toho, jaké naše 
jednání bylo v životě, se znovu spojí a vytvoří více či méně dřívější bytosti podobnou bytost novou. 
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(Poznámka: Toto je další příklad, kdy Lesný neadekvátně užívá křesťanskou 

terminologii ve výkladu buddhistické nauky.). Hříchu je nutno se vystříhat, 

neboť z příchylnosti, nenávisti nebo i ze zaslepenosti se člověk dopouští 

hříchu; když však člověk z tohoto světa odchází, nejdou s ním jeho přátelé 

ani příbuzní, ale je to hřích, který mu jde v patách. A jen ze zla se rodí 

utrpení." (LESNÝ, 1996, s. 258) Centrem mahájána je zachovávání 

mravních pravidel a etických norem. Cílem je stát se bódhysattou 

(= dosáhnout nirvány, ale vrátit se do koloběhu životů, pomáhat lidem a 

zvířatům). Základní etické normy a zásady: nezabíjej živé + neber, co ti 

nedávají + nemluv nepravdu + nepij opojné nápoje + nebuď necudný. 

Vidíme tedy zcela zřetelně, že „cesta к osvobození není v buddhismu chápána jako 

dosažení blaženého stavu na onom světě či jako splynutí s ne/vyšším kosmickým 

principem. Je vymezena pouze negativními soudy, které charakterizují osvobození 

Z pout koloběhů životů a odstranění existence. Proto je naprosto nevhodné užívat 

pro tento cil termínů jako „vykoupení", nebo dokonce „spása, spasení", s nimiž se 

velmi často setkáváme v dílech mnoha autorů. " (FIŠER, I., 2000, s. 33) 

Problematiku užívání křesťanských termínů v buddhismu, na kterou zde Ivo Fišer 

upozorňuje, jsme již několikrát zmínili v souvislosti s dílem Vincence Lesného, 

který jinak patří mezi významné české indology. 

Protože „učení o nibbáně13 znamená uplatnění svobodné vide, " (LESNÝ, 1996, s. 

109) bylo by mylné považovat buddhistickou nauku za deterministickou. „ Buddha 

výslovně odmítá myšlenku, jako by vše bylo předurčeno a vůle člověka 

nesvobodna. " (LESNÝ, 1996, s. 109) 

V pálijském buddhismu (= hínajánam) bylo cílem meditace odvrátit mysl od světa. 

V buddhismu mahájánovém se meditující snaží dosáhnout nej vyššího poznání 

o prázdnotě anebo usiluje o splynutí s prapríčinou světa. Mahájánam a hínajánam se 

vzájemně doplňují. „Antagonismus, který mezi oběma směry trval od 3. stol. př. 

Kr., dostupuje zřetelně ve 4. stol. po Kr. vrcholu a počíná opadávat. " (LESNÝ, 

1996, s. 285) 

Kromě uvedených dvou směrů lze v buddhismu odlišit i další druhy učení, např. 

mantrajánam, ve kterém jsou učené buddhistické výklady prostoupeny lidovou 

vírou v kouzelnou moc zaříkadel a průpovědí. 

13 Pojem nibbána (pálí) je totéž co nirvána (sanskrt), původně prý označoval vyhasnutí ohně. 
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Na počátku 8. století začíná v Indii vliv buddhismu slábnout, buddhistické učení 

splývá s učením hinduistickým. Z hinduismu pronikly do buddhismu prvky erotické 

a magické (původnímu buddhismu naprosto cizí). Nově vzniklý druh buddhismu 

byl nazván vadžrajánam (= diamantová cesta). „ Vadžrajánam bylo považováno za 

učení tajné a hodící se pouze pro úzký kruh zasvěcenců. Bylo také lidskému 

společenství nebezpečné, jak pro svou morální výstřednost, tak pro svou 

rozkladnost...nikdy se mnoho nerozšířilo." (LESNÝ, 1996, s. 305) Ve středověké 

Indii je tak buddhismus pozvolna pohlcován hinduismem. Jaké učení převažuje 

v Indii dnes? Bezpochyby hinduismus. 

1.1.6 Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha 

V této části nejprve charakterizujeme spis „Dvacet jedna řečí askety Gótama 

zvaného Buddha". A následně si rozebereme některé myšlenky buddhismu, které 

jsou zde obsaženy. 

Kniha „Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha" představuje soubor 

textových ukázek zpálijského kánonu. Kánon „seznamuje čtenáře s původní vizí, 

s originálem čistě duchovního vidění světa, s kultem Věčně nezrozeného, je však 

koncepcí netheistickou. " (KOZÁK, 1993, s. 12) 

V předmluvě k Buddhovým řečem autor vysvětluje: „Madždžhima-nikája14, ze 

které jsem vybíral, je potom jednou z nejcennějších právě autentičností a živostí 

řečeného, sestavená z velké části evidentně z toho, co se po Siddhártovi Gautamovi, 

zvanému Buddha - Probuzený, dochovalo a zapamatovalo. " (KOZÁK, 1993, s. 7) 

Po přečtení několika prvních Buddhových řečí, tzv. súť5 (celkem jich je zde 

obsaženo dvacet jedna, jak už je uvedeno v názvu knihy) získá čtenář neodbytný 

pocit, že zmíněný text byl určen buď hlasitému čtení nebo к přednesu. Každá 

myšlenka je v dané sútě nesčetněkrát opakována tak, aby si ji posluchači snadno 

zapamatovali. Naproti tomu na čtenáře tyto repetice nepůsobí příliš poutavě. 

Ukážeme si to např. na zásadě „vše je nutné zkoumat od základu": „Asketa 

Gótamo, bratři, zkoumá žádosti od základu, také my zkoumáme žádosti od základu; 

14 Blíže viz část nazvaná „Pálijský kánon", s. 9. 
15 Sútv (též sútry či sutty) = „stručné poučky v pálijském kánonu, pro lepší zapamatování 
veršované. " (KRYVELJOV, 1981, s. 275) 
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asketa Gótamo, bratři, zkoumá tělesnost od základu, také my zkoumáme tělesnost 

od základu; asketa Gótamo, bratři, zkoumá pocity od základu, také my zkoumáme 

pocity od základu: jaké omezení, bratři, jaký svéráz a rozdílnost je tedy mezi 

asketou Gótamem a námi, ať ve vztahu к přednášenému nebo к příkazům?" 

(„Dvacet jedna řečí askety Gótma zvaného Buddha", 1993, s. 107) Tento úryvek 

působí monotónně, čtenář snadno ztrácí pozornost (naopak pro posluchače vzniká 

příjemná rytmičnost). Obdobně stavěných pasáží nalezneme v Gótamových řečech 

nespočet. V sútě „Bázeň a strach" se stále opakuje jeden odstavec téměř ve stejném 

znění (mění se pouze několik slov). Důraz je v této sútě kladen na hudebnost 

a zvukomalebnost textu. 

Nyní přejdeme к jednotlivým motivům, které jsou zde tematizovány, např. neklid, 

strach, osvobození, utrpení, zvažování aj. 

Jako první zvolme motiv „čistého srdce". Centrálním orgánem, který Buddha 

opečovává je srdce - čisté srdce představuje otevřenou bránu pro vstup do vyššího 

stavu. Jak důležité je „čisté" srdce ukazuje podobenství o šatě: „ Vznešený tedy řekl: 

stejně jako, mnichové, vezme-li barvíř šaty, které jsou zašpiněné a plné skvrn a 

ponoří je do barvy, do té nebo do oné, do modré nebo do žluté, do červené nebo do 

fialové, může tak získat jen špatné, nečisté zbarvení, a proč, - protože šat, 

mnichové, nebyl čistý - stejně tak, mnichové, nemůžeme očekávat při zašpiněném, 

zmatněném srdci dobrý výsledek. " („Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného 

Buddha", 1993, s. 77) Co z toho plyne? Jedině mravně nezkažené „čisté" srdce je 

vhodné pro vnímání Buddhova učení - výhradně u něj můžeme očekávat dobrý 

výsledek. 

Dále se dozvíme se o stupních ulpívání: „Jsou čtyři druhy ulpívání, mnichové: 

ulpívaní na požitku, ulpívaní na pohledu, ulpívaní na ctnosti, ulpívaní na 

sebepotvrzení. " („Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 103) 

Když se jedinec zbaví ulpívání, získá osvobození a porozumění. „Když, mnichové, 

mnich potlačil nevědění a dosáhl vědění, odcizen nevědomosti a s věděním sblížen, 

neulpívá na požitku, neulpívá na pohledu, neulpívá na ctnosti, ani na 

sebepotvrzování. Bez ulpívání nedojde otřesu. Neotřesitelný dosáhne právě sám и 

sebe osvobození. Skončeno je zrození, dokonáno asketství, hotové je dílo, ničím není 

tento svět, tu porozumí. " („Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha", 

1993, s. 105) 
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Ivo Fišer upozorňuje na následující skutečnost „to, co se nám zachovalo 

v literatuře, jsou jen všeobecné pokyny a směrnice, jejichž konkrétní náplň tvořil 

ústní výklad učitele. " (2000, s. 72) Jedná se tedy pouze o zlomek toho, co 

buddhistický učitel předával svým žákům. Buddhismus lze prostřednictvím 

studia pramenných textů poznat pouze částečně. Úplné proniknutí do 

buddhistického učení je možné pouze prostřednictvím výkladu (praxe) konkrétního 

učitele, který žákům pomáhá hledat správnou cestu životem, poskytuje jim 

psychickou oporu, je pro ně vzorem. К plnému pochopení Buddhovy nauky je 

nutné studovat praktikující meditaci, protože tato filosofie je zaměřena na 

každodenní (praktický) život. 

Dalším důvodem, proč v textech nelze nalézt dostatek informací pro 

„samostudium", je skutečnost, že z textů lze učení pochopit nejen správně, ale také 

špatně, může dojít к dezinterpretaci významu, nebo к povrchnímu vnímání. 

„Existují, mnichové, pošetilci, kteří si osvojují učení. I když si toto učení osvojili, 

zkoumají bez moudrosti jeho smysl Protože zkoumají jeho smysl bez moudrosti, 

nedovoluje jim žádný vhled. Učí se učení jen proto, aby mohli vést řeči, aby mohli 

vyjadřovat mínění. Smysl, kvůli kterému se učení učí, ten nevidí. Takovým způsobí 

špatně pochopené učení jen neštěstí a utrpení. A proč? Protože, mnichové, vzali 

učení za špatný konec. Stejně, mnichové, jako když nějaký muž, který obdivuje hady, 

hady vyhledává, na lov hadů chodí, nalezne velkého hada a uchopí ho uprostřed 

těla nebo za ocas: tu na něj had zaútočí a kousne ho do ruky, do paže nebo jinam, 

takže následkem toho zahyne nebo utrpí smrtelnou bolest a proč? Protože, 

mnichové, uchopil hada nesprávně. Právě tak, mnichové, existují pošetilci, kterým 

způsobí špatně pochopené učení nadlouho neštěstí a utrpení. A proč? Protože 

učení, mnichové, chápali nesprávně. " („Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného 

Buddha", 1993, s. 129) 

Samozřejmě, že i při poslechu výkladu lze dojít к nesprávnému pochopení 

řečeného, právě z tohoto důvodu je nablízku učitel, který s žáky diskutuje a pomáhá 

jim nalézt správnou cestu. „Proto tedy, mnichové: čemu ze smyslu mé řeči 

rozumíte, to věrně podržte; čemu ale ze smyslu mé řeči nerozumíte, o tom musíme 

promlouvat, k tomu tu jsou správně poučení mnichové. Jako vor, mnichové, vám 

chci učení ukázat, vhodný к záchraně, ale ne к vlastnění." („Dvacet jedna řečí 

askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 130) 
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1.1.7 Otázky kladené buddhismu 

Neshody mezi vědci panují v otázce, zda počáteční buddhismus byl náboženstvím, 

nebo „pouze" fílosoficko-etickým učením a charakteristiky náboženství získal až 

v dalším vývoji. Ivo Fišer к tomu dodává: „Samotný pojem „náboženství" není 

souměřitelný s obsahem Buddhovy nauky, což platí stejnou měrou o přívlastku 

„ateistický", jímž bývá charakterizováno „buddhistické náboženství"." (2000, 

s. 14) 

Buddhismus bývá někdy charakterizován slovy „atcistickč náboženství". Jak tomu 

máme rozumět? Na tuto otázku není snadné odpovědět. Buddha se chová a jedná 

vždy jako příkladný člověk, ovšem nevydává se za božího vyslance či božskou 

bytost. Ve svém učení Buddha sice přímo nepopírá existenci bohů, na druhou stranu 

také o bozích nemluví (to se týká především rané fáze buddhismu). Třetím 

důvodem je skutečnost, že buddhističtí bohové nejsou podle mínění věřících tvůrci 

a správci světa. 

Jiné námitky (z pozice metafyzického myšlení) vůči buddhismu se týkají obsahové 

náplně buddhismu, vytýkají mu jeho základní zásadu, tj. přílišné zaměření na 

věčný světový koloběh „pouze odvěký pohyb a hmota, žádná bytost, žádná věc, 

které se koloběhu ziičastňují, nejsou věčné, vše má počátek; jinými slovy, existuje 

pouze věčné vznikání, není věčné bytí. " (KRYVELJOV, 1981, s. 273) Zde jsme 

narazili na hlavní rys buddhismu, tj. bytí není věčné, trvá pouze stálé vznikání. 

Jedná se o přechod z myšlení substančního (statického) к myšlení procesuálnímu 

(dynamickému). Věčné vznikání zachycují následující věty: „Něžně pohlédl do 

proudící vody, do průhledné zeleně...Z tajemství řeky však viděl dnes jen jedno, a to 

uchvátilo jeho duši. Viděl: ta voda běžela a běžela, stále běžela, a přece byla stále 

zde, byla pořád a v kterékoli době stále táž a přece každým okamžikem jiná. " 

(HESSE, 1984. s. 89) 

Argument pro tvrzení, že buddhismus je náboženství, je jeho hlásání víry v zázraky 

(stejně tak jako to dělají ostatní náboženství). „Početí Buddhy bylo vyznačeno 

dvaatřiceti zázračnými znameními. Jeho zrození vyvolalo v přírodě řadu otřesů,... 

Neméně významná znamení doprovázela Buddhovu smrt. V tento okamžik nastalo 

hrozné zemětřesení... rozkvetly stromy, i když nebyl čas jejich květu... Buddha dělá 
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zázraky téměř na každém kroku. Mnohé z nich jsou analogické evangelickým 

zázrakům Kristovým. " ( KRYVELJOV, 1981, s. 288 - 289) 

1.1.8 Shrnutí 

Několikrát jsme se zmínili, jak velký význam přikládá buddhismus vědění. Přesto si 

připomeňme ještě jednou charakteristiku vědění. „ Není to však znalost božství 

v člověku, vyhrazená jen kruhu zasvěcenců, nýbrž jasné vnímání skutečné povahy 

věcí a lidské existence, určené všem probuzeným duším. " (FIŠER, I., 2000, s. 17) 

V důležitosti, jakou buddhismu přikládá vědění, se shoduje se stoicismem. 

V sútě „Přirovnání o šatě" je obsažena jedna z nej krásnějších pasáží sbírky, 

objevuje se ještě v několika dalších sútách. Pasáž se týká poznání: „ Tak je to tedy!, 

pochopil. Nízké je zde a ušlechtilé je zde též, ale existuje vyšší svoboda, než je toto 

smyslové vnímání. A s takovým zřením...se jeho srdce osvobodí od klamu přání, 

osvobodí od klamu bytí, osvobodí od klamu nevědění. V osvobozeném je osvobození, 

toto poznání mu vzejde. 'Skončeno je zrození, završeno asketství, dokončeno dílo, 

ničím není tento svět ', tu porozumí. Takový se, mnichové, nazývá mnichem, který se 

vykoupal ve vnitřní lázni. " („Dvacet jedna řečí askety Gótma zvaného Buddha", 

1993, s. 80) 

V sútě nazvané „Osvobození utišení žízně" se Buddha ptá: „Jak je to tedy, 

mnichové: říkáte pouze a jedině to, co jste sami promysleli, sami poznali, čemu jste 

sami porozuměli?" („Dvacet jedna řečí askety Gótma zvaného Buddha", 1993, 

s. 217) Mnichové odpovídají: „Tak je to, ó pane." (tamtéž) I zde nacházíme 

zdůraznění kultu světla poznání, který představuje nezpochybnitelný opak 

stanoviska víry. 

V poslední větě předchozího odstavce se dotýkáme pojmů vědění (poznání) a víra, 

které jsou překryty různými vrstvami interpretace (při výkladu buddhismu je nutno 

mít na mysli, že některé pojmy mají v evropském prostředí jiné konotace než v 

prostředí buddhismu), proto je nyní blíže charakterizujeme. 

Víra pro Evropany představuje: 1. víru v nadpřirozený svět (většinou v podobě 

křesťanství); 2. vztah důvěry, existenciální význam: není to vztah náboženský, ale 

existenciální vztahování se ve smyslu „Věřím ti.". Pro buddhistu pojem víra 

nekonotuje vztah důvěry, pro něj znamená zření, vhled. 
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Význam výrazu vědění pro Evropany: v novověku v britském empirismu se 

objevuje vyjádření „Vědění je moc.", které presentuje postoj ke světu jako přístup 

člověka ovládajícího svět. Vědění je zmocňování se. (JIRÁSKOVÁ a kol., 2004) 

A vědění v buddhismu? Dokonalé poznání je pro buddhisty synonymem nirvány -» 

poznání umožňuje rozlišení ducha od látky. V nevědomosti spatřovali nevyšší zlo, 

protože kdo nedokáže pomocí pravého poznání pochopit pomíjejícnost jevů, 

zůstane upoután v utrpení tohoto světa. 

Z takového důrazu na vědění vyplývá, že „ buddhismus ani ve své nejstarší 

zachované podobě nebyl učením pro slepě věřící nebo „chudé duchem". Buddhova 

dharma nebyla založena na prostých etických úvahách, které by se dovolávaly jen 

vnímavosti čistého srdce. Určité rysy učení si mohl osvojit každý člen obce. 

Rozsáhlejší vývody, jejichž znalost rovněž nebyla postradatelná, byly však přístupny 

jen skutečným myslitelům schopným dobrat se poznání velkých řádů dění. " (FIŠER, 

I., 2000, s. 17) Buddhismus skutečně nepochybuje o platnosti staré indické ideje 

„o převaze vědoucího nad nevědoucím, vidomého nad nevidomým. " (FIŠER, I., 

2000, s. 17) 

* * * 

Jaký je význam Buddhovy nauky? „Poprvé v indickém myšlení uskutečnila pokus o 

integraci lidské osobnosti popřením jejího tradičního metafyzického hodnocení a 

novou formulací potřeby učinit z filosofických ideálů praktickou součást každodenní 

zkušenosti. " (FIŠER, I., 2000, s. 72) Vidíme zde snahu o to, aby se filosofie stala 

každodenním průvodcem člověka na cestě životem. O praktickou filosofii se 

snaží také stoicismus. 

Další přínos buddhismu je osobní meditace. „Máme na mysli formu bhávaná, 

ponoření do sebe sama, ve svůj vnitřní svět, s cílem soustředěného rozmýšlení o 

pravdách víry. " ( KRYVELJOV, 1981, s. 301) Do té doby nebyla meditace běžnou 

praktikou. Jaké rysy jsou charakteristické pro buddhistické rozjímání (meditaci) se 

dozvíme z básně inspirované indickou tematikou a nazvané „Siddhártha": „ Již 

dlouho se účastnil Siddhártha rozmluv moudrých, cvičil se s Góvindou v řečnických 

soubojích, v umění rozjímání, ve službách meditace. Již dokázal neslyšně vyslovovat 

óm, slovo slov, vyslovovat je neslyšně do nitra s vdechnutím, vyslovovat je neslyšně 

navenek s vydechnutím, s duší usebranou, s čelem obklopeným aurou přemýšlivého 
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ducha. Již dokázal rozpoznávat ve svém nitru átman, nezničitelný, jednotný 

s všehomírem. " (HESSE, 1984, s. 5 - 6) 

Z výše citované ukázky je patrný důraz na soustředěné nadechování a vydechování. 

Koncentrace na dech je v buddhismu obvyklé cvičení na rozvoj mysli. Buddhista 

se snaží odvrátit všechny své myšlenky od vnějšího světa a plně se ponořit do svého 

nitra. Důkazem oproštěnosti od vnějšího světa je i několikahodinová meditace, při 

níž buddhista spočívá v jedné neměnné poloze (to je pro stoika nemožné). Stoik 

к přemýšlení nad otázkami smyslu života nepotřebuje žádnou dechovou praktiku, 

úplně si vystačí s rozumovým poznáváním. 

Uvedený moment, tj. meditace, představuje bod, ve kterém se buddhismus 

a stoicismus odlišují. Zatímco buddhista poklidně medituje (provádí dechová 

cvičení, plně se poddává prožitku plynoucímu z nerušeného hloubání), stoik nad 

konkrétním problémem přemýšlí racionálně (i když se také snaží být oproštěn od 

vnějších vlivů a rozvažovat s klidnou myslí). 

Meditace v buddhismu je cestou к sebekontrole, к oproštění od vnějších vlivů 

a očištění sebe sama. Meditace slouží к posílení mysli Ve chvíli, kdy je takového 

stavu dosaženo, může buddhista-mnich nazřít oblasti ležící mimo lidské myšlení -> 

podívá se na podstatu naší existence a uskuteční opravdové osvobození a osvícení. 

Meditaci se v buddhismu přikládá velký význam, a proto je důležité věnovat 

pozornost i pečlivému výběru místa pro meditaci. Za nejvhodnější prostor bývá 

považováno osamělé místo, např. les, pohřebiště. 

V souvislosti s meditací je nutné upozornit na tuto skutečnost: „ Všechny text se 

však shodují v tom, že stavy, jež se dostavují během meditační praxe, se nikdy 

nemají stát cílem, nýbrž pouze prostředkem к získání absolutního vědění, poznání 

pravé podstaty bytí zjevené v Buddhové Dharmě. " (FIŠER I., 2000, s. 68) 
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1.2 STOICISMUS 

Práce je zaměřena především na závěrečnou část stoického učení, jedná se o období 

zvané mladší (nová) stoa (1. století n.l. - asi 200 n.l.). Nejdříve vymezíme 

etymologický význam slova stoicismus, zachytíme působení školy na časovou osu 

(viz Příloha č. 3), seznámíme se s jejími myšlenkami a významnými představiteli, 

ukážeme její kořeny. 

Název stoicismus je odvozen od místa, kde se stoupenci této školy začali scházet 

podle athénské sloupové síně (stoa) vyzdobené Polygnótovými16 malbami. Tretera 

stoickou školu charakterizuje slovy „nejvlivnéjší a také nejživotnější helénistická 

filosofická škola" (1996, s. 100). 

Škola existovala asi pět set let - toto období se člení na tři etapy, např. podle 

Tretery (1996): starší stoa (asi 300 - 150 př.n.l., působila v Athénách), střední stoa 

(asi 150 do konce 1. stol. př.n.l., střediskem byl ostrov Rhodos), mladší stoa (1. st. 

n.l. - asi 200 n.l., sídlila v Římě). 

Za zakladatele a vůdčí osobnost starší stoy bývá považován Zenon z Kitia na Kypru 

(336 - 264 př.n.l.)17, střední stou reprezentuje Poseidonios z Apameie v Sýrii (asi 

135 - 51 př.n.l.)18. Posledním stoikem byl „filosof na trůně" M. Aurelius (121 - 180 

n.l.)19. Stoicismu vychází z iónské přírodní filosofie20 a také z učení kyniků21, 

někteří autoři (RIST, 1998, s. 89) dokonce uvádí, že „v době císařství neznamenalo 

slovo kynik často nic jiného než stoika stojícího blíže dokonalosti. " 

16 Polygnótos z ostrova Thasu, byl umělec (malíř), který žil v 5. stol. př.n.l. Proslul historickými 
malbami, např. „Bitva u Marathonu". Jeho obrazy zdobily zadní stěnu stoy. 
17 Nazývaný též Zénón Stoik. svým původem pravděpodobně nebyl „čistý" Řek (vyšel z řecko-
orientálního manželství). Do Athén připlul jako kupec r. 311 př.n.l., zde ho ovlivnil kynik Kratétos a 
škola megarská, následně zakládá vlastní filosofickou školu. Svůj život ukončil dobrovolně 
(sebevražda byla příznačná i pro další stoiky). 
18 Nejvýraznější osobnost střední stoy. Protože jeho vědecký zájem pokrýval veškeré oblasti 
lidského vědění, býval považován za třetího největšího polyhistora starověku (po Démokritovi a 
Aristotelovi). Měl vliv na myšlení dalších filosofů, např. Cicero, Filón z Alexandrie, křesťanští 
spisovatelé. 
' Bližší informace viz dále v textu. 
20 Iónská přírodní filosofie je nejstarší řecká filosofie, řadí se sem filosofové milétské školy (Thaïes z 
Miletu, Anaximandros z Miletu a Anaximenes z Miletu) a „temný filosof Herakleitos z Efesu. 
21 Škola kvnická: jejími hlavními zásadami bylo žít oproštěným, přirozeným životem, bez jakéhokoli 
majetku, bez vazeb na společnost. Za zakladatele kynismu je považován Antisthenés (asi 455 - 360 
př.n.l.), který svými nepěstěnými vousy a vlasy, žebráckou mošnou a děravou sukní dával najevo 
nejen svou bídu, ale zároveň i ukazoval jediný správný způsob života. Známějším představitelem byl 
Diogenés ze Sinópy (asi 400 - 323 př.n.l.), za příbytek si zvolil dřevěný sud, aby demonstroval 
základní kynický požadavek- jednoduchos t . 

22 



* * * 

Stoikové své poznání systematicky roztřídili, stejně jako je třídily školy 

akademické, na tři části: logiku (její součástí byla i rétorika, gramatika, 

gnoseologie, poetika), fyziku (zde se shromažďovaly poznatky o všem, co se nějak 

vztahuje к přírodě) a etiku (byla vykládána a zdůvodňována prostřednictvím 

vědění). 

Logika společně s fyzikou se nacházela na stejné úrovni a vytvářela s ní předstupeň 

к vyšší úrovni, tj. к etice. Podle Zenona z Kitia etika představovala ovoce, fyzika 

stromy a půdu, na které plody vyrůstají, a logika plot, kterým je celý ovocný sad 

stoické filosofie obehnaný. Je tedy zřejmé, že nej důležitější místo ve stoické nauce 

bezesporu patřilo etice. „ Základními etickými principy jsou shodnost s přírodou22 

a současně nezávislost na přírodě. " (KRATOCHVÍL, 1993, s. 82) 

Stoickou fyziku a etiku komentuje Kratochvíl takto: „Vše, co se příčí filosofické 

fyzice nebo etice, je vykládáno alegoricky jako řeč o přírodních živlech nebo 

o vášních v duši. " (1993, s. 83) 

„Stoikové poprvé shrnuli pod názvem "logika" dosud různé obory popisující 

poznání. " (KRATOCHVÍL, 1993, s. 82) U stoické logiky je podstatné připomenout 

především gnoseologické názory. Stoikové stále uznávají teorii, podle které člověk 

(tj. jeho duše) se rodí jako čistá, nepopsaná deska (scholastiky později označena 

jako TABULA RASA), teprve prostřednictvím poznávání se postupně zaplňuje. 

Protože poznání podle stoiků vychází ze zkušenosti, řadíme je mezi empiriky. 

V logice se stoikové stali průkopníky dvěma následujícími činy: a) zavedli do 

filosofie kritérium pravdivosti; b) v logických operacích začali používat věty, 

soudy, výroky místo dosavadních pojmů a termínů. 

Stoickou fyziku bychom mohli stručně a výstižně charakterizovat následujícími 

přívlastky: monistická (uznává jen jediný princip), materialistická (reálné je jen to, 

co je tělesné a hmotné -> tělesná je i lidská duše a bůh), pantheistická (bůh je 

přítomen ve všech věcech -> bůh je totožný s živým vesmírem). V novověku by 

tato nauka byla označena buď jako „materialistický monismus" (vše vychází 

22 Žít ve shodě s přírodou znamená žít v souladu se světovým řádem, s přirozeností. A protože 
člověk j e svou přirozeností bytost rozumná, vyplývá z toho požadavek žít ve shodě s rozumem. 
Jedná se o shodu racionální. 
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z jediné podstaty, která je materiální), nebo „pantheistický monismus" (je jen jeden 

božský princip, ten je přítomen ve všem, prostupuje každou jednotlivinu). 

Ve stoické etice je sice patrný výrazný vliv sokratovské školy kyniků, ale zároveň 

se od ní některými rysy vzdaluje a tím ji překonává. 

1.2.1 Proč zkoumat mladší stou? 

Odpověď na otázku: „Proč zkoumat právě třetí (závěrečnou) fázi stoicismu?", je 

následující. Mladší stoa (též označována jako „římský stoicismus" - tato etapa 

probíhala v době císařského Říma) vykazuje jisté shodné prvky s tehdy právě se 

formulujícím křesťanstvím, které tvoří druhý styčný bod této práce. Dále také proto, 

že v uvedeném období stoicismu zcela převládl zájem o problémy morální, jež 

představují nezbytnou náplň křesťanství. V neposlední řadě je důvodem vliv 

římských stoiků na myšlení a tvorbu několika generací filosofů (př. B. Spinoza), 

spisovatelů (př. J. W. Goethe), vědců (př. B. Pascal) aj. 

Vliv stoiků na Pascala lze doložit tímto faktem: Pascal nachází klid uvnitř svého 

srdce, ve kterém se setkává s Bohem. Dále odkazuji na spis nazvaný „Rozhovor 

s panem de Saci", v němž Pascal prezentuje Isaacovi de Saci stoika Epikteta 

a skeptika Montaigneho. 

1.2.2 Kdo patří mezi mladší stoiky? 

V období římského stoicismu žili a tvořili nejvýraznější osobnosti stoického učení: 

Neronův vychovatel Lucius Anaeaus Seneca (asi 4 př.n.l. - 65 n.l.), Musonius 

Rufus (30 - 100 n.l.), bývalý otrok Epiktetos z Hierápole ve Frygii (asi 5 5 - 1 3 5 

n.l.) a císař Marcus Aurelius Antonius (121 - 180 n.l.). V další části textu se 

budeme zabývat pouze trojicí nej významnějších filosofů, tj. Seneca, Epiktetos a 

Marcus Aurelius. 

Senekovu tvorbu (svá díla psal latinsky) lze charakterizovat slovy: „Špatnost 

člověka je jeho nej oblíbenějším námětem a hned po něm smrt jako vykoupení, 

vysvobození duše od těla, začátek nového života. Božství...není uctíváno obětmi 

v chrámech, ale v hrudi člověka čistým životem. " (BONDY, 1994, s. 138) Seneca se 
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o smrti, a především о dobrovolné smrti (sebevraždě) ' často zmiňuje: „považuje ji 

za svobodný čin par excellence ...je činem, jehož prostřednictvím se stáváme pány 

svého osudu. " (RIST, 1998, s. 241) Roku 65 n. 1. je Seneca obviněn z účasti na 

spiknutí proti císaři Neronovi, proto na jeho rozkaz musí spáchat sebevraždu. 

Otázkou je, zda se tím Seneca stal pánem svého osudu či nikoliv? 

Ve svých úvahách dále preferuje téma vůle. „Podle našeho názoru se v Senekově 

výkladu o chtění a vůli ve skutečnosti jedná o náš mravní charakter. Člověk, jenž 

má správný druh mravního charakteru, bude chtít konat správné věci ze správných 

důvodů." (RIST, 1998, s. 237) Seneca sepsal mnoho etických pojednání, např. 

0 hněvu, blaženém životě, stálosti mudrce, klidu duševním, krátkosti života. 

Epiktetova24 díla jsou sepsána řecky jeho žákem Arrianem. Bondy se domnívá, že 

„jeho fdosofie už má skoro stejné rysy jako náboženství. Filosof je sluha Boží a 

v nejlepším případě posel Boží. V naši moci je jen jediné: naše vůle a tížívání našich 
představ. Ty se mají odpoutat od všeho světského. Všichni lidé jsou si před bohem 

rovni ve své bezbrannosti. " (1994, s. 138) Když císař Domitianus25 vypudil filosofy 

z Itálie, odešel Epiktetos do Epeiru a založil si tam v Níkopoli vlastní filosofickou 

školu. Epiktetos byl oblíbenou četbou nejen pro Marka Aurelia, ale také pro 

křesťanské myslitele. Aurelius Augustin Epikteta dokonce označuje slovy 

„nejvznešenější stoik". 

Kdo byl Marcus Aurelius Antonius? Prolínaly se v něm tři osoby: císař, filosof 

1 voják. Za své vlády (161 - 180 n.l.) vedl vítězné války proti Germánům, 

Sarmatům a jiným kmenům. Přestože ve svém učení propagoval vizi všelidského 

bratrství, v reálném životě i on pronásledoval křesťany. S Epiktetovými 

myšlenkami se seznámil vjinošském věku prostřednictvím zápisků, které sepsal 

Epiktetův žák Arrianus. Stoickou nauku přijal již ve dvanácti letech a zůstal jí věrný 

po celý zbytek svého života. 

23 Podrobněji o tomto tématu viz kapitola „2.1 Jakou roli hrála sebevražda?", s. 59 ->. 
24 Epiktetos byl žák Musonia Rufa. 
25 Domitianus se narodil v roce 51 n.l. v Římě, po smrti svého bratra Tita se stal císařem, vládl 
v letech 8 1 - 9 6 n.l. Byl posledním z panovníků flaviovské dynastie, která vládla od roku 69 n.l. do 
roku 96 n.l. Zpočátku se jevil jako vyrovnaná osobnost (např. obnovil mnoho starých staveb 
poničených požárem), ale pozdčji vady (např. když byl jeho bratr tčžce nemocen, rozkázal ho opustit 
jako mrtvého dříve, než dodýchal) převážily nad kladnými stránkami jeho povahy. Svou moc 
využíval svévolně (např. dal zavraždit dějepisce Hermogena z Tarsu pro nějaké narážky v jeho 
dějepisném díle, ukřižoval dokonce i písaře, kteří je opisovali), býval často kárán, že si neuvědomuje 
důležitost svého postavení. 
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Tvorba jmenovaných stoiků představuje vrchol stoického učení. Pro úplnost 

dodejme názvy klíčových děl: „Listy Luciliovi" (L. A. Seneca), „Rukojeť" 

a „Rozpravy" (Epiktetos) a „Hovory к sobě" (M. Aurelius). Protože s texty těchto 

děl budeme i nadále pracovat, stručně je charakterizujeme. 

Začneme-li chronologicky, je první na řadě soubor sto dvaceti čtyř Senekových 

dopisů nazvaný „Epistulae morales ad Lucilium" (česky vydávaný pod názvy Listy 

Luciliovi či Výbor z listů Luciliovi26, Další listy Luciliovi), vzniklý v letech 63 - 64 

n. 1. Jsou to autentické dopisy adresované Luciliovi27, přesto je pravděpodobné, že 

Seneca je psal s úmyslem poskytnout je pro poučení i širší literární veřejnosti. Listy 

považujeme nejen za nejzdařilejší Senekovo dílo, ale také za dílo nejcennější pro 

další generace, jsou zde totiž formulovány Senekovy (tedy i stoické) morální 

a etické zásady. V Listech se autor zamýšlí nad životem, smrtí a poskytuje Luciliovi 

mnoho filosofických rad. 

Každý list je zaměřen na jeden problém, podle kterého je daný dopis nazván, např. 

Šestnáctý list (Poslání filosofie): „Jistě je ti jasné, Lucilie, že bez filosofie nikdo 

nemůže žít šťastně, ba ani snesitelně, a že šťastný život získáváme dokonalým 

zvládnutím filosofie, snesitelný život aspoň částečným obeznámením s ní. " 

(SENECA, 1969, s. 25) Význam filosofie Seneca vystihl následujícím přirovnáním: 

„sedí и kormidla a určuje směr plavby, když se zmítáme v nebezpečných vlnách" 

(SENECA, 1969, s. 26). A jaká je podle Seneky podstata filosofie? „Filosofie není 

dovedností běžnou ani určenou na odiv. Její podstata není v slovech, ale ve věcech. 

Neslouží к tomu, aby se nějak zábavně strávil den, utváří a vzdělává ducha, 

upravuje život, řídí činy, ukazuje, co dělat a čeho nechat. " (SENECA, 1969, s. 26) 

Příklady dalších listů: Čtyřiadvacátý list (Proti strachu), Jedenašedesátý list 

(Příprava na smrt), Šestadevadesátý list (Vše je třeba snášet trpělivě), Stý prvý list 

(Je důležité žít dobře, ne žít dlouho). 

„Rukojeť" (Encheiridion) je stručný výtah z Epiktetových výkladů, pořízený jeho 

žákem Arrianem, protože stejně jako Epiktetův velký vzor, Sokrates, tak ani 

Epiktetos své myšlenky nezapisoval. Rukojeť je rozčleněná do 53 kapitol, lze ji 

26 Protože se mi nepodařilo sehnat ucelený soubor Senekových listů, studovala jsem dva výbory 
(Výbor z listů Luciliovi a Další listy Luciliovi, oba vydalo nakladatelství Svoboda v edici Antická 
knihovna 1969 a 1984), které společně obsahují všech sto dvacet čtyři dopisů. 
27 Lucilius lunior. stoický filosof a básník, v roce 63/64 n.l. byl správcem provincie Sicílie. Seneka 
mu věnoval nejen dopisy, ale také spis „Přírodovědné otázky". Některé prameny uvádí, že Lucilius 
lunior byl Senekův mladší přítel (spojoval je prý zájem o literaturu a filosofii), ale jinde se tvrdí, že 
Lucilius byl Senekovým synovcem. Tahle otázka však není pro naše zkoumání zásadní. 
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charakterizovat jako souhrn stoických mravních zásad. Celým spisem se jako 

červená nit táhne Epiktetova úcta к rozumu. 

„Rozpravy" (Diatribai) jsou opět Arrianovy zápisky Epiktetových promluv. 

Tentokrát se ale jedná o dílo zachované jen částečně (dispozici máme pouze čtyři 

knihy z předpokládaných osmi). Pro tento spis je charakteristický způsob výkladu 

myšlenek tzv. diatribé (filosofická rozprava, průběžně doplňována o anekdoty, 

alegorie, citáty známých básníků, personifikace, apostrofy a především o četné 

dialogy). 

Pro ilustraci toho, co bylo řečeno, uvedeme úryvek ze čtvrté knihy z kapitoly 

(O nebojácnosti): „Co dělá tyrana hrozným? - "Jeho osobní stráže," řekne 

někdo...Proč se tedy dítě, když je přivedeno к tyranovi, obklopenému strážemi, 

nebojí? Zda-li ne proto, že si dítě jejich přítomnost neuvědomuje? Jestliže si tedy 

někdo uvědomuje přítomnost osobních stráží a také to, že mají meče, ale právě 

proto sem přichází, že si přeje zemřít pro nějaké své neštěstí...zdalipak se tento bojí 

osobních stráží? - "Nikoliv, neboť chce právě to, co je dělá hroznými. " - Jestliže 

tedy člověk, který ani nechce zemřít, ani nechce být živ stůj co stůj, nýbrž jen tak, 

jak je mu souzeno žít, přichází к tyranovi, co mu brání přistoupit к němu 

nebojácně? - "Nic. " (EPIKTETOS, 111957, s. 255) 

„Hovory к sobě", jediný Markův Aureliův spis, se člení do dvanácti knih, které 

obsahují aforistické zápisky (psal je doma i ve vojenských leženích). Zaměřuje se 

na zkoumání smyslu života, řeší otázku oprávněnosti sebevraždy (odpověď na ni 

představovala pro římské stoiky jeden z důležitých námětů a byla těsně spjata 

s problematikou svobodné vůle). 

Markus Aurelius zde klade důraz na praktické rady do života: „Každou chvíli dbej 

usilovně toho, abys konal svůj úkol jako Riman a jako muž se svědomitou a 

nestrojenou opravdovostí, s vřelou láskou к bližnímu, nezávisle a spravedlivě a aby 

ses nadobro vyprostil z myšlení na všechno ostatní. A jistě se vyprostíš, budeš-li 

podnikat každé dílo tak, jako by bylo poslední v tvém životě, cílevědomě a bez 

zarytého odporu к příkazům rozumu, bez pokrytectví a bez reptám na osud Û 
určený. Vidíš, jak málo věcí stačí si osvojit, aby tvůj život plynul šťastné a bohulibčl 
Z,i\jlsté ctni bohové nebudou nic více požadovat od toho, kdo šetří těchto zásad. " 

(M, AURELIUS, 1969, s. 34) 
Cílem veškerého lidského snažení je dosažení duševní vyrovnanosti. Není 

nezajímavé, že aforismy obsažené v první knize psal císař Aurelius „v zemi Kvádů 
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nad Granuou" (M. AURELIUS, 1969, s. 32), tj. na území Slovenska u řeky Hron, 

kde byl na válečném tažení. 

1.2.3 Čím bylo příznačné období, v němž římští stoikové žili a filosofovali? 

Jedná se o dobu, kdy Řekové už ztratili svou samostatnost, na místo drobných 

městských států nastoupily větší státní celky - byly položeny základy rozsáhlého 

římského impéria. Občan již neměl možnost podílet se na veřejném životě tak, jako 

dříve: „demokratické ideály vlády celé obce se ztrácejí a nastupuje doba 

despotických císařství. Veřejná činnost v Římě stala se obtížnou, politicky se 

projevit stalo se nebezpečným. " (FUNDA, 1970, s. 158 - 159) Nemožnost uplatnit 

se v politickém životě podněcovala člověka k tomu, aby se zaměřil více sám na 

sebe, a proto se místo etiky sociální stále více hlásila ke slovu etika individuální. 

Lišila se témata jejich filosofování od filosofování stoiků předchozích dvou období? 

„Obecně se uznává, že stoikové císařského období se zajímají především o 

mravnost v úzkém smyslu slova. Odtud jejich sklon stavět mravní jednání proti 

ostatním skutkům a mluvit poněkud dualisticky o protikladu mezi mravní osobností 

a "tělesností"...A těmi, kdo mají být vzdělávání, jsou zcela zjevně ti, kdo usilují o 

ctnost, kdo usilují o to, stát se lepšími lidmi, kdo se lepšími lidmi stát chtějí. " (RIST, 

1998, s. 240) V předmluvě kEpiktetově Rukojeti (1957, s. 8) je změna témat 

vymezena následovně: „dříve stály v ohnisku pozornosti otázky metafysické 

(ontologické), logické a gnoseologické...nyní se naopak dostávají do ohniska 

problémy lidského nitra, otázky ethiky, později pak již přímo otázky náboženské. 

Závěrem tohoto vývoje byla později již přímá kapitulace filosofických škol ve 

prospěch křesťanského náboženství. Z filosofů se pak stávají theologové. " 

1.2.4 Základní teze stoicismu 

Pro stoickou etiku je charakteristická zásada „žít ve shodě s přírodou" 

(HOMOLOGÚMENOS TÉ FYSEI ZÉN)28 čili žít svůj život v jednotě sbohem. 

28 Jedná se o něco jiného, než je to, co si dnes nejčastěji vybavíme pod heslem „žít podle přírody", tj. 
J. J. Rousseau a jeho náhled na člověka a přírodu. Blíže viz dále v textu. 
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Znamená nejen být v jednotě se světovým řádem, ale především je tím míněn 

požadavek žít život v souladu se svou přirozeností. Seneca v Listech Luciliovi 

(1969, s. 237) tento požadavek vysvětluje: „Proto se musíme, Lucilie, držet té cesty, 

kterou nám předepsala příroda, a nesmíme se od ní odchýlit. Těm, kdo se přírodě 

vzpírají, vede se jako lidem veslujícím proti proudu. " Stejně jako Seneca a ostatní 

stoikové, tak také Marcus Aurelius (1969, s. 35) ve svých aforistických zápiscích 

několikrát zmiňuje tuto ideu: „Stále musíš mít na mysli toto: jaká je přirozenost 

vesmírného celku a jaká je tvoje, v jakém vztahu je tato k oné... a že ti tedy nikdo na 

svět nemůže bránit jednat a mluvit pokaždé v souhlasu s přírodou, jejíž jsi 

součástí. " 

Protože člověk je bytost rozumná, vyplývá z toho potřeba žít ve shodě s rozumem. 

Seneca (1969, s. 130) Luciliovi na jiném místě píše: „Co je nejlepší na člověku? 

Rozum, jímž vyniká nad zvířata a druží se к bohům. Tedy dokonalý rozum je jeho 

vlastní dobro, ostatní vlastnosti má společné se zvířaty a rostlinami. " O pár 

odstavců dál se dočteme: „Jenom rozum přivádí člověka к dokonalosti a jenom 

dokonalý rozum jej činí šťastným; proto je rozum jediným dobrem, jeho výhradním 

působením se člověk stává šťastným." (1969, s. 131) Senekův názor na úlohu 

rozumu v lidském životě shrnul J. M. Rist (1998, s. 118) následovně: „Směřujme 

tam, kam nás vede rozum (ratio), nikoli pravda (Veritas). " 

Jak úzké je propojení dvou výše uvedených stoických zásad (žít ve shodě s přírodu 

a žít ve shodě s rozumem) dokládá Long „Jednotlivá lidská bytost má v jádře své 

přirozenosti podíl na vlastnosti, která náleží přírodě v kosmickém smyslu. A protože 

kosmická příroda v sobě pojímá vše, co existuje, je lidský jednotlivec částí světa 

v přesném a nedílném smyslu. Kosmické události a lidské činy nejsou tudíž děje 

dvou zcela odlišných řádů: obojí jsou koneckonců stejnou měrou důsledky jedné 

věci, logu. Jinak řečeno, kosmická příroda čili bůh (oba výrazy ve stoicismu 

odkazují к témuž) a člověk jsou к sobě navzájem vztaženi v hloubi svého bytí jako 

rozumoví činitelé. Jestliže člověk plně rozpozná dosah tohoto vztahu, bude jednat 

způsobem, který je zcela ve shodě s lidskou racionalitou na nejvyšším stupni, jejíž 

výtečnost zaručuje její dobrovolná shoda s přírodou. Toto stoikové nazývají 

moudrostí, jež je krokem nad pouhou racionalitou; cílem lidské existence je úplný 

soulad mezi vlastními postoji a činy člověka a skutečným chodem událostí. " 

(2003, s. 141) 
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Také Epiktetova rada, jak správně žít, nabádá jedince к následování rozumu: 

„Sokrates dosáhl takové dokonalosti právě tím, že při všem, co ho potkávalo, 

ničeho jiného nedbal než rozumu. Ty pak, i když nejsi Sokratem, měl bys aspoň žít, 

jako bys chtěl být Sokratem. " (1957, s. 33) 

Jinde Epiktetos (1957, s. 20) upozorňuje: „ ...věz, že není snadné zachovat si svou 

vůli ve shodě s přírodou a zároveň si zachovat vnější věci, nýbrž je naprosto nutné, 

že kdo jednoho z toho obojího dbá, druhé zanedbává. " Zde jsme narazili na 

problematiku, ve které se stoikové a kynikové rozcházejí, tj. na vliv vnějších věcí 

na život člověka. „ Tvrzení, že moudrý člověk potřebuje vnější věci, je pravověrné 

tím, co říká, ale kacířské tím, že to říká nahlas... totiž stoicismus a kynismus se v této 

otázce radikálně liší. " (RIST, 1998, s. 20) Kynikové se od vnějších vlivů striktně 

distancovali29, stoický mudrc je sice také nezávislý na vnějších věcech, ale přesto se 

nezříká lidské společnosti, dokonce působí v politice (především římští stoikové), 

a tak „zdá se, že stoikové od počátku učili, že ctnost užívá vnější dobra, ale je stále 

soběstačná." (RIST, 1998, s. 19) Rist к tomuto tématu dále poznamenává: „Co 

mohl mít Panaitios30 na mysli, když řekl, že ctnost...potřebuje určité vnější statky? 

Možná jen to, že pokud tyto vnější statky nemáme, nemůžeme být ctnostní. " (1998, 

s. 20) 

Epiktetos (1957, s. 32) se zmiňuje nejen o vlivu vnějších věcí na člověka, ale 

zároveň poukazuje na rozdílné stanovisko filosofa (mudrce) a ostatních lidí: 

„ Stanovisko a znak obyčejného člověka: Nikdy neočekává prospěch nebo škodu od 

sebe sama, nýbrž jen od vnějších věcí. Stanovisko a znak filosofa: Všechen svůj 

prospěch i škodu očekává od sebe sama. " 

Shrneme-li stoickou zásadu „žít ve shodě s přírodou", dojdeme к následujícímu: 

„...žít podle přírody je totožné s žitím podle zásad a požadavků 

racionalismu...Stoický život shodný s přírodou je tedy život rozumný, z toho plyne, 

že ctnostný, z toho, že svobodný, z toho, že šťastný. Nám tato rovnice vůbec 

nepřipadá samozřejmá, ale stoici vynaložili veliké úsilí právě na to, aby se lidem 

samozřejmou stala. " (Bondy, 1994, s. 133) 

Rozumný život je jedinou ctností, jediným dobrem podle stoické etiky. Ctnost je 

sice nedělitelná, přesto u ní stoikové rozlišovali čtyři základní stránky: 

29 •« • 
Viz poznámka pod čarou č. 6. 

30 Panaitios ze Rhodu (asi 185 - 109), významný zástupce střední stoy. Přinesl do stoické etiky 
peripatetické prvky. Ovlivnil zejména Cicerona. 
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a) rozumnost (FRONÉSIS), b) sebeovládání (SÓFROSYNÉ), с) statečnost 

(ANDREIÁ), d) spravedlnost (DIKAIOSYNÉ). 

Protějšek jediného dobra představuje jediné zlo, tím je život nerozumný, tj. 

nectnostný. Kromě těchto dvou zmíněných ne/ctností je vše ostatní (včetně života, 

zdraví, majetku, otroctví, ponížení, bolesti, urozenosti) považováno za lhostejné 

(ADIAFORA, INDIFFERENTIA). Věci lhostejné můžeme rozdělit na: a) věci 

relativně cenné (PROÉGMENA), např. zdraví, život, bohatství, b) relativně 

bezcenné (APOPROÉGMENA), c) naprosto lhostejné, např. mám-li sudý či lichý 

počet vlasů. 

Člověk by měl rozeznávat dobré od zlého i od lhostejného. Tento nesnadný úkol 

člověku ztěžují afekty (nazývané též vášně, pudy), které matou lidský rozum. 

Stoikové rozlišovali čtyři základní vášně: a) rozkoš (HÉDONÉ), b) žal (LYPÉ), 

c) touha (EPITHYMIÁ), d) strach (FOBOS). 

Boj člověka s afekty končí ve chvíli, kdy je duše osvobozena od veškerých pudů 

(APATHEIA), jsou potlačeny všechny vnitřní vášně člověka (PATHÉ). Dosáhnout 

nenáruživosti se podaří moudrému člověku (mudrci = SOFOS), ten se tak stává 

nezávislým na vnějším světě, je svobodný a soběstačný (AUTARKEIA), získal totiž 

klid (HÉSYCHIA) a neotřesitelnost (ATARAXIA). 

„Stoikova svoboda je pokus člověka zachránit sebe bez boha. Zachránit sebe bez 

skutečnosti boží lásky, odpuštění a síly к obnovenému lidství. " (FUNDA, 1970, 

s. 161) Svoboda znamená možnost samostatně se rozhodovat a samostatně jednat, 

tyto možností nejsou nesvobodným občanům poskytnuty. „Stoická svoboda 

nevykazuje negativní rozměr... Stoik svobodu nezískává převzetím souboru etických 

postulátů, cestou dodržování závazných pravidel... Cesta ke svobodě není dlážděna 

kostkami té které etické nauky, ke svobodě se prošlapává každý sám bez opory a 

pomoci druhých. К čemu tedy etických učení? Právě k tomu, aby si svobodu člověk 

nepředstíral, aby ji dokázal rozpoznat i z pozice své vázanosti. " (VOTOČEK, 1998, 

s. 35) O. Votoček dále konstatuje „Žádné učení, ani stoická etika, nezaručí člověku, 

že správné zásady učiní jeho život svobodným. " (VOTOCEK, 1998, s. 35) 

O dalších pilířích stoického učení, např. sebevražda, bude pojednáno ve druhém 

oddílu této práce, např. v kapitole označené „2.1 Jakou roli hrála sebevražda?" 

(strana 57 -»). 
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1.2.5 Charakteristika stoického mudrce 

Jaké jsou stupně, které vedou člověka к tomu, aby se stal moudrým? Prvním 

stupněm na cestě za moudrostí je apatie (znamená oprostit se od vnějších vlivů 

a citů -> nenáruživost), následuje ji autarkic (soběstačnost), v těsném závěsu 

s askezí (odříkání) a to vše přináší ataraxii (naprosté oproštění, duševní klid). 

Pravý mudrc „(naturae humanae exemplar) je ten, kdo svoji vůli uvede v soulad 

s božským zákonem veškerenstva. Bohové a jejich činy jsou jen symboly přírodně 

duchového dějství; alegorický výklad pomůže pochopit bohy jako přírodní síly. " 

(RÁDL, 1998, s. 228) 

Nyní už víme, kdo je pravým mudrcem, ale nevíme, jak má jedinec poznat, zda je či 

není mudrcem. Podle Seneky (1969, s. 87) je návod na takové rozpoznání 

následující: „Skutečný mudrc je pln radosti, je veselý, vyrovnaný, neotřesitelný; žije 

si bohorovně. Nuže, všimni si sám sebe! Jestliže nikdy nejsi zarmoucený, jestliže 

tvou mysl neznepokojuje žádná naděje očekávání čehosi budoucího, jestliže je tvůj 

duch ve dne v noci neustále stejně vzpřímený a sám se sebou spokojený, dospěl jsi 

к vrcholu lidského dobra...teprve z moudrosti se rodí pravá vyrovnaná radost. 

Duch mudrcův je jako svět v podměsíčné oblasti: vládne v něm stálý jas. " Protože 

Seneca předpokládá, že většina čtenářů jeho listů ještě není mudrcem, připisuje 

zdůvodnění toho, proč by se měl každý chtít stát mudrcem: „Jestliže tedy mudrc 

není nikdy prost radosti, vidíš, proč si máš přát stát se moudrým. " (tamtéž) 

Abychom o stoickém mudrci neměli zkreslené představy, je nutné upozornit na 

skutečnost, že i mudrc pociťuje slast. „Moudrý člověk se rovněž nezříká pocitů 

tělesné slasti; je pravda, že tyto slasti patří mezi věci indiferentní, jsou však přesto 

pociťovány. A cítí-li moudrý člověk slast, musí к ní zaujmout správný postoj. " 

(RIST, 1998, s. 81) 

Při zmínce o slasti, která je zásadním tématem pro epikurejce31, se nabízí otázka: 

Jaký byl vztah stoiků к epikurejcům? Učení etické představuje pro obě filosofické 

31 Epikureici = filosofická škola založená 306 př.n.l. v Athénách Epikurem ze Samu. Nejvyšší 
hodnotu představuje slast jako oproštěni se od bolesti a duševního neklidu. V helénistické i římské 
době nalezl širokou odezvu. „Prostřednictvím zejména právě latinských autorů...zůstal 
epikurejismus znám i ve středověku. Byl samozřejmě odmítán pro svou nemravnost a bezbožnost. 
Přesto ve XII. století přejali z něho Abelard z Bathu a Vilém z Conches atomistickou teorii 
hmoty...Ještě tak diametrálně odlišné postavy jako byli Anatole France a Henri Bergson, začínali na 
konci XIX. století jako přesvědčení epikurovci. " (BONDY, 1994, s. 129) 
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školy prioritu. Ale každá se k tomu staví jinak. Epikuros se na rozdíl od stoiků ze 

života těší, „je mu nejvyšší hodnotou, ne ctnost. Ctnost jen v té míře je významná, že 

bez ní není život blažený: kdo není spravedlivý, morální a statečný, ten se prostě má 

čeho bát - a tak je po klidu veta. " (BONDY, 1994, s. 127) 

Seneca se v Listech Luciliovi často zmiňuje o Epikurovi, cituje jeho výroky, např. 

v jednadvacátém listu píše: „...připomínám znamenité výroky Epikurovy, abych 

těm, kdo se к němu uchylují z falešné naděje,... že и něho naleznou ochranný pláštík 

pro své neřesti, dokázal, že ať se odeberou kamkoli, všude musí žít čestně. Když 

zavítáš do jeho zahrad...zastihneš tam... strážce domu... zeptá se tě, zda jsi spokojen 

s pohostinstvím, a dodá: "Naše zahrady nevzbuzují dráždivé hlad, ale zahánějí jej; 

rovněž nezvětšují žízeň samotnými nápoji, nýbrž tiší ji přirozeným a zdarma 

dostupným prostředkem. V takové rozkoši jsem zestárl." (SENECA, 1969, s. 33) 

Tak interpretuje stoik Seneca názory zakladatele epikurejismu. 

Jaký je postoj stoiků ke slastem a tužbám zachycuje Seneca: „Mluvím s tebou o 

takových potřebách, které se nedají uchlácholit, kterým je nutné něco poskytnout, 

aby přestaly. Ale к oněm mimořádným tužbám, které lze odložit, zkrotit a potlačit, 

mám jenom jedinou připomínku: jen taková rozkoš je přirozená, která je nezbytná. 

Nic jí nejsi povinen, a povoluješ-li něco, děje se to dobrovolně. Žaludek je hluchý к 

domluvám; požaduje, volá. A přece není obtížným věřitelem, dá se uchlácholit 

maličkostí. " (SENECA, 1969, s. 33) 

Pro stoiky je jen uměřená slast slastí vhodnou. Slastí je jim filosofie, představuje 

slastnou útěchu, protože filosof má nadhled nad věcmi. 

Po krátké odbočce se vracíme zpět к charakteristice stoického mudrce. Seneca se 

v Listech Luciliovi častokrát výstižně rozepisuje o mudrci a moudrosti, pro 

názornost uvedeme některé jeho myšlenky к tomuto tématu. 

Čtyřiasedmdesátý list nesoucí název O jediném dobru nám poskytuje příklad takové 

vyrovnanosti mudrce, která se za žádných okolností nenechá vyvést z dosaženého 

klidu. „Mudrc se nermoutí ani pro ztrátu dětí, ani pro odchod přátel. Se stejně 

pevnou myslí snáší jejich smrt, s jakou očekává svou vlastní. Této se právě tak málo 

boji, jako neželí oné. Ctnost se totiž vyznačuje vyrovnaností: všechna její díla se s ní 

srovnávají a shodují...Nečestný je všeliký zmatek a ustaranost, rovněž lenost při 

jakémkoli činu. Co je čestné, je klidně bezpečné, k činu připravené, nezastrašené a 

odhodlaně pohotové. " (SENECA, 1969, s. 123) 
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Jedenaosmdesátý list nazvaný O vděčnosti zachycuje zajímavou tezi - jedině 

mudrc se umí správně odvděčit. „Jedině mudrci je známo, jak se má všecko 

hodnotit. Ale hlupák, o kterém jsem právě mluvil, i když má dobrou vidi, vrací se 

buď méně, než je povinen, nebo v nevhodném čase, nebo na nevhodném místě. To, 

co má odevzdat, vylije nebo vysype...Mudrc v své mysli zváží všechno: kolik přijal 

od koho, kdy, kde a jak. Proto tvrdíme, že odvděčit se dovede jenom mudrc... my 

stoikové říkáme: Jedině mudrc dovede milovat. Jedině mudrc je přítelem. " 

(SENECA, 1969, s. 146) 

V Devadesátém listu ( 0 vývoji lidstva) Seneca Luciliovi (i ostatním čtenářům) 

sdělí: „ Moudrost směřuje к blaženosti, к ní vede, к ní otvírá cesty. Ukazuje, která 

zla jsou skutečná, která zdánlivá. Zbavuje mysl marnosti, dodává jí opravdovou 

velikost. " (1969, s. 186) 

Po tom, co už jsme se se stoickým mudrcem relativně dobře seznámili, snad nikoho 

nepřekvapí „že pohnutky moudrého člověka jsou čisté. Jedná vždy správně ze 

správných důvodů." (RIST, 1998, s. 229) Z toho vyplývá zásada: mudrc nikdy 

nemůže jednat špatně. 

Rozumem se člověk přibližuje к bohům, je něčím, co nás odlišuje od živočichů. 

Rozum je tu vnímán především ve smyslu mravního charakteru člověka. Seneca 

v Třiapadesátém listu (Úvahy po mořské nemoci) dokonce vyzdvihne mudrce, tj. 

člověka, nad bohy: „Má-li božstvo к použití celou věčnost, má mudrc jen svůj 

vlastní věk. Ale v něčem mudrc dokonce vyniká nad božstvo: ono je beze strachu 

zásluhou přírodního řádu, mudrc však jenom svou vlastní. Hle, jak veliká to je věc, 

mít křehkost člověka a bezpečnost božstva!" (1969, s. 76) 

Jak už jsme se zmínili, moudrý je ten, kdo dosáhne ctnosti, v té fázi je nezávislý na 

okolí, svobodný, šťastný a spravedlivý. Zatímco kynikové chápou tyto teze spíše 

v rámci uzavření se jedince do sebe, stoikové je posuzují z širší perspektivy. 

Vyzdvihují spravedlnost a lásku člověka к člověku, která platí všeobecně, tj. týká se 

i otroků a barbarů. Od všeobecné lásky je pak již jen krůček к myšlence 

humanismu a univerzálního kosmopolitismu a stoikové ho udělali jako první -> 

nesoustředí se pouze na polis (ve významu obec a později národ), ale začínají se 

zajímat o lidstvo univerzálně. Seneca v osmadavacátém listu Luciliovi poví: 

„Nejsem zrozen pro jediný kout, vlastí je mi celý tento svět. " (1969, s. 43) 
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Na opačném pólu, proti mudrci, postavili stoikové člověka bez ctnosti, který je 

proto hloupý, pošetilý (AFRÓN) a nesvobodný. „ Mezi mudrcem a pošetilcem není 

přechodu. " (BONDY, 1994, s. 134) 

1.2.6 Fatalismus či determinismus? 

Nejprve si ozřejmíme, co znamenají výrazy fatalismus a determinismus. Následně 

se pokusíme určit, který z těchto názorů je stoikům bližší, a dokázat to příkladem 

z primárního stoického textu. 

Fatalismus (latinsky fatum = osud): vše je řízeno neťiprosným osudem, kterému je 

marné vzdorovat, či se snažit ho nějak ovlivňovat. Na rozdíl od determinismu 

nehledá příčiny, které jednotlivé věci, jevy a lidské osudy podmiňují.32 Často se 

používá к odůvodnění si nejednání, protože jedinec nedokáže nic změnit. Bůh je 

vševědoucí, tj. zná budoucnost a veškeré lidské konání je tudíž nesvobodné, předem 

dané. 

Determinismus: příčinná podmíněnost. Ovlivňuje každé dění, včetně lidského 

jednání. Je nutným důsledkem podmínek a příčin. Na tomto předpokladu stojí 
• 33 • 

exaktní vědy, přírodní zákon a možnost předpovědi. Jak je tomu ale s lidským 

jednáním? Běžnou zkušenost našeho svobodného rozhodování se někteří filosofové 

(Leibniz) snaží smířit s determinismem tím, že mezi determinující podmínky 

zahrnují i naši tendenci rozhodnout se tak a ne jinak. Podle jiných deterministů je 

lidská svoboda pouhou subjektivní iluzí. 

* * * 

Stoikové byli deterministé, vše se děje nutně a příčinně. „Svět nemusí být nijak 

řízen, a přesto se mění a směřuje ke svému cíli. Hmota sama je schopna chovat se 

účelně, spět к cíli. Ne к nějakému definovatelnému cíli, ale к poslednímu cíli, ke 

zdroji aktivity všeho bytí. " (KRATOCHVÍL, 1993, s. 81) 

Stoickou teleologii charakterizuje Bondy takto ,,.v účelem pracuje jak Příroda, tak 

Prozřetelnost. " (1994, s. 126) Proto je možné předem uhodnout budoucí události. 

32 Volně podle osmisvazkové encyklopedie DIDEROT (1999, 2. svazek, s. 428) 
33 Volně podle osmisvazkové encyklopedie DIDEROT (1999, 2. svazek, s. 225) 
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Věštectví (mantika) bylo stoiky uznáváno a praktikováno. Seneca dokonce 

Luciliovi radí, s jakými očekáváními má do věštírny vcházet a co by bylo nevhodné 

od věštby požadovat. 

Funda (1970) stoický determinismu vystihl následujícími slovy: „Osud jako fakt 

dění, bez odpovědi po jeho smyslu. Takto je třeba chápat stoický determinismus! 

Neosobnímu, mrtvému, studenému osudu, toku dění bez jakékoli jiné záruky smyslu 

a bez naděje na rozsouzení mezi dobrým a zlým je třeba se podřídit. To tedy 

znamená žít v harmonii s kosmem a v rámci osudu, v rámci toku dějin uprostřed 

kosmu, bez normy pravdy. Pravda není kvalitou přírodní, kosmickou ani kvalitou 

osudovou, kvalitou dějin. " (FUNDA, 1970, s. 160) 

Na problémy, které s sebou nese determinismus upozornil např. Ricken: „Stoická 

představa boha je neoddělitelně spjata s pojmy "prozřetelnost" (pronoia) a "osud" 

(heimarmené)...teze, že svět je bohy řízen a že bohové o lidi pečují. To platí 

nejenom o lidském pokolení jako celku, nýbrž i o každém jednotlivém člověku. 

Prozřetelnost není nic než "umělecky působící oheň " čili božský rozum, a to v tom 

smyslu, že vše usměrňuje к tomu nejlepšímu. Stoikové také ztotožňují boha 

s osudem: s věčným, úplným, bezvýjimečným a nevyhnutelným zřetězením událostí. 

Tento pojem osudu odpovídá základnímu racionalistickému rysu stoické fdosofie, 

neboť jen bezvýjimečná kauzální determinace připouští úplné vysvětlení (logos) 

veškerého dění...Podle Chrýsippa...Co se děje na základě osudu, děje se zvůle 

prozřetelnosti, a naopak...Z nauky o osudu a prozřetelnosti pramení obtížné 

problémy. Determinismus neponechává žádné místo pro etiku, jejíž požadavky se 

obracejí ke svobodě člověka." (1999, s. 137) Tato poslední věta je diskutabilní, 

protože současnými badateli je determinismus vnímán jako eticky indiferentní. 

Pro názornější objasnění determinismu použijeme příklad, který uváděl Josef 

Bohumil Souček (1902 - 1972)34. Determinismus si můžeme představit jako 

kolejiště, které má přesně vymezený začátek a konec cesty (to je to neměnné), ale 

existuje reálná možnost, že jedinec odpovědně přehodí vyhybku, a tím cestu 
35 • 

pozmění (tj. jedinec sám se o něco snaží, nenechává se pouze táhnout) . Jak je 

nyní již zřejmé, determinismus neznamená, že nemáme o nic usilovat. Právě 

34 Josef Bohumil Souček, teolog, profesor na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě 
v Praze. Člen skupiny zabývající se ekumenickým překladem Bible. 

Volně podle vzpomínkového vyprávění O. A. Fundy. 
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naopak, v dějinách jsou pouze vzorce, pomocí nichž poznáme, kam cesta asi 

směřuje, ale jaká ta cesta ve skutečnosti bude, zaleží na naší svobodné vůli. 

К otázce, zda determinismus nevylučuje mravní jednání se Rist vrací 

a poukazuje na Chrýsippovo řešení: „ Ctnost i neřest se přičítají člověku. Chvála 

i pokárání, příkazy i zákazy, tresty i pocty vycházejí z toho, že by se jednající mohl 

chovat i jinak. Přitom však stoikové učí bezvýjimečné kauzální spojení veškerých 

událostí... Jak je obojí slučitelné? Neruší nauka o osudu možnost mravního jednání? 

Chrýsippos se pokusil řešit tuto námitku rozlišením dvou druhů příčin...Vnější 

impuls představuje bezprostřední, působící příčiny ...bezprostředními příčinami jsou 

z vnějšku přicházející vněmy. Afikují nás, ale к ničemu nás nepobízejí. To zda se jim 

podrobíme, závisí na dokonalé příčině, a to je náš morální charakter. " (Rist, 1999, 

s. 1 4 2 - 143) 

Jako doklad к tvrzení, že stoicismus je determinismu, použijeme ukázku z první 

knihy „Rozprav" z kapitoly O nekolísavosti: „Ale což je ve tvé moci si zvolit úlohu, 

jakou chceš? Tobě je dáno takové tělo, takoví rodiče, takoví bratři, taková vlast, 

takové postavení v ní, a tu pak ke mně přijdeš a říkáš: "Změň mi mou úlohu. " Což 

nemáš prostředky к užívání toho, co ti bylo dáno? Spíše bys měl říkat: "Tobě náleží 

úlohu mi uložit a mně ji dobře provést. " (EPIKTETOS, 1957, s. 91) Úloha je mi 

sice dána (musím s ní být spokojen), ale existuje tu prostor pro individuální způsob 

její realizace. 

1.2.7 Shrnutí 

V období pozdní stoy jde především o fdosofíi zaměřenou na život. Epiktetos proto 

otevřeně odsuzuje ty filosofy, kteří neuznávají užívání filosofických zásad 

v praktickém životě a setrvávají na pozici filosofie teoretické (zaměřené na řešení 

sylogismů). Filosofa-teoretika Epiktetos nabádá: „Nechceš raději už vstoupit do 

Života a užívat toho, čemu ses naučil? Neboť nejsou to malicherné závěrky, co nám 

teď chybí....Co nám tedy ještě chybí? Člověk, který jich bude užívat, který závěry 

bude skutkem dosvědčovat. Této úlohy, prosím, se ujmi, abychom už dále nemusili 

ve škole užívat starých příkladů, nýbrž abychom měli i z našich časů nějaký 

příklad. " (EPIKTETOS, 1957, s. 93) 

Učení pozdních stoiků se proto někdy označuje výrazem „praktická filosofie". 

Filosofie je vnímána jako návod к získání blaženého života. Mezi aktivity „umění 
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žít" a „filosofovat" lze ve stoicismu položit rovnítko. К tomuto cíli, tj. ke 

stavu blaženosti, dojde svým vlastním snažením pouze mudrc. 

* * * 

Následujícími slovy charakterizuje stoickou filosofii a atmosféru její doby Funda: 

„Stoická filosofie formuje se v této době jako pokus neztratit sama sebe a svoji 

svobodu, jako pokus v neutěšených poměrech mravních a společenských vybudovat 

si z vlastních předpokladů oázu jistoty. Stoická filosofie je projevem člověkovi touhy 

po jistotě a zdravé sebedůvěře. Člověk hledá sebedůvěru, aby mohl sám před sebou 

obstát ve svém rozvráceném okolí. V období politické a společenské krize Římské 

říše prodělává tak antická filosofie mohutný posun od otázek fyziky a noetiky 

к otázkám etickým. " (FUNDA, 1970, s. 159) 
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1.3 KŘESŤANSTVÍ 

Křesťanství je pluralitní jev, proto i úhly pohledu, ze kterých je možné na něj 

nahlížet, jsou různé. Připomeňme si ty nejobvyklejší z nich. 

Křesťanství řadíme mezi tzv. světová náboženství (světová ve významu nevázanosti 

na jeden určitý národ), která jsou stále živou a žitou skutečností36, jevem našeho 

života. Tento názor prezentuje křesťanství jako víru ve vzkříšeného Ježíše Krista. 

V evropském kontextu křesťanství představuje významnou součást minulosti. 

„Naše evropská civilizace je bez křesťanství nemyslitelná. Křesťanství formovalo 

evropanství 37. " (FUNDA, 2002, s. 20) Křesťanství znamená duchovní tradici. 

Touto interpretací vnímáme křesťanství jako historicko-kulturní jev. 

Křesťanství není, jen" náboženství, zahrnuje v sobě také filosofii, neboť křesťanství 

nabízí odpověď na otázku po smyslu života38. U zrodu křesťanské teologie stojí 

Pavel z Tarsu (narozen na počátku našeho letopočtu, asi v roce 10, v hlavním městě 

kraje Kilikie v Tarsu, zemřel patrně v roce 67). Podstata Pavlovy teologie je 

obsažena v Listě Římanům39. „Pavel rozvinul širokou škálu problémů, které 

narýsovaly obrysy celé rané fáze křesťanské filosofie." (BONDY, 1993, s. 36) 

Z dalších významných osobností jmenujme Órigéna z Alexandrie (185 - 254/5)40, 

Když Bondy hodnotí Órigenův význam vyjádří se následovně: „Starověké 

křesťanství nemělo většího filosofického ducha - v tom se s ním (tj. s Órigenemj ani 

Augustin nemůže srovnávat." (BONDY, 1993, s. 49) Na přelomu 4. a 5. století 

přichází pravděpodobně nejznámější reprezentant křesťanské filosofie - Aurelius 

Augustinus (354 - 430)41. Augustinovi jsou dávány nejrůznější tituly, například 

36 Křesťanství je bezpochyby nejrozšířenější náboženství na světě (má přes dvě miliardy vyznavačů). 
Je většinovým náboženstvím v Evropě, Severní a Jižní Americe, Austrálii, výrazně je zastoupeno 
v některých afrických (př. Etiopie, Libérie, Libanon) a asijských zemích (př. Korea, Filipíny). 
37 Křesťanství nebylo jediným vlivem, který formoval tzv. evropanství. Další pilíře evropanství jsou: 
židovství, tradice řecké antiky a tradice sekulárního evropského humanismu. 
38 Podrobněji viz kapitola: „2.3 Jaké je místo člověka uprostřed světa a dějin", s. 71 ->. 
39 List (epištola) Římanům (sepsána někdy mezi rokem 54 a 58) právem patří mezi Pavlovy 
nejcennější dopisy, protože je v něm obsažen nejsoustavnější výklad Pavlovy teologie. I zde Pavel 
rozvíjí nauku o spáse jako daru milosti v protikladu ke starozákonní spravedlnosti ze skutků, tj. ze 
Zákona Podrobněji se k tomu vrátíme v části Pavlovy epištoly. 
40 Órigenés byl řecký filosof a teolog. Teologii chápal jako vědecký systém. Jeho literární činnost 
zahrnuje na 2000 spisů (zachovala se pouze část z nich). Jako první připravil kritické vydání Starého 
zákona - vedle sebe umístil původní (hebrejský) text s několika řeckými překlady. 
41 Aurelius Augustinus (též Aurelius Augustin), nejvýznamnější církevní spisovatel, teolog a filosof. 
Původně stoupenec manicheismu, křesťanství přijal až v roce 387. Autor mnoha spisů, proslulý je 
autobiografický spis „Vyznání" (dokončen roku 400). Filosofické myšlenky raného křesťanství 
rozvinul v knize „O obci Boží". 

39 



nej větší církevní otec, svatý Augustin, otec západního myšlení. O Augustinově 

genialitě svědčí skutečnost, že znal celou Bibli nazpaměť: „Augustin byl vynikající 

biblista. Specialisté napočítali v jeho díle 13 276 citátů ze Starého zákona a 29 540 

z Nového zákona, v němž nejsou zahrnuty všechny parafráze, narážky, odkazy apod. 

lze předpokládat, že znal bibli skutečně nazpaměť. " (BONDY, 1993, s. 80) 

* * * 

Čím je křesťanství jedinečné? Odpověď nám dává Funda „specifičnost křesťanství 

spočívá vtom, že ten rozměr života, který je šifrován symbolem Bůh, nevnímá 

člověk jako projekci své vlastní dobroty, ale jako bezpodmínečnou výzvu, která do 

jeho života vkročila jako podmanění к pravdě a lásce...Člověk tu došel 

к pochopení své existence jako existence, která sebe samu přesahuje. " (1992, s. 7) 

Také Rich se zamýšlí nad zvláštností křesťanské víry, podle něj je specificky 

křesťanská: „zkušenost víry, naděje a lásky v její radikálnosti, v její zakotvenosti v 

úplné jinakosti té události, jíž je Kristus, události, která budí důvěru tam, kde se šíří 

nedostatek důvěry, povzbuzuje к naději, kde všechny náznaky mluví proti naději a 

osvobozuje к lásce, kde nemůže očekávat žádnou lásku s druhé strany, nýbrž naopak 

musíme počítat s nenávistí a nepřátelstvím." (1994, s. 117) Jednou větou řečeno: 

„.je to zkušenost humanity jako síly přesahující běžnou normativitu zakládající 

naší existenci. " (tamtéž) 

1.3.1 Vznik a počátky křesťanství 

V prvé řadě je nutné připomenout, že Ježíš z Nazareta „na rozdíl od Buddhy nebo 

Mohameda nepatří vlastně к zakladatelům náboženství. " (RICH, 1994, s. 110) Ježíš 

byl židovský apokalyptický vizionář, nebyl zakladatelem křesťanství, ale 

považujeme ho za předpoklad začátku křesťanské víry. 

Křesťanství nevzniklo za života Ježíše Nazaretského. O křesťanství mluvíme až po 

Ježíšově smrti. Fundovými slovy řečeno počíná křesťanství ve chvíli, „kdy je zde 

víra, která vyznává, že Ježíš je Kristus, že je Pán, že vstal z mrtvých. A tato víra 

vznikla až po Ježíšově ukřižování. " (2002, s. 240) 
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Kdy a jak došlo k tomu poznání víry? Tehdy, když se ti, kteří se znali s historickým 

Ježíšem, vyrovnali s jeho ukřižováním a uvědomili si, že Ježíšův kříž není konec, 

rodí se křesťanství. Událost vzkříšení vnímali jako přiznání se Boha к Ježíši: „ Už 

v nejstarších vyznáních víry se tomu říká vzkříšení ve smyslu vstupu do "nového 

věku" - do nového rozměru života - a znamená to, že působení Ježíšovo 

pokračuje. " (POKORNÝ, 1993, s. 39) 

Tuto první fázi označíme výrazem protokřesťanství, patří do ní přesvědčení, že 

mesiášská událost nastane někdy v budoucnosti. Dokud prvotní křesťané 

nepřekonají tuto myšlenku, která svou naději vkládá na ukřižovaného Ježíše, jsou 

jen odnoží židovství. 

Výpověď, která zakládá samostatné křesťanství zní: Ježíš je Kristus. Je to výpověď 

víry, že Ježíš je Mesiáš, Zachránce... Již od počátku vzniká mnoho různých 

interpretací Ježíše, jejichž výrazem je způsob, jakým Ježíše titulují. Všechny 

interpretace společně vyznávají: Ježíš je ten, kdo radikálně mění situaci, 

prostřednictvím něho se děje odpuštění hříchů. 

Ježíš přináší lidstvu radostnou zvěst, že není žádná tak velká vina, aby si pro ni 

člověk musel zoufat. Proměnění člověka se zakládá na odpuštění (Pavel z Tarsu 

používá také termín ospravedlnění) a přijetí. Je ti odpuštěno, i když si to 

nezasloužíš - to je ta jedinečná kategorie křesťanství. „Boží spravedlnost skrze víru 

v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko 

do Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu 

Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo 

věří. " (Ř 3,21-22)42 Naší úlohou je přijmout, že jsme ospravedlněni z víry, skrze 

Ježíše Krista. 

V „běžném" profánním životě platí: pokud si zasloužíš, je ti odpuštěno, ale 

křesťanství nežádá skutky, zásluhy, postačí víru přijmout, otevřít se jí. Boží 

dobrotu a moc člověk pozná jedině cestou otevření se Bohu. Tuto cestu člověku 

zpřístupnil Ježíš Kristus, „člověka nespasí plnění humanitních ideálů, 

napodobování Ježíše jako lidského vzoru, nýbrž proměna к novému životu, která se 

otevírá skrze odpouštějící lásku a vlamuje se do lidského života jako nezasloužené 

obdarování, jako evangelium. " (FUNDA, 2000, s. 46) 

42 Ř 3,21-22 = List Římanům 3. kapitola 21. a 22. verš. 
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Odpuštění v křesťanském kontextu je vnímáno jako moc existenciální proměny. 

Změna tedy není důsledkem zákonu či trestu. „ Vždyť ze skutků zákona, nebude 

před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. " (Ř 3,20) 

Pavel zákon sice chrání před přidáním přívlastku hříšný: „ Víme, že zákon je svatý. " 

(R 7,14) Ale přesto upozorňuje, že kdyby nebylo zákona, nepoznal by, co je to 

hřích: „ Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: Nepožádáš! Hřích 

použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; 

bez zákona je totiž hřích mrtev. " (R 7,7-8) Proti pozitivnímu vnímání zákona mluví 

i tato slova: „ Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud 

není zákon. " (Ř 5,13) 

Jaký postoj doporučuje Pavel zaujmout к hříchu? „Nechť tedy hřích neovládá vaše 

smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůjčujte hříchu 

své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, 

propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti; vždyť nejste pod 

zákonem, ale pod milostí. " (R 6,12-14) 

Nové je také stanovisko křesťanů к etice, která již není recipována jako úkol, ale 

nově jako důsledek existenciální proměny. Funda poví: „Etika je...nikoli 

samostatným a centrálním tématem křesťanské víry, nýbrž důsledkem, nutným a 

z nové existence plynoucím sebeprojevem nové existence. Proto to není etika 

návodů, ale etika nové životní orientace. " (2002, s. 223) V tomto bodě se liší 

křesťanství od stoicismu - stoická etika je etika návodů, jak žít správný život (pro 

pozdní stoiky etika návodů přestavuje centrální téma filosofování). 

Střed dějinného příběhu tvoří Ježíšovo ukřižování. Ve chvíli, kdy křesťané uznají, 

že mesiášská událost nastala již na kříži a nekladou ji do budoucna, konstituuje se 

samostatné křesťanství. 

Pro křesťanství jsou charakteristické dvě kategorie: vyvýšení a vzkříšení. Na 

výpověď „Ježíš byl vyvýšen" (tato kategorie je velmi ranná, patrně židovská) 

plynule navazuje výpověď „Ježíš byl vzkříšen". 

Vidíme, že vznik křesťanství byl pozvolný proces. Pokud bychom chtěli formování 

počátků křesťanství zakotvit v čase a prostoru, uvedeme: první století našeho 

letopočtu, Palestina. 

Rodící se křesťanství Římané zpočátku považovali za odnož židovství, neuznávali 

jeho samostatnost, vnímali ho jako sektu uvnitř židovství. Jakým způsobem je 

křesťanství spojeno s židovstvím? Na první pohled patrný vliv židovství je ve 
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složení bible ze Starého zákona (většinou se uvádí 39 židovských knih) a Nového 

zákona (27 křesťanských knih). Křesťanská církev již od svého počátku 

implementovala do vlastního učení židovský Starý zákon, a tím na sebe vzala 

nelehký závazek, s nimž se vyrovnává dodnes. 

Bondy ke vztahu křesťanství a židovství poví „křesťanství přijalo od židovství celý 

mýtus o stvoření světa a člověka (svět stvořen z ničeho, člověk nakonec stvořen 

к obrazu božímu a vdechnuta mu smrtelná duše) o prvotním hříchu člověka a o tom, 

že bůh je s vyvoleným lidem v nepřetržitém „otcovském" spojení. " (BONDY, 1993, 

s. 13) Jaký byl vlastní myšlenkový přínos křesťanství? К uvedeným tématům 

křesťanství připojilo „mýtus o vykoupení Ježíšem Kristem, který proto, aby lidi 

vykoupil, dal se od nich ukřižovat, dále eschatologické očekávání konce světa spolu 

s novým příchodem Kristovým a s posledním soudem, konečně pak, mystické pouto 

mezi věřícími a Kristem ve křtu a v eucharistii43. " (BONDY, 1993, s. 13) 

* * * 

Jaké jsou základní směry v rámci křesťanství? „Za cenu určitého globálního 

zjednodušení, mluvíme o třech mohutných proudech křesťanství, o třech řečištích 

křesťanské tradice: katolicismus, pravoslaví a protestantismus. " (FUNDA, 1992, 

s. 50) Kdy došlo к uvedenému rozdělení? „Roku 1054 se křesťanství rozdělilo na 

východní pravoslavné a západní - římsko katolické. Toto rozdělení mělo svůj základ 

v dalekosáhlém rozdílu východní a západní nejen církevní, ale i kulturní 

a historické tradice již v rámci Římské říše." (FUNDA, 1992, s. 50) Otázkou nadále 

zůstává, který proud křesťanství, se oddělil od kterého. 

Ale již před rokem 1054 (podle Fundy již od samého počátku křesťanství) 

existovalo v rámci křesťanství několik různých „směrů", např. židokřesťanský sbor 

v Jeruzalémě, dále křesťanský sbor helénistického typu, posléze sbory Pavlovy, také 

sbory vázané janovskou tradicí. „Nový Zákon jako dokument víry rané církve odráží 

tuto pluralitu. Prvotní křesťanství nemá jednotnou christologii, nýbrž užívá různých 

christologických titulů. " (FUNDA, 1992, s. 51) 

43 Eucharistie = „významný křesťanský obřad, shodně označovaný jako svátost; v protestantských 
církvích označován jako večeře Páně. V katolickém a pravoslavném pojetí jde o svátostné 
zpřítomnění vzmrtvýchvstalého Ježíše tím, že církev znovu nabízí Otci oběť, kterou Ježíš přinesl na 
kříži...Eucharistie je obsahem mše. " (DIDEROT, 1999, 2. svazek, s. 397) 
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Vraťme se zpět к pojmům katolicismus, pravoslaví a protestantismus. Z čeho 

vychází katolicismus? „ Církev katolická vychází z pojmu katolicity, obecnosti a 

sebe považuje za autentickou církev, mimo niž není spásy. Toto je církev Kristova, 

jedna, nesená tradicí apoštolů a sankcionovaná apoštolskou posloupností...na 

rozdíl od pravoslaví mnohem určitěji provádí identifikaci obecné církve Kristovy se 

sebou." (FUNDA, 1992, s. 50) 

Na co je kladen důraz v pravoslaví? „Především na to, že tato církev, jedna církev 

Kristova, je mystickým tělem Kristovým a nikdo ji nemůže organizačně 

identifikovat." (FUNDA, 1992, s. 50) Zajímavostí v pravoslaví je následující: 

„Definice církve je zde otevřená, poukazem к tajemství. " (FUNDA, 1992, s. 50) 

O společných kořenech obou uvedených proudů svědčí, např. pojetí kněžství (v této 

otázce se shodují). Především tím se společně vymezují vůči protestantismu, např. 

pouze v protestantismu se farářem může stát žena, to je pro zbývající dva směry 

zcela nemyslitelné. 

Co bývá charakteristické pro protestantismus? „ Většina protestantských církví 

nestaví na svátostném předávání apoštolské posloupnosti. " (FUNDA, 1992, s. 51) 

Kazatel není svátostně oblečen, není ani vysvěcen. „Je to pak společenství 

konkrétní církve, které toho bratra či sestru ke kazatelské službě pověřuje. " 

(FUNDA, 1992, s. 51) Hlavní témata představuje „člověk v hlubině svého hříchu, 

člověk jako milostí ospravedlněný hříšník" (FUNDA, 1992, s. 52) 

S protestantismem je spjata i starost, aby se svoboda víry nezvrhla v bezbřehost, 

libovůli. V rámci poreformačního protestantismu se formovaly tři proudy: 

orthodoxie44, pietismus45, liberalismus46. 

44 Orthodoxie (též ortodoxie) = „zachovávání všech náboženských dogmat, příkazů a zákazů. 
V křesťanském pojetí: pravá víra, pravý způsob slavení Boha. Poměřuje se podle dogmat, ledy 
článků víry oficiálně církví prohlášených. " (DIDEROT, 1999, 5. svazek, s. 485) Citace biblických 
veršů je v jejich podání vnímána jako argumentace. 
45 Pietismus = „hnutí v lutherských církví 17. - 18. století, které usilovalo o obrodu osobní 
zbožnosti." (DIDEROT, 1999, 6. svazek, s. 121) Pietisté kladou důraz na niternost víry, naopak 
věroučné otázky pro ně nejsou podstatné. Jak říká Funda: „ Pietismus se zrodil jako reakce na 
ortodoxii. Apel na osobní uvěření, osobní svědectví o setkání s Pánem, osobní obrácení, to je 
základní rys pietismu. " (1992, s. 58) 
46 Liberalismus = „vyšel z rozpoznání, že historický Ježíš a Kristus křesťanské víry a zvěsti nejsou 
zcela totožní....sledují rozdílnost teologických důrazů v Písmu samém...Pozornost je soustředěna 
především к Ježíši člověku. Liberální teologie se soustřeďuje к tématu etiky, její interpretace Ježíše 
je humanistická. Křesťanství není pro liberálního teologa náboženství zjevené, ale jedno ze 
světových náboženství. Teologickým krédem liberálů je láska к bližnímu a služba člověku, ušlechtilá 
svoboda a tolerance....К této koncepci patří jisté podcenění dimenze hříchu. " (FUNDA, 1992, s. 59) 
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1.3.2 Novy zákon 

Jak je již zvýše uvedeného textu zřejmé, budeme při interpretaci křesťanství 

používat Nový zákon, proto si ho nyní v několika hlavních bodech charakterizujme. 

Nový zákon, nazýván též Nová smlouva či křesťanská Bible, představuje základ 

křesťanského učení. Vázanost církve na Bibli vysvětluje ve své knize Pokorný: 

„Jestliže církev je závislá na Bibli, je to jen proto, že Bible je svědectvím o Kristu. " 

(1993, s. 277) Ale nelze to interpretovat slovy: Ježíš je hlavním tématem Bible, 

neboť „ Bůh sám o sobě není tématem Bible, ale je to člověk před Bohem. " 

(FUNDA, 1.992, s. 7) 

Jak a kdy vznikl Nový zákon? „Prakticky ke vzniku křesťanské Bible vedlo 

předčítání apoštolských listů při bohoslužbách a později i zachycení tradice 

o Ježíšovi v uceleném textu. " (POKORNÝ, 1993, s. 269) Nejmladší kniha Nového 

zákona je II. epištola Petrova datovaná 2. století našeho letopočtu a nejstarší jsou 

Pavlovy epištoly, konkrétně I. Tesalonickým datovaná kolem roku 50 našeho 

letopočtu. Jednotlivé knihy Nového zákona byly psány řecky v rozmezí let 50 až 

něco málo přes rok 100. 

Pokorný poukazuje na to, že ke zrodu novozákonního souboru textů nevedla přímá 

cesta. Pro objasnění toho složitého děje vysvětluje stanovisko J. B. Součka, který 

vymezuje etapy vznikání Nového zákona následovně: „ (a) etapu vzniku materiálu 

Nového zákona, (b) etapu formování ideje Nového zákona a (c) etapu ohraničování 

novozákonního kánonu. Časově se jednotlivé etapy překrývají, nicméně postupují 

v právě uvedeném pořadí. " (POKORNÝ, 1993, s. 270) 

Byl nějak Nový zákon ovlivněn Starým zákonem? „Rozlišením Staré a Nové 

smlouvy vyjádřila církev i formálně jedinečnost své zkušenosti s Ježíšem jako 

s rozhodujícím Božím zjevením, к němuž všechny předchozí svědectví sice přímo či 

nepřímo ukazují, ale které je také jejich cílem i svébytným měřítkem." (POKORNÝ, 

1993, s. 270) 

Nový zákon není logickým vyústěním židovského Starého zákona. Jejich vztah 

je vhodnější vyjádřit slovem diskontinuita: „Slyšeli jste..., ale já pravím vám." 

(Mt 5,21n a zejména 38n) Z toho plyne - Nový zákon není pokračováním Starého 

zákona, spíše jeho protějškem. 

Z čeho se Nový zákon skládá? Odpověď na tuto otázku bude zároveň 

pokračováním odpovědi na to, jestli Starý zákon nějak ovlivnil Nový zákon. 
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„ Modelem pro sestavení novozákonního kánonu byl zřejmě kánon židovské Bible, 

který byl v Ježíšově době již prakticky ustálen.'' (POKORNÝ, 1993, s. 275) 

Pokorný dále píše: „Pořadí knih NZ je zásadně odvozeno od modelu 

starozákonního a odpovídá dějinné povaze Božího zjevení. Evangelia jsou na 

začátku, protože mluví především o tom, co se událo před Kristovým 

vzkříšením... Jádro druhé části kánonu tvořily epištoly Pavlovy... V zásadě však 

pořadí knih kanonizováno není a nevedou se o ně spory. " (1993, s. 279) 

Struktura novozákonního spisu je následující: čtyři evangelia (Matouš, Marek, 

Lukáš, Jan), následují Skutky apoštolské, Pavlovy dopisy (pravé i sporné), List 

Jakubův, Petrovy listy, Janovy listy, List Judův a Zjevení Janovo. Celkem je zde 

obsaženo 27 spisů. 

V souvislosti s evangelii bývá používán termín synoptická evangelia. První tři 

evangelia (Matouš, Marek, Lukáš) bývají označována jako synoptická evangelia. 

„Protože první tři evangelia lze sestavit do tří sloupců, které mají na mnoha 

místech shodný obsah nebo dokonce shodné znění, nazýváme je evangelii 

synoptíckýmí, tj. „souhlednými"...Všechna synoptická evangelia jsou spojena 

společnou osnovou, v níž Ježíš po tom, co je pokřtěn Janem Křtitelem zvěstuje 

království - boží, káže a koná divy v Galileji, nakonec jde do Jeruzaléma, slaví se 

svými žáky velikonoční hod Beránka (židovský svátek pesách) a potom je 

v Jeruzalémě zatčen, falešně obviněn a popraven ukřižováním. " (POKORNÝ, 1993, 

s. 51) 

* * * 

Co můžeme říci o formální stránce Nového zákona? V první části, tj. v evangeliích, 
převažuje nnrnco (stejné tak jako ve Starém zákoně), v druhé Části, která počíná 

Pavlovými epištolami, jsou hojně zastoupeny tzv. literární listy (epištoly). Již 

vhelénismu byly listy „ rozšířenou formou sdělení určitého poselství s širší 

platností, ale teprve v křesťanství se stává epištola autoritativním liturgickým 

čtením. " (POKORNÝ, 1993, s. 153) 

Čím jsou zajímavé listy? Není náhoda, že ne právě zanedbatelná část 

novozákonních textů je psána formou epištol. První důvod, proč byla zvolena 

epištola: „Dopis vyjadřuje osobní vztah odesilatele к adresátům i jeho postoj 

к určitým otázkám, které bylo třeba řešit, ale v písemné podobě zahrnuje autorovo 
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sdělení i prvek odstupu." (POKORNÝ, 1993, s. 154) Odstupu bylo dosaženo tím, 

„že pisatel psal většinou celé křesťanské obci, nebo alespoň její části (Fm)." 

(POKORNÝ, 1993, s. 154) Druhý důvod: „Dopis je osobním slovem zachyceným 

písemně, tedy zobjektivněným. Pro tuto zvláštní kombinací osobního zaujetí 

a odstupu byl dopis vhodný nejen к řešení sporů (2 К 2,2-4), ale к vytváření 

autoritativní tradice vůbec....Předčítání epištol se stalo tak příznačnou částí 

křesťanských bohoslužeb, že mezi dvaceti sedmi knihami Nového zákona je 

devatenáct dopisů a i kniha Zjevení Janova má některé rysy epištoly (1,4)." 

(POKORNÝ, 1993, s. 154) 

Bylo by mýlné, považovat uvedené dopisy za tzv. fiktivní listy, vytvořené uměle 

primárně s cílem estetickým. Šlo o konkrétní dopisy, které reagovaly přímo na 

aktuální potřeby adresátů. Většina novozákonních listů má shodnou strukturu: 

začíná děkovnou a přímluvnou modlitbou, následuje vytyčení základní myšlenky 

a její obhajoba, která přechází v parenesi47. Na závěr jsou připojeny pozdravy 

známým osobám a požehnání. 

A co bylo smyslem apoštolských dopisů? Obdobně jako každý jiný dopis byly 

prostředkem komunikace. Primárním úkolem většiny dopisů je náhrada osobní 

přítomnosti. „ Tak jako byla korespondence nezbytná pro římskou administrativu 

velké říše, stala se nezbytnou i pro církev, která po této říši byla rozptýlena... list byl 

zpřítomněním celé osobnosti...Proto mohl dopis již v počátcích církve sloužit 

к zpřítomněni apoštolského svědectví nebo prorockého napomenutí. " (POKORNÝ, 

1993, s. 153) 

Jak již bylo zmíněno, byly listy psány konkrétním křesťanským sborům, ale protože 

kromě reakcí na aktuální situaci v daném společenství, obsahovaly poselství pro 

všechny křesťanské obce, brzy si blízké sbory začaly vyměňovat Pavlovy listy 

a také je sbírat. „Nejstarší doklad sbírání Pavlových listů máme však právě v druhé 

epištole Petrově, která vznikla na začátku druhého století. Sbírání Pavlových listů 

tedy muselo začít již v posledních letech prvního století." (POKORNÝ, 1993, 

s. 164) 

4 7 Parenese (též pareneze) = „napomenutí; nabádající, napomínající nebo útěšná výpověď. 
Významný žánr literatury, ale též filosofie (Seneca, Cicero). " (DIDEROT, 1999, 6. svazek, s. 48) 
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1.3.3 Kdo byl Pavel z Tarsu? Čím obohatil rané křesťanství? 

Jako reprezentant prvokřesťanského období byl zvolen Pavel z Tarsu. O žádné 

novozákonní postavě toho nevíme tak mnoho a zároveň tak málo (věrohodné 

zprávy máme až od roku 50, kdy Pavel přišel do Korintu). 

Poznatky o Pavlovy ( 1 0 - 6 7 n. 1.) získáme především z jeho dopisů, které jsou 

obsaženy v Novém zákoně. Uvědomme si, že „dopisy nejsou ovšem autobiografií; 

psal je kvůli věci, kterou byl pověřen, a za touto věcí ustupuje jeho osoba do pozadí. 

Kromě toho jsou podmíněny situací; a všechny jsou napsány v poměrně krátkém 

časovém rozpětí již v poslední fázi Pavlova života, kdy sice byl na vrcholu své 

činnosti, ale již před jejím koncem. " (BORNKAMM, 198, s. 8) 

Pavlovo jméno bývá spojováno s devatenácti dopisy (podle Pokorného, podle 

Bornkamma minimálně se třinácti), ale pouze sedm z nich je uznáváno za pravé 

(první list Tesalonickým, Galatským, první a druhý list Korintským, Filemonovi, 

Filipským, Římanům). Ostatní, u nichž je Pavlovo autorství sporné, jsou již od 

starověku nazývány antilegomata, tj. „listy, o něž se vedly spory. "(POKORNÝ, 

1993, s. 157). Antilegomata jindy označovány deuteropavlíny jsou listy psané 

patrně Pavlovými žáky. 

Nový zákon nám však nabízí ještě jeden zdroj, v němž lze nalézt informace 

o Pavlovi, jsou jím Skutky apoštolské (nejobsáhlejší novozákonní kniha). Od 

třinácté kapitoly se vyprávění Skutků soustřeďuje výhradně na Pavla. 

* * * 

Jak ke křesťanské víře přišel? Pavel pocházel z židovské rodiny (to není žádné 

překvapení, většina novozákonních pisatelů vyznávala původně židovskou víru). 

Někdy se proto můžeme setkat s Pavlem pod židovským jménem Saul (česky 

Šavel). V mládí se vyučil stanařem. Pokorný uvádí toto povolání jako Pavlův 

příležitostný zdroj obživy: „Potom šel Pavel do Korintu...Zprvu se živil svým 

řemeslem (zhotovováním stanů), ale po čase dostal podporu z Makedonii, takže se 

mohl plně věnovat své misijní práci. " (1993, s. 161) 

48 Druhotné tzv. deuteropavlovské listy: „počítáme k nim dnes v souhlase s většinou badatelů jednak 
tak řečené pastorální epištoly, tj. pokyny pro pastýřskou službu a řád sborů, stylizované ve formě 
dopisů Timoteovi a Titovi, jednak také listy Koloským, Efezským a druhý Tesalonickým, o jejichž 
autorství jsou pochybnosti. " (BORNKAMM, 1998, s. 7 - 8) 
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Byl farizej49 (dokonce pomáhal nové hnutí, tj. křesťanství, potlačovat). A co 

v důsledku znamenalo Pavlovo přihlášení se к této židovské sekci? Stal se 

vášnivým obhájcem zákona. 

Uvěřil asi roku 33: „Své uvěření Pavel nikde dramaticky nepopisuje. V listu 

Galatským 1,16 říká, že se Bohu zalíbilo zjevit mu svého Syna. Poté že odešel do 

Arábie a potom se vrátil do Damašku. " (FUNDA, 1992, s. 43) 

Někdy se Pavlovo uvěření spojuje s epileptickým záchvatem, během něhož prý měl 

božské vidění. Jindy je tato událost popisována jako velmi silný osobní zážitek, při 

kterém spatřil Vzkříšeného Ježíše. Jisté je, že Pavel přijal křesťanskou víru, kterou 

do té doby pronásledoval (pomáhal vyhledávat a zatýkat Ježíšovy učedníky). 

Paradoxem je, že Pavel uvěřil během cesty z Jeruzaléma do Damašku, jejímž cílem 

bylo pozatýkat členy tamější křesťanské komunity a přivést je do Jeruzaléma. 

Ve Skutcích je Pavlovo obrácení zachyceno následovně: „Saul nepřestával 

vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Sel proto к veleknězi a vyžádal si od 

něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže 

i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, 

když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem 

a uslyšel hlas: Saide, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, Pane? On 

odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se 

dovíš, co máš dělat...Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. " (SK 9,1-9) 

Od uvěření asi po dobu 17 let nemáme o Pavlovi žádné informace. Pevným bodem 

je rok 5 050 - Pavel přichází do Korintu. Je to mezní rok i z dalšího důvodu, tehdy 

Pavel: „dorostl к interpretaci křesťanské zvěsti, o kříži jako oběti za hřích 

a o Kristově vzkříšení, kategorií ospravedlnění. Tím dostala zvěst evangelia životní 

konkrétnost." (FUNDA, 1992, s. 47) Pravděpodobně toho památného roku Pavel 

své misijní dílo zradikalizoval (kladl větší důraz na svobodu evangelia). Se svým 

poselstvím putuje po světě asi až do roku 66. Traduje se, že byl sťat na ostijské 

silnici asi v roce 67. 

49 Farizeové (psáno též farizejové) = „stoupenci židovského náboženského směru, který vznikl ve 
2. století př. п. I. Farizeové úzkostlivě dodržovali náboženské předpisy judaismu...V textech Nového 
zákona se farizeům vyčítá pouze vnějškové plnění Zákona." (DIDEROT, 1999, 2. svazek, s. 426) 
V běžné komunikaci se slovo farizej používá ve významu „pokrytec, licoměrník". 
50 Někde bývá uváděn rok 51. Je to proto, že tehdejší počítání času bylo jiné než naše dnešní (pokud 
z nového roku uběhlo třeba jen několik měsíců, byl tento časový úsek považován za celý rok). 
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* * * 

Pavel vykonal několik misijních cest, někteří odborníci dokonce tvrdí, že byl 

neustále na cestách - celkem tři (čtyři pokud tam započítáme i Pavlovu cestu 

z Jeruzaléma do Říma) cesty (ale na vybraných místech pobýval i několik let). 

Pavlova první cesta misijní cesta (viz Příloha č. 4) mezi pohany vedla z Antiochie 

na Kypr (45 - 49)51, společně s Barnabášem zvěstoval evangelium na Kypru, 

v Perge v Pamfylii, v lykaonských městech Ikonu, Lystře a Derbe. V těchto městech 

zakládali první křesťanské obce. 

Na druhé misijní cestě (49 - 52) byl Pavlovým společníkem Silas a později 

i Timoteus. Navštívili52 (viz Příloha č. 5) obce, založené na první cestě, pak teprve 

zakládali obce další, např. ve Filipech, Tesalonice, Korintu (zde pobyli asi rok 

a půl). Pak se vrátili přes Cesareu a Jeruzalém do Antiochie. 

Po krátkém odpočinku v Antiochii se Pavel vydává na třetí apoštolskou cestu 

(52 - 56)53. Opět navštívil (viz Příloha č. 6) Galacii a Frygii, pak se na tři roky 

usazuje v Efezu, na tři měsíce navštíví Korint, připravuje cestu po západních 

provinciích Římské říše. Ale nejprve má v úmyslu odnést do Jeruzaléma sbírku od 

křesťanů v Řecku a Malé Asiii. 

Plány na další misie zhatí Pavlovi zatčení v Jeruzalémě (viz Příloha č. 7) 

a následný převoz do Cesareje54. Po dvou letech věznění v Cesareji je Pavel 

odvezen do Říma (Cesta byla náročná, ztroskotali na ostrově Malta, ale místní 

křesťané jim na cestu do Říma poskytli vše, co bylo třeba.). V Římě na něj čeká po 

dva roky (kladou se do rozmezí let 58 - 63) tzv. „volná vazba" (mohl otevřeně 

zvěstovat Boží království). Předpokládá se, že pak se svým posláním opět cestoval 

na Východ. 

Pokorný Pavla nazývá „apoštolem národů". „O žádném jiném misionáři raného 

křesťanstva nevíme, že by byl své cíle stanovil tak daleko a chtěl evangelium přinést 

51 Datováno podle Skutků apoštolských 13 - 14. Itinerář cesty: Antiochie - Seleukie - Salamis-
Pá fos - Pe rge - Pamfilská Antiochie - Ikonium - Lystra- Derbe - Lys t ra - Ikonium - Perge -
Atalie - Antiochie v Sýrii. 
5 2 Itinerář cesty: Antiochie - Tarsus - Derbe - Lystra - Troas - Neapolis - Fillipy - Amfipolis -
Tesalonika - Beroa - Atény - Korint - Efez - Cesarea - Jeruzalém - Antiochie. 
53 Itinerář cesty: Antiochie - Tarsus - Galácie - P. Antiochie - Frýgie - Efez - Troas - Makedonie 
-Kor in t - Filipy - Troas - Ass - Mityléna - Milét - T ý r - Ptolemaida - Jeruzalém. 

54 Itinerář cesty: Jeruzalém - Cesarea - Sidón - Myra - Lasaia - Malta - Syrakusy - Regio - Puteoli 
- Řím. 
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až za hranice obývaného světa." (POKORNÝ, 1993, s. 61) Pavlovým cílem bylo 

přinést poselství evangelia celému tehdy známému světu. 

Co bylo obsaženo v Pavlově poselství? „ Pavel vykládá a rozvíjí poselství o Kristu 

jako zvěst o ospravedlnění pouhou vírou. Toto učení, zdaleka ne obecný statek 

prvotního křesťanství, je vlastním a odlišujícím Pavlovým rozpoznáním. Pavla 

spojuje s celým prvotním křesťanstvím víra v Krista; ale nikde jinde se nerozvíjí, 

nereflektuje a nerozpracovává tímto směrem." (BORNKAMM, 1998, s. 116) 

V čem tkví Pavlův přínos? Kromě toho, co již bylo uvedeno, obohatil Pavel 

křesťanskou literaturu o nový žánr: „ Pavlovy listy, vyrostlé z misijní práce a 

z úmyslu pokračovat v ní i na dálku, patří k nejstaršímu typu prvokřesťanské 

literatury, která nemá ve starověkém písemnictví srovnatelnou obdobu...Pavel 

vytvořil tento typ komunikačního prostředku, prvokřesťanský list, a dal tak vzor, 

který byl často napodobován, ale nikým nedostižen. " (BORNKAMM, 1998, s. 17) 

Na další Pavlova pozitiva upozorňuje Bornkamm „nejenže vymanil křesťanství 

z pouta židovství55 , nýbrž také jako první teologicky vyjádřil jednotu církve z židů i 

z pohanů56. " (BORNKAMM, 1998, s. 116) 

Nezanedbatelný význam má také Pavlovo učení o naději, „které ještě po skoro 

dvou tisíciletích je jinými slovy jen opakováno např. Gabrielem Marcelem57. Nadějí 

jsme byli spaseni. Naděje však, jejíž předmět je viděti, není nadějí. " (BONDY, 

1993, s. 36) 

Když jsme zmínili, v čem byl Pavlův přínos, pokračujme jmény těch, které jeho 

myšlenky formovaly a ovlivnily tak jejich filosofii. Jedná se především o dvě 

výrazné postavy, které navázaly na Pavlovo učení: Aurelius Augustin58, Martin 

Luther59. „Augustinova teologie není bez znovuobjevení Pavla myslitelná a ještě 

méně průlom reformátorských poznání Lutherových a Calvinových; ani hnutí Johna 

Wesleye v Anglii o několik století později. " (BORNKAMM, 1998, s. 20) 

Jak nesmírný vliv měly Pavlovy myšlenky na Augustina, dokládá událost 

Augustinova obrácení z manicheismu ke křesťanství: „Konečně jednoho večera při 

55 Pavel po antiochejském sboru (rok 49) požadoval zrušení povinné obřízky. Usiloval, aby křesťané 
nebyli nuceni dodržovat i jiné Mojžíšovy zákony. 
56 Pavlova teorie o ospravedlnění z víry nečiní rozdíly mezi pohanem a křesťanem, ani mezi mužem 
a ženou, otrokem či svobodným občanem - » je přístupná všem bez rozdílu. 
57 Gabriel Marcel (1889 - 1973) „francouzský filosof, dramatik a literární kritik; přední představitel 
křesťanského existencialismu. Zdila: Metafyzický deník, Být a mít. " (DIDEROT, 1999, s. 72) 
58 Viz poznámka pod čarou číslo 41 na s. 39. 
59 Martin Luther (1483 - 1546), německý teolog, kazatel a reformátor (nejprve usiloval o reformu 
tehdejší církve, pak založil protestantismus). Své učení zachytil v mnoha spisech. 
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náhodné četbě Pavlova listu Římanům zažil vnitřní obrácení (ne nepodobné 

někdejšímu obrácení Pavlovu). To ho nejen přimělo k tomu, aby zanechal světského 

života...a posléze к tomu, aby se dal r. 387 Ambrožem pokřtít, ale zanechalo to 

hluboký vliv v celém jeho díle (učení o milosti např.). " (BONDY, 1993, s. 65) 

* * * 

Je či není apoštol? Slovy Pokorného „Pavel tím, že nebyl žákem pozemského Ježíše, 

nesplňoval jednu pro Lukáše rozhodující podmínku apoštolství, není v knize Skutků 

nazýván apoštolem. Apoštol byl svědkem identity vzkříšeného Krista, působícího 

v Duchu, s pozemským Ježíšem." (POKORNÝ, 1993, s. 126) Odpověď apoštola 

Lukáše zní tedy ne (apoštolství podle něj náleží jen Dvanácti60 vyvoleným 

Ježíšovým učedníkům). 

A přece Pavel bývá titulován slovem apoštol. V Pavlových dopisech dokonce 

zaznívá nezlomné mínění o tom, že „pisatel" listů koná apoštolské poslání. Pavel 

sám sebe vnímá jako Bohem pověřeného. Například vstupní pozdrav 

v I. Korintským je dokladem Pavlova pevného přesvědčení o svém apoštolství: 

„Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes církvi Boží 

v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří 

vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či и 

nás: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. " (1K 1,1-3) 

Pavel si byl vědom, že ne všichni uznávají jeho apoštolství (některým vadilo, že se 

sám prohlásil apoštolem a nikdo z lidí to neautorizoval), ale nijak se tím nenechal 

odradit od misijního snažení: „Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše, našeho Pána? 

Nejste vy mým dílem v Pánu ? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem! 

Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v Pána. " ( 1К 9,1 -2) 

V předposlední kapitole I. Korintským Pavel náhle rozvažuje nad oprávněností 

užívání titulu apoštol. „ Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že 

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne 

podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům 

bratří najednou...Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposled ze 

60 „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali 
každou nemoc a chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Simon zvaný Petr, jeho brat 
Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, 
Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš. " (Mt 10,1-4) 
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všech se jako nedochůdčeti ukázali mně. Vždyť já jsem nej menší z apoštolů 

a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. " (1K 

15,1-9) S přihlédnutím ke své minulosti (pronásledoval křesťany), dochází 

к závěru, že si nezaslouží jméno apoštol. 

1.3.4 Pavlovy epištoly 

V této části bude pojednáno o tzv. pravých Pavlových epištolách (je jich sedm): 

I. Tesalonickým, Galatským, I. а II. Korintským, Filemonovi, Filipským, Římanům. 

Podle pravděpodobné chronologie (například podle Bornkamma) jednotlivé listy 

přiblížíme. 

První list Tesalonickým, první známý list apoštola Pavla, byl psán krátce po 

Pavlově příchodu do Korintu. „List se dělí na dvě zřetelné části, z nichž druhá je 

pareneze61 a první rekapituluje stav tesalonické křesťanské obce a obhajuje tamější 

Pavlovu činnost." (POKORNÝ, 1993, s. 165) Pravost tohoto listu byla všeobecně 

uznávána již v nestarších dobách. Je zde zachycen obraz prvních křesťanských obcí. 

Pavel tu řeší problém nenaplnění blízkého očekávání konce: „Otázku oddálené 
• 62 

parusie ve smyslu doby, kdy nový věk nastane, řeší Pavel odkazem na nečekanost 

příchodu nového věku, který přijde "zloděj v noci" (5,2). Blízké očekávání parusie 

tedy transformuje na stále blízké očekávání. Tímto řešením čelí apoštol 

netrpělivému vyhlížení brzkého příchodu nového věku a vytváří předpoklady ke 

křesťanské sociální etice a etice práce uprostřed tohoto světa a jeho dějin (4,11). " 

(POKORNÝ, 1993, s. 167) 

Listy Korintským63: v rámci své druhé misijní cesty Pavel založil v Korintu 

křesťanskou obec. Komunita zdejších křesťanů byla velmi horlivá, silně ji však 

ovlivňovalo pohanského prostředí (helénistická kultura měl výrazný vliv). Proto 

Pavel v listech Korintským zmiňuje působení řecké kultury na ranou korintskou 

křesťanskou obec. Pavel neodmítá vše, co je řecké, naopak se snaží uvést řecké 

prvky do souladu s křesťanským učením. Autenticita prvého dopisu je nesporná 

(klíčovou roli hraje 15. kapitola nazvaná „Ježíš Kristus vstal z mrtvých"). 
61 Viz poznámka pod čarou č. 47 na s. 47. 
62 Parusie (též paruzie) = „v křesťanské teologii označení druhého příchodu Ježíše Krista na svět, 
který si Kristus sám předpověděl.ж' (DIDEROT, 1999, 6. svazek, s. 55) 
63 Pavel napsal Korintským více než dva dopisy (pravděpodobně mezi Pavlem a Korintskými 
probíhala čilá korespondence). 
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Pozoruhodné je toto Pokorného zjištění: „2K 10-13 je obrana, apologie - literární 

druh, jehož klasickým modelem se stala Obrana Sokratova. Pavlova sebechvála (2К 

11,1-15) a "bláznovská řeč" (11,16-12,13) má sice v rámci dopisu usvědčit 

"falešné apoštoly " (2K 11,13) tím, že ukazuje, jak málo mají důvodů k chlubení i že 

chlouba vůbec je směšná a "bláznovská", ale nepřímo tyto řeči fungují jako 

obhajoba té teologie kříže, kterou Pavel rozpracoval již v předchozích listech. " 

(1993, s. 201) 

Čím je List Galatským významný? Je zde obsažena Pavlova zásadní teze 

o ospravedlnění z víry. „Pro křesťany proto již Zákon není dozorcem, jsou 

svéprávní, svobodní a mohou se skrze Ducha svatého obracet k Bohu přímo jako 

k Otci (4,6n)64. " (POKORNÝ, 1993, s. 177) 

List Filipským, většina biblistů se shoduje v názoru, že nejde o jediný souvislý 

dopis, ale spíše o sbírku dvou až tří dopisů. Pavel psal tento dopis z vězení (další 

dopis z vězení byl adresován Filemonovi). Jeho cílem je poděkovat Filipským za 

zaslaný dar a upozornit je na tzv. „špatné dělníky" (skupina lidí, kteří prosazovali 

obřízku, ale zároveň vedli nezřízený život). „Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor-

ná ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku! Neboť pravá obřízka jsme my, 

kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedbáme na vnější 

věci. " (Fp 3,2-3) 

List Filemonovi je svým posláním jedinečný: Pavel se přimlouvá za uprchlého 

otroka, žádá bývalého pána toho otroka, aby ho netrestal, a dokonce prosí, aby 

s ním jednal jako se svým bratrem. „Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co 

máš udělat, pro lásku raději prosím...tě za svého syna...Onezima, který ti před 

časem způsobil škodu,...abys ho měl navěky - ne už jako otroka...jako milovaného 

bratra...přijmi ho k sobě jako mne. " (Fm 1,8-17) Je zde zachycena reálná proměna 

společenských vztahů. 

List Římanům je jako jediný adresován křesťanské obci, kterou Pavel nezaložil 

(-» píše lidem, s nimiž se osobně nezná). Jedinečnost tohoto dopisu spočívá 

i v očekávání, které do něj Pavel vložil. Jednalo se o list adresovaný křesťanskému 

společenství v hlavním městě Římské říše - jeho význam je v rámci celé říše 

evidentně nezpochybnitelný (Pavel předpokládal, že Řím se stane jeho základnou 

při cestě na západ). 

64 „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. 
A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. " (Ga 4,6n) 
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V tomto listu Pavel propojuje etiku heteronomní, v níž morálka staví na 

náboženských přesvědčeních, s etikou situační, pro niž je jediné a absolutní 

pravidlo lásky. Pavel „píše v epištole Římanům: „vyrozumívejte, jaká je vůle boží. " 

Toto vyrozumívat znamená rozpoznat v té které situaci, co je a co není v souladu 

s nárokem lásky. К tomuto zvláštnímu modelu křesťanské etiky, ke spojení 

heteronomního nároku s požadavkem jeho pružné aplikace na základě analýzy 

konkrétní situace, se ještě vrátíme. " (FUNDA, 2002, s. 271) 

List Římanům obsahuje kontroverzní pasáž o nutnosti každého člověka podřizovat 

se vrchnosti, která je od Boha: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není 

moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti 

vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe 

soud." (Ř 13,1-2) Na jiném místě uvedeného listu klade Pavel otrokům na srdce, 

aby věrně sloužili svým pánům (především vyznávají-li křesťanství): „ Vládcové 

jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni. " 

(Ř 13,6-7) To jsou části, které u mnoha biblistů i věřících, vyvolávaly minimálně 

tichý nesouhlas. 

List Římanům bývá někdy považována za Pavlovu „závěť", protože je posledním 

jeho dopisem, ale především pro soustavnost, jakou Pavel věnuje výkladu své 

teologie. Připomínáme: i zde Pavel klade důraz na ospravedlnění z víry. 

O nesporném významu tohoto listu svědčí následující fakta: „ Výklad listu Římanům 

byl pro Luthera zásadním teologickým reformačním počinem a i velký protestantský 

bohoslovec našeho století Karl Barth65 začal své odmítnutí příliš optimistické 

harmonizace lidské přirozenosti s Boží milostí právě komentářem к listu Římanům, " 

(FUNDA, 1992, s. 52) 

* * * 

V čem se Pavlovy listy odlišují od běžných dopisům? Co je na nich jedinečného? 

„Běžnému způsobu dopisů se však vymykají především velké hlavní statě jeho listů. 

Ty se svým slohem daleko více podobají zcela odlišným druhům: kázání, teologické 

65 Karl Barth (1886 - 1968) „švýcarský protestantský teolog... Hlavní rysy svého učení nastínil již 
v roce 1918 v „Komentáři к listu Římanům." (DIDEROT, 1999, 1. svazek, s. 327) Aktivně se 
účastnil ekumenického hnutí. 
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rozpravě, liturgickým projevům (vyznání, hymnu, doxologii, požehnání, zlořečení 

apod.). " (BORNKAMM, 1998, s. 17) 

Pavlovy epištoly vykazují velkou hloubku a přesvědčivost, které jsou důsledkem 

ticha a nedobrovolné samoty (byl vězněn). Takové myšlenkové bohatství by 

nemohlo vzniknout pod tlakem okamžiku, tj. při mluveném projevu. Říká se, že 

Pavlovy dopisy mají větší sílu, než jeho mluvené slovo. „Aleje asi pravda, že jeho 

dopisy nejednou působily mocněji než jeho přímé slovo." (BORNKAMM, 1998, 

s. 16) 

1.3.5 Shrnutí 

Z literárního hlediska nelze Nový zákon považovat za kroniku, jsou v něm 

obsaženy spisy převážně ve formě kázání a dopisu. 

Jaká jsou „nej" v rámci Nového zákona? Nejobsáhlejší novozákonní knihou jsou 

Skutky apoštolské66 (celkem 28 kapitol), naopak nejkratší je Pavlův List 

Filemonovi (pouze jedna kapitola). Nejstarší částí Nového zákona je 

I. Tesalonickým (cca rok 50), nejmladší je II. epištola Petrova (2. století n. 1.). 

Pravděpodobně nejznámější je Pavlův List Římanům. Nový zákon (společně se 

Starým zákonem) bývá řazen mezi nejpřekládanější a nejčtenější knihy na světě. 

* * * 

Ještě jednou si připomeneme nejvýraznější Pavlův přínos křesťanství: „Spása, či 

jak říká Pavel: ospravedlnění, je milostí zdarma - neboť milostí jste spaseni skrze 

víru a to ne ze sebe, jest to dar boží!" (BONDY, 1993, s. 34) Protipól milosti tu 

reprezentuje zákon. 

Celková Pavlova role „je zřetelně rolí heroizovaného hrdiny (božského muže). " 

(POKORNÝ, 1993, s. 125) Pavel byl již v dobách raného křesťanství vnímán 

značně protikladné, jedni ho milovali a uctívali, druzí nenáviděli. Protipavlovské 

hnutí například namítá: „Pavel zatarasil přístup к Ježíšovu evangeliu, a stal se tak 

přímo ničitelem skutečného křesťanství. " (POKORNÝ, 1993, s. 20) 

66 Označení Skutky apoštolské je nepřesné, protože tato kniha popisuje skutky pouze tří apoštolů:, tj. 
Jana a Jakuba staršího (jsou jen stručně zmíněni), Petra (jemu je věnována větší pozornost než 
dvěma předchozím). Celá druhá část Skutků je zaměřena na vylíčení Pavlova osudu. Dále Skutky 
poskytují svědectví o díle jáhnů (zejména Štěpána a Filipa). 

56 



Nemáme žádný doklad o tom, že by Pavel vyprávěl příběh historické postavy Ježíše 

zNazareta, toto téma zřejmě leželo mimo okruh jeho zájmu. „Sotva také pomyslel 

na to, podat například komentáře k jednotlivým spisům Starého zákona,...anebo 

řády sborového života, teologické traktáty či dogmatické spisy, jakých od tehdejších 

dob vzniklo mnoho. " (BORNKAMM, 1998, s. 14) 

Pro správné pochopení Pavla je nutné dodat „Pavel nepočítal s trváním dějin. 

Očekával Kristův příchod v slávě. Čekal konec tohoto zlého věku. " (FUNDA, 1992, 

s. 48) Proto veškerá Pavlova řešení byla provizorní, jen pro tento čas, než přijde 

Kristus. 
* * * 

Čím je charakterizována křesťanská etika? „Křesťanská etika je neoddělitelná od 

naděje a bez této dimenze jí nelze plně porozumět. Není to ovšem naděje založená 

v člověku...Je to naděje víry, založená v Bohu Otci, v Ježíši Kristu, Synu a v Duchu 

svatém. Křesťanskou etiku nese víra, že v Bohu je poslední záruka smyslu každého 

pozitivního činu naděje a pomoci. Proto křesťanská etika není destruována skepsí a 

resignací. " (FUNDA, 2002, s. 288) Křesťanská etika vyznívá jednoznačně 

pozitivně. 

Podstatu křesťanské etiky netvoří jen Desatero, ale především Ježíš, „který hlásal 

lásku к bližnímu. Toho Ježíše vyznává křesťanská víra vzkříšeným Pánem, Kristem, 

v něm spatřuje zdroj síly к činění lásky к bližnímu. " (FUNDA, 2002, s. 282) Další 

nezpochybnitelný pramen křesťanské etiky představuje evangelium. Evangeliem 

zde nyní nemáme na mysli označení některých raněkřesťanských spisů, nýbrž 

v původním slova smyslu evangelium znamená dobré poselství, radostnou zvěst, že 

není žádná tak veliká vina, aby si člověk musel beznadějně zoufat, že není žádný tak 

propastný hřích, aby nemohl být odpuštěn. " (FUNDA, 2002, s. 275) 

Do raného křesťanství se promítají dvě protikladné koncepce křesťanské etiky: 

„ koncepce milost a svoboda (Pavel) a koncepce zákon a skutky (Jakub). " 

(FUNDA, 2002, s. 282) I v dalším vývoji bylo střetnutí mezi koncepcí Pavlovou a 

Jakubovou intenzivní a ovlivňuje i současné křesťanství. I když hlavní proud 

křesťanské etiky se již od počátku přikláněl více к Jakubově koncepci: „Byla to 

etika mravních návodů, mravní výchovy, katecheze, etika postupného mravního 

zdokonalování, nikoli etika postavená na paradoxu hříchu a milosti, na paradoxu 
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proměny к novému životu... Křesťanská etika se z polohy paradoxu proměny výrazně 

ustavila do polohy morální výchovy. " (FUNDA, 2002, s. 277) 

Uvedená pojetí se samozřejmě promítají i do spisů Nového zákona: „především 

v evangeliu Lukášově, jehož pisatel patří do Pavlova kruhu, je akcentován Ježíš 

laskavý, zatímco v Matoušově evangeliu, které stojí blízko okruhu kolem Jakuba, 

vystupuje do popředí přísný Ježíš, který říká i slova odsouzení. " (FUNDA, 2002, s. 

282) 

* * * 

Na závěr této kapitoly bude pojednáno o tom, proč křesťanství získalo tak velký 

ohlas a rychle se rozšířilo. Jaká byla hlavní příčina masového šíření křesťanství? 

Především to, že: „Křesťanství ve svých počátcích dalo odpověď na otázky své 

doby. Na otázku spasení a na otázku vykoupení. " (FUNDA, 2002, s. 152) Člověk 

žijící v jedenadvacátém století již otázku ospravedlnění a spasení neprožívá jako 

zásadní. Čím může křesťanství zaujmout dnešního člověka? „Současné křesťanské 

zvěstování osloví současného člověka tehdy, když se mu podaří imputovat tyto 

otázky...Současný člověk žije otázkou míru - i když se často tváří přehlíživě 

к mírovým aktivitám. Ale otázka míru je otázka být, či nebýt současného člověka. " 

(FUNDA, 2002, s. 152) 
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2. ZDÁNLIVÉ SHODY A PŘEC VELKÉ ODLIŠNOSTI 

V tomto oddílu bude pojednáno o třech tématech: sebevražda, svoboda, lidská 

otázka. Začneme od nej konkrétnějšího (sebevražda) a přes abstraktní (svoboda) 

dojdeme k nej obecnějšímu (lidská otázka). Uvedená témata se vzájemně prolínají. 

Lidská otázka jako téma nejširší v sobě zahrnuje obě témata předchozí. Pozornost, 

kterou jednotlivé směry věnují uvedeným tématům může ledacos prozradit 

o charakteristice myšlenkového směru. 

2.1 JAKOU ROLI HRÁLA SEBEVRAŽDA? 

V předchozím oddílu bylo několikrát zmíněno téma sebevraždy, nyní se к němu 

vracíme. Proč právě sebevražda? Protože se jedná o problém, který každý 

z uvedených tří myšlenkových směrů řeší svým vlastním způsobem, a tak se nabízí 

možnost srovnání jednotlivých přístupů a bližší proniknutí do filosofie daných 

směrů. 

Podle postoje, jaký směr zaujímá к sebevraždě, lze usuzovat i na to, jaký význam 

přikládá životu. Je pro něj nedotknutelnou hodnotou, bezvýznamným jevem? 

2.1.1 Sebevražda v buddhistickém učení 

Téma sebevraždy není pro buddhistické učení klíčové, proto je mu poskytnuto jen 

minimum prostoru. 

Pro buddhisty je život řetěz utrpení. Mohla by sebevražda poskytnout východisko 

z této trýzně? „Je-li totiž život utrpení, pak by bylo logickým důsledkem tohoto 

názoru, že šije možno život vzít. Ale v suttech, kde se mluví o mnichově sebevraždě, 

nemá pro ni Buddha ani slova pochvaly nebo uznání, ale ovšem ani ji neodsuzuje. 

Zřetelně ji nechce doporučovat, neboť to by nesouhlasilo s jeho střední cestou. 

Později byla zakázána." (LESNÝ, 1996, s. 79) Vidíme, že sebevražda 

59 



nepředstavovala řešení. Buddhismus totiž nepohrdá životem, a také ho nijak 

nepopírá. 

Většinou v buddhismu sebevražda není ani doporučována (= stanovisko stoiků) ani 

zakazována (= stanovisko křesťanů), ale v pozdější fázi i buddhismus sdílí postoj, 

který к sebevraždě zaujímá křesťanství. 

Ovšem jednomu případu je udělena výjimka. Sebevražda může být 

v buddhistickém kontextu akceptována jako vrcholný projev starého mudrce, který 

již dosáhl osvícení a vyvázal se ze chtění a radostí vnějšího světa. Osvícený mudrc 

díky získané svobodě odchází do lesa na osamělé místo, kde se věnuje meditaci 

a nepřijímá žádnou potravu - je to způsob, jakým se dobrovolně vydává smrti. 

Jak je reflektována v buddhismu smrt? Smrt není chápána jako konec, je jen 

přerušením života na krátký čas. Po smrti se člověk znovu zrodí a koloběh životů 

a smrtí pokračuje až do chvíle, kdy jedinec nazří pravé poznání. „ Tento proud 

života teče do nekonečna, dokud je napájen kalnými vodami nevědomosti a touhy. 

Když se obojí úplně zastaví, jen tehdy proud života ustane." („Buddhismus II.", 

1993, s. 35) 

2.1.2 Čím je sebevražda stoikovi? 

Ze stoického přístupu ke smrti zřetelně vystupuje i jejich názor na sebevraždu, proto 

se nejprve zaměříme na téma smrti. Pro Seneku: „Smrt znamená nebýt." 

(SENECA, 1984, s. 91) Jinak řečeno: „ Všechno, co bylo dřív než my, je smrt. Jaký 

je přece rozdíl mezi tím, zda jsi nezačal, nebo zda jsi přestal být, když výsledek 

jednoho i druhého je týž, nebýt?" (SENECA, 1984, s. 91) 

Zdálo by se, že smrt je pro stoiky indiferentní, ale není to tak úplně přesné 

vyjádření: Smrt není totiž tak lhostejná jako to, máš-li sudý nebo lichý počet vlasů. 

Smrt patří к věcem, které sice nejsou zlem, přece však mají jeho vzhled." (SENECA, 

1984, s. 142; 

Přestože smrt se může jevit jako zlo, neměli bychom se j í obávat: „Smrt nepůsobí 

žádnou škodu - to by přece muselo existovat něco, čemu by škodu 

působila...pomysli na to, že se nezničí nic z toho, co zmizí z očí a skryje se v lůně 

přírody, odkud kdysi vyšlo a odkud zakrátko znova vyj de... smrt, které se lekáme 
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a které se vzpíráme, život přerušuje, avšak nepotlačuje. " (SENECA, 1984, s. 71)67 

Jaké jsou další argumenty proto, abychom se neděsili představy smrti? Je tu určitá 

hrdost člověka jako rozumné bytosti: „.Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se 

nebojí smrti; je to proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne 

stejný klid, к němuž dovede nedostatek rozumu. " (SENECA, 1984, s. 71) 

Ani nemoci není třeba se bát, Seneca „našel" lék „který účinkuje nejen při této 

chorobě, ale v celém životě: pohrdej smrtí. Nic není smutné, jestliže unikneme 

strachu před ní. " (SENECA, 1984, s. 130) 

Ke stoické charakteristice smrti náleží přívlastek nevyhnutelná (je to dáno 

přírodním zákonem), proto ji nemůžeme přehlížet, naopak naší povinností je ji 

očekávat vždy a všude, stále o ní uvažovat a zaujmout к ní stanovisko: „Dlouhým 

cvičením musíme dodávat duchu tvrdosti, aby snesl pohled na ni a její příchod. Je 

nutno pohrdat smrtí mnohem víc, než je zvykem. " (SENECA, 1984, s. 142) Také 

Epiktetos nabádá к neustálému rozvažování o smrti: „Den co den měj na mysli 

smrt, vyhnanství a vůbec všechno hrozné, ale nejvíce ze všeho smrt! A nikdy 

nebudeš ani na nic nízkého pomýšlet, ani po ničem příliš toužit. " (EPIKTETOS, 

1957, s. 22) Rozvažování o smrti umožní člověku vzít svůj život vážně - život je 

totiž jedinečný a je třeba podle toho jednat. Smrt stoika neděsí, protože smrt je 

součástí ontologického řádu (a řád pro něj představuje pozitivní hodnotu). Je to řád, 

kterého š i je on sám vědom, přitakává mu. 

Smrtí stoikové radí nejen pohrdat, ale doporučují ji i jako východisko, zdroj 

svobody: „jen tímto způsobem se lidé vyprošťují na svobodu". (EPIKTETOS, 

1957, s. 222). Vnímáme-li smrt jako východisko, pak je spojena s velkou útěchou. 

Východisko z čeho? Sebevražda otevírá cestu pryč z nekvalitního života: „Jestliže 

však tělo není schopno zastávat své funkce, proč by nebylo vhodné vysvobodit 

utýranou duši? Možná že by se to mělo udělat o něco dřív, než je to nutné, aby se 

nestalo, že už bys to nemohl udělat, až by bylo třeba. Protože je nebezpečnější 

špatně žít než předčasně zemřít....Považuješ za ukrutnější ztrátu nějaké části života 

než ztrátu práva ukončit jej?" (SENECA, 1984, s. 101) Jak zdůvodnil Seneca 

sebevraždu v tomto případě? Budu-li však vědět, že už se trápení nezbavím, odejdu, 

ne kvůli bolesti samé, ale kvůli tomu, že by mi překážela ve všem, proč se žije. Je 

67 Seneca v některých pasážích tvrdí, že smrt je pouze dočasná, že život pouze na čas přeruší. Ale 
typické stanovisko stoiků je odlišné - pro ně představuje smrt definitivní konec, smrt je přijmutím 
řádu přírody. 
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slabý a zbabělý, kdo umírá kvůli bolesti, je liíoupý, kdo žije pro bolest. " (SENECA, 

1984, s. 102) 

Jak bylo výše uvedeno, sebevražda nesmí představovat únik od bolesti: „Nebudu 

smrtí prchat před nemocí, bude-li vyléčitelná a nebude-li škodit mému duchu. 

Nevztáhnu na sebe ruku kvůli bolesti, taková smrt by byla porážkou. " ( SENECA, 

1984, s. 102) 

Jaká stanoviska vůči smrti nejsou akceptovatelná? Není vhodné využít smrt jako 

únik od bolesti, ale ani toužení po smrti není přípustné: „ K obému je nám totiž třeba 

napomínání a utvrzování, abychom život ani příliš nemilovali, ani příliš neměli 

v nenávisti. I když rozum radí skoncovat se životem, nesmí se takové nutkání brát 

bez rozvahy ani ukvapeně. Silný a moudrý muž nesmí ze života utéci, smí jen odejít. 

A především je třeba vyhnout se onomu citu, který ovládl mnohé lidi, chorobné 

touze po smrti." (SENECA, 1969, s. 41) Touto pasáží se Seneca vymezuje vůči 

dychtění po smrti i demonstrativním sebevraždám - typickým rysům starších 

stoiků. 

V jakém případě je pro stoiky sebevražda dovolená, někdy přímo nevyhnutelná? 

Jednak tehdy, je-li život člověka nekvalitní, tj. neplnohodnotný z hlediska fyzického 

i psychického (př. těžká nevyléčitelná nemoc) není primárním cílem žít 

dlouho, ale žít dobře, pokud není šance naplnit tento cíl, je vhodné zvolit 

sebevraždu. 

Dále je povolena sebevražda, která poslouží vlasti či přátelům. Sebevraždu stoikové 

běžně akceptovali na rozkaz vydaný obcí, př. Seneca. Představitelé císařské stoy 

sebevraždu nejen povolují, ale často ji také doporučují (pouze postoj Marka 

Aurelia byl v tomto bodě zdrženlivější). 

Shrneme-li uvedené příčiny slovy Johna Rista: „Jde očividně o důvody dvojího 

druhu. Smrt si lze přivodit buď kvůli někomu jinému, nebo, za zvláštních okolností, 

kvůli sobě samému. " (RIST, 1998, s. 249) 

Sebevraždu někteří (především pozdní) stoikové prezentovali jako nejzazší 

svobodný čin, který je výrazem svobody lidské vůle. „Protože vlastní život nebo 

smrt je záležitostí jednotlivce par excellence, volba znamenající smrt skýtá nejvyšší 

příklad užití lidské svobody. Takto si Seneca upravuje stoickou nauku o tom, co je 

v naší moci. " (RIST, 1998, s. 141) 

Seneca sebevraždu považuje za akt, prostřednictvím kterého se stáváme pány svého 

osudu. Nyní je již zcela zřejmé, že „od nejranějších dní stoické školy je problém 

62 



sebevraždy...problémem svobodné vůle. " (RIST, 1998, s. 243) Člověku nebyla 

dána nesmrtelnost (s tím se musí smířit), ale člověk není bezmocný vůči způsobu 

a době své smrti - každý má ve své moci zvolit si smrt ve chvíli, kdy chce on sám. 

Sebevražda se stává uvědomělým, hrdým činem svobodného jedince68. 

Zvýše uvedeného přístupu stoiků к sebevraždě zřetelně vystupuje i jejich 

proklamovaný názor na hodnotu života - život je vrcholná hodnota. I přesto nelze 

na životě lpět, život je ohraničen na jedné straně narozením a na straně druhé smrtí, 

proto je třeba se od něj osvobodit. 

Život jim není zcela lhostejný, ale zároveň ani nic od života neočekávají. Rádi 

dokonce říká: „I zachovávali se stoikové к životu jako ke špatnému počasí: čekali 

až se přežene. " (1998, s. 228) 

2.1.3 Jak se к sebevraždě a smrti postavilo křesťanství? 

Jak charakterizuje smrt křesťanství?,, ...smrt není jen fyzickým fenoménem 

odumírám a nicotou za hranicí života. Naopak smrt proniká svou ničivou silou již 

do přirozeného života nevykoupeného člověka, at jej tráví ve strachu (R 8,15) a 

smutku (2 К 7,10), anebo v lehkomyslnosti...Tak je smrt obsažena už v životním 

pudu, „sarx" a hřích nesou smrt už samy v sobě (1K 15,56). Zároveň s hříchem 

panuje smrt nad nevykoupeným lidstvem (R 5,12-21) a zůstane až do konce světa 

nejzazším nepřítelem Kristovým (1K 15,26). Tento začarovaný kruh bídy a smrti 

nedokáže zákon rozlomit (Ř 8,3), naopak jej jen potvrzuje a zpevňuje. Jako cesta 

spásy nepřipadá v úvahu; Kristus je koncem zákona (Ř 10,4)" (BORNKAMM, 

1998, s. 133) Cestou zákona ke svobodě nedojdeme, je nutné najít jiný způsob, jak 

se osvobodit69. 

Smrt, v tomto případě myšleno smrt Ježíšova, otevřela lidstvu cestu k novému 

přístupu ke světu a životu: „spása založená a otevřená jeho smrtí na kříži, jeho 

vzkříšením a dosazením za Pána - Kyrios. " (BORNKAMM, 1998, s. 111) Ježíšova 

smrt je ve svém důsledku aktem veskrze přínosným - alespoň tak ji interpretuje 

Pavel z Tarsu. 

68 O svobodě bude pojednáno v kapitole „2.2 Jak je vnímána svoboda, čím se projevuje?", s. 66 ->. 
69 Viz Poznámka pod čarou č. 68. 
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Křesťanství sebevraždu nepřipouští, zavrhuje ji. „ Vždyť na základě soukromé moci 

jistě není dovoleno zabít člověka, třeba zločince, když žádný zákon nedává volnost 

ho usmrtit; potom ten, kdo sám sebe vraždí, je ve skutečnosti vrahem, a zabije-li se, 

je viníkem tím větším, čím nevinnější byl v té věci, pro kterou měl za nutno se 

zabít. " (AUGUSTIN, 1950, s. 48) 

Sebevraždu jako únik před nedobrovolným zotročením nelze akceptovat, protože 

i když se prostřednictvím ní snažíme uniknout před násilím, punc vraha je připsán 

nám a ne těm, kteří nás ohrožují. Augustin k tomu říká: „Ale proč by si působil zlo 

člověk, který nic zlého nespáchal, a proč by sebevraždou usmrcoval člověka 

nevinného, aby nemusil padnout do rukou viníka, a proč by na sobě páchal hřích 

vlastní, aby na něm nebyl spáchán cizí? " (AUGUSTIN, 1950, s. 48) 

Ani znásilnění není příčinou vhodnou pro usmrcení vlastní osoby: „ Tehdy byla-li 

žena bez nejmenšího svého souhlasu znásilněna a zprzněna cizím hříchem, nemá, 

co by na sobě dobrovolnou smrtí trestala; tím méně před tím, než k tomu dojde! 

Aby nebyla spáchána jistá vražda, když samo smilstvo, třebaže cizí, dosud zůstává 

nejistým. " (AUGUSTIN, 1950, s. 50) 

Augustin (ve spisu „O Boží obci") prochází i další okolnosti, za kterých by 

hypoteticky bylo ospravedlnitelné spáchat sebevraždu, ale dochází к závěru, že 

žádné takové podmínky ve skutečnosti neexistují: „ ...a jaká je drzost říci člověku: 

„Zabij se, abys ke svým malým hříchům nepřidal těžší. "... Vždyť jen ničema může 

říci: „ Po odpuštění všech svých hříchů se zabij, abys opět nepáchal právě takové 

nebo ještě horší, dokud budeš žít ve světě, svádějícím tolika nečistými rozkošemi!" 

Tohle říci by bylo hřích; proto zabít se je skutečně hřích. Kdyby vůbec mohl být 

nějaký spravedlivý důvod pro dobrovolnou smrt, žádný by nebyl spravedlivější než 

tenhle. Ale spravedlivý není ani tenhle; tedy není spravedlivý žádný. "( AUGUSTIN, 

1950, s. 64) 

Podobně jako Augustin i původní starozákonní příkaz „Nezabiješ!" jednoznačně 

odmítá (sebe)vraždu živého tvora. Samo přikázání „Nezabiješ!" nevylučuje 

z okruhu osob, na něž se vztahuje nikoho, tedy ani toho, komu je tento mravní 

příkaz dán. „Neboť ten, kdo se zabíjí, nezabíjí nic jiného než zase člověka. " 

(AUGUSTIN, 1950, s. 55) Sebevražda je pro křesťany negativní akt - hřích, který 

nelze ničím ospravedlnit. Proč tomu tak je? Důvodem tkví v křesťanském vnímání 

života jako nejvyššího božího daru - život je svěřený dar a člověk nemá právo 

tímto darem pohrdnout. 
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Negativní postoj к sebevraždě (je považována za smrtelný hřích) se vyprofiloval již 

v počáteční fázi křesťanství a po celou dobu jeho vývoje zůstal neměnný. 

2.1.4 Shrnutí 

Shrňme si, jak nahlíží uvedené směry na život. Postoj buddhismus zní: život je sice 

neustálé utrpení, ale je prospěšné vnímat ho jako velké dobrodružství. Osvícený 

buddhista, ze kterého vyvanuly veškeré touhy a potřeby, se smí oddat meditaci, 

která za určitých podmínek povede к dobrovolnému odchodu ze života. 

Stanovisko stoiků je následující: život je jedinečný. Musíme se snažit žít ho co 

nejlépe, neznamená to však co nejdéle, stoikové na životě nelpí - upřednostňují 

kvalitu života před kvantitou. „ Jako и divadelního kusu, tak ani и života nezáleží na 

jeho délce, ale na provedení. " (SENECA, 1969, s. 140) Sebevražda je v některých 

případech zcela nutným činem svobodného člověka. 

Pro křesťanství představuje život božský dar, který člověk získal od Boha. Úkolem 

každého jedince je co nejlépe života užívat. V žádné situaci nemá člověk právo zříci 

se života, tj. spáchat (sebe)vraždu. Život je nedotknutelná hodnota. Takové je 

vnímání života v křesťanství. 
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2.2 JAK JE VNÍMÁNA SVOBODA, ČÍM SE PROJEVUJE? 

Jak bylo výše uvedeno, existuje mezi sebevraždou a svobodou nezpochybnitelná 

souvislost. O sebevraždě bylo pojednáno v předešlé kapitole, nyní se proto 

zaměříme na téma svobody. 

2.2.1 Pro buddhismus představuje svoboda osvobození 

0 významu svobody v buddhismu svědčí následující citát: „Jako je oceán 

prostoupen jedinou chutí, chutí soli, tak toto učení je prostoupeno jedinou chutí -

chutí osvobození, " praví se ve výroku přičítanému samotnému Buddhovi. " (FIŠER, 

I., 2000, s. 19) 

Osvobození od čeho, nebo к čemu? V buddhismu člověk sám sebe osvobozuje od 

zrození, stárnutí a smrti, od starostí, soužení a bolestí, zoufalství a utrpení. „ Člověk 

musí sám své vysvobození hledat a nalezne je jen v sobě. Ale není třeba jít cestou 

sebemučení, to je již krajní cesta. S té Buddha člověka odvedl a ukázal mu moc, 

která je vněm." (LESNÝ, 1996, s. 205) Ke svobodě se nedostaneme vypjatým 

asketickým životem, ale spíše střední cestou, tzv. osmidílnou cestou70. 

V Buddhových sútách se o často opakuje tato krásná pasáž, popisující osvobození: 

„ Tak je to tedy!, pochopil. Nízké je zde a ušlechtilé je zde též, ale existuje vyšší 

svoboda, než je toto smyslové vnímání. A s takovým zřením, s takovým pohledem, 

se jeho srdce osvobodí od klamu přání, osvobodí od klamu bytí, osvobodí od klamu 

nevědění. V osvobozeném je osvobození, toto poznání mu vzejde. Skončeno je 

zrození, završeno asketství, dokončeno dílo, ničím není tento svět, to porozumí. " 

(„Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 80) 

Buddhistická svoboda znamená vysvobození od smrti, uniknutí z koloběhu životů. 

Jak se onoho osvobození dosahuje? Oproštěním od požitku, zavržení radostí 

1 strastí, neulpíváním na vnějších věcech a směřováním к vědění. Ten, kdo 

dodržuje uvedená pravidla „dosáhne právě sám u sebe osvobození. " („Dvacet jedna 

řečí askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 105) V okamžiku osvobození: 

„Skončeno je zrození, dokonáno asketství, hotové je dílo, ničím není tento svět, tu 

porozumí. " („Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 105) 

70 Viz poznámka pod čarou č. 10 na straně 11. 
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Je zcela zřejmé, že nenáruživost (stoická apatheia) a klid (stoická ataraxia) jsou zde 

pouze prostředkem к dosažení cíle, nikoli cílem samotným (jak je tomu ve 

stoicismu). 

„Buddha se osvobodil od vší touhy. Dostavila se duševní převaha a nadvláda nad 

tělem. Uzavřel se před světem, duch jeho nabyl volnosti. Buddha došel vnitřního 

uklidnění. Ustal i pocit radosti. Dostavila se podivuhodná duševní rovnováha, že 

neměl ani pocitu bolesti, ani pocitu blaha, byl to dokonalý stav lhostejnosti....Svým 

osvíceným okem viděl, že skutky řídí život člověka. Poznal, že úděl toho, jenž dobře 

užíval svého těla, slov i myšlení, je po smrti dobrý, ale zlého údělu že se dostává 

tomu, kdo špatně užívá těla, slov i myšlení. Nabyl přesvědčení, že sudbou skutků trpí 

svět. " (LESNÝ, 1996, s. 35) Neustále zdůrazňovanou oproštěností od citů a touhy 

připomínají buddhisté stoiky, ale podobnost je pouze partikulární (viz výše). 

Cílem buddhistické nauky je dosáhnout nirvány - osvobození. Cesta vedoucí 

к tomuto cíli se liší podle toho, zda jde o buddhistu-laika či buddhistu-mnicha. 

V prvém případě se jedinec nejprve zříká vnějších rušivých vlivů (např. chtivost) 

a nahrazuje je vhodnými činy (např. štědré podporování buddhistických klášterů71), 

následně se učí lásce ke všemu živému osvobozuje se od touhy ubližovat72. 

Mnichova cesta к osvobození se zakládá na vyšším duchovním snažení, tj. na 

meditaci a nezaujatém pozorování. Mnichova uklidněná mysl je již oproštěná od 

smyslových žádostí, proto je schopen nazřít i to, co existuje mimo jeho myšlení -> 

uzří podstatu lidské existence a dosáhne pravého osvobození. 

Vysvobození dosáhne jedinec sám bez vlivu kohokoliv jiného, včetně boha, proto je 

nepatřičné užívat pro tento jev pojmů „vykoupení" a „spasení". Osvobození není 

v buddhistické nauce synonymem blaženého stavu na onom světě ani ho nelze 

považovat za stav splynutí s nejvyšším kosmickým principem. Člověk se stane 

svobodným sám ze sebe. 

„ Přímá cesta, mnichové, která vede к očištění bytosti, к překonání bolesti a trýzně, 

ke zrušení utrpení a smutku, к dosažení toho pravého, к osvobození, to jsou ČTYŘI 

71 ..Povinnost milodarů, spočívající na laicích od samého vzniku buddhismu, projevovala se nejprve 
ve skromných formách: bylo třeba klást do číše potulnému bhikšuovi, mlčky sklonivšímu oči k zemi, 
hrst rýže nebo nějaké jiné skrovné jídlo. Ale postupně se měnila nejen měřítka, ale i charakter 
zbožné almužny. Dary ve prospěch klášterů nabyly obrovských rozměrů." (KRYVELJOV, 1981, 
s. 313) 
72 Příkaz neubližovat živvm tvorům patří mezi patero základních ctností, které má dodržovat mnich 
i laik. Znění zbývajících čtyř ctností, např. podle Ivo Fišera (2000), je následující: 1. nebrat, co 
nebylo darováno; 2. zdržovat se nedovoleného pohlavního styku; 3. vyvarovat se marných 
a nepravdivých řečí; 4. nepožívat opojné nápoje. 
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ŠÍPY VHLEDU. Které čtyři? To bdí, mnichové, mnich po překonání světských 

tužeb a starostí, и těla nad tělem, neúnavně, s jasnou hlavou, s pochopením; bdí, po 

překonání světských tužeb a starostí, u pocitu nad pocity, neúnavně, s jasnou 

hlavou, s pochopením; bdí, po překonání světských tužeb a starostí, u mysli nad 

myslí, neúnavně, s jasnou hlavou, s pochopením; bdí, po překonání světských tužeb 

a starostí, и jevů nad jevy, neúnavně, s jasnou hlavou, s pochopením. " („Dvacet 

jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha", 1993, s. 91) 

2.2.2 Stoikové: svoboda od čeho? 

Stoikova svoboda se zakládá na životě žitém ve shodě s přírodou a s rozumem, jen 

tak lze dosáhnout pravé svobody, kterou je naprostá nezávislost jedince na vnějších 

věcech (autarkeia) a oproštění se od všech prudkých citů (apatheia) -» svoboda od 

svodů tohoto světa. 

Jedinec se o svou svobodu musí sám přičinit - je nutné, aby se naučil diferencovat 

věci do dvou skupin (jedny jsou v naší moci a jiné nejsou73) a podle toho, kam daná 

věc patří, к ní zaujmout stanovisko. „Stoik se stává svobodným aktem své vůle." 

(FUNDA, 1970, s. 160) Je to vědomý akt vůle a rozumu člověka - stoik si 

uvědomuje, že je v jeho moci stát se svobodným. Svoboda ve stoickém učení 

neoznačuje snahu dosáhnout nemožného, naopak svoboda se realizuje pouze 

v oblasti možného. Stále tu slyšíme stoický racionalismus. 

O svobodě se často zmiňuje Epiktetos ve svých „Rozpravách", např. v první knize 

definuje svobodného člověka takto: „svoboden je ten, komu se všechny věci dějí 

podle jeho vůle a komu nikdo nemůže překážet. " (1957, s. 62) Dále pak ve čtvrté 

knize „Rozprav" věnuje tématu svobody jednu z nejobsáhlejších kapitol. Kdo je 

podle něj svobodný? „Svoboden je ten, kdo žije, jak chce: ten, koho nelze ani 

přinutit, "ani znásilnit, ten, komu nelze bránit; ten, jehož chtění nezná překážek, 

jehož žádosti se splňují, jehož nechuti jsou zabezpečeny proti tomu, co nechce. " 

(EPIKTETOS, 1957, s. 223) Pro stoika je důležité dosáhnout souzvuku 

mikrokosmu a makrokosmu, tj. kompatibility vnitřního logu s vnějším logem. 

Vnitřní logos se nachází v stoikově nitru, pomáhá mu pochopit to, co je obsaženo 

73 V naší moci jsou všechny volní činnosti a vůle. Naopak nemáme vliv na své tělo, svou pověst, 
majetek, rodiče, sourozence, vlast, zdraví aj. Věcí ve druhé skupině se máme zříci (povznést se nad 
ně) a veškeré své snahy soustředit jen na skupinu první, tj. na vůli, aby byla ve shodě s přírodou. 
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v řádu kosmu. Touha po harmonii člověka s řádem (zákonem), se naplno projevuje 

též v buddhismu. 

Fundovými slovy shrňme postoj stoiků ke svobodě: „Svými schopnostmi 

dopracovává se stoik svobody. Stoická svoboda je svobodou od něčeho. Není to 

však svoboda к něčemu. Je to svoboda ze sebe, ode všeho, co není v mé moci, i od 

sebe -pro sebe." (1970, s. 161) 

2.2.3 Křesťanská svoboda jako svoboda к něčemu 

V křesťanství se jedinec nechává osvobodit někým druhým (tj. Ježíšem a jeho 

milostí), tím se částečně vzdává své aktivní úlohy. „Pravdy, lásky, opravdového 

lidství se nedopracujeme sami, ale musíme být pro tyto hodnoty osvobozeni. 

К pravému lidství potřebujeme vnitřní sílu, která není z nás. " (FUNDA, 1970, s. 

162) Svobodu získáme jako dar milosti a jediné, co pro to musíme učinit, je 

otevřít se a přijmout ji. 

Přesto všechno, co bylo řečeno, i zde je prostor, ve kterém si člověk sám nejprve 

musí vědomě zvolit tuto svobodu. Co znamená v uvedeném kontextu pojem 

svoboda? Podle Fundy „svoboda je v lásce a pravdě svobodně zvolená možnost. 

Svoboda je svobodou odpovědnou." (1970, s. 162) Evangelijní svoboda není 

nahodilost ani libovůle, jedná se spíše o boží řád, který nad námi platí. 

Křesťanská svoboda se sice vymezuje od židovského zákona (nikdo ho totiž 

nemůže naplnit na sto procent, a tak by nemohl být nikdo ospravedlněn, svoboden), 

od smrti, od zla. Nicméně křesťanská svoboda je především svobodou směřující 

к něčemu - svobodou, ve které člověk přesahuje sám sebe (toto sebepřesahování 

je jedinečným rysem křesťanství). 

Jaké charakteristiky lze přiřadit ke křesťanské svobodě? Svoboda uvědomělá, 

svoboda pro sebe, ale i pro ostatní (je motivována láskou к celému lidstvu), 

svoboda darovaná nám bez našeho přičinění, svoboda vykupující lidské hříchy. 
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2.2.4 Shrnutí 

Buddhismus, stoicismus i křesťanství jsou myšlenkové koncepce, které usilují 

o svobodu člověka. Ke zdánlivě společnému cíli, kterým je svoboda (taje vnímána 

v každém směru jinak), směřuje každý z nich svou vlastní cestou. 

Buddhista dosáhne osvobození z koloběhu životů svými skutky a díky cílenému 

poznávání. Také stoik získá svobodu vlastním přičiněním - musí se osvobodit od 

citů, nesmí chtít ovlivňovat věci a jevy, které nejsou v jeho moci. Křesťanovi je 

svoboda darována Ježíšem Kristem. 

Společné buddhismu a stoicismu je aktivita, kterou musí člověk vyvinout, aby 

dosáhl svobody. Existuje i další podobnost mezi oběma uvedenými směry: jak 

v buddhismu, tak ve stoicismu dospěje ke svobodě jednou cestou laik (obyčejný 

člověk) a druhou mnich (mudrc). 

Stoikové řeknou, že je člověk nesvobodný tehdy, „pokud dovolí nad sebou panovat 

tomu, co je "cizí", co je mimo jeho vnitřní bytost (jako jsou životní okolnosti, 

úděl)." (BORNKAMM, 1998, s. 164) Za svobodného tak stoikové považují 

jedince, který „vládne sám sebou, protože se opevní ve své vlastní bytosti. " 

(BORNKAMM, 1998, s. 164) 

Křesťané (zejména pod vlivem Pavla zTarsu) stanovisko stoiků nesdílí, naopak 

prohlašují: „nejsme svobodni, dokud vládneme sami nad sebou a nestane se naším 

Pánem Kristus. " (BORNKAMM, 1998, s. 164) 

Porovnáme-li přístup buddhismu a křesťanství, dojdeme к následujícímu zjištění: 

„ V křesťanství se morálka váže na víru v kanonizovaného Ježíše a biblického 

Boha...Buddha naopak ukazuje, že osvobození člověka z pout zla je procesem 

poznávacím, osvětlovacím, nikoli pouze vírou. " (KOZÁK, 1993, s. 12) 
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2.3 JAKÉ JE MÍSTO ČLOVĚKA UPROSTŘED SVĚTA A DĚJIN? 

V této kapitole budou porovnávány odpovědi buddhismu, stoicismu a křesťanství 

na „tu lidskou otázku". Co v sobě zahrnuje zmíněná otázka? V prvé řadě otázku po 

smyslu života, která zobrazuje vždy část životní zkušenosti toho, kdo na ni 

odpovídá. Dále zachycuje naše hledání místa ve světě, definování hranic našeho 

poznání. Tou odvěkou otázkou se také ptáme: Kdo jsem? Odkud a kam směřuji? 

Jaké je mé poslání? Jaká je cesta ke svobodě? Ptaním se člověk reflektuje svoje 

sebepřesahování. 

Je to otázka provázející člověka od počátku lidstva. „Byly jistě v dějinách chvíle, 

kdy ona hluboká lidská otázka umlkala, kdy byla vytlačena na okraj, zatlačena do 

pozadí. Avšak pokud nezničíme život, pokud budou dál trvat dějiny člověka, je 

perspektiva nové, nenáboženské integrity těchto rozměrů života, které byly dosud 

šifrovány pojmem Bůh, jedním z těch nadějných obzorů. " (FUNDA, 2002, s. 144) 

Na tuhle věčnou otázku existuje samozřejmě nespočet různých odpovědí. Bývají 

tříděny do několika větších kategorií, například podle Fundy (2002) do čtyř skupin. 

Jsou to: 1. bůh (především v našem evropském prostoru je jím myšlena odpověď 

křesťanská a židovská), 2. lidská existence (člověk si uvědomil, že je na světě sám, 

že žádný bůh neexistuje, proto na lidskou otázku hledá odpověď v sobě, ve svém 

nitru), 3. dějiny lidstva (lidské nitro tu bylo převálcováno tokem dějin člověk 

není individualita, ale zoon politikon, proto se individualita ztrácí v moři vyššího 

zájmu lidských dějin), 4. příroda (spjatost člověka s přírodou je 

neoddiskutovatelným faktem, tento vztah je založen poznání lidské závislosti na 

přírodě). 

2.3.1 Buddhistická odpověď 

Jak na bytostnou lidskou otázku odpoví buddhismus? Odpověď na otázku po 

smyslu lidského života má v sobě zakotveno učení o čtyřech vznešených 

(ušlechtilých) pravdách - představuje jeden ze základních stavebních kamenů 

Buddhova kázání. 
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Stručně si připomeňme podstatu ušlechtilých pravd: V první pravdě Buddha klade 

mezi pojmy život a utrpení rovnítko, ve druhé zjevuje, co je příčinou vzniku utrpení 

(je to žádostivost), ve třetí vymezuje cestu vedoucí к odstranění utrpení (tu 

představuje odstranění žádostivosti) a ve čtvrté tu cestu, tj. osmidílnou stezku, 

charakterizuje. 

Buddhismu říká, že lidský život je plný nejrůznějších strastí a nejhorších utrpení. 

Lidský život je kromě toho charakterizován přívlastkem pomíjivý. Přesto nemá 

člověk usilovat o zánik své existence, jeho cílem má být odstranění touhy po 

vnějších věcech (např. po bohatství) a dosažení s tím spojené nirvány (stavu 

„vyhasnutí") - to je jeden ze způsobů (v tomto případě cestou mahájána), jak 

dosáhnou nirvány. Druhý způsob, praktikovaný cestou hínajánam, vyžaduje askezi 

a hluboké meditace. Je to cesta, která také vede к nirváně (v tomto případě je jí stav 

dokonalého poznání). 

Smysl buddhistova života spočívá v poznání. „Pro buddhisty je smyslem života 

nejvyšší osvícení, tj. porozumění sobě samému, jaký jsem. " (Buddhismus II., 1993, 

s. 50) 

2.3.2 Stoická odpověď 

Odpověď vychází ze mě, přesněji řečeno z mého vztahu к přírodě (vystačím si sám 

bez opory v transcendenci). Příroda, která bývá vnímána jako světový logos, 

poskytuje člověku určitý řád, vytváří „protilehlou" součást jeho života. Proto má 

podle stoiků jedinec „pochopit svou existenci jako identitu svého logos se světovým 

logem. To je stoický recept к nalezení životní rovnováhy. Člověk musí usilovat 

o harmonii svého života s životem přírody a zákonem kosmu. " (FUNDA, 1970, 

s. 159) 

Jak dospěje člověk к harmonii s řádem přírody (i celého kosmu)? Prostřednictvím 

svého rozumu dosáhneme, stoiky tolik žádaného, vnitřního klidu (ataraxia). 

Rozumovým tázáním a hloubáním hledáme nejen své místo ve světě, ale také 

způsob, jak dojít к harmonii s přírodním děním. „Stoická fdosoße je suchým, 

racionalismem pozdní antiky." (FUNDA, 1970, s. 160) V poslední fázi svého 

vývoje však racionalistický stoicismus otevírá dveře rcligionizaci a s ní přijímá 

iracionální postoj. „Bůh s velkým В se nyní и stoiků udomácňuje, přestože teoreticky 
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ještě trvají na základech školy „materialistického " panteismu. S výroky 

panteistickými se však dále víc spojuje cit zbožnosti jakoby vůči transcendentnímu 

osobnímu bohu, který není už jenom pánem, ale též i otcem. Potřeba nalézt nejen 

poznání o správné cestě životem, ale i ochranu, a to láskyplnou ochranu, na této 

cestě, se ozývá jak mezi řádky, tak i výslovně. " (BONDY, 1994, s. 137) 

Na rozdíl od křesťanské koncepce stoicismus neponechal žádný prostor „pro moc 

odpuštění...Zbývá jediná cesta к svobodě jako cesta do sebe samého. Nalezení 

svobody je pro stoika otázkou moudrosti." (FUNDA, 1970, s. 160) Kdo je pro 

stoiky moudrý? Je to ten, kdo na jedné straně ví, co si může přát (je to totiž v jeho 

moci), a na straně druhé ví, nad co je nutné se povznést (protože to není v jeho moci 

a on by tím „prohrál" svou nezávislost i svobodu). 

2.3.3 Křesťanská odpověď 

Jak již bylo naznačeno, Bůh je východiskem pro křesťanskou odpověď na 

bytostnou lidskou otázku: „ Bůh je pochopen jako základ všeho bytí, první příčina 

a poslední smysl, v němž všechny otázky blednou, neboť docházejí odpovědi. " 

(FUNDA, 2002, s. 315) 

Život člověka získá smysl tehdy, vydá-li se jedinec do vůle a moci Ježíše Krista. 

Já sám (svou silou a snažením) se nezachráním, a tak zaznívá v křesťanské 

výpovědi jedincovo odevzdání se do božího milosrdenství. Spasí nás darovaná 

milost - není možné dojít smyslu života svými skutky, protože nároky zákona jsou 

v celém svém rozsahu nerealizovatelné víra v Ježíše a jeho milost nás osvobodí 

z područí zákona a otevře nám nový život. 

Kromě milosti prostupuje život křesťana také radostná naděje, naděje založená 

v Kristu, naděje na nový život darovaný nám Kristem. 

2.3.4 Shrnutí 

Stoicismus „ odpovídá na otázku člověka, jeho smyslu a poslání z pozice, která 

člověka nepřekračuje, z pozice imanentní." (FUNDA, 1970, s. 160) Křesťanství 

odpovídá z opačné strany, tj. z pozice Boha - jde o odpověď transcendentní. O co 
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se snaží oba uvedené proudy? „Stoickému filosofu i vyznavači evangelia jde 

o zakotvení lidského života, o nalezení životního smyslu a rovnováhy. Stoický 

mudrc usiluje nalézti sám sebe ze sebe. Vyznavač evangelia nachází sama sebe ve 

vydání sama sebe v následování Krista a toto vydání к následování je možné, 

protože člověk je v Boží lásce nalezeným člověkem. " (FUNDA, 1970, s. 158) 

Buddhista (stejně jako stoik) hledá odpověď na zásadní lidskou otázku v sobě, 

nespoléhá se na nic jiného než sám na sebe. 

* * * 

Na závěr této kapitoly společně s Fundou konstatujme, „že v onom hledání 

odpovědi na tu bytostnou lidskou otázku nejde prvořadě o naše vytváření 

konstruktů, pravd, smyslů a hodnot, ale že jde především o umění odhadovat, co 

vše za bohatství bytí je obsaženo v tom, co jest. " (2002, s. 328) 
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3. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
ANEB DALŠÍ PODOBNÉ MOTIVY A NĚKTERÉ ODLIŠNOSTI 

V této části se pokusíme odpovědět na následující otázky: Které dva směry mají 

к sobě bližší vztah? Co z čeho vychází? A vychází jeden směr z druhého? V čem se 

liší? Co mají společné? Jaký je jejich odkaz dnešnímu světu? 

3.1 PODOBNÉ MOTIVY 

3.1.1 Buddhismus a stoicismus - podobnosti 

Duchovní život buddhistického mnicha je velmi náročný, proto také mnich 

potřebuje přátele, aby sním sdíleli svízele života a poskytovali mu oporu na 

nelehké cestě к osvobození. 

O přátelství se v buddhismu traduje, že představuje minimálně polovinu svatého 

života, ne-li dokonce celý svatý život. Podobně buddhistické súty se často zmiňují 

o přátelství. Také pro stoiky je přátelství jednou z klíčových opor lidského života. 

Oba směry se shodují vtom, že není nutné stále být svým přátelům nablízku, 

mnohem důležitější je, aby si spolu lidé rozuměli (to je i případ Seneky a Lucilia). 

Podobné stanovisko zaujímají oba směry ke smrti. Společně charakterizují smrt 

přívlastkem nevyhnutelná a požadují, aby ji člověk vyrovnaně přijal a odvážně se 

postavil čelem ke své smrtelnosti. Smrti se není třeba bát - je to zbytečné a také 

pošetilé (jisté věci, např. smrt, jsou a mají být očekávány a jen nejisté věci se stávají 

předmětem obav). Smrt sama o sobě není strašná, strach existuje jen v naší mysli 

(tento pocit vzniká z nevědomosti). Pozůstalí by měli ztrátu milovaného člověka 

snášet klidně a důstojně. „Mudrc se nermoutí ani pro ztrátu dětí, ani pro odchod 

přátel. Se stejně pevnou myslí snáší jejich smrt, s jakou očekává svou vlastní. Této 

se právě tak málo bojí, jako nezeli oné. " (SENECA, 1969, s. 123) 

К cíli je třeba v buddhismu i stoicismu ubírat se střední cestou: „Já jsem 

stoupencem uměřenosti: způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými 

a obecně vžitými. U všech nechť vzbuzují naše mravy pocit úcty, nikoli však pocit 

odcizení. " (SENECA, 1969, s. 14) Také Buddha odmítá extrémy, tj. jak askezi tak 

poživačnost: „Jsou dvě krajnosti, mnichové, jimž se má vyhýbat ten, kdo se zřekl 
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světa....Život věnovaný radovánkám a rozkoším...a život oddaný sebetrýznění, plný 

strádání, neušlechtilý a neprospěšný. " (FIŠER, I. 2000, s. 40) Buddha doporučuje 

„zlatou střední cestu", tj. osmidílnou stezku, která poskytuje poznání a vede 

к nirváně. Ivo Fišer, proto Budhu označuje výrazem „usmiřovatel dvou extrémů" 

(2000, s. 40). 

Připomínáme též již zmiňovaný souzvuku mikrokosmu a makrokosmu, ve kterém 

se oba směry shodují. Stoik i buddhista vědomě žijí v souladu s mocí řádu, 

zákonu. „Zákon je spravedlivý a dokonalý, moudrý člověk z něj nemůže mít škodu. 

Pokud je nám těžko a nemáme důvěru, jasně vidíme, že jsem ještě plně nepochopili 

podstatu zákona. Pod jeho křídly jsme opravdu v bezpečí, a v celém širém světě se 

nemáme čeho bát, kromě našich chyb. Zákon pomáhá člověku stát na vlastních 

nohou a zvyšuje jeho sebedůvěru. " („Buddhismus I.", 1992, s. 154) Buddha objevil 

povahu univerzálního vesmírného zákona, vybízel lidi, aby žili v souladu s tímto 

zákonem. 

Buddhismus a stoicismus jsou si blíže než stoicismus a křesťanství či buddhismus 

a křesťanství. 

3.1.2 Buddhismus a křesťanství - podobnosti 

V čem se shodují? Buddhismus a křesťanství patří mezi hlavní světová 

náboženství, to je jeden z nezpochybnitelných faktů. 

Učitel, nebo „spasitel"? Buddha nebyl „spasitel" (o používání křesťanských termínů 

v buddhismu bylo již pojednáno), byl učitel74. V prvotním křesťanství jsou 

doloženy dva proudy: jeden (je většinový) vyznává Ježíše spasitelem 

a vykupitelem, druhý (je v menšině) ho považuje za učitele. Učitele, který hlásá 

správný životní způsob, učí pokoře. K tomu druhému směru patří, například ebioni 

a tomášovci. 

Pozorujeme, jak se v obou směrech řeší otázka po primárním významu klíčové 

osobnosti (jeden je zakladatel, druhý je impulsem pro vznik) daného myšlenkového 

proudu. Vidíme, že pozice učitele se projevila jak v buddhismu, tak i v křesťanství. 

74 Buddha bývá vnímán nejen jako chápavý učitel, ale též jako soucitný lékař. Stejně jako lékař 
i Buddha nejprve objeví nemoc (= utrpení), pak hledá její příčinu (= touha), ve třetí fázi přemýšlí 
o způsobu léčby a následně aplikuje lék (= osmidílnou stezku). 
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Dalším podobným motivem jsou zázraky. „Buddha dělá zázraky téměř na každém 

kroku. Mnohé z nich jsou analogické evangelickým zázrakům Kristovým. " 

(KRY VEL JO V, 1981, s. 289) Jak se to konkrétně projevuje? Například tzv. 

přechod suchou nohou přes vodu - Buddha prý stejně jako Kristus přešel přes vodu 

aniž by se namočil. Kryveljov (1981) dokonce uvádí, že v jedné z knih Tripitaky je 

zmíněno číslo 3500 jako počet zázraků, které Buddha vykonal. 

Co dalšího (kromě zázraků a role učitele) mají společné tyto dvě postavy? Oběma 

(Buddhovi i Ježíšovi), přestože byli pozemské lidské bytosti, se dostalo božského 

uctívání, byli označeni jako božské bytosti. 

Buddhismus a křesťanství se shodnou také na této základní myšlence, je jí „touha 

vymanit se z pout tohoto života a povznést se nad jeho nedokonalost. " (LESNÝ, 

1996, s. 175) Ovšem cestu к dosažení tohoto cíle si volí každý z nich vlastní. 

Jaký další podobný prvek najdeme u obou proudů? Buddhismus a křesťanství 

spojuje množství odštěpených směrů, které se z každého utvořily, i když 

variabilita buddhismu75 je patrně větší než variabilita křesťanství. 

Otázku, zda se buddhismus a křesťanství se vzájemně ovlivnily, nám zodpoví 

Lesný. Lesný o působení buddhismu na křesťanství nepochybuje: „v druhém století 

po Kr. buddhismus měl vliv na učení některých vynikajících myslitelů 

křesťanských, kteří právě v důsledku tohoto vlivu byli prohlášeni za kacíře, lze již 

dokázat. Tak počátkem druhého století po Kr. žil v Alexandrii Basilides, který byl za 

svého života pokládán za největšího křesťanského učitele. Náboženská filosofie 

Basilidova je však úplně prosycena buddhistickými názory. Podle Basilida je na 

světě jen utrpení a cílem člověka je utrpení zničit. V tomto životě pyká člověk za 

hříchy životů předcházejících a dobrý jeho život bude v příštím životě odměněn. Na 

utváření duševní substance mají vliv skutky minulé. V životě přítomném člověk je 

svoboden a může býti spasen. Ale spasení nejsou všichni, nýbrž jen vyvolení. " 

(LESNÝ, 1996, s. 410) Tato Lesného teze je diskutabilní - závisí na tom, zda 

manicheismus znal buddhismus (a to není bezpečně prokazatelné). 

К prolínání buddhismu a nestoriánského křesťanství došlo v 7. století v Číně. 

„Křesťanský monotheismus měl např. vliv na utváření buddhistického pantheonu 

a nestorianismu se opět zamlouvalo buddhistické učení o tom, že člověk je 

75 Buddhismus se totiž již v Indii a ještě později v jednotlivých zemích, v nichž zakotvil jako 
náboženské vyznání, štěpil na školy a směry, které se zase vyvíjely osobitě podle národního 
charakteru země. Tím se stalo, že např. buddhismus tibetský je velmi odlišný od buddhismu čínského. 
ačkoli obě země stavěly ze společného, základního staviva. " (LESNÝ, 1996, s. 6) 
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odpovědný za své skutky. I v modlitbách a obřadech nestoriánských se setkáváme 

s některými přejetími, ani i slovními obraty, které si nestonáni vypůjčili 

z buddhismu. " (LESNÝ, 1996, s. 323) 

3.1.3 Stoicismus a křesťanství - podobnosti 

Na první pohled zřejmý je oběma směry proklamovaný odklon od vnějšího světa 

(stoik ani křesťan ho nepotřebují), oproštění se od „pozemských" statků. 

Významným rysem stoicismu byla zásada rovnosti a bratrství vztahující se na 

všechny lidí bez ohledu na národnost, společenské postavení ->• stoikové 

považovali dokonce i barbary za bratry a otroctví vnímali jako nespravedlnost. 

Všemu tady na zemi i v okolním vesmíru vládne jediná síla, jediný řád - Logos. 

Měli bychom si uvědomit, že jsme všichni vůči Logu ve stejné pozici. Žijeme na 

stejné zemi a vládne nám stejný všeprostupující princip. Stoikové jako první 

přichází s radiálním požadavkem všeobjímající lásky. 

Také křesťanství nárokuje lásku člověka к člověku: „Milujte se navzájem 

bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému, služte Pánu... Měj te 

porozumění jeden pro druhého. " (Ř 12,10-16) Lásku, která se nezastaví ani u toho, 

kdo nám ublížil a stal se třeba naším nepřítelem -> neoplácet zlo zlem, ale 

odpouštějící láskou: „Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen 

dobré...Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho 

zahanbíš a přivedeš к lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. " (Ř 

12,17-21) 

Pro stoiky zlo nepřichází z vnějšího světa (jsou na něm přeci nezávislí), ani pro 

křesťany není zdrojem zla a hříchu okolní svět. Příčinu hříchu je třeba hledat v nitru 

člověka (křesťana) - je jí špatná duše, která odmítá konat to, co chce Bůh a chová 

se tak, jak chce sama je to svévole a sobectví, to je hřích. 

O vztah křesťanství a pozdního stoicismu se ve svém článku zajímá Votoček. Řeší 

v něm jejich vzájemnou závislost. Na otázku hledající příčinu příbuznosti těchto 

dvou myšlenkových proudů, odpovídá dvěma alternativami. První teze tvrdí: 

podobnosti jsou dány „společnou duchovní, eticko-náboženskou situací" 

(VOTOČEK, 1998, s. 32) -> klima doby působilo na oba směry stejně, a proto není 

nic zvláštního na tom, že se v několika bodech shodují. 
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Druhá možnost přiznává vědomé přejmutí stoických prvků do křesťanského učení. 

Jaký důvod k tomu křesťany mohl vést? „ Novozákonní autoři ve snaze usnadnit si 

vstup do pohanského světa recipovali mnohé prvky helénistické vzdělanosti, v níž 

stoa zaujímala přední místo. " (VOTOČEK, 1998, s. 32) 

Která z možností zvítězila není možné určit, ale pravděpodobně se oba způsoby 

prolínaly. O čem není pochyb, je „duchovní příbuzenství" (VOTOČEK, 1998, 

s. 32) stoy a křesťanství - oba myšlenkové směry pobízí člověka к životu ve 

svobodě. Na základě první teze, můžeme říci, že oba myšlenkové proudy řeší 

stejné otázky, které provázely člověka tehdejší doby. 

Podobnost lze nají také v radosti, která provází stoicismus i křesťanství. Ovšem pro 

stoika Epikteta je to radost uskutečňovaná v přítomnosti, ale křesťan ji očekává 

v budoucnosti. 

Pokud bychom měli vybrat stoika, který se asi nejvíce přiblížil ke křesťanství, 

zvolili bychom Epikteta. V Epiktetově díle se totiž objevuje bůh, charakterizovaný 

osobním, téměř až náboženským, způsobem, který je neslučitelný se stoickým 

pantheismem. Protože Epiktetovy myšlenky, zachycené v dílech jeho žáky, se staly 

oblíbenou četbou Marka Aurelia, nalezneme i u něho několik bodů podobajících se 

křesťanskému učení, např. láska člověka к člověku, vzájemná pomoc mezi lidmi. 

* * * 

Buddhismus, stoicismus i křesťanství se při výkladu svého učení často vyjadřují 

pomocí podobenství (viz Příloha č. 8). 
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3.2 NĚKTERÉ ODLIŠNOSTI 

3.2.1 Buddhismus a stoicismus - odlišnosti 

Vztah těchto dvou myšlenkových směrů lze vyjádřit jako mysticismus 

(buddhismus) versus racionalismus (stoicismus). To prezentuje podstatný rozdíl 

mezi nimi. 

Nezanedbatelný rozdíl související s výše uvedeným mysticismem a racionalismem 

představuje vymezení buddhismu jako náboženství a proti tomu charakterizování 

stoicismu jako filosofického učení. 

Oba myšlenkové proudy kladu důraz na vědění. V čem je rozdíl? „ Buddha však 

nevyzdvihoval pouhý intelekt. Podle něj musí jít poznání ruku v ruce s čistotou 

srdce a mravní dokonalostí. Moudrost získaná porozuměním a rozvíjením mysli a 

srdce je skutečnou moudrostí." („Buddhismus I.", 1992, s. 37) Buddhistické 

poznání není chladný racionalismus, který je typický pro stoiky. 

Buddhistická meditace vnímaná jako soustředěné ponoření se do sebe stojí 

v protikladu ke stoickému racionálnímu přemýšlení a hloubání. Stoik k tomu, aby 

dosáhl poznání nepotřebuje dechové praktiky ani nic jiného, vystačí si se svým 

rozumem. 

Také v otázce smrti se rozcházejí. Pro stoicismus je smrt konečná etapa života, ale 

v buddhismu představuje pouze přerušení života na krátký čas, aby po čase mohl 

život znovu pokračovat. 

3.2.2 Buddhismus a křesťanství - odlišnosti 

Na první pohled by se mohlo zdát, že buddhismus a křesťanství se shodují ve 

všeobjímající lásce, ale zdání klame. Buddhismus do okruhu těch, kteří mají být 

milováni a chráněni zahrnuje i živočichy. Buddhismus učí lásce ke všemu živému 

(včetně živočichů), nepřipouští obětovat živočicha na oltář pro bohy, jako je tomu 

v židovství. Křesťanství vychází z hebrejské tradice, v níž člověk je pánem tvorstva 

(Gn 1,26-28) - » člověk si živočichy podmaňuje (Gn 2,19-20). Křesťanství nejde 

v lásce к živým tvorům tak daleko jako to hlásá buddhismus. 
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Další rozdíl se týká úlohy, která je přisuzována lidským činům. Buddhistův život 

se posuzuje podle vlastních skutků: ,jak se chováš, tak budeš odměněn". Naopak 

křesťanství ctí zásadu „dostaneš, i když si nezasloužíš" - i lidé hříšní mají být 

osvobozeni v Kristu. 

Kdo stojí nejvýše: Bůh nebo člověk? „Podle Buddhy nejsou lidské bytosti 

loutkami, zbavenými odpovědnosti. Člověk je největším plodem stromu evoluce. " 

(„Buddhismus II.", 1993, s. 67) V buddhismu stojí na vrcholu pyramidy člověk 

(není vyšší bytosti, než je dokonalý člověk), který je odpovědný za své činy, ale 

v křesťanství patří primát Bohu. 

3.2.3 Stoicismus a křesťanství - odlišnosti 

Diametrálně se liší v otázce, která byla již několikrát diskutována v tomto textu, tj. 

v otázce sebevraždy. Najedná straně (pozice stoicismu) ji ve vhodném okamžiku 

schvalujeme a doporučujeme, na straně druhé (pozice křesťanství) ji zavrhujeme. 

Další body, ve kterých se neshodnou představuje zákon a vlastní podíl na 

osvobození. Stoikové žijí život pod zákonem, usilují o soulad s kosmickým řádem. 

Křesťané jsou díky Kristově smrti z moci zákona vykoupeni. Smysl stoikova života 

se naplní jen vlastním přičiněním, naopak křesťanovi je svoboda darována. 

Učení stoiků je rázu filosofického, není to náboženství (i když některé prvky 

religiozity do stoicismu vnáší Epiktetos), neboť si stále uchovalo důvěru 

v rozumu. Křesťanství se nesnaží opírat se o rozumová tvrzení, spoléhá na víru, 

díky níž bude veškeré křesťanské učení přijímáno. 

S racionální rozumovostí na straně jedné a nepodloženou vírou na straně druhé 

souvisí i pozice člověka ve světě. Stoický mudrc dosáhl autarkie (soběstačnosti), 

je svým pánem. Nezávislost na nikom a ničem se křesťanovi neuskuteční, jeho roli 

charakterizuje sebepokoření jedince a zároveň i pokora vůči Bohu. 

Křesťané se Boha obávali - disponuje mocí, která je trestá a může jim způsobit i zlo 

(jedná se především o tu linii křesťanství, kterou jsme si označili slovy „zákon 

a skutky"). A jaký vztah zaujímá Epiktetos k tomu božskému, co se objevuje v jeho 

dílech? Lze to vyjádřit pojmem sebas, který se vysvětluje jako bázeň a zároveň 

úctu, před něčím, co mě přesahuje. V uvedeném respektu к něčemu vyššímu se oba 
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myšlenkové proudy shodují. V případě stoiků se jedná o úctu před řádem, ale 

v křesťanství je to úcta před Bohem. 

Zároveň s uvedenou plachostí si Epiktetos uchovává svůj rozum, který mu říká: bůh 

ani nikdo jiný (kromě tebe samého) ti nemůže způsobit žádné zlo, tak proč se před 

bohem třást strachem? Smrt je pro stoiky přirozená a nutná součást života, 

naopak křesťan ji vnímá jako trest za spáchané hříchy: „ ...proviněním Adamovým 

smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka ...Jako jediné provinění přineslo 

odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. 

Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností 

jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými....A kde se rozmohl hřích, tam se 

ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla 

ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. " 

(Ř 5,17-21) Trest, který byl na křesťany seslán za Adamovo provinění ruší až 

obětavý čin Ježíšův -» končí smrt, začíná věčný život. Podobná v myšlenka se ve 

stoicismu nikdy neobjevila. 

Určitá podobnost je i mezi stoickou indiferencí vůči svému tělu (a světu vůbec) 

a křesťanskou netečností к některým potřebám těla. 

Pomíjivost tolik charakteristická pro stoiky se objevuje i v křesťanství, například 

v Pavlových úvahách je zachycen okamžik, kdy se křesťané zbaví té nevhodné 

pomíjivosti: „Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí 

proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné 

nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, 

pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!" (1 К 15,52-54) Nauka 

o pomíjivosti je typická také pro buddhismus - vše, co vzniká, nutně také zaniká. 

Mohlo by se zdát, že stoickou myšlenku rovnosti všech lidí přejalo křesťanství 

a dále ji rozvíjelo, ale není tomu tak - myšlenka rovnosti se v antice objevuje 

souběžně v několika myšlenkových směrech. 

Motiv rovnosti je v každém z uvedených směrů postaven na zásadně odlišných 

základech. Ve stoicismu jsou si lidé rovni od přírody (všichni jsme stejní, nikdo 

není zvýhodněn). Křesťanská rovnost staví na dvou předpokladech: každý člověk je 

Bohem stvořen a každý bude též Bohem osvobozen. 
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3.2.4 Základy, které konstituují uvedené myšlenkové proudy. 

Co je základem, který konstituuje jeden myšlenkový proud, a tím ho odlišuje od 

proudů ostatních? Pro buddhismus je jím osmidílná stezka, meditační praxe a 

přijmutí mravní odpovědnosti za své činy. Základ křesťanství představuje 

darovaná milost, dále také svoboda uskutečňovaná v sebepřesahu lidského 

jedince (svobodu nezískáme pod zákonem, ale láskou od Boha). Stoicismus 

charakterizuje racionální přístup к životu (rozpoznání toho, co je a co není v mé 

moci), vázanost člověka к přírodnímu zákonu. 

3.2.5 V čem tkví aktuálnost buddhismu, stoicismu a křesťanství? 

Na závěr shrneme odkaz uvedených směrů, a tím poukážeme na jejich aktuálnost 

i pro člověka jedenadvacátého století. Co bychom dnes měli z buddhistického učení 

přijmout? Toleranci к odlišnostem, neboť buddhismus: „...učí mít ohled na 

přesvědčení druhého, a tak tlumí každou nesnášenlivost. Nabádá vidět jen chybu 

tam, kde by člověk nesnášenlivý viděl zlou vůli a urážku. " (LESNÝ, 1996, s. 418) 

Dále také lásku ke všem živým tvorům, vnímání života nejen jako daru, ale 

především jako velkého dobrodružství. 

Odkaz stoicismu. I dnes bychom se měli pokusit dosáhnout stoiky tolik 

proklamované duševní vyrovnanosti. Významný přínos stoicismu představuje 

humanismus a univerzální kosmopolitismus. Nezanedbatelným pozitivem 

stoického učení je posun filosofického bádání od otázek noetických к otázkám 

etickým. 

V čem spočívá přínos křesťanství? V milosti a odpuštění, které jsou zde pro 

všechny (a to se týká i hříšníků). V křesťanství hraje důležitou roli kategorie 

„navíc", tj. bude ti odpuštěno i když si nezasloužíš. Protože pomoc potřebují 

především ti, kteří se sami zachránit nedokáží. V Lukášově evangeliu Ježíš praví: 

„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat к pokání spravedlivé, 

ale hříšníky. " (L 5,31) Nosná je také myšlenka neoplácet zlo zlem (objevuje se na 

několika místech Nového zákona, např. v Lukášově evangeliu a Listu Římanům). 

Aktuální je výrok: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. " 

(L 6,31) Bylo by pro všechny prospěšné přijmout tuto sentenci a chovat se 

v jejím duchu. 
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Příloha č. 1: Rozložení náboženství ve světě (podle Wikipedie). 

převažující náboženství 
• i křesťanství - katolické 
• i - pravoslavné 
• 1 - protestantské 
ШШ islám - sunnismus 
Ш - šiitismus 
ШШ židovství 

hinduismus 
konfucianismus. šintoismus, taoisrrws 
buddhismus - theraváda 

- mahajána 
- vadžrajána 

přírodní náboženství 
různé 



Příloha č. 2: Počty věřících v hlavních světových náboženstvích (podle Wikipedie). 

1. Křesťanství 2 100 000 000 
2. Islám 1 300 000 000 
3. Sekularismus / bez vyznání / agnosticismus / ateismus 1 100 000 000 
4. Hinduismus 900 000 000 
5. Tradiční čínské náboženství 394 000 000 
6. Buddhismus 376 000 000 
7. Domorodá animistická náboženství 300 000 000 
8. Šintoismus 107 000 000 
9. Africká tradiční a diasporická náboženství 100 000 000 
10. Sikhismus 23 000 000 
11. Juche 19 000 000 
12. Spiritismus 15 000 000 
13. Židovství 14 000 000 
14. Baha'i 7 000 000 
15. Jainismus 4 200 000 
16. CaoDai 4 000 000 
17. Zoroastrismus 2 600 000 
18. Tenrikyo 2 000 000 
19. Neopohanství 1 000 000 
20. Unitářství 800 000 
21. Rastafarismus 600 000 



Příloha č. 3: Časová osa. 
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Příloha č. 4: Mapa východního středomoří se zobrazením Pavlovy první misijní 
cesty. 

Příloha č. 5: Mapa středomoří se zobrazením Pavlovy druhé misijní cesty. 
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Příloha č. 6: Mapa středomoří se zobrazením Pavlovy třetí misijní cesty. 
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Příloha č. 7: Pavlův převoz do Říma (využívá každou zastávku pro šíření 
křesťanství). 
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Príloha č. 8: Podobenství. 

ČLOVĚK A JEHO MED („Budddhismus II."s. 7 9 - 8 1 ) 

„Abychom pochopili podstatu světa a světských rozkoší, uveďme si malé 
podobenství: muž šel hustým lesem, plným trnů a kamení. Najednou zabloudil. 
Narazil na obrovského slona, který jej začal pronásledovat. Začal před ním utíkat. 
Jak utíkal, zahlédl studnu, a zdálo se mu, že by to mohl být dobrý úkryt před 
slonem. Na dně studny však zahlédl velkého jedovatého hada. 
Protože však neviděl jinou cestu, jak uniknout před slonem, skočil do studny a 
chytil se hrubé trnivé liány, která rostla na stěně studny. Když visel na liáně, uviděl 
dvě myši, jednu bílou a jednu tmavou. Ke svému zděšení zjistil, že ty dvě myši 
pomalu hryžou liánu, na které visel. Ve své blízkosti objevil také hnízdo včel, z nějž 
občas ukápla kapka medu. 
Zatímco na něj ze tří stran číhala smrt, začal ochutnávat kapky medu. Kolemjdoucí 
člověk si všiml, v jakém je rozpoložení, a nabídl mu pomoc. Ale tenhle chamtivý a 
bláznivý muž odmítl, protože mu zachutnal med. Chuť medu jej natolik přemohla, 
že zapomněl na nebezpečí, které na něj číhalo. 
V tomto podobenství je samsára - koloběh existence, trnitou stezkou v lese. Je 
velmi riskantní a plná problémů. Není jednoduché nést svůj život touto drsnou a 
trnitou džunglí samsáry. Slon představuje smrt. Smrt máme stále v patách a děsí 
nás, i stáří přináší do naší mysli neštěstí a nejistotu. Liána je naše narození. Stejně 
jako liána roste a ovíjí se kolem jiných rostlin, i po našem narození hromadíme, 
držíme, lpíme na tolika věcech v tomto světě. Dvě myši představují den a noc. Ode 
dne, kdy jsme se narodili, střídání dne a noci ukrajuje z našeho života. Kapky medu 
jsou chvilkové smyslové rozkoše, které člověka pokoušejí, aby zůstával v tomto 
nestálém a nejistém světě. Dobrý člověk, který nám podává pomocnou ruku, aby 
nám ukázal správnou cestu a zbavil nás nebezpečí je Buddha. 
Člověk, jenž si myslí, že je pro něj lepší zůstat v tomto světě, aby mohl užívat 
světský život, a neusiluje o dosažení nibbány, je přesně stejný, jako ten muž, který 
odmítl uniknout z nebezpečné situace v životě jen proto, aby mohl ochutnat trochu 
medu." 

PŘÍČINY SMRTI („Budddhismus II." s. 96 - 97) 

„Podle buddhismu nastává z těchto čtyř příčin: 
I. Vyčerpáním délky života, dané bytostem tohoto druhu. Tento typ smrti se 

nazývá ajukhaja. 
II. Vyčerpáním kammické energie, která způsobila zrození zemřelého. 

Nazývá se kammakhaja. 
III. Současným vyčerpáním obou výše uvedených příčin - ubhajakkhaja. 
IV. Vnějšími okolnostmi, např. neštěstím, působením přírodních jevů nebo 

kammy předešlé existence, nevztahující se k bodu II. Nazývá se 
upaččhedaka. 

Na vysvětlení těchto čtyř typů smrti se používá hezké podobenství o olejové 
lampě. Světlo v ní může zhasnout z jedné ze čtyř příčin: 
I. Knot v lampě vyhoří. To je smrt, způsobená vypršením délky života. 



II. Olej v lampě je spotřebován. To je smrt, způsobená vyčerpáním 
kammické energie. 

III. Současně je spotřebován olej v lampě a vyhoří knot. To je smrt, 
způsobená kombinací příčin I a II, které nastaly současně. 

IV. Vliv vnějších okolností, jako např. sfouknutí plamene větrem. To je smrt, 
způsobená vnějšími okolnostmi. 

Kamma tedy není jedinou příčinou smrti. Existují i vnější příčiny. V Anguttara 
Nikáji i jinde Buddha kategoricky tvrdí, že kamma nevysvětluje všechny 
události." 

(EPIKTETOS, „Rukojeť", 1957, s. 19) 
„Jako za plavby, když tvá loď zakotví a ty vystoupíš, abys přinesl čerstvou vodu, 

cestou sebereš drobného hlemýždě a malou sepii, ale...se musíš ohlížet, zdali 
kormidelník nevolá, a když zavolá, musíš to všechno opustit...právě tak i v životě: 
Je-li ti místo sepie a hlemýždě darována žena a dítě, nesmí ti to být na překážku; 
jestliže kormidelník zavolá, běž k lodi a všechno opusť a na nic se neohlížej. A jsi-li 
stařec, ani se nikdy příliš nevzdaluj od lodi, aby ses neopozdil, až zavolá!" 

O lhostejnosti (EPIKTETOS, „Rozpravy", 1957, s. 105) 

„Pročpak na příklad se rodí klasy? Zdali ne proto, aby také uschly? Ale neusychají 
proto, aby byly také požaty? Neboť se nerodí odloučené od celku. Kdyby tedy měly 
cítění, měly by si přát, aby vůbec nikdy nebyly požaty? Ale to by byla kletba pro 
klasy, kdyby nebyly nikdy požaty. Právě tak vězte, že i pro lidi by bylo prokletím 
nikdy nezemřít: to by bylo něco podobného jako nikdy neuzrát, nikdy nebýt požat. 
Ale my, protože jsme právě ti, kteří musí být požati a kteří si zároveň uvědomují tu 
skutečnost, že jsou požínáni, pro tohle se mrzíme!" 

(EPIKTETOS, „Rozpravy", 1957, s. 165) 

Která je látka, s níž má co činit dobrý člověk, a v čem především se máme cvičit 
„Duše je něco podobného jako miska vody a představy jsou něco podobného jako 

světelný paprsek, který dopadá do vody. Když tedy voda se zneklidní, zdá se, že i 
paprsek je neklidný, a přece je v klidu. A když někdo je stižen závratí, pak se 
nematou jeho schopnosti a ctnosti, nýbrž duch, ve kterém jsou; a když ten se zase 
ustálí, pak také ony se ustálí." 

Důvod řeči v podobenstvích (Mk 4,10-12) 

„Když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli sním spolu s Dvanácti, co 
znamenají podobenství. Rekl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království; 
ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, 



poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim 
odpuštěno." 

Podobenství o kvasu (Mt 13,33-35) 

„Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí 
do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš к zástupům 
v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo 
řečeno ústy proroka." 

Podobenství o kvasu (L 13,20-21) 

„A dále řekl: „K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do 
tří měřic mouky, až se všecko prokvasí." 

Podobenství o kvasu (v Mk se nevyskytuje) 

Podobenství o zlých vinařích (Mt 21,33-46) 

„Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal 
v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se 
přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky к vinařům, aby převzali jeho díl úrody. 
Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího 
ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než před tím, ale naložili 
s nimi právě tak. Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si:Na mého syna budou mít 
přece ohled! Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: To je dědic. Pojďte, 
zabijme ho, a dědictví připadne nám! Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. 
Když nyní přijde pánvinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu: Zlé bez milosti 
zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený 
čas. 
A Ježíš jim řekl: Což jste nikdy nečetli v Písmech: 

Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kamenem úhelným; 

Hospodin to učinil 
a je to podivuhodné v našich očích? 

Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který 
ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho 
rozdrtí. 
Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. 
Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka." 



Podobenství o zlých vinařích (Mk 12,1-12) 

„A začal k nim mluvit v podobenstvích: Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, 
vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval. 
V stanovený čas poslal к vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu 
vinice. Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. Opět k nim poslal jiného 
služebníka. Toho zpolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili; a mnoho 
jiných - jedny zbili, jiné zabili. Měl ještě jednoho: svého milovaného syna. Toho 
k nim poslal nakonec a říkal si: Na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři 
si mezi sebou řekli: To je dědic. Pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše! A chytili 
ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici 
dá j iným. Nečetli jste v Písmu slovo: 

Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kamenem úhelným; 

Hospodin to učinil 
a je to podivuhodné v našich očích? 

Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, 
ale báli se lidu. I nechali ho a odešli." 

Podobenství o zlých vinařích (L 19,9-19) 

„Pak začal vypravovat lidu toto podobenství: Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji 
vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. V stanovený čas poslal к vinařům 
služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali 
zpět s prázdnou. Poslal k nim ještě jiného služebníka; oni i toho zbili, neuctili a 
poslali zpět s prázdnou. Poslal ještě třetího; i toho zbili do krve a vyhnali. Tu řekl 
pán vinice: Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít 
ohled. Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: To je dědic. 
Zabijeme ho, a dědictví bude naše. A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy 
s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. 
Když to uslyšeli, řekli: To přece ne! On na ně pohleděl a řekl: Co tedy znamená 
slovo Písma: Kámen, který stavitelé zavrhli stal e kamenem úhelným? Každý, kdo 
padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. Zákonici a 
velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu; poznali totiž, že to 
podobenství řekl proti nim." 

Podobenství o zlých vinařích (v Janově evangeliu chybí) 


