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Predhovor

Články, publikované v tomto zborníku, zahŕňajú príspevky, ktoré boli 
prednesené 24. 9. 2016 na prvom ročníku česko-slovenského filozofického 
a teologického sympózia v priestoroch EBF UK v Bratislave.

Cieľom sympózia bolo vytvorenie fóra na spoločné stretávanie sa najmä pra-
covníkov EBF UK v Bratislave a ETF UK v Prahe, ktorí sa venujú rôznym oblas-
tiam filozofie. Podobu sympózia sme upravili tak, aby sa zohľadnila skutočnosť, 
že filozofia na evanjelických fakultách v Čechách a na Slovensku veľmi úzko 
súvisí s riešením množstva rozmanitých teologických tém a problémov. Z toh-
to dôvodu kládlo sympózium úplne samozrejme dôraz na teologický rozmer 
filozofického uvažovania. Pritom sme sa nepokúšali stanoviť jednotiacu rám-
covú tému, ale namiesto toho sme zvolili taký prístup, ktorý umožnil každému 
účastníkovi prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Toto tematické zame-
ranie jednotlivých príspevkov dobre ilustruje šírku oblastí výskumu jednotlivých 
účastníkov sympózia na oboch teologických fakultách. Kolegovia z Prahy Lenka 
Karfíková, Olga Navrátilová a Jan Kranát kládli dôraz prevažne na tradičné filo-
zofické a teologické problémy a témy, ktorými sa zaoberali v dielach takých au-
torov, ako boli Augustín, I. Kant a G. E. Lessing. Bratislavskí účastníci sympózia 
– Ľubomír Batka, Maroš Nicák a Marek Neština – na druhej strane venovali 
svoju pozornosť niektorým širším filozofickým a teologickým otázkam, ktoré sa 
spájajú s dielom Martina Luthera, východosýrskou teológiou a teóriou metafory. 
Sympózium prebehlo vo veľmi príjemnej a inšpirujúcej atmosfére. Veríme, že sa 
nám v budúcnosti podarí naň plodne nadviazať a v ďalších ročníkoch budeme 
môcť privítať aj účastníkov z iných teologických a filozofických fakúlt.    

Tento vedecký zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré na sympóziu odzne-
li. Usporiadané sú v poradí, v akom boli pôvodne prezentované. Dúfame, že tak 
čitateľ získa plastický obraz o tom, akú podobu sympózium malo.   

Napokon je nevyhnutné poďakovať sa vedeniu EBF UK v Bratislave, keďže 
pod ich záštitou sa celé sympózium konalo.    

Marek Neština
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DUŠE A ŽIVOT – DUŠE A RATIO:  
AUGUSTINOVA KRITIKA POSLEDNÍHO 

DŮKAZU Z PLATONOVA FAIDONU1

Lenka Karfíková

Jaký smysl má dokazovat nesmrtelnost duše? A je to vůbec možné? Existuje 
něco jako duše? Na žádnou z těchto otázek není lehká odpověď a v tomto pří-
spěvku se o ni nechci pokoušet. Něco nám snad napoví, že Platon nechává o tom-
to tématu diskutovat Sokrata v poslední den jeho života, když ve vězení v kruhu 
svých žáků a přátel čeká na smrt. Sokrates se tu podle dialogu Faidon pokusil 
nejen zaplašit jejich zármutek, ale především zachránit jejich „důvěru v logos“ 
neboli ukázat sílu racionální argumentace, rozvíjené v sokratovském dialogu. 
Tato argumentace je podle Platonova přesvědčení silnější než smrt, a proto se 
může pokusit o důkaz nesmrtelnosti duše, která má k logu přístup. Vítězstvím 
nad smrtí tu však patrně není ani tak nevývratný důkaz nesmrtelnosti, který by 
bylo možno z Platonova dialogu vytáhnout a podle potřeby opakovat, jako spíše 
sám filosofický rozhovor vedený v cele smrti neboli Sokratovo spolehnutí na sílu 
logu.2 I pokud nesmrtelnost duše nelze dokázat, lze ji dokazovat, a to v Platono-
vých očích nepochybně smysl má, neboť je to forma vítězství logu, racionální 
argumentace, nad strachem individuálního smrtelného člověka. 

A pokud snad pro někoho síla logu není adekvátní útěchou tváří v tvář ztrátě 
nenahraditelné jedinečné bytosti, pak Platon připojuje postavu Kritona, Sokra-
tova nejvěrnějšího přítele, který sice snad mnoho nepochopil z jeho výkladů 
o logu, zato je však hotov se postarat o mrtvé tělo svého přítele, o jeho rodinu 
a poslední vůli.3 Ve svém Faidonu tak Platon hrůzu smrti překonává hned dva-
krát, totiž silou universálního logu a silou jedinečného osobního přátelství, které 
neselže ani tváří v tvář nespravedlivé popravě. 

Pokud jde o první z těchto motivů, argumentace z Faidonu bývá obvykle 
členěna do čtyř důkazů: (1) Živí vznikají z mrtvých tak jako mrtví ze živých 
a vůbec protiklady ze sebe navzájem (ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία), jinak by 

1  Tento výklad v mnohém navazuje na úvod a komentář, o který jsem se pokusila v knize 
Augustinus Aurelius, O nesmrtelnosti duše, Praha 2013. Materiál tam shromážděný bych zde 
ráda doplnila a domyslela s ohledem na sám Platonův důkaz. 

2  Platon, Phd. 89b-91c. 
3  Phd. 115a-118b.
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vznikání ustalo4 (za vylepšenou podobu tohoto důkazu lze pokládat argument 
z dialogu Faidros5). (2) Preexistence duše je zřetelná z anamnése, tj. rozpomín-
ky na ideje (ἀνάμνησις): znali jsme již stejnost samu (αὐτὸ τὸ ἴσον), abychom 
mohli rozpoznat stejné věci, duše tedy někde byla před svým vtělením.6 (3) Duše 
je podobná (ὁμοιότατον) neviditelnému, stále stejnému a božskému; zaměří-li 
se k tomu, nebojí se, že smrtí zanikne.7 (4) Duše jako nerozlučně spojená s idejí 
života nepřijímá smrt, tak jako je oheň spojen s idejí tepla a nepřijímá chlad. 
Pokud ovšem nepřijímá smrt, pak je nesmrtelná a nezničitelná, tj. nevyčerpá se 
ani po několika životech.8

Křesťanští autoři dosti záhy recipovali přesvědčení o nesmrtelnosti duše, jak-
koli tato představa z biblické antropologie ani eschatologie nijak nutně nevyplý-
vá. Šlo jim ovšem (na rozdíl od Platona) o duši individuálního člověka, nikoli 
o duši v sérii jejích vtělení jako nesmrtelný princip života a myšlení. Příkladem 
snad nejznámějším je rozhovor O duši a vzkříšení, který Řehoř z Nyssy vedl 
se svou sestrou Makrinou před její smrtí. V tomto „křesťanském Faidonu“, jak 
se Řehořův spis někdy nazývá, rozpoznáváme mnoho platonských rysů, pokud 
jde o literární inscenaci (filosofický rozhovor, který čelí blížící se smrti) i motiv 
vítězství logické argumentace, kterou tu prezentuje Makrina, nad vášnivým zá-
rmutkem, jemuž se poddávají nejen ženy z její klášterní komunity, ale i Řehoř 
sám. Nicméně obsah tohoto rozhovoru má se Sokratovými důkazy nesmrtelnosti 
společného spíše málo (Řehoř zde vychází zejména z analogie mezi „velkým“ 
a „malým kosmem“, tj. člověkem).9

Pokud jde o Augustina, rovněž slavného čtenáře „platonských knih“, neví-
me dnes bohužel s jistotou, zda, případně do jaké míry a jakým prostřednic-
tvím mu byl Platonův Faidon znám. Obvykle se již nepředpokládá, že by byl 
četl jeho ztracený překlad pořízený Apuleiem, jak mínil na počátku dvacátého 
století Prosper Alfaric.10 Myšlenky některých Platonových dialogů Augustinovi 
nepochybně zprostředkoval Cicero ve svých parafrázích.11 Kupříkladu ve svém 
pozdním díle De Trinitate Augustin shrnuje obsah Sokratova rozhovoru s Meno-
novým otrokem o anamnesi, jak jej ve svých Tuskulských hovorech tlumočí také 
Cicero.12 Velmi pravděpodobně byla Augustinovi známa Ciceronova formulace 

4  Phd. 70c-72d.
5  Phdr. 245c-246a.
6  Phd. 72e-77a.
7  Phd. 78b-84b.
8  Phd. 102b-107a. 
9  Srv. Řehoř z Nyssy, De anima et resurrectione, GNO III/3, 7-31. 

10 P. Alfaric, L’évolution intellectuelle de saint Augustin, I. Du Manichéisme au Néoplatonisme, 
Paris 1918, s. 23, pozn. 5. 

11 Srv. P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident: de Macrobe à Cassiodore, Paris 1943,  
s. 158.

12 Augustin, De Trin. XII,15,24 (CCL 50, 377 n.); srv. Cicero, Tusc. I,24,57-58.
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důkazu nesmrtelnosti duše parafrázující kosmologickou argumentaci z Platono-
va Faidra, jakkoli tento důkaz Augustin přímo nevyužívá.13 Charakteristika Pla-
tonových idejí, jak ji podává Cicero, našla naopak patrně ohlas v Augustinově 
výkladu o tomto tématu v jeho sbírce Třiaosmdesáti otázek.14 Atd. 

Jednou z platonských aluzí, která u Cicerona pravděpodobně nemá jedno-
značný předobraz,15 je Augustinova úvaha o estetickém zalíbení, založeném 
na souměrnosti částí a její adekvaci vůči lidskému duchu, které podle Augu-
stina prozrazuje naši znalost stejnosti, jež není přístupná smyslům. Augustin 
mluví v této souvislosti o „stejnosti“ (aequalitas) velmi podobně jako Sokrates 
ve Faidonu v důkazu na základě anamnese, kde uvádí „stejnost“ (ἰσότης či αὐτὸ 
τὸ ἴσον) jako příklad ideje, na niž si vzpomínáme při pohledu na stejné věci.16

Další zřetelnou výpůjčkou z Faidona, která patrně nemá ciceronskou předlo-
hu,17 je Augustinova polemika proti poslednímu důkazu nesmrtelnosti duše z to-
hoto dialogu, jíž si chci blíže povšimnout ve svém výkladu. 

13 Duše, která hýbe sama sebou, je podle tohoto důkazu počátkem pohybu, kdyby zanikla, 
kosmický pohyb by se zastavil a neměl by žádný zdroj; (to se však nestává); duše je tedy 
nevzniklá a věčná (neque nata certe est et aeterna), srv. Cicero, De re publ. VI,25(27)-26(28) 
(Ziegler 135 n. = Somnium Scipionis); Tusc. I,23,53-54 (Pohlenz 244 n.); podobně Platon, Phdr. 
245c-246a. Tohoto důkazu se dovolává i Plotin, srv. Enn. IV,7(2),9,6-13; 12,1-2, a cituje jej 
rovněž Calcidius, In Tim. 57 (Bakhouche I, 272). Augustin se tomuto důkazu částečně blíží 
v De immort. 3,3 – 4,5, kde se však nepokouší dokázat nesmrtelnost duše z jejího samopohybu, 
nýbrž z toho, že hýbe tělem, aniž by se přitom měnila.

14 Augustin, De div. quaest. LXXXIII, 46; srv. Cicero, Tusc. I,58.
15 Srv. H. Merguet, Lexikon zu den philosophischen Schriften Cicero’s mit Angabe sämtlicher 

Stellen (Lexikon zu den Schriften Cicero’s, Teil II), Bd. 1, Jena 1887, s. 99.
16 Srv. De vera rel. 30,55 – 31,57 (CCL 32, 223 n.); De mus. VI,12,34 (BA 7, 432). Na podobu tohoto 

místa s Platonovým Faidonem (74a nn.), v němž je příkladem anamnese také znalost „stejnosti“, 
právem upozorňuje J. V. Lowe, Platonic Recollection and Augustinian Memory, Madison 1986, 
s. 104. P. Courcelle upozorňuje na paralelu De ord. I,1,3 a I,1,6 s Phd. 83a, kterou pokládá za 
vliv Porfyriův, srv. P. Courcelle, Connais-toi toi-même: De Socrate à saint Bernard, I, Paris 
1974, s. 128-130.

17 Cicero ve svých Tuskulských hovorech nicméně činí vícero aluzí na dialog Faidon, který 
tu charakterizuje jako „knihu, v níž Sokrates umírá“ (srv. kupř. Tusc. I,43,102). Rovněž se 
Faidonu patrně týká Kallimachův epigram zmíněný Ciceronem o Platonově čtenáři, který po 
přečtení jeho knihy (lecto Platonis libro) spáchal sebevraždu (Tusc. I,84). Parafráze, kterou 
Cicero charakterizuje argumentaci Faidonu v Cato de senectute, 21,78, není nikterak přesná, 
zřetelnou narážku tu činí na důkaz z anamnese (patrně však podle dialogu Menon) a rovněž na 
důkaz z počátku pohybu ve Faidru: Demonstrabantur mihi praeterea, quae Socrates supremo 
vitae die de immortalitate animorum disseruisset, is qui esset omnium sapientissimus oraculo 
Apollinis iudicatus. Quid multa? Sic persuasi mihi, sic sentio, cum tanta celeritas animorum 
sit, tanta memoria praeteritorum futurorumque prudentia, tot artes, tantae scientiae, tot 
inventa, non posse eam naturam, quae res eas contineat, esse mortalem, cumque semper 
agitetur animus nec principium motus habeat, quia se ipse moveat, ne finem quidem habiturum 
esse motus, quia numquam se ipse sit relicturus; et, cum simplex animi esset natura, neque 
haberet in se quicquam admixtum dispar sui atque dissimile, non posse eum dividi; quod si 
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DUŠE JAKO NOSITEL ŽIVOTA  
(Augustinova polemika v Soliloquiích)

Jak jsme již připomněli, podle Platonova čtvrtého důkazu v dialogu Faidon18 
(který zde zjednodušuji na motivy, jež jsou pro Augustinův výklad relevantní) 
je duše nerozlučně spojená se životem, a proto nepřijímá smrt, tak jako je oheň 
určen formou tepla (ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν ἀεί),19 a proto nepřijímá chlad. 
V čem je totiž takto přítomna nějaká idea, to nikdy nepřijme její opak, nýbrž 
buď zanikne, nebo se vzdálí (ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα).20 Proto duše, 
spojená se životem, nepřijímá smrt,21 nýbrž buď zanikne, nebo se vzdálí. Pokud 
ovšem duše nepřijímá smrt, pak je nesmrtelná (ἀθάνατος), a tedy nezničitelná 
(ἀνώλεθρος), proto nemůže zaniknout, když se přiblíží smrt, ale jen odejít.

 V cassiciackých Soliloquiích, jednom ze svých nejranějších děl, Augustin 
k tomuto důkazu poznamenává, že duše snad nepřipouští smrt, dokud trvá, jed-
nou však může zaniknout, podobně jako do sebe světlo nepřijímá temnotu, do-
kud trvá, přesto však může vyhasnout. Tato námitka (kterou patrně jako první 
formuloval peripatetik Strato z Lampsaku)22 se neobrací ani tak proti nesmrtel-
nosti duše samé (jejímuž důkazu věnoval Augustin o málo později celé pojed-
nání De immortalitate animae), jako proti přesvědčivosti platonského důkazu. 
Augustin tu říká: 

„Tvrdím, že duše přestává být tak, že zaniká. Od této myšlenky mě neodvrátí ani 
výrok velkých filosofů, že totiž to, co přináší život všude, kamkoli přijde, samo 
nemůže přijmout smrt. Jistě totiž platí, že světlo osvěcuje vše, kamkoli může 
vstoupit, a podle pozoruhodné síly protikladů nemůže do sebe přijmout temnotu. 
Přece však vyhasíná, a jeho místo se pak stává temným. To, co vzdorovalo tem-
notě a nijak ji do sebe nepřijímalo, jí tedy svým zánikem ustoupí, podobně jako jí 
mohlo ustoupit svým odchodem. Proto se obávám, že tělo potkává smrt, jako se 

non posset, non posse interire; magnoque esse argumento homines scire pleraque ante quam 
nati sint, quod iam pueri, cum artis difficilis discant, ita celeriter res innumerabilis arripiant, 
ut eas non tum primum accipere videantur, sed reminisci et recordari. Haec Platonis fere.

18 Platon, Phd. 102b-107a. 
19 Phd. 103e4-5. 
20 Phd. 104b9-c1: ... οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομένοις ἐκείνην τὴν ἰδέαν ἣ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ 

ἐναντία ᾖ, ἀλλ’ ἐπιούσης αὐτῆς ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα.
21 Phd. 105d10-11: ... ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή ποτε δέξηται ... 
22 Srv. Damascius (?), In Phd. 431-443 (verze 1) = frag. 80 (vyd. R. W. Sharples, Strato of 

Lampsacus, The Sources, Texts and Translations, in: M.-L. Desclos – W. W. Fortenbaugh 
(eds.), Strato of Lampsacus: Text, Translation, and Discussion, New Brunswick 2011,  
s. 5-229, zde s. 170-174); srv. k tomu R. Chiaradonna, Plotin lecteur du Phédon: l’âme et la vie 
en IV,2(2),11, in: S. Delcomminette et al. (eds.), Ancient Readings of Platos’ Phaedo, Leiden 
2015, s. 154-172, zde zejména s. 157 a 170.
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na nějakém místě rozhostí temnoty: totiž buď když duše odejde, tak jako odchází 
světlo, anebo když vyhasne ...“ 23

Augustin tedy argumentuje tím, že ve smrti těla nelze poznat, zda duše, která 
je oživovala, pouze „odešla“ (discedente animo), aniž by sama zanikla (jak před-
pokládá Platon), anebo „vyhasla“ (exstincto), tak jako může vyhasnout světlo, 
ačkoli nepřijímá temnotu, dokud svítí. Platonovu metaforu ohně, který je spo-
jen s teplem, a proto nepřijímá chlad, Augustin obměňuje v příměr světla, které 
nepřijímá temnotu, dokud svítí. Resistence duše vůči smrti každopádně podle 
Augustina platí, dokud duše trvá, není však zárukou, že se duše nevyčerpá, tak 
jako vyhasíná světlo (tj. oheň). 

Platon ve svém důkazu oba případy jasně rozlišuje: Oheň nesoucí formu 
tepla nepřipouští chlad jako jeho opak; zánik však není opakem tepla. Naproti 
tomu duše, která nese život, nepřipouští smrt jako opak života, a proto je ne-
smrtelná, a tedy nezničitelná.24 Navíc by snad Platon mohl čelit této námitce 
poukazem, že oheň jako jeden z prvků v kosmickém měřítku nezaniká, podobně 
jako ve svém důkazu z Faidra patrně tacite předpokládá, že pohyb v kosmu se 
nemůže zastavit, proto je duše jako jeho zdroj nesmrtelná.

Augustin má nicméně na mysli konkrétní světlo, tj. konkrétní oheň (patrně 
nikoli světlo hvězd), který bezpochyby uhašen být může nebo posléze sám vy-
hasíná, když strávil svou potravu. Rozdíl, který Platon zřetelně viděl mezi tímto 
případem a duší, která je spojena se životem, tj. ideou života (αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς 
εἶδος),25 a proto nepřijímá její opak v tom smyslu, že by umírala čili zanikala, 
Augustin nebere v potaz. Snad to byl v jeho očích pouhý logický trik nebo jej 
z jiného důvodu nepokládal za přesvědčivý anebo mu nebyl podrobně znám.

Ať je tomu jakkoli, Augustin tento důkaz nespojuje s Platonovým jménem, 
ale s autoritou „velkých filosofů“, která jej nicméně neodrazuje od toho, aby ce-
lou argumentaci zpochybnil. Zmínka o „velkých filosofech“ v plurálu, kteří jsou 
tu připomenuti jako zastánci téže nauky (quod a magnis philosophis dictum est), 
s velkou pravděpodobností prozrazuje novoplatonskou provenienci této předsta-
vy, jak ji Augustin měl na mysli.

23 Solil. II,13,23 (CSEL 89, 77): ... sed eo ipso, quo interit, fieri ut animus non sit, dico. Nec me ab hac 
sententia revocat, quod a magnis philosophis dictum est, eam rem, quae, quocumque venerit, 
vitam praestat, mortem in se admittere non posse. Quamvis enim lumen quocumque intrare 
potuerit, faciat id lucere, tenebrasque in se propter memorabilem illam vim contrariorum non 
possit admittere, tamen exstinguitur locusque ille exstincto lumine tenebratur. Ita illud, quod 
tenebris resistebat, neque ullo modo in se tenebras admisit et sic eis intereundo locum fecit, 
ut poterat etiam discedendo. Itaque timeo ne mors ita contingat corpori ut tenebrae loco, 
aliquando discedente animo ut lumine, aliquando autem ibidem exstincto ...

24 Phd. 106b7-d1. Platon zde vysvětluje, že trojka sice nepřijímá sudost, nicméně její lichost není 
opakem zničitelnosti – na rozdíl od duše, která nepřijímá smrt, a proto je také nezničitelná.  
O ohni výslovně uvádí, že jde o týž případ jako u trojky.

25 Srv. Platon, Phd. 106d5-6.
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DUŠE JAKO ŽIVOT, KTERÝ ŽIJE SÁM ZE SEBE  
(Plotin a Porfyrios)

Ve svém pojednání O nesmrtelnosti duše, tj. Enneadě IV, 7 (2), Plotin skuteč-
ně Platonův důkaz využívá. Podobně jako později Augustin, upozorňuje ovšem 
na nebezpečí, že oheň, k němuž je zde duše přirovnána, může vyhasnout. Ne-
vyvozuje z toho nicméně pro duši tak pesimistický závěr jako Augustin, nýbrž 
naopak ukazuje meze Platonova příměru. Duše není podle Plotina nějakým nosi-
telem (ὑποκεῖσθαι) jako látka, k níž by přistupoval život jaksi zvnějšku, tak jako 
oheň zapaluje látku, která je jeho nositelem: 

„Neříkám, že teplo je pro oheň něčím jakoby přidaným zvnějšku (ὡς ἐπακτὸν), 
ale že je něčím takovým nikoli pro oheň, nýbrž pro látku, která je nositelem ohně 
(τῇ ὑποκειμένῃ τῷ πυρὶ ὕλῃ). Kvůli ní totiž oheň ustává. Duše však nemá život 
tímto způsobem, aby byla nositelem jako látka, a život, který k ní přistoupil, by ji 
učinil duší. Snad je spíše život bytností (οὐσία), a tato bytnost žije sama ze sebe 
(παρ’ αὐτῆς ζῶσα) – a to je, co hledáme, totiž duše ...“26

V rámci svého odstínění od Platonova příměru Plotin fakticky duši ztotož-
ňuje se životem, ovšem nikoli se životem propůjčeným od jiného (jako je tělo 
oživováno duší),27 nýbrž se životem jakožto bytností (οὐσία), která „žije sama ze 
sebe“ (παρ’ αὐτῆς ζῶσα).  

Tento motiv u Platona samého nenacházíme. Podle výkladu ve Faidonu duše 
nese život, rovněž můžeme usuzovat, že je spjatá s ideou života a nese jeho for-
mu (tak jako je oheň spjatý s ideou tepla a nese jeho formu), neříká se tu však, že 
má duše život sama ze sebe, ani není s životem či jeho ideou totožná. Plotin svou 
interpretaci také neopírá jen o dialog Faidon, nýbrž zároveň o představu duše 
jako počátku pohybu z Platonova Faidra:

„[Duše je totiž] počátek pohybu,28 uděluje pohyb jiným věcem, sama se však 
hýbe sama od sebe (ἐξ ἑαυτῆς), a dává život oduševnělému tělu, sama jej však 
má sama ze sebe (παρ’ ἑαυτῆς) a nikdy jej neztrácí právě proto, že jej má sama 
ze sebe. Všechny věci jistě nemohou mít propůjčený život, jinak by se pokračo-
valo donekonečna. Musí existovat nějaká přirozenost, která je jako první živoucí, 

26 Srv. Plotin, Enn. IV,7(2),11,5-11: Λέγω δὲ οὐχ ὡς ἐπακτὸν ἡ θερμότης τῷ πυρί, ἀλλ’ ὅτι, εἰ 
καὶ μὴ τῷ πυρί, ἀλλὰ τῇ ὑποκειμένῃ τῷ πυρὶ ὕλῃ. Ταύτῃ γὰρ καὶ διαλύεται τὸ πῦρ. ῾Η δὲ 
ψυχὴ οὐχ οὕτω τὴν ζωὴν ἔχει, ὡς ὕλην μὲν οὖσαν ὑποκεῖσθαι, ζωὴν δὲ ἐπ’ αὐτῇ γενομένην 
τὴν ψυχὴν ἀποδεῖξαι. ῍Η γὰρ οὐσία ἐστὶν ἡ ζωή, καὶ ἔστιν οὐσία ἡ τοιαύτη παρ’ αὐτῆς 
ζῶσα—ὅπερ ἐστίν, ὃ ζητοῦμεν, ἡ ψυχή ... K obtížím tohoto místa i k Plotinově představě srv.  
R. Chiaradonna, Plotin lecteur du Phédon, s. 158-164.

27 Srv. Plotin, Enn. IV,7(2),9,7 n. 
28 Srv. Platon, Phdr. 245c9.
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která nutně musí být nezničitelná a nesmrtelná, neboť je i pro ostatní počátkem 
života.“29

Být počátkem pohybu a být zdrojem života je pro Plotina velmi blízké, ne-li 
totéž,30 ačkoli by patrně neřekl, že také pohyb je jakási bytnost s duší totožná, 
jako to tvrdí o životě. Jde přitom zřetelně o pohyb a život v tělesné a duševní 
oblasti; rovněž v Intelektu sice Plotin předpokládá život totožný s pohybem,31 
jeho zdrojem však duše není, nýbrž má naopak život „sama ze sebe“ jen jako ob-
raz Intelektu.32 Toto zakořenění duše v životě Intelektu patrně hraje pro Plotina 
touž roli jako pro Platona nerozlučné sepětí duše s ideou života. Také Plotinova 
duše tak má i nemá život „sama od sebe“: její život je odvozen z Intelektu, jehož 
je obrazem; vůči smyslové oblasti je však zdrojem života, který nečerpá z ní, 
nýbrž jej má „sama ze sebe“.33

Podobně jako Plotin také Porfyrios zná představu duše jako „života, který žije 
sám ze sebe“ (παρ’ ἑαυτῆς), jak aspoň čteme v jedné z jeho Sentencí:

„Duše je bytnost, která nemá kvantitu ani látku, ani nepodléhá zániku, neboť jí 
náleží bytí v (podobě) života, který žije sám ze sebe.“34 

Na jiném místě Porfyrios vysvětluje, že nejde o život přijatý zvnějšku 
(ἔξωθεν), nýbrž pramenící z duší samých (παρ’ ἑαυτῶν), a proto duše nepodlé-
hají žití a nežití, nýbrž nutně žijí. Podlehnout zániku může jen něco složeného 
z látky a formy či z duše a těla, nikoli duše sama. To podle Porfyriovy interpre-
tace mínil Platon svou naukou o duši jako samopohybu:

„Co tedy přijímá žití zvnějšku, a nikoli samo od sebe, může podléhat žití a nežití. 
Co má však bytí jako život, který nepodléhá působení, nutně zůstává na živu ... 
Měnit se a podléhat působení tedy náleží tomu, co je složeno z látky a formy, tj. 
tělu ... Právě tak pozorujeme, že žije, umírá a podléhá působení s tím souvisejí-
címu, co je složeno z duše a těla. Duši se to ovšem nepřihází, protože není věcí 
složenou z života a jeho absence, nýbrž je pouze život. To pro Platona (znamena-
lo), že bytností a definicí duše je samopohyb.“35

29 Plotin, Enn. IV,7(2),9,6-16: Ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἥδε χορηγοῦσα τοῖς ἄλλοις κίνησιν, αὐτὴ δὲ 
ἐξ ἑαυτῆς κινουμένη, καὶ ζωὴν τῷ ἐμψύχῳ σώματι διδοῦσα, αὐτὴ δὲ παρ’ ἑαυτῆς ἔχουσα, 
ἣν οὔποτε ἀπόλλυσιν, ἅτε παρ’ ἑαυτῆς ἔχουσα. Οὐ γὰρ δὴ πάντα ἐπακτῷ ζωῇ χρῆται· ἢ εἰς 
ἄπειρον εἶσιν· ἀλλὰ δεῖ τινα φύσιν πρώτως ζῶσαν εἶναι, ἣν ἀνώλεθρον καὶ ἀθάνατον εἶναι δεῖ 
ἐξ ἀνάγκης, ἅτε ἀρχὴν ζωῆς καὶ τοῖς ἄλλοις οὖσαν.

30 Srv. Platon, Phdr. 245c6-7.
31 Srv. kupř. Plotin, Enn. III,7(45),3,9 n.
32 Plotin, Enn. V,3(49),8,46 n.: ... εἰκόνα θεμένην ἑαυτὴν εἶναι ἐκείνου, ὡς τὴν αὐτῆς ζωὴν 

ἴνδαλμα καὶ ὁμοίωμα εἶναι ἐκείνου ... Srv. také Enn. V,3(49),6,3 n.; 7,25-34 aj.
33 Srv. kupř. Plotin, Enn. IV,3(27),12,30-35; Enn. IV,7(2),13.
34 Porfyrios, Sent. 17,1-2 (Brisson I, 316): ῾Η ψυχὴ οὐσία ἀμεγέθης, ἄυλος, ἄφθαρτος, ἐν ζωῇ 

παρ’ ἑαυτῆς ἐχούσῃ τὸ ζῆν κεκτημένη τὸ εἶναι. 
35 Porfyrios, Sent. 21,13-24 (Brisson I, 320-322): διὸ καὶ οἷς τὸ ζῆν ἔξωθεν καὶ οὐ παρ’ ἑαυτῶν, 

ταῦτα τὸ ζῆν καὶ τὸ μὴ ζῆν παθεῖν οἷά τε· οἷς δὲ τὸ εἶναι ἐν ζωῇ ἀπαθεῖ, κατὰ ζωὴν μένειν 
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Porfyrios tedy spojení duše s ideou života výslovně nahrazuje její definicí 
jako samopohybu (τὸ αὐτοκίνητον). Chápe duši jako bytost, která má život sama 
ze sebe, resp. je životem, jenž má zdroj sám v sobě („žije sám ze sebe“).

Tento motiv jsme v Augustinově formulaci důkazu nenalezli. Duše zde byla 
podobně jako u Platona pouze nositelem života, nebyla s ním ztotožněna, ani 
jej neměla „sama ze sebe“. Ani spojení s myšlenkou duše jako počátku pohybu 
z Platonova Faidra Augustin neprovádí. Jediné, co jeho úvahu s novoplaton-
ským argumentem spojuje, je Plotinova poznámka o tom, že oheň může ustat, 
když stráví svou potravu. Využití tohoto motivu je však u obou autorů zcela 
opačné: Augustin jeho pomocí ukazuje, že i duše může vyhasnout, zatímco Plo-
tin od něj odvíjí svou představu duše jako hypostazovaného, nikoli propůjčeného 
života. Ani u Plotina, ani u Porfyria navíc v této souvislosti nenacházíme pří-
měr světla, které odolává temnotě, dokud svítí. Toto podobenství nemá paralelu 
ani v Platonově výkladu, proto čtenáře snad napadne, že pochází spíše z pro-
logu čtvrtého evangelia, podle něhož „světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila“  
(J 1, 5).36 Augustin se nicméně nedovolává tohoto místa, nýbrž „pozoruhodné 
síly protikladů“ (propter memorabilem illam vim contrariorum), což je opět 
motiv, který jej spojuje spíše s Platonem samým37 než s jeho novoplatonskými 
interprety. Předpoklad Prospera Alfarica, že Augustin Platonův dialog znal, se 
tedy nejeví zcela nesmyslný, jakkoli zůstává nejistý. Nedokážeme totiž bohužel 
určit obsah „platonských knih“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých 
Vyznáních,38 a nevíme tedy, co přesně měl k dispozici z Plotinova a Porfyriova 
díla, zejména z těch Porfyriových spisů, jež jsou dnes ztraceny (krom pojednání 
De regressu animae, které Augustin sám zmiňuje,39 by přicházel v naší souvis-
losti v úvahu také Porfyriův nedochovaný komentář k Faidonu40). Pokud jde  
o čtvrtý důkaz z Platonova Faidonu, určitou jeho podobu nacházíme však také  
u Augustinova křesťanského učitele Ambrože z Milána.

ἀνάγκη .... ὡς οὖν τὸ τρέπεσθαι καὶ πάσχειν ἐν τῷ συνθέτῳ τῷ ἐξ ὕλης τε καὶ εἴδους, ὅπερ 
ἦν τὸ σῶμα ..., οὕτω καὶ τὸ ζῆν καὶ ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν κατὰ τοῦτο ἐν τῷ συνθέτῳ ἐκ 
ψυχῆς καὶ σώματος θεωρεῖται· οὐ μὴν τῇ ψυχῇ κατὰ τοῦτο συμβαίνει, ὅτι οὐκ ἦν ἐξ ἀζωίας 
καὶ ζωῆς συγκείμενον πρᾶγμα, ἀλλὰ ζωὴ μόνον· καὶ τοῦτο ἦν τῷ Πλάτωνι τὸ οὐσίαν εἶναι 
καὶ λόγον τῆς ψυχῆς τὸ αὐτοκίνητον. Ztotožnění duše se životem provádí Porfyrios i ve spise 
Quaestiones commixtae, frag. 259F, 109 n. (Smith): καὶ ἡ ψυχὴ ζωὴ οὖσα ...

36 J 1, 5 podle Vulgaty: lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt.
37 Phd. 103a-105b.
38 Srv. Confess. VII,9,13 (CCL 27, 101). V raném pojednání De beata vita 1,4 (CCL 29, 67) mluví 

Augustin v podobné souvislosti o „knihách Plotinových“.
39 Srv. De civ. Dei X,29 (CCL 47, 305).
40 Na tento komentář uvádí A. Smith pouze dvě narážky, srv. Porphyrius, Fragmenta, 179F-180F.
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DUŠE ZTOTOŽNĚNÁ SE ŽIVOTEM  
(Ambrož z Milána)

Verze Platonova důkazu, jak je obsažena v Ambrožově kázání De bono 
mortis, se po pravdě řečeno zvláště nepodobá ani podání Platonovu, ani jeho 
novoplatonských interpretů. Na rozdíl od Platona milánský biskup nechápe duši 
jen jako nositele života, ale přímo ji se životem ztotožňuje, a pokládá tedy ji 
samu (nikoli ideu života) za protiklad smrti.41 Oproti novoplatonským filosofům 
nicméně Ambrož nezmiňuje, že by duše měla život sama ze sebe, jakkoli podle 
jeho přesvědčení „život tvoří“ (vitam creat):

„Neboť jak by mohla její podstata zaniknout, když je to právě duše, která vlévá 
život? Vždyť čemu se vlévá duše, vlévá se život, a od čeho duše odstoupí, od 
toho odstoupí i život. Duše je tedy život. Jak by tedy mohla přijmout smrt, když 
je smrti protikladná? Jako sníh nepřijímá teplo, neboť ihned roztaje, a světlo ne-
přijímá temnoty, neboť je ihned zahání – vždyť příchodem světla je překonána 
hrůza temnot, podobně jako přiblížením ohně ustává chlad sněhu – tak ani duše, 
která tvoří život, nepřijímá smrt, a tedy neumírá. Duše však nepřijímá smrt, tedy 
duše neumírá.“42

Snad tedy Ambrož novoplatonskou představu duše jako hypostazovaného ži-
vota tacite předpokládá, aniž by ji zmiňoval.43 Jinak by patrně nemohl soudit, že 
duše sama je protikladná smrti a smrt zahání, tak jako oheň zahání chlad. V naší 
souvislosti je krom ztotožnění duše se životem zajímavý také příměr světla, jež 
nepřijímá temnoty, který jsme našli rovněž u Augustina, nikoli však u novopla-
tonských autorů ani u Platona. Snad tedy tuto novozákonní paralelu Augustin 
přejal od Ambrože? Tento závěr se jeví logický nebýt toho, že tradiční datace 
řadí Ambrožovo kázání do let 387-389, zatímco Soliloquia s jistotou pocházejí 
z Augustinových cassiciackých prázdnin roku 386.44 I kdyby však Augustin Am-

41 Srv. P. Hadot, Platon et Plotin dans trois sermons de saint Ambroise, in: Revue des études 
latines, 34, 1956, s. 202-220, zde s. 217, pozn. 2. 

42 Srv. Ambrož z Milána, De bono mortis, 9,42 (CSEL 32/1, 739): Nam quomodo substantia 
eius interire potest, cum utique anima sit, quae vitam infundit? Et cui anima infunditur vita 
infunditur, a quo anima discedit vita discedit. Anima ergo vita est. Quomodo potest mortem 
recipere, cum sit contraria? Sicut enim nix calorem non recipit, nam statim solvitur, et lux non 
recipit tenebras, nam statim discutit – infuso enim lumine tenebrarum horror aufertur sicut 
admoto igni nivium rigor desinit – ita et anima, quae vitam creat mortem non recipit, non 
moritur: anima autem mortem non recipit: anima ergo non moritur.

43 P. Hadot (Platon et Plotin, s. 220) předpokládal, že Ambrož měl k dispozici jakýsi svůj výběr 
z děl Platonových a Plotinových, anebo snad čerpal ze ztraceného Porfyriova pojednání De 
regressu animae, z něhož cituje také Augustin.

44 P. Courcelle datoval kázání De bono mortis do roku 386 právě proto, že je pokládal za nesporný 
zdroj Augustinovy znalosti novoplatonských myšlenek (srv. P. Courcelle, Recherches sur les 
Confessions de saint Augustin, Paris 1950, s. 138, pozn. 2; viz celý passus s. 122-138). Pod 
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brožovo kázání při psaní svých Soliloquií již znal a evangelijní příměr temnot 
odtud přejal, kázání De bono mortis nemohlo být jediným pramenem, odkud čer-
pal znalost Platonova důkazu. Jednak je Augustinova verze Platonovi mnohem 
věrnější než Ambrožova, jednak by Augustin milánského biskupa stěží označil 
jako „velké filosofy“, pokud by byl jeho jediným zdrojem.

DUŠE JAKO ŽIVOT, KTERÝ NEOPOUŠTÍ SÁM SEBE  
(Augustinův důkaz v De immortalitate animae)

Otázka Augustinových pramenů je, jak vidno, i v tomto případě dosti zapekli-
tá, a mým cílem nemůže být ji zde rozřešit. Co nás nyní zajímá, je Augustinova 
formulace Platonova důkazu a důvody, proč se cítil nucen jej odmítnout. I tento 
úkol je však nadále komplikován okolností, že Soliloquia nejsou posledním Au-
gustinovým slovem na adresu Platonova důkazu. V díle, které po Soliloquiích 
bezprostředně následovalo a mělo být jakýmsi jejich pokračováním, totiž v náčr-
tu De immortalitate animae, Augustin sám uvádí důkaz velmi podobný tomu, 
který v Soliloquiích odmítl. Verze, v níž ho nyní cituje, se však mnohem více 
blíží podání Ambrožovu než Platonovu, jakkoli nyní již neuvádí příměr světla 
a temnot.

Podobně jako jeho novoplatonští předchůdci a Ambrož z Milána totiž nyní 
Augustin (a to je nové oproti jeho Soliloquiím) duši a život ztotožňuje. Život 
by mohl duši opustit jen v tom případě, že by byla něčím oduševněným, nikoli 
životem samým. Pokud je duše se životem totožná, pak neumírá: 

„Duše je však jakýsi život, proto chápeme vše, co je oduševněné (animatum), 
jako živoucí, kdežto co je neoduševněné (inanime), ačkoli by oduševněné být 
mohlo, jako mrtvé, tj. zbavené života. Duše tedy nemůže zemřít. Pokud by jí totiž 
mohl scházet život, pak to není duše, nýbrž něco oduševněného.“45

vlivem kritiky (srv. W. Theiler, recenze Courcellovy knihy, in: Gnomon, 25, 1953, s. 113-
122, zde s. 117-119) však Courcelle tento závěr později zpochybnil (srv. P. Courcelle, Les 
Confessions de saint Augustin dans la tradition littéraire: antécédents et postérité, Paris 1963, 
s. 31). Diskusi shrnuje W. Th. Wiesner, S. Ambrosii De bono mortis: A Revised Text with 
an Introduction, Translation and Commentary, Washington, D. C. 1970, s. 10-14, který se 
rovněž kloní k tradiční dataci s ohledem na vztah De bono mortis k jiným Ambrožovým 
dílům. Ani další studie neučinily v otázce datace De bono mortis definitivně jasno, a proto 
obvykle platí za nejistou, srv. M. Zelzer, Zur Chronologie der Werke des Ambrosius. Überblick 
über die Forschung von 1974 bis 1997, in: L. F. Pizzolato – M. Rizzi (eds.), Nec timeo mori: 
Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della morte di 
sant’Ambrogio, Milano, 4-11 Aprile 1997, Milano 1998, s. 73-92, zde s. 92.

45 De immort. 9,16 (CSEL 89, 117): Est autem animus vita quaedam, unde omne, quod animatum 
est, vivere, omne autem inanime, quod animari potest, mortuum, id est vita privatum intellegitur. 
Non ergo potest animus mori. Nam si carere poterit vita, non animus, sed animatum aliquid 
est. 
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Augustin zde rozlišuje mezi samým životem a tím, co je obdařené životem, 
tj. oživené či doslova „oduševněné“ (animatum). Toto rozlišení u Ambrože nena-
cházíme, zato je v podobě velmi blízké Augustinovi užívá jiný latinský platonik, 
Calcidius. 

V Calcidiově komentáři k Platonovu Timaiu sice není obsažena parafráze 
Platonova důkazu z Faidonu ani novoplatonské ztotožnění duše se životem, kte-
rý žije „ze sebe“, přesto je tu vyjádřen zřetelný rozdíl mezi tím, co je duší ožive-
no (animatum), a duší samou jako původcem života:

„O duši neříkáme, že je oduševněná (animatam) či bez duše (exanimem). Není 
oduševněná, protože duše nepotřebuje být spravována duší, a není bez duše, pro-
tože sama je příčinou života pro jiné oduševněné bytosti (živočichy).“46

Obě vyloučené alternativy duše jako oduševněné či postrádající oduševnění 
navazují na výklad v Platonově Faidru, kde se rozlišuje mezi tělem, které přijímá 
pohyb zvnějšku, tj. tělem „neoduševněným“ (ἄψυχον), a tělem „oduševněným“ 
(ἔμψυχον), které má pohyb zevnitř, tj. od duše.47 Na rozdíl od Plotina a Porfyria 
však Calcidius duši se životem přímo neztotožňuje, označuje ji pouze za jeho 
„příčinu“, ani neuvádí, že by byla životem, který žije „ze sebe“.

Augustin naopak ztotožnění duše a života provádí výslovně, aby mohl for-
mulovat závěr týkající se nesmrtelnosti duše. Jak jsme již viděli v případě textu 
Ambrožova, tento závěr však ze ztotožnění duše a života plyne jen tehdy, pokud 
zároveň předpokládáme (tak jako Plotin a Porfyrios), že život, jímž je duše, má 
počátek sám v sobě, a proto nemůže ustat. 

Augustin nicméně svůj závěr odůvodňuje jinak, totiž tím, že tento život „sám 
sebe neopouští“: 

„Vždyť jestliže duše umírá, když ji opustí život, pak je náležitější chápat jako duši 
samotný život, který ji opouští. Takže duší již nebude to, z čeho odchází život, 
nýbrž samotný život, který odchází. Pokud totiž z něčeho odešel život a říkáme, 

46 Calcidius, In Tim. 338 (Bakhouche I, 564): ... animam neque animatam dicimus nec exanimem – 
animatam quidem ideo quia anima animae praesidio non eget, exanimem vero quia ipsa causa 
est ceteris animalibus vitae ... Calcidius bývá pokládán za autora ovlivněného Porfyriem, srv. 
P. Hadot, Porphyre et Victorinus, I, Paris 1968, s. 282, pozn. 2.

47 Srv. Platon, Phdr. 245e4-6: πᾶν γὰρ σῶμα, ᾧ μὲν ἔξωθεν τὸ κινεῖσθαι, ἄψυχον, ᾧ δὲ ἔνδοθεν 
αὐτῷ ἐξ αὑτοῦ, ἔμψυχον, ὡς ταύτης οὔσης φύσεως ψυχῆς. V Ciceronově parafrázi, De re publ. 
VI,26(28) = Tusc. I,23,54: inanimum est enim omne quod pulsu agitatur externo; quod autem 
est animal, id motu cietur interiore et suo; nam haec est propria natura animi atque vis. Cicero 
tedy pro „neoduševněné“ (ἄψυχον) užívá výrazu inanimum, zatímco Calcidius exanime; 
„oduševněné“ (ἔμψυχον) překládá Cicero jako animal, kdežto Calcidius animatum. Augustin 
tedy nepřejímá jednoznačně terminologii ani jednoho z obou autorů: pro „oduševněné“ užívá 
výrazu animatum jako Calcidius; pro „neoduševněné“ inanime, což se spíše blíží Ciceronovu 
inanimum, zároveň ovšem Augustin jeho význam zužuje na to, „co by oduševněné být mohlo“, čili 
co je „mrtvé, tj. zbavené života“. Srv. De immort. 9,16 (CSEL 89, 117), citováno výše, pozn. 45. 
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že je to mrtvé, chápeme, že z toho odešla duše. Avšak tento život, jenž opouští to, 
co umírá, je duše sama, a sám sebe tento život neopouští. Proto duše neumírá.“48

Podobně jako Ambrož vyhýbá se i Augustin novoplatonské formulaci o duši 
jako životě, který žije „ze sebe“. V jeho pojednání De immortalitate animae se 
sice objevuje možnost, že duše je „sama skrze sebe“ (per seipsum), a proto je 
nesmrtelná. Je to však zcela hypotetický důkaz, jehož předpoklad podle Augus-
tina splněn není: 

„Tak je bezprostředně prokázána její nesmrtelnost, může-li být sama skrze sebe. 
Cokoli je totiž takové, musí být neporušitelné, a tedy nemůže zaniknout, protože 
nic neopouští samo sebe.“49

V dalším výkladu Augustin charakterizuje tuto možnost také jako „být sám 
sobě příčinou vlastní existence“.50 Tuto představu však na jiných místech pro 
duši výslovně odmítá: duše je duší díky pravdě, tj. Bohu, proto jí není „sama od 
sebe“ (a se ipsa).51 „Životem duší“ či „životem životů“ je totiž Bůh sám (vita es 
animarum, vita vitarum), jak Augustin uvádí později ve svých Vyznáních.52  

Toto přesvědčení o ontologické závislosti duše na Bohu však Augustina nutně 
neodlišuje od jeho platonských předchůdců, jak jsme již viděli v případě Ploti-
nově. Ať už hovoří o životě duše „ze sebe“, nebo ne, nemají tito autoři na mysli 
ontologickou soběstačnost duše, nýbrž spontaneitu jejího života, resp. pohybu, 
jak o ní hovoří dialog Faidros.

Ani po těchto vyjasněních nicméně není zcela zřejmé, zda, a případně proč 
Augustin v De immortalitate animae změnil názor na přesvědčivost čtvrtého 
důkazu z Platonova Faidonu. Mohlo by se zdát, že mu k jeho přijetí napomoh-
lo právě ztotožnění duše se životem, provedené u novoplatoniků a známé také 
Ambrožovi. Je pravda, že obě Augustinovy parafráze se liší mj. tímto motivem, 
který v první z nich, tj. v Soliloquiích, není přítomen. Na druhé straně však ná-
mitka, kterou Augustin v Soliloquiích vznesl, nepřestává platit. Augustin zde 
přece uvažoval obě možnosti odvozené z Platonova výkladu: že „duše odejde, 

48 De immort. 9,16 (CSEL 89, 118): Nam prorsus, si tunc moritur animus, cum eum deserit vita, 
illa ipsa vita, quae hunc deserit, multo melius intellegitur animus, ut iam non sit animus, 
quicquid a vita deseritur, sed ea ipsa vita, quae deserit. Quicquid enim <a> vita desertum 
mortuum dicitur, id ab anima desertum intellegitur; haec autem vita, quae deserit ea, quae 
moriuntur, quia ipsa est animus et seipsam non deserit, non moritur animus. 

49 De immort. 8,15 (CSEL 89, 116): Atque ita de proximo inmortalis probatur, si potest esse per 
seipsum. Quicquid enim tale est, incorruptibile sit necesse est ac per hoc interire non possit, 
quia nihil se deserit. 

50 De immort. 11,18 (CSEL 89, 120): ipse sibi causa exsistendi. 
51 De div. quest. LXXXIII, 1 (CCL 44A, 11): Omnis igitur anima a veritate habet, ut omnino 

anima sit. ... Non igitur, cum a veritate anima est, a se ipsa est. Est autem veritas deus. Deum 
igitur habet auctorem ut sit anima.

52 Srv. Confess. III,6,10 (CCL 27, 32).
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tak jako odchází světlo“, anebo že „vyhasne“. Ani pokud je duše ztotožněna 
s odcházejícím životem, není zcela jisté, že skutečně jen odchází (jak tvrdí pla-
tonský důkaz), a nevyhasíná. 

Jak jsme viděli, Augustinovým argumentem proti vyhasnutí duše není v po-
jednání De immortalitate animae samo její ztotožnění se životem, nýbrž tvrzení, 
že „tento život sám sebe neopouští“ (seipsam non deserit), které v Soliloquiích 
nenacházíme a které není přítomno ani v Platonově Faidonu, ba v daném kon-
textu ani u jeho novoplatonských interpretů. Zato je čteme v Platonově Faidru 
a také v Ciceronově parafrázi tohoto kosmologického důkazu nesmrtelnosti 
duše jako počátku pohybu. Ani zde duše „neopouští sama sebe“ (οὐκ ἀπολεῖπον 
ἑαυτό, numquam deseritur a se);53 a podobně říká v jiné souvislosti i Plotin, že 
„duše sama sebe neopouští“.54 

U žádného z citovaných autorů není bohužel zvláště jasné, co tento obrat 
vlastně znamená. Vycházím proto z parafráze, kterou o mnoho let později uvádí 
sám Augustin v desáté knize svého pojednání De Trinitate, kde znovu shrnuje 
platonskou představu duše i platonský pokus dokázat její nesmrtelnost: 

 „Ti, kteří pokládali za její substanci jakýsi život, ovšem netělesný – protože si 
všimli, že životem je oduševněno a oživeno každé živé tělo –, pokusili se dokázat, 
nakolik byl kdo schopen, že je duše nesmrtelná, neboť život nemůže scházet sám 
sobě.“55

Obrat „život nemůže scházet sám sobě“ (vita carere vita non potest) je patrně 
ekvivalentem Augustinova vyjádření z jeho výkladu De immortalitate animae: 
„tento život sám sebe neopouští“ (seipsam non deserit). V pozdní parafrázi z De 
Trinitate je také naprosto zřejmé, že právě tento argument chápe Augustin v pla-
tonském důkazu jako klíčový. 

Patrně chce Augustin vyjádřit, že život duši neopouští, protože je s ní totož-
ný v její podstatě samé (podle jeho formulace v De immortalitate „žádná věc 
sama sebe neopouští“, nihil se deserit).56 Aby však tento argument unikl námitce 
z jeho Soliloquií, musí Augustin zároveň tacite předpokládat novoplatonskou 
představu duše jako života, který žije „ze sebe“, tj. duše, která nemá život jen 
propůjčený, aby jej mohla opět pozbýt – a tedy scházet sama sobě či sebe samu 
opustit. 

53 Srv. Platon, Phdr. 245c8; Cicero, De re publ. VI,25(27) (Ziegler 135); Tusc. I,23,53 (Pohlenz 
244).

54 Plotin, Enn. V,1(10),2,9: ... αὐτὴ δὲ οὖσα ἀεὶ τῷ μὴ ἀπολείπειν ἑαυτήν. 
55 De Trin. X,7,9 (CCL 50, 323): Qui vero eius substantiam vitam quandam nequaquam 

corpoream, quandoquidem vitam omne vivum corpus animantem ac vivificantem esse 
repererunt, consequenter et immortalem quia vita carere vita non potest ut quisque potuit, 
probare conati sunt. 

56 De immort. 8,15 (CSEL 89, 116).
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Jinou možností by bylo, že Augustin tento důkaz – který je v jeho formu-
laci z De immortalitate jakousi kombinací prvků vyskytujících se u Ambrože, 
Calcidia a Cicerona – sice uvádí, za příliš přesvědčivý ho nicméně nepokládá. 
Domnívám se, že tato poslední alternativa je nejpravděpodobnější.

Z kontextu citované pasáže z De Trinitate totiž vysvítá, že Augustin platon-
skému důkazu nepřipisuje zvláštní váhu a sám se pokouší spíše ukázat, že racio-
nální duše (mens) je především sebepoznáním: „má si být jista, že je pouze tím, 
čím si je jista, že je“,57 totiž svým poznávajícím sebevztahem, byť měl podobu 
pochybnosti.58 Jen tímto si je mysl jista, a proto jen tímto je, a to ve své podstatě 
(substantia) samé.59 Namísto života, který sám sebe neopouští, uvažuje tedy Au-
gustin o duši jako o mysli, která se sama k sobě vztahuje svým sebepoznáním, 
a proto si je sebou jistá.  

K podobnému závěru lze dospět již četbou výkladu De immortalitate animae 
z Augustinova mládí, ačkoli v něm sebepoznání nehraje žádnou roli. Ani zde 
nepřičítá Augustin platonskému důkazu o duši jako životě, který sám sebe neo-
pouští, rozhodující význam. Jeho vlastní důkazy jsou i v tomto díle poněkud jiné, 
a týkají se spíše racionality duše jako základu její nesmrtelnosti. Podle mého 
pochopení jsou tyto důkazy v De immortalitate animae zásadně dva podle dvou 
možností vztahu mezi duší a ratio: (1) Pokud je věčná ratio v duši jako ve svém 
nositeli, pak duše nemůže zaniknout.60 (2) Pokud jsou duše a ratio dvě samo-
statné substance, pak duši nic nemůže od věčné ratio oddělit, a proto ani duše 
nemůže zaniknout.61 

V naší souvislosti je důležité celkové zaměření Augustinovy argumentace, 
která se pokouší ukázat, že duše není nesmrtelná jako princip oživující tělo, ný-
brž především pro svůj vztah k nesmrtelné ratio. Podobně i v Augustinových 
Soliloquiích byla nesmrtelnost duše nakonec odvozena z nesmrtelnosti pravdy, 
kterou lze v duši nalézt.62

Domnívám se, že různá míra skepse, kterou Augustin v jednotlivých svých 
dílech osvědčuje vůči čtvrtému důkazu z dialogu Faidon (od naprostého odmít-
nutí v Soliloquiích přes omezené využití v De immortalitate až po víceméně 
lhostejnou připomínku v De Trinitate), je motivována především jeho snahou 
dokázat nesmrtelnost duše jinak, totiž nikoli z jejího vztahu k životu, ale z jejího 
vztahu k ratio. Augustinovu vlastnímu cíli se tak jeví daleko bližší třetí důkaz 

57 De Trin.  X,10,16 (CCL 50, 329,70 n.): idque solum esse se certa sit, quod solum esse se certa 
est.

58 De Trin. X,10,14 (CCL 50, 327,39-328,45).
59 De Trin. X,10,16 (CCL 50, 328,63 nn.).
60 De immort. 1,1 – 5,9 (CSEL 89, 101-110).
61 De immort. 6,10 – 12,19 (CSEL 89, 110-122).
62 Solil. II,19,33 (CSEL 89, 92 n.). Srv. k tomu F. De Capitani, Platone, Plotino, Porfirio  

e sant’Agostino sull’immortalità dell’anima intesa come vita, in: Rivista di filosofia neo-
scolastica, 76, 1984, s. 230-244, zde s. 236 n.
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z Platonova Faidonu, podle něhož je duše podobná (ὁμοιότατον) neviditelnému, 
stále stejnému a božskému, a proto se nemusí bát, že smrtí zanikne, obrátí-li se 
k němu.63 Velmi podobně argumentuje Augustin v De immortalitate (v kapitole, 
která bezprostředně následuje po důkazu ve prospěch duše jako života): Duše 
není závislá na těle, a tedy ani smrtelná, protože je schopná od těla se odvrátit 
a nahlížet inteligibilní předměty, s nimiž je příbuzná.64 Tento Augustinův záměr 
bývá přičítán Porfyriovu vlivu,65 přestože stejnou argumentaci nacházíme nejen 
u Platona samého, ale také u Plotina66 (navíc v Augustinově raném pojednání, na 
rozdíl od De Trinitate, není nijak spojen s motivem sebepoznání duše, příznač-
ným pro Porfyria67). 

Zcela zřejmé je ovšem, že Augustinovi jde v jeho důkazech pouze o nesmrtel-
nost duše racionální,68 nikoli o nezničitelnost principu kosmického života. Na-
kolik můžeme věřit Augustinovu svědectví i některým jiným pozdně antickým 
referátům,69 je to patrně právě tato poslední okolnost, která Augustina spojuje 
s Porfyriem a která mu zároveň vnuká určitou opatrnost vůči platonskému důka-
zu nesmrtelnosti duše jako nositelky života.

Ať je tomu jakkoli s Augustinovým vztahem k Porfyriovi, svou snahou zalo-
žit nesmrtelnost duše na nesmrtelnosti ratio, nikoli na oživující roli duše, se Au-

63 Phd. 78b-84b.
64 De immort. 10,17 (CSEL 89, 118 n.). 
65  Podle D. Douceta se Augustin přiklonil k argumentaci Porfyriově, a proto odmítá důkaz „velkých 

filosofů“ Platona a Plotina (Porfyria jen natolik, nakolik i on přejímá důkaz nesmrtelnosti duše 
jako života), srv. D. Doucet, Soliloques II,13,23, et les magni philosophi, in: REAug 39, 1993,  
s. 109-128, zde s. 121 a s. 127. Závislost Augustinových důkazů nesmrtelnosti duše na Porfyriovi 
předpokládal již H. Dörrie, Porphyrios’ „Symmikta Zetemata“: Ihre Stellung in System und 
Geschichte des Platonismus nebst einem Kommentar zu den Fragmenten, München 1959,  
s. 153-155, a po něm J. Pépin, Une nouvelle source de saint Augustin: Le ζήτημα de Porphyre 
sur l’union de l’âme et du corps, in: Revue des études anciennes, 66, 1964, s. 53-107 (= „Ex 
Platonicorum persona“: Études sur les lectures philosophiques de saint Augustin, Amsterdam 
1977, str. 213-267), a G. Madec, Le spiritualisme augustinien à la lumière du De immortalitate 
animae, in: týž, Petites études augustiniennes, Paris 1994, s. 105-119.

66 Srv. Plotin, Enn. IV,7(2),8,14-22. 
67 Porfyrios, Sent. 41,13-14 (Brisson I, 368): νοῦς δὲ χωρίζων ἑαυτὸν ἀπὸ σώματος τότε μάλιστα 

νοεῖ καὶ εἰς ἑαυτὸν στρέφεται καὶ οὐ φθείρεται. Srv. týž, Quaest. commixt., frag. 259F, 141-
147 Smith (= Nemesios z Emesy, De nat. hom. 3): τὸ αὐτὸ δὲ συμβαίνει καὶ ὅταν καθ’ ἑαυτὴν 
ἐπισκέπτηταί τι τῶν ὄντων. καὶ τότε γὰρ ὡς οἷόν τε τοῦ σώματος ἑαυτὴν χωρίζει καὶ καθ’ 
ἑαυτὴν γίνεται, ἵν’ οὕτως ἐπιβάλλῃ τοῖς οὖσιν.

68 Srv. De immort. 16,25 (CSEL 89, 127).
69 Srv. Augustin, De civ. Dei X,9 (CCL). Rovněž pozdější novoplatonská tradice uvádí, že 

Porfyrios pokládal za nesmrtelnou pouze racionální duši (μόνης τῆς λογικῆς), srv. Damaskios, 
In Plat. Phaed. I,177 (= Porphyrius, Fragmenta, 450F, 5 n. Smith); Olympiodoros Mladší, In 
Platonis Phaedonem commentaria, Leipzig 1913 (přetisk Hildesheim 1987), s. 124,17 n. Viz 
k tomu H. Dörrie, Kontroversen um die Seelenwanderung im kaiserzeitlichen Platonismus, in: 
Hermes, 85, 1957, s. 414-435, zde s. 420-426; rovněž D. Doucet, Soliloques, s. 120 n.
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gustin sice vzdálil Platonovu poslednímu důkazu nesmrtelnosti z dialogu Faidon 
(jenž bývá pokládán za důkaz nejdůležitější), zároveň však dobře vystihl motiv, 
který je v Platonově dialogu ústřední, totiž sepětí duše s logem, racionální struk-
turou, která nepatří jen individuální duši, nýbrž je všem duším společná, a proto 
také individuální smrt přetrvává. Nakolik je s ní duše nerozlučitelně spojena, 
nemůže ani ona podle Augustina zaniknout. 
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ECCLESIOLOGY IN MATTHEW AND LUTHER: 
IMPLICATIONS FOR THE CONTEMPORARY CHURCH

Ľubomír Batka

The image of the Bible as a “water fountain” by Gregorius Nazianzus is more 
than telling for the discussion about hermeneutics: 

“The Scripture is a water spring, where the lamb can still its thirst, but an elephant 
has to swim through.“1 

He expressed the universal power of nourishment the Scripture has, for the 
weak in faith and for the strong in faith alike. Simultaneously, he touched on the 
universal power of the Scripture to challenge its readers; the stronger a person’s 
faith is, the more time, strength, energy, etc. is needed to survive the immersion 
in the text of the Bible. Another famous comparison of the Bible to “a fountain”, 
namely in Melanchthon’s Loci Communes, in the chapter on the Law, expresses 
the quality of the biblical text more clearly: 

“I am giving only the nomenclature of the most common topics, so that one may 
see on what the whole of Christian doctrine hangs, and whither Scripture above 
all must be referred. ...I do not wish you to learn these topics from me as teacher, 
but as from one who advises from Scripture and not from his own commentary. 
For believe me, it matters much whether you seek the substance of such things 
from the fountains or from stagnant pools. Here not only sweeter waters are 
drawn, as the poet has said, but also purer. For how much more certain is that 
which the Scripture prescribes than what is gathered from the commentaries?”2

Purity and certainty of the Divine Word exceed all human wisdom and 
nothing in the world can surpass the usefulness of the text to the reader. To say 
it with the words of the apostle, “All scripture is inspired by God and isuseful 
for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that 
everyone who belongs to God may be proficient, equipped for every good work.” 
(2Tim 3, 16).

1  Cf. Luther’s quote in Operationes (WA 5: 598.3-4): ut verissime et sapientissime dixerit 
Gregorius, Scripturam esse fluvium, in quo agnus peditat et elephas natat. 

2  In Loci Communes, Melanchthon touches on the idea of ad fontes methodology of Renaissance 
and Humanism, but he uses it as a basic understanding for the ministry of preaching and 
teaching in the church. F. Melanchthon, Loci Communes, Gütersloh 1993, p. 98-10l. During 
Lenten-time Luther was preaching every day. Otherwise he preached two times during the 
week and two times on Sundays. He claimed he preached more than Ambrosius and Augustinus.  
H. Junghans, Martin Luther und Wittenberg, München 1996, p. 69.
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The Gospel of Matthew, together with the Gospel of John, belonged to 
Luther’s favorite Gospels and he either wrote or preached on every single 
chapter of Matthew’s Gospel.3 Through his exegetical service, Luther, similarly 
to Melanchthon, wanted to “lead his students to the very source, namely to the 
Holy Scriptures themselves.”4 Luther’s reluctance to publish a new text on the 
first Gospel – expressed in a sarcastic note that “there are far more books than 
readers”5 – could be understood as a comment that theologians talk (write) too 
much about their own wisdom and forget the Gospel. However, authority is not 
achieved with many words, but rather with high quality words. Luther’s basic 
hermeneutical presupposition is that “each of us shall be aware to write, read, 
teach  and study in such a way that the Bible does not stay aside and we don’t 
put on us new Church Fathers, Teachers, Councils, Decrees, Articles and all the 
ballast of human ordinances and opinions.”6 For him it is preferable to drink 
from the “fountain” rather than from a “stagnant puddle”. The farther form the 
source, the more “polluted” (less clear) the water gets. In other words, it is not the 
source that is important, but the content it holds – the water. The water is sweet, 
certain and pure. This explains the meaning of the sola scriptura principle. The 
Scripture is the source, but its power is the Gospel: “Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ 
εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν“ (R 1, 16, cf. 2Tim 3, 14-17).

1. THE CHURCH IS THE KINGDOM OF GOD

As J. Roloff stated, “no other Gospel is so influenced by the idea of Church 
as the Gospel of Matthew.”7 Luther was well aware that Matthew’s Gospel 
was primarily written for a congregation of believers of Jewish origin and not 

3  Luther’s works related to Matthew represent mostly his mature years between 1537 and 
1540. Luther’s explanation of the Sermon on the Mount (ch. 5-7) between 1530 and 1532 is 
interesting. In his early years his interest was mostly a pastoral and practical one, in order to 
reform the medieval piety and church practice. That is the reason why he explained the Lord’s 
Prayer in 1518 and 1519. From 1530–1532 Johannes Bugenhagen accepted the call to Lübeck 
to introduce the reformation there. During this time Luther preached on Gospel on Matthew 
every Wednesday evening and on Gospel of John every Saturday evening.   

4  WA 38: 447.10-12 (Anmerkungen D. Martin Luthers zu einigen Kapiteln des Ev. Matthäus, 
1538): Ego ab adversariis per vim in publicum tractus, nihil aliud spectavi, quam si meo officio 
possum Studiosos ducere ad ipsos fontes, scilicet, ad ipsas sacras literas. 

5  WA 38: 447.29-30. Writing theological books is a “great breakdown” and “weakening of the 
spirit” compared to the primary task of preaching the Gospel and explaining writings of the 
Old Testament. It is only a “necessity” to react to false teaching (WA 10.I: 627.1-10).

6  WA 38: 448.6-9: Quare unusquisque nostrum videat, ut ita scribamus, legamus, doceamus, 
discamus, ne relictis Bibliis deno nobis acervemus Patres, Doctores, Concilia, Decreta, 
Articulos, Decretales et colluviem humanarum traditionum et opinionum.

7  J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, Göttingen 1993, p. 144.
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from amongst the Gentiles.8 Naturally, his ultimate interest was to explain the 
text as to its theological meaning. No less important to him was the aspect 
of “consolation” (Trost) for contemporary readers: Christians9, pastors, and 
reformers. He concentrated on aspects that, on the one side, disclosed the false 
and terrible nature of the main enemy of believers (devil, Teufel)10. Moreover, 
he concentrated on the positive aspects of Christ’s presence in the world, on the 
comforting power in His words and deeds. The display of the essence, reality and 
power of the spiritual realm that Christ brought into the world and that Christ 
preserved in the world as the “kingdom of God” (regnum dei), or “kingdom of 
heaven” (regnum coelorum), is the fundamental and main reason for consolation 
of believers. Jesus is the only King of God’s people, but He is not ruling His 
kingdom by temporal means.11 He is protecting against the powers of sin, death 
and the Devil.12 His power of salvation is first apparent at his birth (Mt 2) and 
becomes fully visible after his baptism (Mt 3) and the temptation in the dessert (Mt 
4, 1-11). In the first public sermon at Capharnaum in Galilee, Luther made Jesus’ 
words “do penance, the heavenly kingdom is near” (Mt 4, 17; cf. Mk 1, 15) into 
an important fundament for the characterization of the Kingdom of God. Jesus’ 
words should be understood as law and gospel. By calling people to penance, 
Jesus is presupposing human sin. The second part is gospel: “Euangelium autem 
docet de Christo et docet sum esse dominum”13, meaning that the approaching 
Kingdom of God means proclamation of the deliverance from death, sin, slavery 
and the annunciation of the gift of everlasting life.14 It is the essence of “preaching 

8  WA 38: 449.25-37.
9  Very nice passage in WA 38: 472.23-29: Hoc Euangelium posset applicari ad Ecclesiam, 

Politiam, Oeconomiam, si quoando pericula putantur tanta, ut impossibilis appareat salus. 
Sicut hodie quoque Ecclesia putatur ruitura, propter toto hostes. Imperium periturum, propter 
toto bella et seditiones. Domus castra, propter paupertatem vel alia mala. Sed gemitus unicus 
et infirmus omnia sevabit et augebit, contra haec omnia Et Chrisus faciet tranquillitatem 
magnam, ut mirentur homines.

10 WA 32: 332.26-333.3: “das er Diabolus heisset, das ist ein schender und lesterer, als der keine 
lust daran hat, das er auffs ergste uns schände und unterander verbittere, auff das er nur Mord 
und jamer anrichte und kein fried noch intracht zwischen bruder und nachbarn, man weib, 
bleiben lasse. ... Diabolus nichts anders heisset denn ein bitter gifftig bos maul.”

11 WA 10.I: 600.3-5.
12 WA 38: 451.20-25. Cf. 2 WA 38: 469.29-32. WA 52: 24.24-31 (Hauspostille, 1544). WA 37: 

173.22-24.
13 WA 37: 173.17-18. Cf. Smalcald Articles, Art. 4: “Therefore the church cannot be better ruled 

and preserved thatn if we all live under one head, Christ, and all the bishops – equal according 
to the office /although they may be unequal in their gifts/ – keep diligently together in unity 
in teaching, faith, sacraments, prayers, and works of love.” R. Kolb – T. J. Wengert (eds.), The 
Book of Concord, p. 308,9.

14 WA 38: 457.1-7. Cf. Luther’s elaborate exegesis in Mt 8, 28-34, WA 38: 472.30-475.37. Based on 
Mt 9, 18-25 death is compared to but a sleep (WA 38: 489.5-490.7). WA38: 495.29-32, similarly 
in WA 37: 546.8-30 (Sermon 1. October 1534). WA 32: 380.17-20. WA 38: 495.26-29: Haec est 
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of the New Testament”. Even if “eternal life” is a heavenly gift for sinners, a key 
aspect of Luther’s theology – who was convinced that this fits the meaning of 
Matthew – is that the “heavenly kingdom” is not to be looked for in heaven, but 
first and foremost here on earth. Matthew made it clear that the presence of the 
kingdom of God means deliverance from the destructive evil powers that rule 
over the human body, mouth, ears, eyes, and over human reason, will and mind. 
It is the realm of eternal life. It is an interplay between the temporal and eternal, 
as much as both belong together. The Church is more than a diaconal institution 
– the Gospel aims at life and its quality in the spiritual world. On the other hand, 
the Church cannot look up to heaven and forget the creative power and power of 
salvation of God’s Gospel for concrete people in this world.

As a matter of fact, Luther’s distinction between Law and Gospel is a useful 
hermeneutical tool that helps us differentiate not only between the words of the 
Scripture but also between the listeners it is addressed to. 

“For Christ and his word belong only to the “scared ones”. The Law, threats, and 
fear belong only to the secure ones. ...Therefore both are mistaken: those who 
want to put the Law above all people, secure or scared, but also those who want 
to put Gospel upon everyone. In this way Gospel and Law are mixed together to 
the largest possible harm.”15 

The proclamation of the word of God in the Church, through the Church and 
throughout the Church shall be done with a distinct consideration about the state 
of the listeners. Such pastoral approach shall not be removed from the basic 
understanding of the Bible as a “pure and certain fountain” of spiritual wisdom. 
That means “definition” of areas where people are “secure and without fear” and 
where they are “deeply troubled” shall not spring out from human considerations 
but rather from the Scripture itself.

By now it is clear that in Luther’s understanding kingdom of God is no other 
institution than the Church in the world. Church belongs to the Triune God and it 

praedicatio novi Testamenti, non praedicare caeremonias, non lege mundi, nec aliud quam 
Regnum coelorum, id est, aeternam vitam. Clearly in WA 36: 341.22-28. In this sense argues J. 
Roloff as well: “Das Kirchenverständnis des Matthäus is primär heilsgeschichtlich orientiert.” 
J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, p. 146.

15 WA 38: 477.5-13: Quia Christus et suum verbum pertinet ad afflictos solum. Lex, minae, 
teror etc. ad securos solum. ... Errant igitur utrique, qui legem volunt super omnes proferre. 
Sic enim confundetur Lex et Euangelium, maximis malis. Cf. WA 38: 496.17-22. Cf. WA 45: 
145.30-146.15 (Eine schoene Predigt von dem Gesetz und Evangelium, 30. September 1537). 
WA 38: 540.9-17. Good example offers Luther in WA 37: 174.11-20. Law is the Moon shining 
in the darkness of night (sin), Gospel is the Sun, making day. When there is no Sun, the Moon 
looks like a “red boiler”. With the Sun the light of the Moon turns white. As long those lights 
shine, one can differentiate between day and night. If those two lights get lost, there is only 
“darkness and blindness” left.
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is not human property. But this shall not diminish the basic fact that the kingdom 
of God exists “for the people of the people”. Christ’s will is “to teach people and 
to make them free, not to rule over them.”16 The first “residents” of this “heavenly 
kingdom” are apostles and disciples. They were called into the service of God 
by Christ. After them the ministers follow. They were called by the Church. The 
Church is “one sheep stall” (unum ovile, WA 38: 596.29), ecclesia17, a “common 
assembly”18, congregation (Latin: congregatio from congregare: collect into a 
flock) of those who were called to God.19 According to Luther, the Church cannot 
exist without an external calling; a calling in the form of summoning people to 
repentance as members of the kingdom of God but also in the form of serving 
others after a call has been made. Luther reasoned: 

“The first calling is directly from God, as given to apostles and prophets. The 
second happens directly through people who have a high position or standing in 
a public office. ... One of those two kinds of calling must have he who shall teach 
in the Church.”20 

However, there appears to be a difference between Luther and Matthew, 
because at the time, no public church office existed. 

An apologetic objective was primarily important to the writer of the Gospel 
of Matthew: to show to the Jews that in Jesus from Nazareth all of the Old 
Testament promises related to the Messiah have been fulfilled. Secondly, the 
author’s intention was to show the universal saving power of Christ. In reality, 
He has been sent not only to the lost children of Israel but also to all nations. The 
Gospel of Mathew is a “missionary” Gospel. It teaches the “core congregation” to 

16 WA 38: 456.39-40. Cf. “The kingdom of God is among you (en tos hymon)” Lk 17, 21 in relation 
to Jesus Christ. Cf. Luther’s explanation of the second petition in Small Catechism: Kingdom 
of God comes to us: “Whenever our heavenly Father gives us his Holy Spirit, so that through 
his grace we believe his Holy Word and live godly lives here in time and thereafter in eternity.” 
R. Kolb – T. J. Wengert (eds.), The Book of Concord, Minneapolis 2000, p. 357. Charles Harold 
Dodd explained “metanoeite” in the present form: It would be different to say “the kingdom of 
God will come”. In the present time it means that it is already here in all particular defeats of 
Devil and his power. 

17 The only places in Matthew Gospel where this term occurs are Mt 18, 15-18, Mt 16, 18-19.
18 R. Kolb – T. J. Wengert (eds.), The Book of Concord,  Large Catechism,  p. 437.48.
19 Cf. Luther’s statement in Smalcald Articles, Art. XII: “God be praised, a seven-year-old 

child knows what the church is: holy believers and the little sheep who hear the voice of their 
shepherd.” The Book of Concord, p. 324. In Luther’s famous treatise On the Councils and the 
Church, Luther used the term: „Gottes eigen Haus und Stadt“ WA 50: 652.16. This can be seen 
in relation to Mt 7, 24-27: Die Ecclesia is a firm House, because it is built on a firm fundament: 
Jesus Christ (Mt 28, 19).  

20 WA 38: 493.39-494.3: Nam prima vocatio est a Deo immediate, qualis est Apostolorum et 
Prophetarum. Secunda, mediate per homines in sublimitate vel auctoritate constitutos. Sicut 
adhunc vocantur etiam a potestatibus carnalibus et magistratibus, seu communitatibus. Alter- 
utram oportet havere eum, quo docere debet in Ecclesia.
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cross its boundaries and to go into the world. The “kingdom of God” is universal 
as it spreads out into the whole world, and as it opens to Non-Jewish nations. This 
is apparent from the beginning of the Gospel, from the three wise-men from the 
East representing the “strange heathens” (gentibus alienis)21, to the final words 
of Jesus to a group of disciples: “Go therefore and make disciples of all nations 
...” (Mt 28, 19).22 Moreover, members of nations serve in Matthew’s narration as 
an example of a great, even extraordinary, faith: The centurion standing watch 
at the cross confessing Jesus to be the Son of God (Mt 27, 54), the centurion at 
Capernaum appealing on behalf of his paralyzed servant (Mt 8, 5) with a strong 
faith that surpasses the faith of anybody else “in Israel” (Mt 8, 10).23 This is not 
a minor issue in the Gospel and in the history of the world. Luther painted this in 
vivid colors: The aim of God was to change the whole world through the Church, 
by changing the “Synagogue” to the “Church of heathens”– a move that was 
similar to the “flood that changed the old world to the new world.”24

This caused a clash of presuppositions. Masterful narration in Mt 15, 21-28 
(cf. Mk 7, 26-30) about a Canaanite woman from the district of Tyre and Sidon 
was one of Luther’s most beloved texts, and since the time of Reformation it 
is customarily preached on Sunday Reminiscere. It clearly shows that the true 
spiritual life is not a simple way forward. Christ, in his Sermon on the Mount (Mt 
5-7), has been teaching “things of the law” (legalia) and preaching that the “good 
works have to be done from the whole heart”25, like for example the highest 
commandment “to love your enemies”(Mt 5, 44) or the commandment to love 
one’s neighbor as oneself (Mt 19, 19). But in Mt 15 Christ himself does not act 
according to this commandment either. 

Here, two different worlds meet, and the antagonism could not be greater: 
a Jewish teacher surrounded by a group of male disciples is approached by a 
Non-Jewish pagan woman asking for help for her demoniacally ill daughter.26 
The narrator’s skillful depiction of her anguish and sorrow touches the listeners’ 
ears, but not the ears of Jesus. There are enough reasons to help this poor woman. 

21 WA 38: 451.9. Cf. ibid., 595.3-4. Similarly WA 10.I: 557.4-6 (Kirchenpostille, 1522): “Diss 
Euangelium stymmet in der Epistell und sagt von der leyplichen zukunfft der heyden zu 
Christo, wilche bedeutet und ansihet die geystliche Zukunft, davon die Epistel sagt, ...”

22 J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, p. 145.
23  WA 38: 467.6-9. Cf. ibid., 467.21-22: Meritus igitur laudatur haec fides Centurionis, quia est 

certa, omnibus fidei conditionibus perfecta.
24 WA 38: 494.21-24: Quia futura erat mutatio totius Ecclesiae, scilicet Synagogae in gentium 

Ecclesiam. Ideo valde necessarium fuit, insignem vocationem fieri eorum, qui tantam 
mutationem debebant efficere.

25 WA 38: 459.6-8: Ideo hic subsistit Christus secundum Mattheum, tantum docuisse contentus 
quod oporteat ex animo fieri bona opera.

26 WA 38: 593.37-597.5. See as well WA 52: 177.21-182.27. Cf. the healing of a woman who had 
been suffering from haemorrhages (Mt 9, 20-22, WA 38: 488.13-33, the healing of Jairus’s 
daughter (Mt 9, 18-19, 23-25, cf. Mk 5, 22ff. WA 38: 488.36-490.7). 
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She is coming from far away, has a serious issue in mind, suffers by powers 
exceeding her abilities, and addresses Jesus as “the Son of David and Lord” (Mt 
15, 22)27. The reaction of Jesus seems appropriate to the religious preconceptions 
of that period, yet it is clearly harsh and mean. At first he did not answer, then he 
rejected the woman, and finally he offended her by calling her “a dog”. Luther 
remarks: “It appears always the same, as if Christ is with the strangers and not 
with his own. It looks as if he neither hears nor knows those who belong to 
him...”28 Disciples of Jesus are of no great help in this case either; as a matter of 
fact, they literarily stand as an obstacle between the woman and Jesus: “Send her 
away!” (Mt 15, 23).29

As desperate as the situation appears, the more remarkable the final victory 
of this simple woman over the Son of God is. This heathen woman receives the 
blessing of the “heavenly kingdom”, with a praise that none of Jesus’ disciples 
ever received: “Woman, great is your faith!” (Mt 15, 28). She won the “battle” 
(WA 52: 178.3) and all this happened by simply giving credence to the Word 
of God: “Even though I am a heathen and utterly unworthy, I do not want to be 
a heathen, and I know that I will not be perceived like one by him.”30 Luther 
said: “He shows ... that, without having a preference for a person, He is God 
of all who believe in Him, is God of those who trust and believe”31 out of pure 
mercy without any possible merit. The Church is one universal dominium of 
God of people who have been called through divine word into a new realm of 
all-enduring life. 

2. CHARACTERISTICS OF THE CHURCH

God called many people into one Church. But how can many people preserve 
unity? How can we speak about one Church of God in a situation of divided 

27 For Luther’s interpretation of this Messianic title as containing Christological implications see 
WA 37: 172.35-173.11.

28 WA 38: 595.22-24: Et semper Christus apparet esse extra suos apud alienos, Quia suos videtur 
neque audire, neque nosse, sicut hic in ista muliere facit, Sicut et hodie facit nobiscum.

29 Cf. Mt 8,34 (the Gerazeens ask Jesus to leave). According to Luther (WA 38: 475.30-31): Haec 
est generalis cogitatio carnis, quod plus movemur poena, qua puniuntur impii, quam gratia, 
qua salvantur pii.

30 WA 38: 594.14-16: Etiamsi sim gentilis et omnibus modis indigna, non tamen volo gentilis esse, 
et scio me ad eo pro gentili non haberi, etc.

31 WA 38: 595.25-26: Tamen finali sententiae ipse ostendit sese esse Deum, sine personarum 
respectu, omnium, qui credunt in eum, ut sit Deus fidelium et credulium. Cf. ibid., 473.15-16: 
Deus odit incredulitatem, et diligit fidem vehementissime. Cf. WA 10.I: 613.19-23. Gospel as 
argumentum non apparentium is the only thing that faith orients itself upon itself. 
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Church bodies, and in a setting of many different religions?32 According to 
Luther, this appears to be “the most difficult question”, namely “which one, who 
and where the Church or the people of God”33 is? Each party is convinced that 
they are the people of God, “the Jews, Turks, Papists”34 – but Luther none the less!

Luther’s argument is interesting. He started by differentiating God’s revealed 
election of one nation and God’s real but hidden intention. That means that even 
when the Jews are God’s chosen people, they are “not the only people of God”. 
Referring to Old Testament passages like Jonah in Nineveh, Joseph in Egypt, 
Daniel in Babylon and to R 15, 8, Luther reasoned that in order to create “one 
catholic Church in the whole of World”, God has selected one nation, more 
precisely one person (Abraham), and on them and their descendants revealed 
that He is truthful and keeps his promises. The Jewish nation serves as a scene 
for God’s developing plot. Starting by the election of one person and one nation 
the debate about concurring multiple promises can be avoided: “There would be 
as many churches as there were nations, who would all get the same promises 
as the Jews.”35 In this way, God became a “promise giver” to one nation, even 
though in reality his promises are intended “not only to one nation.”36 The unity 
of the church is important not because of Luther’s interest, but because it is 
divine “modus operandi”. In this way God made “una Ecclesia in orbe terrarum 
catholica” (WA 38: 596.23). 

But what makes the true unity among many people in the Church? The answer 
for Luther is: The mean to preserve the unity of the Church is what makes a 
person become a member of the Church. It is not the Law, nor the ceremonies, 
nor forms of worship, even if they come from God (WA 38: 596.38-40), but the 

32 The topic of Ecclesiology is important in itself. But it appears to be an important topic in the 
ecumenical dialog too. In 2013, the World Council of Churches issued a new convergence text: 
The Church toward a common vision. In four chapters the document summarises the state how 
far churches got in their common understanding of the church. The first chapter makes the 
question of unity (par. 8-10) into an important part of God’s plan in salvation of the world. What 
is God’s plan “with“ the Church and what is God’s will “for“ the Church. The second chapter 
speaks about what churches share in koinonia, as an analogy to the Trinitarian doctrine, ... 
Here the question of catholicity and particularity (diversity) arises. Chapter three: To the list of 
dividing issues still belong questions of understanding of faith (33-36), sacraments, ordination, 
ministry and authority (understanding of episcope, the three level spiritual service), salvation 
in other religions. The key question is if the church can sin. From one perspective, the Church 
as the body of Christ cannot, from the other perspective, the Church as a congregation of sinful 
people can. The last chapter talks about the task of the Church in the promotion of Kingdom of 
God. 

33 WA 38: 595.18-20.
34 WA 38: 595.20-24.
35 WA 38: 596.23-25: Sed tot fierent Ecclesiae catholicae, quot essent huiusmodi gentes, que 

haberent aequales promissiones Iudaeis.
36 WA 38: 596.16-18: Cum etiam nunc, cum certum sit, unius populi fuisse promissorem Deum, 

et non uni populo promissiones suas datas, ... Cf. WA 10.I: 600.3-10.
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“faith in Christ”37. For Luther, this actually means “only Christ”. To say that 
solus Christus is the principle of unity of the Church means in the first instance 
that “if only Christ, then nothing human” (cf. Psalm 111, 16, Job 14, 4, R 3, 19, 
R 5, 12). In the second instance this means that it can only be something that 
belongs to Christ - and that is His gospel of salvation expressed in his words and 
deeds. Namely, there the divine power becomes obvious; it originates from the 
unity of God and man in Christ38 (Mt 16, 13-19). Solus Christus is “logos tou 
theou sesarkomene” (John 1, 14), true God and true man. The Christo-centrism 
(in the preaching) of Luther goes hand-in-hand with the Christology of the 
unus Christus39 (teaching). For Luther, such belief and proclamation is the very 
essence of the true Church.40

Luther is convinced that “word of God” and “faith” belong together. With 
regard to people who believe without the “word”, Luther denotes that “their 
faith is a fiction, because they do not have any word. They have faith without 
word, therefore it is not true”41 (Papists, Schwärmer). On the other side, “the 
word cannot achieve anything if faith does not follow” (WA 37: 175.23). It is not 
enough to have the faith, but without the word. Likewise it is not enough to have 

37 WA 38: 597.8: Multo magis nos erimus filii consortes, si crediderimus in Christum. WA 32: 
309.23-32 to Mt 5, 3.

38 We can accept the conclusion of Jörg Baur: “Nur wenn Christi Personeneinheit selbst als 
der Vollzug des admirabile commercium, des “fröhlichen Wechsels” zwischen Gottheit 
und Menschheit erkannt wird, ist das Wort von Christus Evangelium.” J. Baur, Luther und 
seine klassischen Erben, Tübingen 1993, p. 149. Similar arguments by O. Bayer, Zugesagte 
Gegenwart, Tübingen 2007, p. 129: “Das Rechtfertigungsgeschehen im “fröhlichem Wechsel” 
wird nicht anders begründet als mit der Zweinaturenlehre.” Cf. WA 10.I: 599.23-601.8 
(Kirchenpostille, 1522). WA 52: 656.13-29.

39 Cf. WA 10.I: 716.10-12. WA 36: 340.1-13. WA 32: 349.1-3. This confirms the view of Carl 
Heinz Ratschow as well: “Die dritte Beobachtung, die mit Bezug auf die Christologie Luther’s 
zu machen ist, liegt in der Einheit von christologischer und soteriologischer Feststellung. Eine 
Trennung dieser beiden Hinsichten gibt es für Luther nicht. Es ist seiner Einsicht nach nicht 
zu begründen, warum man diese Trennung machen sollte.” C. H. Ratschow, Jesus Christus, 
Gütersloh 1994, p. 28. This can be seen in WA 37: 173.7-25.

40 WA 38: 616.28-33 (to Mt 16, 17): Secundo statuendum est Ecclesiam et Episcopos eos esse 
vere Ecclesiam et Petri successores qui (pronuntiante hic ipso Christo) fidem et confessionem 
Christi filii Dei unii habent idque revelante patre in celis, idest revera et spiriti sancto per 
fidem non fictam docente, id quod postea per verbum apostolorum fieri debuit, Quia est 
confessio oris Petrini in orbem vulganda.

41 WA 37: 175.30: fides ipsorum set ficta fides, da kein verbum da ist. Habent ergo fidem, see sine 
verb, ergo non est vera. A harsh criticism of monastic life that is “without the word of God” in 
WA 32: 326.27-330.9.
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word without faith. Those two “shall marry together”42, which means that they 
form a Christian life and the Christian Church.43

Kingdom of God operates with the word of God. Divine word does not remain 
without a fruit and does not return to God empty (Cf. Jes 55, 11). The presence 
of the holy word of the Holy Son of God grants the holiness of God’s people and 
of the Church.44

Unity of the Church based on the word of God leads to the understanding of 
apostolicity of the Church too. According to Luther, apostolicity of the Church 
is granted by the activity similar to one the apostles did. Their main task was the 
preaching of the Gospel of God: 

“Therefore it is not in the sense of New Testament to write books about Christian 
teaching. Rather, there should be “without books in all places good, educated, 
spiritual and diligent preachers who draw the living word from the old writings 
and pour it on people as the apostles did. Since, before they started to write, they 
preached and taught people steadfastly. This was their actually apostolic and New 
Testament work.”45 

The era of the New Testament is the apostolic era and the essential apostolic 
duty is preaching. Everything that the prophets wrote apostles explained 
“muendlich, mit lebendiger Stimme”(WA 10.I: 625.20).46

Unity of the Church leads to a proper understanding of the catholicity of the 
Church. Catholicity can be understood as a sign of internal and integral unity 
of the Church in faith.47 One cannot speak about the catholicity of the Church 

42 WA 37: 175.27: “Verbum et fides sind zu ehe zu Samen geben.” Similarly WA 37: 176.10-14.
43 A similar sylogism appears in Wochenpredigten über Matth. 5-7, 1532 (WA 32: 305.1-3) about 

“false life” and “false teaching”.
44 WA 32: 386.11-12: “Heilig heisst sie aber darum das Gottes wort da war und Gott durch 

dasselbe da wonet.”
45 WA 10.I: 626.15-21: darumb ists gar nicht new testamentlich, bucher schreiben von Christlicher 

lere, sondern es solten on bucher an allen orttern seyn gute, gelerte, geystliche, vleyssige 
Prediger, die das lebendige wortt auf der allten schrifft zogen und on unterlass dem volck 
furbleweten, wie die Apostel than haben. Denn ehe sie schrieben, hatten sie zuvor die leutt mitt 
leyplicher stymme Bepredigt und beleret. Wilch auch war ihr eigentlich Apostolisch und new 
testamentlich werck.” Word of God became Flesh, words of Holy Spirit became book - Holy 
Scritpture. Cf. WA 32: 349.27-38, to Mt 5, 14.

46 WA 10.I: 626.2-6: “Syntemal das newe testament nichts anders ist, denn eyn auftun und 
Offenbarung des alten testaments, ... Auch sehen wyr ynn den Aposteln, wie alle yhre predigett 
nichts anderes gewesenn ist, denn die Schrifft erfurbringen und sich drauf bawen.” Similarly 
in WA 32: 356.18-24 (Mt 5, 17).

47 The Augsburg Confession does not claim that its doctrinal authority results from the historical 
age of its teachings. It is rather the unity of its teachings’ content which establishes its doctrinal 
authority as a catholic confession of faith. This corresponds with the Augsburg Confession’s own 
objectives. As the true representation of Christian faith, according to its own understanding, 
it offers the community of believers a document that can be used as a common ground for 



33

without mentioning the one, holy, apostolic Church. Therefore, catholicity 
cannot depend on a concrete place, building or organizational structure.48 It is 
impossible to usurp catholicity for a single person49; however, catholicity also 
does not manifest itself in a diffuse spirituality but rather in the communion of 
God’s people, hearing and believing the proclaimed word of God. A very basic 
and irreducible representation of catholicity is a congregation50: 

“das Christliche Kirche und Christliche heiligkeit ein gemeiner name und 
gemein ding ist allen Kirchen und Christen in der welt, daher man es nennet 
Catholicum.”51

The topic of catholicity – a unified and unifying confession of faith – was 
subject to serious inquiry during the era of growing division between the 
Romanist party and reformers, forming also a political structure in the Smalcald 
League (In 1537 it grew to 35 members). While Luther prepared for the long-
expected council in Mantua, he formulated his theological thoughts in famous 
Smalcald Articles (1537) and thoughts about the catholicity of the church in 
his major treatise On the Councils and the Church (1539)52. Other important 
ecclesiological treatises from this period are the polemical writing Against Hans 
Worst (WA 51: 469-572, 1541), with a passage about the signs of a true and 
false church (notae ecclesiae)53, and a summary of Church Laws Wittenbergische 

identifying everything that can be conceived as catholic. See R. Kolb – T. J. Wengert (eds.), 
The Book of Concord, p. 58: “Since, then, this teaching is clearly grounded in Holy Scripture 
and is, moreover, neither against nor contrary to the universal Christian church – or even the 
Roman church – so far as can be observed in the writings of the Fathers, we think that our 
opponents cannot disagree with us in the articles set forth above.”

48 WA 52: 660.35-36.
49 E.g. from the community with the pope, as it is confirmed in the decree Unam Sanctam of 

Bonifacius VIII. [1302] Cf.: J. Neuner. H. Ross, The Christian Faith, Alba House, 1996, 
430/875. 

50 Cf. M. Brecht, Martin Luther, vol. III, Minneappolis 1993, p. 196: “In the second part of 
his book it was already apparent that for Luther the church was manifested primarily in the 
congregation and not in the hierarchical organisation.“

51 WA 50: 626.9-11.
52 “Diese Schrift gehört zu den gelehrtesten und am sorgfältigsten ausgearbeiteten Schriften 

Luthers“ J. G. Walch (ed.): Dr. Martin Luthers Sämtliche Schriften, reprint of the 2nd reworked 
ed. of St. Louis, CPH 1880-1910, Groß Oesingen 1987, vol. XVI, p. 2144. (WA 50: 509-653). 
Cf. the positive evaluation of this treatise in B. Lohse, Martin Luther, Eine Einführung in sein 
Leben und sein Werk, Berlin 1983, p. 154: “Sie [this treatise] ist besonders wichtig für Luthers 
Ekklesiologie, für seine Auffassung von der altkirchlichen Tradition sowie von der Bedeutung 
der Konzilsentscheide.“

53 In his treatise Von den Conciliis und Kirchen Luther defined seven Signs of the Church (notae 
ecclesiae): Word of God, Sacrament of Baptism, Sacrament of Holy Supper, Power of the 
Keys, Office and Ministry, Prayer, Persecution (Cross). He perceived them as “Heiligtum“, 
resp. “Heiltum“, that is a mean for the acting of Holy Spirit and a mean of sanctification of 
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Reformation, interesting because it contains Melanchthon’s interpretation of the 
7th article of the Augsburg Confession. 

In Luther’s use the term “catholic” generally means a synonym of “Christian”. 
A catholic church is a Christian church and a Christian church is a catholic 
church.54 A brief examination of Luther’s assessment of the Apostolic synod (Acts 
15, 1-29 and 16, 4) and of the first four ecumenical councils in his treatise On 
the councils and the Church (1539) provide a deeper character of ecclesiological 
concept. The Apostolic synod in Jerusalem was in Luther’s notion basically the 
first council of the church and perhaps the most important council ever, since it 
was a gathering of apostles who were “guided by the Holy Spirit” (Acts 15, 28). 
Luther’s comment about the synod’s decree “to abstain from blood” (Acts 15, 
20) is worth reading. Despite the decision by apostles, no Christian abstained 
from blood in later centuries. This discrepancy clearly shows that the synod’s 
particular decision, though authoritative and binding within its specific historical 
context, becomes irrelevant outside the particular situations and circumstances 
that the synod was addressing. It is not the apostolic synod’s conclusion, but the 
logic by which it deduced its conclusion, that remains authoritative and relevant. 
In this case it was the supremacy of love which transcends every situation and 
circumstance; it was that supremacy that produced particular social answers for 
particular social contexts. Luther proceeded in his examination of first Church 
councils by looking at individual causes standing behind each single decision 
of the synod55 to show that the authority of the Church synod is not derived 
personally from apostles themselves, but theologically from the content touching 
on the proper understanding of salvation through faith on one side, and the 

Christians in faith and Christian life. This is coherent with AV XIII. Sacraments “... are signs 
and testimonies of God’s will toward us in order thereby to awaken and strengthen our faith“. 
R. Kolb – T. J. Wengert (eds.), The Book of Concord, 46.1. Those signs are the same like in 
the early Church and Reformation is just coming back to them. (Lutherans have “... den alten 
Glauben, der alten Kirche, aller Dinge gleich mit ihr halten, glauben, singen, bekennen, nichts 
Neues drinnen machen, noch zusetzen, damit wir in die alte Kirche gehören und einerlei mit ihr 
sind“. WA 51: 482.18-20, Wider Hans Worst). Notae ecclesiae are the sign of unity of Church, 
not by “making it apparent” but “constituting it”. See O. Bayer, Martin Luthers Theologie, 
Tübingen 2003, p. 238: “Nicht eine schon konstituierte Kirche wird an Wort und Sakrament 
nur erkannt, sondern: mit dem, woran sie erkannt wird, geschieht auch ihre Konstituierung.“ 

54 We shall note the same expression in the Augsburg confession about the “Christian Church” 
as the expression of the catholicity. R. Kolb – T. J. Wengert (eds.), The Book of Concord, 
p. 58, footnote 119: “Gemeine, old German for allgemein, universal. Here the linguistic 
equivalent of the Latin catholica.“ More on this issue can be found in G. Wenz, Theologie der 
Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, vol. 2, Berlin 1998, p. 310n. This 
applies to the Book of Concord, too. Its content stands under the authority of the Bible. As far 
as Confessions express the faith of the church truly, they are authoritative for the teaching of 
the church and the faith.

55 WA 50: 547.18f.: “Ex causis dicendis sumenda est intelligentia dictorum, Das ist wer eine rede 
verstehen wil, der mus sehen, warumb oder aus was ursachen es geredt sei.”
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common life of Christians on the other. (Peter talked about faith, Jacob about 
love towards Jews. Most important is the emphasis of the Apostle Peter, since 
he talked about the grace of God in Christ). According to Luther, a need for a 
gathering of a council arises when the questions of faith are no longer clear56, 
like for example at the council at Nicea57 or other ecumenical councils, too.58 The 
content of faith is derived from the Word of God and therefore it is the same. As a 
matter of fact nobody is able to add new articles of faith.59 God creates this unity 
through the Holy Spirit. He worked by inspiring the content of faith then, and He 
works by the preservation of the content of faith now. Catholicity does not mean 
uniformity, but rather an internal unity in faith.

In Luther’s mature years a close connection between preaching and doctrine 
(doctrina) appears. This corresponds to Mt 28, 19: to make all people to “mathetai”, 
that means to “followers” of Jesus in his words and teaching.60 For he is the one 
who has the “fullness of power”(Mt 7, 29, Mt 28, 18, Mt 5, 1). In Luther’s theology 
proclamation and teaching have the gospel in common. Pure doctrine (pura 
doctrina), in Luther’s view, is like pure gospel, meaning “without falsehood” 
(kein falsch) and “without hypocrisy” (heucheley), “without contamination by 
human tradition” (nullis traditionibus hominum contaminatum). Good doctrine, 

56 Luther extended this understanding of catholicity beyond the time of Christ, into the time of 
the Old Testament, even down to the creation of Adam and Eve. It is obvious that, in his “book 
on the history of dogma,” Luther presented a very interesting perspective. For him – contrary 
to those who believe that the early church corrupted the original Gospel, and contrary to those 
who believe that the early church brought forth new articles of faith – the early church did not 
bring forth a single new article of faith. The apostles and church fathers articulated only what 
was previously given to the patriarchs and prophets.

57 Luther gives a similar judgment on the council at Nicea, the main topic of which was the 
question of the divinity of Jesus Christ. Even with such a topic, the council did not introduce 
any new article of faith. It only confirmed what the apostles taught from the beginning, and the 
church kept at all times. WA 50: 575.3-8.

58 They only brought forth new formulations of essentially preexistent ideas within the Church’s 
faith. At the council in Constantinople, Luther deals extensively with the election of the 
patriarch in Constantinople. This was an organisational novelty, done without the approval 
of Rome. This is only a random problem, because the installation of a bishop in the office 
of patriarch is not a question of faith. The council’s agreement about the divinity of the Holy 
Spirit is a confirmation of an old faith, on the grounds on which we were baptised and taught 
(Mt 28, 29f.). Similarly in the case of Nestorius, there are, according to Luther, many biblical 
passages standing in contradiction of his Christology.

59 WA 50: 563.15-17: “Der Artickel dieses Concilii ist nicht gefallen noch geendert, Sondern 
allezeit auch von anfang, wie St. Petrus hie sagt, blieben, und wird bleiben bis zur welt ende.” 
WA 52: 657.22-23: “Von der heiligen christlichen Kirch, in welcher solches Bekenntnis allein 
geht und bleibt.“

60 J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, p. 155.
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as Luther says, offers counsel, teaching and consolation for everyone61, in which, 
once again, the similarity between “doctrine” and the “message” of the gospel 
becomes evident. Luther does not offer a specific example of a “pure” doctrine. 
At first sight, it is a category that is hard to grasp. The criterion of whether or not 
the content is pure, correct and good, is the efficacy toward the good and for the 
benefit of man. With doctrine, too, the goal is the salvation of man. The analogy 
cannot be made, however, with regard to the status of the two since the word of 
God is principally superior to doctrine. Doctrine is thus aimed toward man, not 
God.

For a better understanding of Luther’s train of thought, a comparison with 
what Luther perceives as the opposite, i.e. false doctrine, can be helpful. Sects 
do not remain in the position of a “student” (and listener to the word of God), 
and thus do not remain in the “service” and in “office”, by which Luther means 
the office of the true word (officio recti verbi). Sectarianism and division is seen 
by Luther as confirmation of the absence of pure word (and the Spirit who gives 
unity). Once again it is confirmed that the word is superior to doctrine. But, in 
the world around us we can encounter also blasphemy represented by tyrants, 
enemies, persecutors, but also one’s own sinfulness, as the believer’s faith and 
hope enter into a struggle. According to Luther, blasphemy is such speech that 
aims to call into question the trustworthiness of God’s word in a brute manner. 
Luther compares such words to the poisonous words causing tribulatio verbi. If 
false doctrine is not good because it does not offer good counsel, teaching and 
delight, so blasphemy is not good because it torments the soul of the believer. If 
a man should lose faith and hope, if he should not have the word and stop calling 
out to God, he would be in a state that can be likened to “hell”.

3. PRINCIPLE OF LOVE IN THE CHURCH

In the book of Acts we have a biblical example of how an issue threatening 
unity and the communion of Christians was solved. Decisions related to the 
position of Apostle Jacob can be considered “particular”62. Nevertheless, they 
are important. It was essential for the unity that the Pagan-Christians did not 
upset Judeo-Christians. General principle guiding the apostolic synod to make 
their particular decisions in response to particular problems was mutual love.63 

61 For Luther’s understanding of doctrine see the study from R. Bucher, The Ecumenical Luther, 
Saint Louis 2003, p. 19-59.

62 WA 50: 564.29-33: “Es ist nu offt gesagt, Das man die Concilia solle ansehen und auch halten 
nach dem Heubtartickel, der die ursache zum Concilio gegeben hat, denn das und da ist das 
Concilium substantialiter, der recht corper oder leib des concilii, Nach dem sich alles ander 
richten und schicken sol, ...”

63 WA 50: 567.10f.: “S. Peters ist vom glauben, S. Jacobs ist von der liebe.“
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The particular decisions of the apostolic synod merely illustrate this principle; 
no one is obliged to hold firm of them forever.64 Therefore, particulars can never 
become central. Neither turning a particular issue into a central question, nor 
making a central issue a particularity, can make this happen. 

Luther argued that particular decisions do not allow for the exploitation of 
one’s own liberty, but it does allow one to act freely in love. Pauline passages 
dealing with the cohabitation of strong and weak ones are of great value for this 
discussion (cf. R 14 and 1K 8ff.). Disciples of Christ have to be careful not to 
become rather an obstacle for people who want to come to Jesus – like in the case 
of the woman from Tyrus and Sidon. The tension can be expressed as a struggle 
between those strong in faith (Jewish disciples) and those weak in faith (pagan 
woman). The pointe in Mt 15, however, reverses the order. At the end, the strong 
ones are the weak ones, and the weak ones are the strong ones. But the question 
is how an issue splitting unity in the Church can be resolved. It seems to be easier 
to let animosities and enmities among Christians rise. How to make “love” into 
an effective principle in the Church?

German theologian Jürgen Moltmann noticed that in Matthew’s Gospel the 
word “love” appears for the first time in the Sermon on the Mount in Mt 5, 43: 

“Love your enemy”... “All other love is a matter of course. ... But love of one’s 
enemy is special, extraordinary. It is something that is specifically Christian, the 
“more”, the “better the righteousness”. It is from this that we are supposed to be 
able to recognise the men and women who are free, God’s children.”65 

Moltmann’s approach is honest. He openly admitted that from this 
commandment it is clear that Christ presupposes the existence of enemies.66 
This causes a cautious anxiety, since most people prefer avoiding conflicts. 
 

64 Contrary to the articles of faith that were to remain the same from the beginning to the end 
of the World (WA 50: 563.15-17), the articles of love do their service in a given time and are 
replaced by new problems (Cf. WA 50: 567.16 -19).

65 J. Moltmann, The Power of the Powerless, San Francisco 1983, p. 56. For Luther’s new 
understanding of the Sermon on the Mount as a true Christian teaching and a best example 
of proper Christian life for everyone see his preface to Wochenpredigten über Matth. 5-7, 
1532 (WA 32: 299.24-300.33). Luther rejected the medieval exegesis of this passage as an 
“suggestion” (Rat) for those who want to be extra spiritual. See as well WA 32: 381.32-386.34 
(to Mt 5, 43).

66 F. W. Kantzenbach, Die Bergpredigt, Stuttgart 1982, p. 38 makes clear, that a life according to 
the Sermon on the Mount can be based only on freedom. But if one starts to live according to 
it, necessarily experiences a conflict with the world and the powerful ones. If it would not be 
like that, it would mean that Christians became a “dumb salt”. Similarly U. Asendorf, Reich 
Gottes bei Luther, in: H. Förster (ed.), Reich Gottes und Kirche, Erlangen 1988, p. 71-73. WA 
32: 345.22-30. WA 32: 390.4-6 (to Mt 5, 41).
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Moltmann’s words are worth quoting, since they appear vivid even 30 years 
later: 

“Contradictions are glossed over. Dispute points are simply struck off the agenda. 
Unsolved problems are repressed, shelved, or packed in cotton wool and pushed 
off on to the next generation. ... Love, peace, cheerfulness; or moderation, sweet 
reasonableness, forbearance; or conformity, concessions and tolerance: these are 
our methods of simultaneously avoiding the scandal of having an enemy and the 
difficulty of loving him.”67

This is perhaps true with regard to the Church and its enemies outside of the 
Church. But it is certainly true of the “animosities” inside of the church (cf. the 
radical break between the Jewish nation and Jesus according to Mt 27, 11-26. It 
is a counterpoint to Jesus who came to his people, Mt 1, 23, Mt 21, 14, Mt 21, 
8, Mt 22, 1-9). Luther knew and used the Biblical differentiation between the 
strong and weak in faith. It has to be pointed out that in both cases it deals with 
the weak and strong ones in faith. (In Paul’s words, “he is doing it in the Lord 
...” he is doing it in the conviction that it is for the Lord). It is always a “brother” 
who is put on trial (R 14, 15). But Christ died for both, the weak and the strong 
(R 14, 15, 1K 8, 11). Christ’s death as a representation of his Love stands in 
contradiction to the “arrogance and mercilessness which destroys the brother in 
the name of knowledge and freedom”68 (1K 8, 10, cf. Hebr 6, 6). 

The Church is never uniform, there always was a plurality of opinions on 
particular issues. According to Matthew, the Church is always a corpus permixtum 
(Mt 22, 10, Mt 13, 24-30, Mt 13, 47-50). This was the case already in the second 
generation of Christians, like in the case of recipients of Matthew’s Gospel.69 
Luther, similarly to Paul, did not think about the possibility of splitting off from 
the church because of particular attitudes. The ruling principle was the effort for 
reconciliation, enduring different positions, and the aim of preserving unity. The 
communion and unity was important for the people of Israel but likewise for the 
people of Christ (1K 10, 32). Sin against a brother in Christ is a sin against Christ, 
who died for the “brother”, so that he may “live in Christ”. According to Matthew, 
the “Church is a fellowship of brothers, who were brought together through their 
attachment to Christ, the only teacher (Mt 23, 8f.)”70, and was constituted in 
baptism (Mt 28, 19). The key argument for brotherly love in Matthew is the 

67 J. Moltmann, The Power of the Powerless, p. 57.
68 G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, 2. ed., Grand Rapids 1991, p. 388.
69 J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, p. 147f. Roloff argues for a “core congregation” 

originating from “wandering charismatics” (perhaps closer to Peter, the key Missionary of Jews 
- based on Mt 16, 17-19) who followed ascetics ideals and a new members of the congregation. 

70 J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, p. 166.
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fact that every believer received a tremendous gift in the forgiveness of sins. 
Therefore everyone shall be ready to be full of mercy to his fellow brother.71

Secondly, like the weak, so do the strong represent responsible, liable and 
accountable positions as “in conspectu dei”. It means, positions that can boldly 
state that they do not contradict the Christian faith and are positions that will 
“stand firm”at the last judgment. Convictions where it’s not possible to give 
account from the Scripture, or convictions one is not certain about (R 14, 22-23, 
sim. to Mt 5, 8 “pure heart”in the meaning of Scripture (WA 32: 324.13)), are 
to be left aside. It can be expressed as a matter of Christian conscience moving 
between “the duty not to do something”and “freedom to do something”.

Luther’s, Matthew’s and Paul’s attitudes unite the perception of love as the 
last ethical value taught by Jesus Christ. Ulrich Wilckens is right in his summary: 
“Christian freedom can in principle never act against love, but only in love.”72 
That means that love is concerned with the well-being of another person. 
“Question of justice and injustice (right and wrong) ... can be decided only with 
respect to the brother in faith.”73 Love has the power to build up (1K 8, 1, 10, 23, 
R 14, 15, 15, 2), life without love ruins. True love is not realised in allowing and 
tolerating anything and everything, or becoming indifferent to things around me. 
It is the responsibility of the free conscience that is not afraid “to give yourself 
in the service to all”(1K 9, 19, cf. Mk 10, 44, Mt 18, 10). The will of God is 
that none of the little ones get lost (Mt 18, 14). Christian church can’t exist as a 
church only of the strong, but it cannot be the church only of the weak, either. 

71 F. W. Kantzenbach, Die Bergpredigt, p. 39: “Luthers reformatorische Entdeckung bedeutet 
eine Neuentdeckung der Gemeinschaft der Heiligen, verstanden als die Lebensgemeinschaft 
der durch den Glauben an das Evangelium und durch den Empfang der Sakramente 
verbundenen Brüder. In der Gemeinschaft der Heiligen realisiert sich eine Bruderschaft, wie 
es sie sonst nicht gibt, denn alle sind dem Leibe Christi eingelebt und mit Christus gleichsam 
“ein Kuchen” geworden. ... Luther entwickelt aus dieser Erkenntnis starke Appelle an die Liebe 
der Christen, die Last der anderen nicht nur zu erleiden, sondern tätig mitzutragen.” Similarly 
A. Raunio, Summe des christlichen Lebens, Helsinki 1993, p. 360: “Die Kirche ist nach Luther 
die Gemeinschaft des gegenseitigen Tragens, in der die Christen sich in die Lage des Nächsten 
versetzen. Dies beruht darauf, daß die Kirche der Leib Christi ist, dessen Haupt zuerst alle 
Last und Sünden der Glieder getragen hat. Die Glieder des Körpers, die Christi teilhaftig 
geworden sind, tragen sodann ihrerseits einander so, Christus sie getragen hat und wie sie 
selbst getragen werden wollten.“ 

72 U. Wilckens, Der Brief an die Römer, EKK, vol. 6, Teilband 3, Neukirchen-Vluyn 1990,  
p. 96: “Christliche Freiheit kann eben grundsätzlich nicht gegen die Liebe, sondern nur durch 
die Liebe realisiert werden.” Similarly: “Exousia is not an absolute value, that can be promoted 
at the expense of love.” W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther, EKK VII/2, Neukirchen-
Vluyn 1995, p. 261. 

73 W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther, p. 261. WA 32: 390.33-37: “Sihe so reden wir itzt von 
einem Christen in relatione nicht als von einem Christen, sondern inn diesem leben an ein ander 
person, so er unter odder ober im odder auch neben im hat, als herrn, frawen, weib, kind, nachbar, 
etc. da einer dem andern schuldig ist zu verteidigen, schützen und schirmen wo er kann.”
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There can be freedom of the strong to do something contrasted by the duty of the 
weak not to do something. But the order can be reversed, so that the strong ones 
have a duty not to do something and the weak ones freedom to do something. It 
is not a contradiction, but rather a positive string aspect of this differentiation. 
Christian ethics does not exist without taking account of the context, so that 
there can be a differentiated desolation of a problem.74 The aim shall be that all 
“callings” happen freely and with love. (Cf. Mt 18, 21-35, the parable about the 
merciless servant).75

Therefore the strong ones cannot do “over the heads of the weak ones” what 
they thing is right and what they think they are free to do. Also, they shall not be 
too proud without respect to weak ones. Likewise, the weak ones shall not judge 
and shall not “oblige and bind” the conscience of the strong ones in faith. In his 
Invocavit sermons, Luther said that it is “important to have patience with the weak 
ones, until they mature to the strong in faith”. But in both cases each side shall 
“judge thoroughly” (diakrinein) every position. A Christian starts in obedience 
and duty to the law of God with “an obligation not to do anything against the 
law of God”. The faith based on Gospel teaches freedom of a Christian. It is “a 
freedom to live as those who are freed by Christ and are not subordinated to 
anybody”. It is the freedom that preserves the validity of the Gospel and does not 
alter it, but simultaneously has the power to alter attitudes (1K 9, 23). 

But this is not the final issue. Love follows freedom as the last step. Love 
enables a Christian “not to do what the freedom allows you to do”76 This is the 
final stage of the freedom – a believing Christian gains in love the freedom “not 
to do that the law obliges him to do”and the freedom “not to do what he has 
been freed to do” (1K 9, 19)77. The true freedom is free from what one is free 
“to do”. Love that gives such freedom knows that this is not just for “someone 
weak in faith”, but for those “my brother Christ died for”. In the meaning of 
Paul: “For you were called to freedom, brothers and sisters; only do not use 
your freedom as an opportunity for self-indulgence, but through love become 
slaves to one another“ (Gal 5, 13, Mt 7, 12)78. It means that the strong one in 
knowledge and free one form the law gives up his freedom from the fullness of 
his spiritual εξυσια (1K 9, 12 and 18) in love, because of the consciousness of the 

74 J. Souček, 1. list Korintským, Praha 1949, p. 97: “Skutečně křesťanská etika se vždy vyznačuje 
jistou pružností, která má zřetel nejen na různé situace, nýbrž i na různé stupně duchovní 
zralosti.”

75 WA 56: 499.22: Adeo nunc omnes ferme sine Charitate et Inuiti agunt in suis vocationibus.
76 WA 10.I: 671.18-19: “Item, das Evangelium leert, die liebe suche nit yhr eygens, sondern diene 

nur den andern.”  W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther, p. 338: “Nicht: Obwohl ich von 
allen frei bin, habe ich mich allen zum Knecht gemacht, sondern: Weil ich von allen frei bin.”

77 WA 10.III: 11.8-9: “Frey sein aber ist das, welche ich Frey habe und mag es gebraüchen oder 
lassen, also doch, das mein Brüder den nutz und nit ich davon habe.”

78 WA 32: 498.27-499.4.
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weak brother. Even if my own consciousness allows this, through the love I gain 
freedom free of freedom! Czech theologian Josef Souček stated: “the highpoint 
of Christian freedom is to give up this freedom not because being forced to it, 
but out of love.”79

This dialectic very much resembles Luther’s argument in The Freedom of a 
Christian: “A Christian is a perfectly free lord of all, subject to none; a Christian 
is a perfectly dutiful servant of all, subject to all.”80 In other words, there is 
no liberty without service, but no service without liberty, either. Despite this 
Christian freedom, Christian service does not allow one to depart from love. 
Just as faith exercises dominion over love, sets no limits to freedom but enables 
freedom to be truly free from itself. When faith creates unity it will never be 
destroyed by particularities. God’s kingdom rests in “justice”, “peace” and “joy” 
- that is the aim of Jesus’ preaching (R 15, 5-6, Mt 6,33)81. What is “free” shall 
not do harm to another. Theology of love (for neighbour and even the enemy) 
transforms the world into a more human world. But above all, in the sense of 
Paul (1K 10, 33, cf. 1K 9, 20-22), it serves the “salvation of many”.

The Scripture as the pure source of spiritual wisdom helped Luther to develop 
a wide range of ideas regarding spiritual life and teaching. I conclude with his 
words: “May the Lord lead us and keep us in the purity and unity of the faith and 
His word.”82 Luther teaches us to remember the promise of Christ, who pledged 
to be with his flock until the end of the world, since He has all the power (Mt 28, 
19f.), which gives the Church an assurance, that He ”will build His church, and 
the gates of Hades will not prevail against it” (Mt 16, 18). 

79 J. Souček, 1. list Korintským, p. 96. Cf. G. Fee, The First Epistle to the Corinthians, p. 479.
80 LW 31: 333.
81 WA 32: 467.16-32.
82 Anmerkungen D. Martin Luthers zu einigen Kapiteln des Ev. Matthäus, 1538, Introduction. 



42

ZÁKON A MILOST V KANTOVĚ 
FILOSOFII NÁBOŽENSTVÍ 

Olga Navrátilová

Immanuel Kant v dopise Johannu Kasperu Lavaterovi z roku 1775 vysvět-
luje své pochopení podstaty Kristova učení těmito slovy: 

„... že on [Kristus] shrnuje veškeré náboženství do zásady činit ze všech sil to, 
co je správné (Rechtschaffen zu sein), ve víře, tj. nepodmíněné důvěře, že Bůh 
posléze zbývající dobro, které není v naší moci, doplní.“1 

Naším úkolem tak je, abychom se dobra, které udílí Bůh, učinili hodný-
mi.2 Tyto stručné poznámky ke svému pojetí náboženství rozvádí Kant téměř 
o dvacet let později ve svém pozdním spise Náboženství v hranicích pouhého 
rozumu. I zde stanoví jako zásadu, že dobrým se člověk může stát pouze, zvo-
lí-li si sám dobro jako maximu své vůle, přičemž teprve tehdy může doufat 
v Boží pomoc, která mu toto rozhodnutí pomůže uskutečnit.3

Mohlo by se zdát, že toto Kantovo pochopení křesťanství je v přímém rozpo-
ru s luterskou tradicí, z níž on sám vychází a s níž se ve svém díle věnovaném 
filosofii náboženství vyrovnává, a to zejména s jejím důrazem na spasení pouhou 
milostí a ospravedlnění pouhou vírou.4 Není tomu však tak docela. Cílem mého 
příspěvku je ukázat, jakým způsobem Kant v rámci svého filosofického rozvrhu 
– a současně také v jeho mezích – tato tradiční reformační témata přejímá a in-
terpretuje. Jak bude patrné, ani Kant nechápe milost jako pouhý přívažek lidské 
snahy o spasení, ale jako podmínku, za níž jedině má tato snaha smysl.

1  I. Kant, Briefe, Göttingen 1971, s. 64.
2  I. Kant, Briefe, s. 64.
3  I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, Praha 2013, s. 86 (44). V závorkách  

u odkazů na Kantova díla jsou uvedena čísla stran německého standardního vydání Královské 
pruské akademie věd (tzv. Akademie-Ausgabe).

4  Tak kupříkladu v předmluvě k českému vydání spisu Náboženství v hranicích pouhého rozumu 
uvádí Stanislav Sousedík (který Kanta však kritizuje z katolických, nikoli luterských pozic), 
že „blažené věčnosti (odpovídající křesťanské představě spásy) se člověk podle Kanta stává 
hodným pouze svým vlastním mravním úsilím, svými skutky, bez jakéhokoli přispění, tj. 
milosti, ze strany Boží.“ Srov. S. Sousedík, Ke Kantovu spisu „Náboženství v hranicích 
pouhého rozumu“, in: I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, Praha 2013, s. 32.
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KANTOVA ETIKA JAKO VÝCHODISKO  
JEHO FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ

Východiskem veškerých Kantových úvah o náboženství je jeho důraz na svo-
bodu, kterou člověk objevuje tehdy, když sám sebe odhaluje jako rozumnou by-
tost podřízenou mravnímu zákonu. Aby tedy bylo možno pochopit ústřední teze 
Kantovy filosofie náboženství, je nejprve nutno stručně představit některé prvky 
jeho etického učení. Jak známo, Kant v důsledku obhajoby lidské svobody proti 
přírodnímu determinismu zakládá svoji etiku na smýšlení. V řádu přírodní kau-
zality je veškeré jednání mravně indiferentní. Člověk však není podřízen pouze 
tomuto řádu, v němž lze veškeré jednání vysvětlit jako účinek předem daných 
příčin, jež nemá ve své moci, nýbrž má vůči tomuto přírodnímu řádu odstup. 
Tím, že je schopen odlišit to, co je, od toho, co být má, přičemž toto „co být 
má“ jej bezprostředně váže v jeho rozhodování, je z této kauzální řady vyvázán 
a projevuje se jako svobodná bytost, která svému jednání sama uděluje zákony 
odlišné od zákonů přírody. Z toho důvodu nejsou pro posouzení morální kvali-
ty jednání podstatné vnější, empiricky pozorovatelné jevy, které jsou podřízeny 
přírodním zákonitostem (např. pocit uspokojení či blaha), nýbrž pouze vnitřní 
pohnutka.

Touto pohnutkou může být buď úcta k mravnímu zákonu (tedy obecnému 
zákonu nacházenému rozumem, jemuž člověk podřizuje svoji sobeckou libovů-
li), nebo sebeláska (tedy naše smyslově podmíněné blaho povýšené na nejvyšší 
účel, vůči němuž jsou vše ostatní a všichni ostatní pouhým prostředkem). Je-li 
pohnutkou jednání mravní zákon, jedná člověk v souladu se sebou jakožto ro-
zumnou bytostí, tedy autonomně, a je proto svobodný. Naproti tomu sebeláska 
člověka znesvobodňuje, neboť jej jakožto rozumnou bytost proměňuje v otroka 
smyslovosti. Pohnutka, která nejvyšším principem jednání činí mravní zákon, 
je založena v dobrém „smýšlení“ (Gesinnung), naopak pohnutka, jež nad mrav-
ní zákon staví sebelásku, je založena ve smýšlení zlém.5 Vzhledem k tomu, že 
smýšlení je základním nastavením člověka, které určuje mravní charakter veške-
rých dalších dílčích zásad, podle nichž člověk jedná, může být buď pouze dobré, 
nebo pouze zlé.

Tím, že Kant učinil kritériem pro hodnocení mravního charakteru jednání 
smýšlení, odlišil „legalitu“ a „moralitu“ jako dvě roviny posuzování souladu 

5  K rozlišení pohnutek srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, Praha 1996, s. 122 nn. (71 nn.). 
V tomto textu jde Kantovi v první řadě o odlišení dvou možných pohnutek, nikoli ještě  
o protiklad dobrého a zlého smýšlení, v němž jsou pohnutky zakotveny, jakkoli i v Kritice 
praktického rozumu se rozdílu mezi dobrem a zlem spočívajícím v odlišných maximách vůle 
Kant dotýká. Srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 102 n. (60). Předmětem Kantova 
obšírnějšího výkladu se protiklad dobrého a zlého smýšlení stává až ve spise Náboženství 
v hranicích pouhého rozumu. Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 66 n. 
(23 nn.).
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lidského jednání se zákonem. Legální je takové jednání, které na empiricky po-
zorovatelné rovině není v rozporu s mravním zákonem, přičemž pohnutka tako-
vého jednání může být jakákoli (například výhodnost či strach z trestu). Naproti 
tomu morální je takové jednání, v němž je zákon skutečnou pohnutkou vůle 
jednajícího.6

Vzhledem k tomu, že smýšlení nespadá do oblasti empirické, nýbrž do oblasti 
inteligibilní, zůstává skryto jakémukoli pozorování, a to i vlastní introspekci.7 
Můžeme na něj u sebe i u druhých proto pouze usuzovat z jednotlivých empiric-
kých činů jako na jejich apriorní základ. Proto také nemůžeme nikdy s jistotou 
vědět, zda jsme dobří, nebo zlí; takového rozsuzujícího pohledu by byl scho-
pen pouze Bůh.8 Jediné, čeho jsme si bezprostředně vědomi, je zavazující moc 
mravního zákona v podobě kategorického imperativu: víme, co konat máme, 
aniž bychom mohli s jistotou říci, že to také konáme.9 Tato rozdvojenost lidské 
vůle mezi vůli mravní, podřizující se mravnímu zákonu, a empirickou, jež se řídí 
zákony smyslovosti, je východiskem pro Kantovy úvahy o náboženství.10 Má-li 
mít naše jednání smysl, musíme mít naději, že překonání rozporu mezi řádem 
empirickým a řádem inteligibilním – a to jak ve vlastní vůli, tak i ve vnějším 
světě – je možné. Garantem jednoty obou řádů se stává pro Kanta Bůh, k postu-
látu jehož existence nás promýšlení předpokladů mravního jednání v praktické 
filosofii vede. 11

KANTOVA INTEPRETACE NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH DŮRAZŮ  
REFORMAČNÍHO UČENÍ

Rozdvojenost lidské vůle, která vychází z rozlišení vůle mravní a empirické, 
je tématem již v Kantových etických spisech. 12 Ve spise Náboženství v hranicích 
pouhého rozumu se tato rozdvojenost stává skutečnou pavlovskou rozpolcenos-
tí.13 V tomto spise nejde pouze o to, že spolu obě složky vůle nejsou v souladu 
a mohou se k sobě přibližovat pouze v nekonečném postupu, nýbrž Kant v něm 

6  Srov. např. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 122 n. (71 n.).
7  Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 62 (20 n.), s. 92 (51).
8  K představě Boha jako toho, kdo „čistým intelektuálním názorem“ vidí do „srdce“ srov. tamt., 

s. 89 (48) a s. 104 (67).
9  Srov. např. I. Kant, Základy metafyziky mravů, Praha 2014, s. 26 n. (406 n.).

10 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 104 n. (66 n.).
11 Možnost překonání rozporu mezi řádem empirickým a inteligibilním s ohledem na praktický 

rozum Kant činí tématem druhé části Kritiky praktického rozumu věnované dialektice čistého 
praktického rozumu (pojmu nejvyššího dobra a z něj vyplývajících postulátů praktického 
rozumu).

12 Srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 141 nn. (83 n.), s. 209 nn. (122 nn.).
13 Srov. Ř 7, 22 n.
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vůli mravní a vůli empirickou staví proti sobě. Zatímco v Kritice praktického 
rozumu vede Kanta potřeba zajistit soulad mezi řádem inteligibilním a empiric-
kým k postulátu nesmrtelnosti duše a postulátu Boží existence, za nichž jedině 
má lidské mravní úsilí smysl, slouží ve spise o náboženství analýza rozporupl-
nosti obou řádů v lidské vůli jako východisko Kantova učení o spáse. Nesoulad 
ve vůli, který by jinak mohl být chápán jako danost, která vyplývá z toho, že 
člověk je současně bytostí rozumnou i smyslovou, se zde v podobě rozporu vůle 
se sebou samou stává výsledkem volby člověka, tedy zlem. Tímto Kant činí 
východiskem svého filosofického výkladu křesťanství učení o „radikálním zlu“, 
která je jeho interpretací tradiční nauky o dědičném hříchu, již se však snaží 
zbavit její biologizující metaforiky.14

V této nauce o radikálním zlu vychází Kant z přesvědčení o úzkém provázání 
zla, vůle a svobody. Zlo je mravní kategorie a jako takové musí být pochopeno 
jako výsledek svobodné volby člověka, nikoli jako projev jeho přírodně dané 
podmíněnosti. Původ zla je tak třeba klást do lidské vůle, jinak by za něj člověk 
nemohl být činěn odpovědným, čímž by byla současně popřena jeho svoboda. 
Podstata zla spočívá v převrácení maxim, tedy zásad, podle nichž člověk řídí své 
jednání: namísto mravního zákona se nejvyšším účelem lidského jednání stává 
sebeláska, sobectví povýšené na nejvyšší zákon. Takového kroku je – na rozdíl 
od zvířete, které je plně určeno zákony přírody – schopen pouze člověk, který je 
nadán rozumem, tedy schopností odstupu od svého bezprostředního okolí spoje-
nou se schopností uchopovat v obecných vztazích. V důsledku toho může učinit 
sám ze sebe jakožto partikulárního jednotlivce nejvyšší účel veškerého svého 
jednání, a tím zaměnit dobro za zlo: dobré není to, co je obecné, a tak se vztahuje 
na všechny, nýbrž výlučně to, co jemu přináší prospěch. Zlo je projevem lidské 
svobody a současně její perverzí: člověka znevolňuje, neboť jej nutí podřizovat 
se jeho smyslově určeným žádostem namísto rozumu.

Rozhoduje-li o mravní povaze lidských činů smýšlení, musí zlé smýšlení 
předcházet jednotlivým zlým činům, které jsou projevem převrácených zásad 
jednání, jimiž se člověk při svém rozhodování řídí. Toto zlé smýšlení jakožto 
„subjektivní základ přijetí zlých maxim“15 nazývá Kant „náchylností ke zlému“ 
(Hang zum Bösen).16 Na tuto náchylnost ke zlému musíme nahlížet tak, že je jí 
zatížen celý lidský rod, a tím i každý jednotlivec zvlášť. Bez tohoto předpokladu 
by totiž nemohly být jednotlivé zlé činy, jichž se určitý člověk dopouští, pocho-
pitelné – náchylnost ke zlu je tedy apriorní podmínkou jejich možnosti, již sice 
smyslově nezakoušíme, ale na niž musíme rozumem usuzovat.17 Ačkoli je tato 

14 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 81 (40).
15 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 63 (21).
16 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 70 (28).
17 To tedy znamená, že jednal-li by pouze jediný člověk zle, je nutno náchylnost ke zlému 

jakožto apriorní předpokládat u všech, neboť v jeho činu se ukázalo, co musí být jako možnost 
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náchylnost vlastní každému člověku, nelze ji chápat jako něco, co by vycházelo 
z jeho fyzické či biologické podmíněnosti, neboť tím by zlo ztrácelo svůj mrav-
ní charakter, nýbrž musí na ni být nahlíženo jako na „čin“ člověka. Vzhledem 
k tomu, že tento „čin“ musí současně předcházet všechny empiricky určitelné 
činy, totiž činy zasazené do prostoru a času, mluví o něm Kant jako o činu „in-
teligibilním“.18 Na rovině empirického vědomí tedy nejsme nikdy schopni určit 
„okamžik“ našeho rozhodnutí se pro zlo, na toto „rozhodnutí“ můžeme vždy jen 
usuzovat pomocí rozumu. Z toho důvodu sami sebe nacházíme vždy již jako ty, 
kdo jsou zatíženi náchylností ke zlému a jejichž smýšlení je zlé.

Stav, v němž se tedy podle Kanta každý člověk v čase nalézá nejprve, je tento 
stav zlého smýšlení, hříchu. V něm ještě neví nic o své svobodě a není scho-
pen rozlišovat pohnutky svých činů. Nemůže proto ani postřehnout rozdíl mezi  
legální a morální rovinou svého jednání a domnívá se, že stačí, pokud je se záko-
nem v souladu vnější, empirická stránka jeho činů. Takto pochopený zákon při-
spívá k sebeklamu člověka.19 Člověk se cítí být „ospravedlněn před zákonem“,20 
přitom ale propadá falešné jistotě a zůstává v zajetí svého zlého smýšlení. Pokud 
jsou jeho činy v souladu se zákonem, jsou takovými pouze „náhodou“, byť se 
navenek zdají být dobré. 21 Zlé smýšlení pervertuje i vztah člověka k Bohu. Bůh 
je chápán jako ten, kdo má člověku zajistit jeho vlastní prospěch. Tento význam 
mají i náboženské úkony, pokud jsou chápány jako skutky zbožnosti snažící se 
zajistit Boží přízeň. Pokud bychom užili známého pojmu Dietricha Bonhoeffe-
ra, mohli bychom milost, již podle Kanta člověk v tomto převráceném vztahu 
od Boha očekává, nazvat „lacinou milostí“,22 neboť je to milost, která není s to 
člověka osvobodit. Veškeré náboženství zaměřené na vnější skutky namísto na 
změnu smýšlení (jež Kant označuje příležitostně jako „víru“),23 je „pověrou“. 

přítomno u každého člověka (přičemž tuto možnost je nutno chápat jako důsledek činu). Takto 
v Adamovi skutečně všichni zhřešili, jakkoli je třeba současně vycházet z předpokladu, že 
každý tak činí sám za sebe. Ke Kantovu výkladu biblického mýtu o prvotním hříchu srov.  
I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 82 nn. (40 nn.).

18 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 73 (31).
19 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 79 (38).
20 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 79, srov. Ř 3, 20.
21 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 72 (30 n.), s. 78 n. (37). Takto je zlem 

zatíženo nejen jednání, v němž se člověk podrobuje zákonu pouze tehdy, když je to pro něj 
výhodné či když je k tomu donucen trestem, ale také činy, které jsou vedeny zdánlivě dobrým 
úmyslem, např. soucitem či dojetím, neboť i v tomto případě není pohnutkou jednání úcta 
k mravnímu zákonu, nýbrž city, jež mají svůj původ ve smyslovosti, a jež jsou tedy projevem 
sebelásky. Právě v tomto ohledu se schopnost člověka klamat sebe samého ohledně svých 
pohnutek projevuje nejvýrazněji.

22 Srov. D. Bonhoeffer, Následování, Praha 2013, s. 27-29.
23 Pojem „víra“ Kant používá v různých souvislostech různě. Smýšlení označuje tímto slovem 

v kontextu rozlišení legálního a morálního jednání v citátu z Ř 14, 23: „Cokoli není z víry, 
je hřích.“ Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 72 (30). V obdobném 
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Jak je patrné, Kant zde vědomě pracuje s motivem provázanosti zákona a hříchu, 
stejně jako navazuje na reformační kritiku skutků zbožnosti, pokud nejsou pro-
jevem skutečného pokání.

Vůči tomuto stavu, v němž se člověk cítí být „ospravedlněn před zákonem“, 
přitom ale zůstává v zajetí zlého smýšlení a klame sám sebe, staví Kant do proti-
kladu stav proměny smýšlení, 24 jímž člověk shledává sám sebe jako „ospravedl-
něného“ z milosti.25 Ke změně smýšlení dochází tehdy, když člověk odhalí svoji 
svobodu, čímž současně rozpoznává také své dosavadní zlé smýšlení. Obojí jde 
ruku v ruce: poznává-li člověk sám sebe jako svobodného, přebírá zároveň od-
povědnost za zlo, které v sobě nachází a jež sám působí; objevuje-li člověk sám 
sebe jako zatíženého zlem, uvědomuje si zároveň sebe jako svobodného, neboť 
jen tak se na sebe může dívat jako na viníka a nikoli pouze jako na oběť vnějších 
poměrů. Zákon vnější, jemuž bylo snadné vyhovět, jenž však člověka znevolňo-
val, se tímto proměňuje v zákon vnitřní, který na člověka klade bezpodmínečný 
nárok, ale současně jej osvobozuje.

Teprve při tomto obratu k dobrému smýšlení člověk proto poznává rozdvoje-
nost své vlastní vůle, o níž byla řeč již výše a jež spočívá v rozporu mezi obecnou 
mravní vůlí a sobeckou vůlí empirickou. Odhalení tohoto rozporu však nemusí 
vést člověka k zoufalství, neboť tím, že poznává svobodu jako svoje pravé určení, 
může oprávněně doufat, že vynaloží-li na překonání rozporu všechny své síly, ne-
bude jeho úsilí marné. 26 Jeho rozumově odůvodněná víra jej tak vede k tomu, aby 
na sebe v této naději nahlížel jako na ospravedlněného, a to nikoli na základě svých 
vlastních zásluh, které v té chvíli nemá a ani nemůže mít, nýbrž díky Boží milosti.27

Této naděje je třeba proto, že stejně jako není náchylnost ke zlému empiricky 
zakusitelná, nýbrž je na ni třeba pouze rozumem usuzovat, není empiricky za-
kusitelná ani tato „revoluce ve smýšlení“.28 I ji je tedy, jakkoli paradoxně to zní, 
nutno chápat jako odehrávající se na rovině inteligibilní. Na rovině empirické se 
tato „revoluce“, jež je „totalitou smýšlení“ otevřenou pouze Božímu pohledu, 
projevuje jako pozvolná „reformace“ smýšlení, jež je touto „totalitou“ rozvinu-

významu rozlišuje Kant mezi vírou „bohoslužebného náboženství“ (der Glaube einer 
gottesdienstlichen Religion), která se soustředí na kultické úkony a jejíž motivací je strach 
či naděje na odměnu, a „spásnou vírou“ (der seligmachende Glaube) či „morální vírou“ 
(der moralische Glaube), která je založena v morálním smýšlení a která jedině činí člověka 
způsobilým pro věčnou blaženost. Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu,  
s. 148 (115).

24 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 87 n. (46 nn.).
25 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 113 n. (75 n.).
26 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 91 n. (50 n.).
27 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu. Milost zde Kant definuje jako 

„rozhodnutí nadřízeného, který uděluje nějaké dobro, pro něž podřízený nemá nic jiného než 
(mrální) schopnost přijetí“.

28 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 104 n. (66 n.), s. 114 (77).
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tou v čase a přístupnou pohledu lidskému. 29 Z pohledu Božího je rozpor v lidské 
vůli již překonán, z pohledu našeho musí být tento rozpor teprve překonáván 
neustálým přibližováním se „ideálu“ jednotné, dokonale mravné vůle, v níž se 
naše smyslové pohnutky bez odporu podřizují mravnímu zákonu.30 V tomto roz-
lišení tedy i u Kanta nacházíme ohlas Lutherova chápání ospravedlněného člo-
věka, který je simul iustus et peccator. Člověk může doufat, že je v Božích očích 
ospravedlněn a že toto ospravedlnění předchází veškeré jeho činy, i když sám 
sebe poznává jako toho, kdo je zatížen zlem. Právě tato naděje – jež však nesmí 
být zaměňována s jistotou31 – jej uschopňuje k tomu, aby se zlem bojoval. Takto 
tedy ospravedlnění předchází empirické činy, ale zároveň se změna smýšlení, jíž 
člověk tento nový pohled na sebe přijímá, musí v těchto činech projevovat. Tento 
vzájemný vztah lidských skutků a víry v ospravedlnění založené v Boží milosti 
je možné vyjádřit výzvou autora Listu Filipským, již Kant také cituje:32 „S bázní 
a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.“33 Pochopení této úzké provázanosti 
mezi Boží milostí a lidskými činy odlišuje podle Kanta pravé náboženství od 
náboženství falešného. Zatímco správně pochopená Boží milost obnovuje svo-
bodu člověka tím, že probouzí jeho vlastní síly a zmocňuje ho k činu, falešně 
pochopená milost vede k pasivitě, a tím i k nesvobodě.

Když na závěr tohoto oddílu srovnáme náchylnost ke zlu jakožto apriorní 
rozhodnutí pro zlo a revoluci ve smýšlení jakožto apriorní obrat k dobru, lze 
mezi oběma spatřovat jak korespondenci, tak také určitou disproporci. Obojí 
přenáší Kant do oblasti inteligibilní, která umožňuje uchopit jednotlivé lidské 
činy jako mravně významné. Zatímco však náchylnost ke zlu Kant označuje 
jakožto „čin“ lidské svobody, pro obnovení svobody prostřednictvím revoluce 
ve smýšlení stačí „připravenost k přijetí“ (Empfänglichkeit) Boží milosti,34 tedy 
schopnost podívat se na sebe Božím ospravedlňujícím pohledem. Svoboda, již 
člověk v tomto pohledu poznává jako svoje určení, totiž není až výsledkem lid-
ského činu, nýbrž je tím, co každému činu nutně předchází jako jeho podmínka, 
jakkoli se v každém činu teprve osvědčuje.35

29 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 104 n. (66 n.).
30 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 98 nn. (60 nn.). V Kritice praktic-

kého rozumu Kant uvádí, že v tomto ideálu dokonale mravní vůle ztrácí mravní zákon svoji 
imperativnost, která je důsledkem rozdvojení vůle: mravní zákon nemá již povahu nátlaku, ale 
je vykonáván s radostí. Srov. I. Kant, Kritika praktického rozumu, s. 142 (83).

31 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 105 (68), 113 (76). Jistota namísto naděje 
by totiž podle Kanta ohrozila mravní úsilí člověka.

32 Srov. I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 105 (68).
33 Fp 2, 12.
34 I. Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, s. 113 (76).
35 V této podvojnosti lze spatřovat kruh, v němž ale spočívá zvláštní povaha svobody: musíme 

ji přepokládat před každým činem jako jeho podmínku a současně se teprve v činu svoboda 
stává skutečnou.
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PARADOXNÍ CHARAKTER ZLA I NÁVRATU K DOBRU  
A KANTOVA OPCE PRO SVOBODU

Právě představený Kantův pokus o výklad některých ústředních tezí křesťan-
ského učení v podobě, jak je formulovala reformační (zejména luterská) tradice, 
není prost paradoxů. Těch si je Kant sám zpravidla dobře vědom. Spojení pů-
vodu zla s lidskou vůlí má za následek, že člověk je činěn odpovědným za roz-
hodnutí, které je „inteligibilní“ a předchází všechny jeho vědomé činy. Obdobný 
charakter má i návrat člověka k dobru. Rozlišení roviny empirické a inteligibilní 
ve vztahu k lidskému jednání sice slouží Kantovi k tomu, aby člověka vyvázal 
z přírodního determinismu a pojal ho jako svobodnou bytost, ale současně s se-
bou přináší problémy. Kantova teze, že sféra inteligibility není našemu pohledu 
přístupná, přestože právě v ní spočívá podstata lidské osobnosti, by ještě moh-
la být obhajitelná, neboť odpovídá zkušenosti, že člověk sám sebe nemá plně 
ve svých rukou. Obtížnější je však již pochopit, že právě v této sféře dochází 
k zásadnímu nasměrování člověka buď ke zlému, nebo k dobrému. Lze se ptát, 
zda je apriorní inteligibilní rovinu vůbec možno pojímat jako oblast jakékoli 
změny, když ta je svázána s časem, který náleží do roviny empirické. Jak v této 
souvislosti rozumět změně, již přináší rozhodnutí pro zlo, stejně jako revoluce 
ve smýšlení? Budeme-li ji chápat jako změnu zdánlivou, může se stát, že dospě-
jeme k určité formě predestinace, jež by naprosto popřela Kantova východiska i 
jeho závěry. Půjde-li o změnu skutečnou, jak mohla být výsledkem rozhodnutí, 
které se vůbec neodehrává na rovině vědomí?

Kant by ovšem takové úvahy odmítnul jako snahu o proniknutí do oblasti, 
jež je lidskému rozumu uzavřena, a právě z toho důvodu tato snaha ústí do apo-
rií. Původ zla, stejně jako původ lidské svobody zůstávají neprozkoumatelné. 
Význam náboženství není teoretický, ale praktický. Nedává nám odpovědi na 
otázky po tom, jak se věci mají, nýbrž dává nám naději, že naše touha po dobru 
a spravedlnosti, které Kant vidí jako neoddělitelně spjaté s lidskou svobodou, 
neústí do prázdna a naše úsilí o jejich dosažení má smysl. Úlohou náboženství je 
tak v první řadě být výzvou k jednání. Doufat ve své ospravedlnění může každý, 
kdo se rozhodne vydat se cestou poslušnosti mravnímu zákonu, jakkoli obtížná 
může být.

V otázce po původu zla, které se teoretickému pohledu ukazuje jako paradox-
ní, neboť člověku vždy již předchází a současně skrze člověka přichází do světa, 
se proto Kant rozhoduje pro možnost chápat ho jako výsledek lidské volby (což 
není rozhodnutí samozřejmé36). Jen tak je totiž podle Kanta možno přistupovat 

36 K různým konceptům zla srov. P. Ricœur, Filosofie vůle II. Konečnost a provinilost, Praha 2011 
(známé také pod názvem Symbolika zla). Ricœur v této knize ukazuje, jak se v pochopení zla, 
které bylo tematizováno primárně v náboženských symbolech a mýtech, postupně přesouval 
důraz od zla pojatého jakožto objektivní danost (vina jakožto poskvrna) ke zlu chápanému 
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ke zlu jako k něčemu, čemu se člověk nemusí pasivně poddávat, ale čemu se 
může jako svobodný postavit. Tomu odpovídá i Kantovo pojetí milosti a návratu 
k dobru. Je-li člověk učiněn odpovědným za zlo, nemůže být ani při obnovování 
dobra pasivní. Poznává-li sám sebe jako svobodného tím, že pochopí sebe jako 
viníka, nemůže být pro Kanta jeho svoboda obnovena jinak než tak, že o ni člo-
věk aktivně usiluje a ve svém životě ji uplatňuje. V tom spočívá smysl Kantova 
pochopení pravého náboženství jako náboženství mravního.

jako důsledek rozhodnutí člověka (vina jakožto provinilost). Otázce zla se Ricœur věnuje dále 
v článku Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (I), in: P. Ricœur, Le conflit 
des interprétations: Essais d’herméneutique, Paris 1969, kde rozlišuje zlo tragické (objektivní 
stránka zla) a etické (subjektivní stránka zla), a přednášce Le mal: Un défi à la philosophie et 
à la théologie, Genève 1996.
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KDY VZNIKLA LIBERÁLNÍ TEOLOGIE?
(Lessingova obrana tradice)

Jan Kranát

Ano, litera, řekl Lessing, je poslední 
rouškou křesťanství a teprve až tato 
rouška bude odstraněna, vystoupí duch.

Heinrich Heine1

Takzvaná liberální teologie, za jejíhož duchovního otce bývá z řady dobrých 
důvodů považován Friedrich Schleiermacher, je širší a významnější fenomén, 
který nelze omezit jen na „liberální“ 19. století. Poněkud schématické je pak vů-
bec rozlišování teologických proudů na „pravověrné“ a „liberální“, zvláště když 
se nikdo z oněch „liberálních“ teologů sám takto neoznačil. Obvykle se má za 
to, že „liberálové“ pod náporem racionalismu a historické kritiky uvolnili svůj 
vztah k Písmu – přesněji řečeno: k jeho více či méně doslovnému pojetí – jako 
principu teologie, a tuto ztracenou bezprostřednost se pokoušejí nahradit bezpro-
středností náboženské zkušenosti, která se může s otřesenou křesťanskou tradicí 
pojit i jen volně nebo vůbec. Přitom se však trochu zapomíná, že každá tradice 
musí být nějak žita a tedy zakoušena, aby mohla být osvojena a dále předávána, 
a že stejně tak každá směrodatná zkušenost potřebuje výraz a určitou fixaci, aby 
se nerozplynula v prchavém toku počitků a mohla být sdílena. Oddělovat od sebe 
tradici a zkušenost, literu a ducha, dost dobře nejde. Chceme-li příliš zdůraznit 
jedno, přijdeme zpravidla o druhé a tím nakonec o obojí.

V tomto příspěvku se pokusíme ukázat, (1) že „liberální“ přístup k tradici 
nemusí zcela uvolnit všechna tradiční pouta, ale že naopak tradici potřebuje, 
aby dosáhl nové bezprostřednosti či nové jistoty víry, samozřejmě v jiném než 
tradičním smyslu; a (2) že „liberální“ přístup tak může znamenat i vážně míněný 
pokus o obranu tradice – oproti pouhé pietní konzervaci – a tedy i „pravověří“, 
které by jen bylo této nově zhodnocené tradice „právo“, bylo jí přiměřené. Že se 

1  K lepšímu porozumění třeba uvést kontext: „Zde je však [Lessing] také nejsilněji tísněn 
černým houfem a v této tísni jednou zvolal: ,Ty, Luthere! ... Tys nás vysvobodil od jha tradice: 
kdo nás však vysvobodí od ještě nesnesitelnějšího jha litery! Kdo nám konečně přinese 
křesťanství, jakému bys nyní učil ty, jakému by učil sám Kristus!‘ Ano, litera, řekl Lessing, 
je poslední rouškou křesťanství a teprve až tato rouška bude odstraněna, vystoupí duch.“  
H. Heine, K dějinám náboženství a filosofie v Německu, in: H. Heine, O Německu, Praha 1951, 
s. 117-118. Lessingův citát z odpovědi pastoru Goezemu R 8, 161 [R = Gesammelte Werke, hg. 
von Paul Rilla].
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přitom nejednou dostane do sporů, v nichž musí svůj náhled osvědčovat, patří 
k podstatě věci.

Jako zcela klíčovou postavu tohoto duchovního zápasu – přinejmenším pro 
luterské prostředí – chceme představit Gottholda Ephraima Lessinga (1729–
1781).2 Tento dramatik, všestranný intelektuál a ironický glosátor své doby byl 
totiž i teologickým „amatérem“ v pravém smyslu toho slova.3 Teologii sice ni-
kdy řádně nedostudoval, ale nabyl v ní postupně takové erudice, že mohl směle 
vstoupit do několika známých sporů s teology, z nichž zřejmě nejzávažnější byl 
nakonec tzv. spor o Fragmenty. Tyto Fragmenty wolfenbüttelského anonyma, 
jejichž vydání se Lessing ochotně ujal, zásadně zpochybnily tradiční křesťan-
skou interpretaci Starého zákona, jakož i církevní učení o Ježíši jako vykupiteli. 
Pouze na základě kritického čtení biblických textů se pokusily oddělit Ježíšův 
příběh, plně srozumitelný v historických souvislostech pozdního židovství, od 
křesťanského učení o Kristu. Zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a druhý příchod 
byly vykládány jako pozdní dodatek apoštolů a rané církve, zcela vzdálený pů-
vodním záměrům Ježíšovým.4 Lessing byl sice k Fragmentům zdrženlivý, od 
jejich zveřejnění si ovšem sliboval vyjasnění důležitých otázek, jež tehdy dělily 
ortodoxní teology od osvícenců. Proto se také sám pokusil přesněji formulovat 
své stanovisko v několika spisech, které představují vrchol jeho díla věnované-
ho teologickým otázkám. Ze sporu se superintendentem Schumannem vzešly 
spisy O důkazu Duchem a mocí a Testament apoštola Jana (1777), z odpovědi 
superintendentu Reßovi známé jako Duplika, vzešel zejména proslulý fragment 
O pravdě (1778) a konečně ze sporu s hamburským kazatelem Goezem pak celá 

2  Lessingovy hlavní spisy k teologickým otázkám vyšly nedávno ve dvou českých překladech: 
G. E. Lessing, Tři filosofická pojednání, přel. R. J. Weiniger, Praha 2014; G. E. Lessing, 
Křesťanství rozumu a jiné eseje, přel. R. J. Weiniger – J. Kranát, Praha 2016.

3  „Jsem milovník teologie, nikoli teolog. Nemusel jsem přísahat na žádný hotový systém. Nic mě 
nezavazuje mluvit jinou řečí než svou. Lituji všechny čestné muže, kteří nemají to štěstí, že by 
mohli toto o sobě říci.“ G. E. Lessing, R 8,167 [Axiomata, an Pastor Goeze, Vorrede].

4  „Spor o Fragmenty“ (Fragmentenstreit) se rozpoutal poté, co Lessing postupně v letech 1774–
1778 uveřejnil sedm Fragmentů nejmenovaného (Fragmente des Unbenannten). Jednalo se o 
anonymní výňatky z většího díla Apologie čili Obrana pro rozumné ctitele Boží, jež sepsal 
ve čtyřicátých letech 18. stol. Herrmann Samuel Reimarus (1694–1768), učitel orientálních 
jazyků na gymnáziu v Hamburku. Shrnul v ní výsledky svého asi dvacetiletého bádání o 
historické spolehlivosti biblických textů. Kromě jasně vyjádřené skepse k biblické tradici 
zastává též radikálně deistickou pozici plně na způsob svých anglických a francouzských 
vzorů. Zejména poslední fragment O záměru Ježíšovu a jeho učedníků (Von dem Zwecke 
Jesu und seiner Jünger) zpochybnil oporu christologických dogmat v evangeliích. Ježíšovým 
záměrem měla být obnova pozemského království v Izraeli a teprve učedníci jeho nezdar a 
smrt vyložili v apokalyptickém smyslu jako počátek čekání na „druhý příchod“. Rozsáhlý 
rukopis Apologie čítající asi 2000 stran nebyl zřejmě plánován k širší publikaci, ale jen k četbě 
v úzkém kruhu přátel. K němu po krátký čas za svého hamburského pobytu (1767–1770) patřil 
i Lessing, jemuž byl po Reimarově smrti rukopis rodinou předán. Od jeho krajních stanovisek 
se Lessing upřímně distancoval v Námitkách vydavatelových (Gegensätze des Herausgebers).
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řada spisů, z nichž nejznámější jsou zřejmě Podobenství, Axiomata a Anti-Goeze 
(1778). Když úřady v Braunschweigu učinily těmto sporům přítrž, vtělil Lessing 
konečně své názory do Moudrého Nathana (1779) a Výchovy lidského rodu 
(1780). Klíčovými myšlenkami těchto jeho spisů se budeme v dalším výkladu 
zabývat.

1. POJEM LIBERÁLNÍ TEOLOGIE: PROŽITEK A VÝKLAD

V poslední době to byl právě známý „liberální“ teolog Jörg Lauster, kdo výraz 
„liberální teologie“ označil za „přiznání k pluralitě náboženských perspektiv“ a 
přisoudil je již souboru spisů Nového zákona, Origenovi, Petrarcovi a Mikuláši 
Kusánskému.5 Za klíčový přitom považuje náboženský prožitek (Erlebnis), zá-
klad náboženské zkušenosti, bez níž by náboženský život brzy vyprchal a obrátil 
se v prázdnou formu. Odpor, který odkaz k náboženské zkušenosti v některých 
teologických kruzích občas vyvolává, pochází často ze špatného pochopení poj-
mu prožitek. Jakýkoli prožitek sice zakládá individuální perspektivu, málokdy 
je však ryzí receptivitou zcela pasivního subjektu. Každá zkušenost je vždy již 
utvářena obecnými formami, které mají sice vůči individuu apriorní povahu, ale 
většinou jsou sdíleny s daným společenstvím, k němuž zakoušející subjekt nále-
ží. Náboženský prožitek není teprve druhotně artikulován v nějakém výrazu, ať 
už je jím modlitba, bohoslužba nebo posvátný text, ale tento výraz se zpravidla 
na utváření prožitku vždy již podílí.6 Třebaže je tato zkušenost podstatně utváře-
na výrazovými prostředky tradice – tzn. bez nich by se sotva byla udála – nelze 

5  J. Lauster, Liberale Theologie: Eine Ermunterung, in: Neue Zeitschrift für Systematische 
Theologie und Religionsphilosophie, 49 (3), s. 291-307. „Má teze zní: to, co dnes obecně 
rozumíme liberální teologií, je specifickým projevem určitého přístupu k náboženství, 
jenž v 19. století došel zvláště výrazného rozkvětu. V tom, na co činí důraz, nelze však 
tento přístup k náboženství omezit pouze na onu historickou epochu, ale táhne se celými 
dějinami křesťanství. Rád bych obšírněji, než je to nyní možné, představil například vývoj 
novozákonního kánonu jako výraz liberální teologie, jelikož se v něm vyznává pluralita 
náboženských perspektiv. ... Označit Origena, Petrarcu a Mikuláše Kusánského za liberální 
teology je v užším terminologickém smyslu docela odvážné, nemáme-li to rovnou nazvat 
troufalostí. Co chci však říci, je pouze toto: V křesťanství se projevují myšlenkové postupy, jež 
jsou co do své argumentační struktury podobné tomu, co dnes nazýváme liberální teologií. Je 
třeba jim rozumět jako výrazu náboženského liberalismu, jenž vychází ze samotné podstaty 
náboženství.“ J. Lauster, Liberale Theologie: Eine Ermunterung, s. 293-294.

6  „Nabízí se tuto vnitřní souvislost prožitku a výkladu [Erlebnis und Deutung] začlenit do 
širšího konceptu náboženské zkušenosti. ... Výklady nevycházejí teprve druhotně ze zážitků, 
ale prefigurují a konstituují již sám zážitek tím, že skýtají řadu hodnotících kategorií, jež 
řečově přivedou zážitek k uvědomění. ... Čím více náboženských výkladových vzorů může 
individuum použít, tím hlouběji a diferencovaněji může svůj vždy vlastní zážitek vykládat.“  
J. Lauster, Liberale Theologie: Eine Ermunterung, s. 296-297.
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ji jednoduše na tyto prostředky redukovat. Řečeno ještě jinak: náboženské vý-
razové prostředky jsou vůči oné původní zkušenosti relativní a mohou se v čase 
měnit.7 Právě tato relativní volnost vůči tradici je podle Laustera základním 
příznakem liberálního přístupu. Na obvyklou námitku, že pak oním výrazovým 
prostředkem může být v zásadě cokoli a tak můžeme přijít o poslední spolehli-
vé měřítko pravé zkušenosti, lze odpovědět, že tradice nejen vykládá prožitek, 
ale i prožitek tradici. Pravý prožitek není jen pasivní recepce, ale i porozumivé 
osvojení. Sám Lutherův reformační obrat by bez takového prožitku („Turmer-
lebnis“) byl sotva pochopitelný a máme za to, že nové pochopení Písma a tradice 
v moderním protestantismu otevřel podobným porozumivým osvojením právě 
Lessing.

O Lessingův původní „prožitek“ se nejednou sváděl boj. Už mezi svými 
současníky vyvolal Lessing paradoxní zdání, že se buď zcela přiklonil k „orto-
doxním omezencům“8 nebo se naopak zcela odklonil od „ortodoxních pojmů“ 
a stal se spinozistou, tedy faktickým ateistou.9 Jak vidno, Lessing nebyl jedo-
duchým autorem ani pro „očité“ svědky. Proto nás nemůže překvapit, že Karl 
Barth, jenž ve svých bonnských přednáškách (1933) věnoval Lessingovi tolik 
pozornosti, chce nakonec vysvětlit pozoruhodnou koncepci Nathana a Výchovy 
z jakési náboženské empirie („cítění“, „zakoušení“, „srdce“) a jejich autorovi 
vytýká, že historické pravdy křesťanství potřebuje „zakoušet“ a tak je dokazovat 
jako „nutné pravdy rozumu“.10 Tím pro něj Lessing zůstává pouhým racionalis-
tou, „odvážným, vyspělým, ale nakonec přece jen typickým neologem [tj. stej-
ným kritikem křesťanství jako Reimarus]“.11 My však Lessinga považujeme za 
přemožitele neologického racionalismu. Mezi zkušenostními „důkazy“ a oněmi 

7  „Všechny výrazové formy náboženství nestačí na to, co je zakládá. ... Liberální teologie 
zastává spíše názor – a to je zvláštní pointa – , že k relativizaci jakýchkoli výrazových forem 
dochází ze setkání s absolutním základem náboženství samého, sebeodlišení [tj. sebe jako 
prožívajícího od výrazové formy tohoto prožitku] je tedy rezultátem vnitřního prožitku 
Absolutna.“ J. Lauster, Liberale Theologie: Eine Ermunterung Theologie, s. 298.

8  Tak berlínský osvícenec Friedrich Nicolai: „... ortodoxní omezené hlavy mají ... přece ještě 
dosti síly, ale pokud se na jejich straně bije ještě jedna filosofická a důvtipná hlava, a to taková 
hlava jako Lessing, pak přímo triumfují.“ Cit. dle B. Meyer, Lessing als Leibnizinterpret: Ein 
Beitrag zur Geschichte der Leibnizinterpretation im 18. Jahrhundert, Erlangen 1967, s. 134.

9  Tak filosof Friedrich Heinrich Jacobi: „Lessing byl spinozovcem. ... Lessing: Ortodoxní 
pojmy božstva už pro mě nejsou; ty jsou pro mě nestravitelné. HEN KAI PAN!“ F. H. Jacobi, 
O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi, Praha 1997, s. 58 a 65.

10 „Viděli jsme, jak na důležitých místech [Lessing] používá výrazů ,cítit‘, ,zakoušet‘, ,srdce‘, 
anebo ,blahodárný účinek elektrického šoku‘. To právě rozumí ,důkazem Ducha a moci‘. 
Takto, nikoli jako historická pravda, nýbrž jako zkušenost nabývá historicita křesťanství 
pro křesťanství průkaznosti, takto se skrze dějinnou pravdu dospívá k důkazu nutné pravdy 
rozumové.“ K. Barth, Protestantská theologie v XIX. století, Svazek I. – Prehistorie, přel.  
B. Vik, Praha, 1986, s. 249.

11 K. Barth, Protestantská theologie v XIX. století, s. 234.
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„pravdami rozumu“, ať už se jimi myslí cokoli, je totiž přece jen ještě velký 
rozdíl. Rozpoznat v „náhodných“ pravdách dějin působení nutně jednajícího 
rozumu je vlastně hegelovská figura, vůči níž je koncepce Výchovy přece jen 
dosti skromná a tradiční: z náhodných pravd dějin nelze žádnou nutnou pravdu 
vyvodit, lze se jen spokojit s pravdami hypotetickými a ty prakticky zkoušet 
v běžném životě. Barth nám neopomene zdůraznit, že „dějiny nejsou zjeve-
ním“ a že zjevení není nějakou „realizací možností, které jsou lidstvu vlastní“,12 
ale Lessing vlastně nic takového neříká. „Výchova“ je metafora pro utváření  
zvnějšku, nikoli jen lidskými silami, vychovatel je Bůh a nakonec jde o „vý-
chovu“, nikoli o „výuku“. V dějinách, vlivem pozitivních náboženství se člověk 
může „pouze“ stát lepším, poznat pravdu lze v pravém smyslu slova až na konci 
dějin, pokud se jí staneme hodni.

Helmut Thielicke, zakladatel moderního lessingovského bádání, si ve své 
dnes již klasické monografii povšiml, že všechny Lessingovy zmínky o „cítění“ 
a „zakoušení“, které zmiňuje i Barth, jsou vlastně výrazy pro náš sice bezpro-
střední, ale nutně dočasný vztah k pravdě v průběhu dosud neskončených dějin.13 
Ačkoli se tedy jedná o subjektivní prožitky, jde nakonec především o nabytí 
bezprostřední jistoty, o získání vhledu (Einsicht) do tradice prostředkované dě-
jinami, tedy o proniknutí do ducha Písma navzdory ne vždy spolehlivé liteře. 
V tomto vhledu Thielicke spatřuje úsilí o uchopení vnitřní, dosud ne zcela zjevné 
racionality tradice racionálními prostředky, byť intuitivními a hypotetickými, jež 
zkusmo nazývá intellectus rationalis.14 Ducha se totiž může zmocnit jen duch:

„Duch [u Lessinga i osvícenců] neznamená Ducha svatého, ale ani prostě nous. 
Tento duch je duchem pochopitelného [Geist der Einsichtigen], je ,smyslem’ 
věci, je tím, na co se můžeme ptát a co se pak v jeho odpovědi dává jako evi-

12 „Protestantský princip Písma popírá tezi, že by dějiny byly zjevením, Lessing však, když radí 
luterské církvi, to tvrdí. Zjevení podle Lessinga znamená: sukcesivní či souběžná realizace 
možností, které jsou lidstvu v dějinách vlastní a které v něm jsou.“ K. Barth, Protestantská 
theologie v XIX. století, s. 257.

13 „Navzdory našim poukazům na cítění a zakoušení ochrnutého [jenž zakouší blahodárný 
účinek elektrického šoku] stojí nakonec v popředí Lessingova myšlení intelektuální uchopení 
pravdy. ... Nesmíme totiž zapomínat, že cítění a zakoušení pravdy je pro Lessinga signaturou 
bezprostředního vztahu k pravdě, jenž se odehrává v průběhu dosud neskončených dějin  
a v této lhůtě již ze sebe vydal onu bezprostřednost. Pravá a skutečná bezprostřednost, jež se 
projeví teprve eschatologicky na konci dějin, je jediná adekvátně racionální forma dosažení 
pravdy.“ H. Thielicke, Offenbarung, Vernunft und Existenz: Studien zur Religionsphilosophie 
Lessings, Gütersloh 1957 (1. Aufl. 1936), s. 152, pozn. 2.

14 „Kdybychom Lessingovu klíčovou myšlenku přeložili do latiny – z heuristických důvodů to 
často lze teologii doporučit – mohli bychom to formulovat takto: intellectus et sensus scripturae 
sacrae non possunt cognosci sine intellectu rationali. Pro člověka doby osvícenství vládne 
totiž korespondence mezi racionalitou předmětu a racionalitou poznávací struktury. Tato 
prestabilizovaná harmonie umožňuje vůbec poznání.“ H. Thielicke, Offenbarung, Vernunft 
und Existenz: Studien zur Religionsphilosophie Lessings, s. 152.
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dentní. Litera je oproti tomu tím, v čem je duch nyní zachycen, co se však může 
podle svých zákonitostí kodrcat dál i pokud se duch vzdálí nebo nikdy nebyl 
přítomen.“15

Vztah ducha a litery, prožitku a výkladu, je sice u Lessinga velmi uvolněn, 
není však zcela rozvázán. Máme za to, Lessing nahlédl jejich vzájemnou pod-
míněnost, a tak se vymanil z nástrah jednostranného racionalismu osvícenství. 

2. JE LESSING „LIBERÁLNÍ“ TEOLOG?

Náš přístup k „liberální“ teologii je přece jen zdrženlivější než Lausterův: 
první výslovnou zmínku o „liberální“ teologii nacházíme teprve u hallského te-
ologa, hlavního představitele tzv. neologie, Johanna Salomo Semlera (Institutio 
ad doctrinam christianam liberaliter discendam, 1774).16 Vyučovat teologii „li-
berálněji“ ve smyslu „svobodněji“ a „velkoryseji“ znamenalo především obran-
nou taktiku před náporem tehdy už mnohem radikálnějšího deismu,17 pro nějž 
tradiční církevní učení ztratilo jakýkoli rozumný význam. Semler a jeho názo-
roví souputníci se tak pokoušeli dogmata hájit jako „rozumná“, zbavit je „ma-
gického“ významu a dát jim jejich vlastní „morální“ smysl.18 Co se nedalo takto 
vyložit a nedávalo dobrý „morální“ smysl, mělo být vyloženo pouze historicky, 
tedy jako projev smýšlení minulých dob. Na historicko-kritické námitky, s nimiž 
přišli už deisté a nyní znovu Fragmenty, se mělo odpovědět rovněž historic-
ko-kritickými argumenty, radikalita námitek vůči spolehlivosti a přesvědčivosti 
církevní tradice tak měla být oslabena jejich vlastními prostředky. Osvícenská 
neologie tím získala poměrně účinnou apologetickou metodu, již biblicky argu-
mentující teologie užívá namnoze dodnes.

Lessing byl ovšem přesvědčen o principiální nedostatečnosti této kritiky: 
historické námitky Fragmentů vůči textu Bible byly pro něj přesvědčivější než 
jeho jakkoli důmyslná obrana. Proto se rozhodl obětovat nespolehlivou „lite-
ru“ Písma a na ní složitě konstruovanou dogmatiku ve prospěch „ducha“ (tj. 

15 H. Thielicke, Offenbarung, Vernunft und Existenz: Studien zur Religionsphilosophie Lessings, 
s. 149.

16 Něm. Versuch einer freieren theologischen Lehrart (1777), Emanuel Hirsch podotýká, že ve 
slově liberalis u Semlera zaznívá i význam „velkorysý“ (weitherzig). Viz E. Hirsch, Geschichte 
der neuern evangelischen Theologie, Bd. IV, Gütersloh 1952, s. 52.

17 Např. J. Toland, Christianity not Mysterious (1696), M. Tindal, Christianity as Old as the 
Creation (1730).

18 „Slovo ,morální‘ má u Semlera stejně jako u jeho současníků většinou jiný smysl než dnes. 
Stojí totiž v protikladu ke slovu ,fysický‘. ... Zvláštností magicko-sakramentálního vztahu 
k Bohu je snaha podmínit jej nejen morálně, ale též fysicky. Chceme-li zohlednit protiklad 
fysického či magického, pak by se ,morální‘ mělo nejlépe přeložit jako ,duchovně-personální‘.“ 
E. Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie, s. 55, pozn. 1.
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vlastního smyslu) křesťanského učení, na nějž je vposledku všechna historická 
kritika krátká. Hlavním adresátem jeho výhrad nebyla tedy už tradiční ortodoxie, 
třebaže s jejími představiteli vedl řadu sporů, ale právě ona „slátanina břídilů  
a polofilosofů“,19 která chce křesťanskou víru podepřít racionalistickými a histo-
rickými důkazy.20

Hlavním problémem tohoto sporu se měl stát onen „ohavný, široký příkop“, 
jak Lessing nazval nemožnost propojit historicky dochovanou křesťanskou  
tradici (Písmo, popř. církevní učení) a vlastní nahlédnutí její pravdivosti či  
závaznosti pro mě samého.21 Toto vlastní nahlédnutí nám jen vzdáleně může  
připomenout úsilí o evidenci karteziánského cogito. Spíše tu však jde o stálé do-
tazování na pravdu tradice, již by si měl poznávající „subjekt“ aktivně, porozu-
mivě osvojovat a nikoli jen pasivně přijímat. Pravda tradice se nedává se stejnou 
evidencí jako obsahy vědomí nebo pravdy matematiky, ale vždy jen v historic-
kém zprostředkování, pro něž je vždy třeba stanovit přijatelný smysl a ten pak 
vlastní zkušeností ověřovat. Problém tu tedy není na straně „objektu“, ve větší 
či menší spolehlivosti historických zpráv, nýbrž na straně „subjektu“ tázajícího 
se po pravdě a „přijatelnosti“ cizích zkušeností. Tyto zprostředkované „pravdy“ 
by se proto měly stát pravdami našeho života. Takto je zřejmě třeba rozumět 
známému „důkazu Duchem a mocí“:

„Pokud ovšem jsou [zprávy o zázracích a proroctvích, tj. Písmo] jen takto [histo-
ricky] spolehlivé, proč je zvykem dělat z nich najednou pravdy naprosto spoleh-
livé? – A čím? – Tím, že se na nich staví mnoho úplně jiných věcí, než se může 
stavět na pravdách historicky prokázaných. Jestliže žádnou historickou pravdu 
nelze prokázat, nelze tedy nic dokázat ani prostřednictvím historických pravd. 
To znamená: nahodilé historické pravdy se nikdy nemohou stát důkazem nutných 
pravd rozumu.“22 

Pravdy rozumu tu samozřejmě už nejsou nadčasovými, matematickými vérités 
de raison, jakými byly ještě u Leibnize, ale právě pravdami osvojovanými vlast-

19 „Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen ist das Religionssystem, welches man itzt 
an die Stelle des alten setzen will.“ Lessing, dopis bratrovi z 2. února 1774; cit. dle E. Hirsch, 
Geschichte der neuern evangelischen Theologie, s. 138.

20 „Vlastním tajným nepřítelem [Lessingovi] přitom nebyla ortodoxie. Jistěže tam, kde ji 
vyzdvihoval a hájil, pracoval na tom, aby ji ve vší úctě zlikvidoval. Navzdory její uzavřenosti  
a sveřepému hájení ztracených pozic ji přece jen považuje za hodnu jisté úcty. Ačkoli překonaná 
a zdravý rozum odpuzující, jako hrobnice posledních zbytků křesťanské víry plní nakonec 
užitečnou dějinnou funkci. Pravou nenávist vzbuzuje v Lessingovi neologie, která by ráda 
navzájem sjednotila křesťanství a rozum, podle Lessingova mínění ke škodě obou.“ E. Hirsch, 
Geschichte der neuern evangelischen Theologie, s. 138.

21 G. E. Lessing, O důkazu Duchem a mocí, in: G. E. Lessing, Křesťanství rozumu a jiné eseje, 
Praha 2006, s. 154. 

22 G. E. Lessing, O důkazu Duchem a mocí, s. 152-153.
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ním porozumivým nahlédnutím smyslu (ducha) Písma v podmínkách vlastního 
života. Nejsme sice očitými svědky nějakých zázraků doby Kristovy, ani svědky 
„naplněných proroctví“, kteří snad ještě žili v době Origenově,23 máme tu však 
„plody oněch zázraků a vyplněných proroctví“, tj. učení Evangelia:

„[Zprávy o zázracích] mne nemohou a nesmí ani v nejmenším zavazovat k víře v 
další Kristovo učení. – Co mne tedy zavazuje? – Nic než toto učení samo, jež bylo 
ovšem před osmnácti stoletími tak nové, tak cizí celému okruhu tehdy poznaných 
pravd, tak neztělesnitelné, že nebylo třeba ničeho menšího než zázraků, aby si ho 
dav povšiml.“24

Kristovo učení má svou zvláštní přesvědčivost, neodvoditelnou od dějin-
ných svědectví, jejichž prostřednictvím se k nám dostává. Vypovídá se totiž 
„nejjasnějšími a nejzřetelnějšími slovy“, tzn. ještě jasněji a zřetelněji – je-li 
to vůbec možné – než evidence moderní filosofie. Tak o něm alespoň Lessing 
mluví v poněkud tajemném fragmentu Náboženství Kristovo.25 Není to však 
přesvědčivost, jež by se dávala sama sebou a nevyžadovala od nás jisté úsilí. 
Abychom vystihli smysl tohoto učení, musíme proniknout za církevní tradici, 
která je „nejistá a mnohoznačná“,26 musíme takříkajíc „pustit zdravý lidský 
rozum po stopě“:

„Chytil ji, sleduje ji. A to, co na této stopě tu i onde uloví, jsou plody oněch zá-
zraků a vyplněných proroctví. Tyto plody přede mnou zvolna dozrávaly a já bych 
se jimi snad neměl nasytit? A to jen proto, že jsem onu starou zbožnou báji ... ani 
nepopřel, ani nezpochybnil, ale jen odkázal, kam patří? – Co je mi po tom, zda je 
ta báje mylná či pravdivá, plody jsou znamenité.“27

Pravdivost tradice se prokazuje svými plody. Ty jsou snad dnes oním „důka-
zem Duchem a mocí“ či spíše tím, co nám zbylo, když „Duch a moc“ přestali 
dokazovat pravdivost učení. Náš vztah k tradici, tedy k historickému křesťanství 
a liteře Písma, je tak poněkud ambivalentní: jinak než skrze ně se o Ježíšově 
učení nedozvíme, toto učení s nimi však nemůžeme ztotožňovat. 

23 „To byl ještě případ Origenův. ... Neboť v jeho době ještě, moc konat podivuhodné věci dosud 
neopustila ty‘, kdo žijí podle Kristových příkazů. A když měl Origenés ony nezpochybnitelné 
příklady, musel nutně, nechtěl-li popírat své vlastní smysly, onen důkaz Duchem a mocí 
uznávat.“  G. E. Lessing, O důkazu Duchem a mocí, s. 151.

24 G. E. Lessing, O důkazu Duchem a mocí, s. 155.
25 „§ 6 Přinejmenším je očividné, že ... náboženství Kristovo, je v evangeliích obsaženo zcela 

jinak než náboženství křesťanské. – § 7 Náboženství Kristovo je v nich obsaženo nanejvýš 
jasnými a zřetelnými slovy [mit den klarsten und deutlichsten Worten].“ G. E. Lessing, 
Náboženství Kristovo, in: G. E. Lessing, Křesťanství rozumu a jiné eseje, Praha 2006, s. 185.

26 G. E. Lessing, Náboženství Kristovo, § 8, s. 185, „ungewiß und vieldeutig“.
27 G. E. Lessing, O důkazu Duchem a mocí, s. 155.
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To samozřejmě není nic zvláště nového ani překvapivého, vždyť ani Luthe-
rův požadavek sola scriptura – máme-li Lessinga měřit nejpřísnějšími měřítky 
– neznamená plné ztotožnění Písma a Božího slova, ale spíše zvláštní jasnost 
Písma, díky níž se může stát „vykladačem sebe sama“.28 Lessing snad nechce 
opustit protestantský princip Písma, jak konstatuje Barth29 (něco jiného je, že jej 
nakonec opustí, přinejmenší v jeho tradiční podobě), ale spíše hledá způsoby jak 
v náhle znejasnělém Písmu znovu nalézt ona „nejjasnější a nejzřetelnější slova“, 
na nichž by bylo možno „postavit nějaké závažné, trvalé rozhodnutí, jehož selhá-
ní už nelze ničím nahradit“.30 Onou jasností nejasného Písma je Kristovo učení, 
ne ovšem jak zůstalo zachyceno v historických svědectvích, nýbrž v plodech, 
které přináší.

Abychom pochopili, co jsou ony plody, jež vystopoval „zdravý lidský ro-
zum“, musíme vzít konečně vážně relativní nejistotu vší tradice, tedy celého 
zjeveného náboženství, kromě kterého ovšem jiné nemáme. Tuto nejistotu vy-
jadřuje Moudrý Nathan ve známém podobenství o prstenu: onen děděný prsten 
se také prokazuje zvláštní mocí, „že vlastníka si Bůh i lidé oblíbí“. Nikoli pr-
vorozenství, nikoli původnost a jiné historické důvody, nýbrž láska, již je jeho 
majitel schopen v druhých vzbuzovat, je bezpečným znamením pravosti prstenu. 
Nejsme si však jisti, zda nyní neobíhají pouze padělky, rozumějme: zjevená ná-
boženství dneška se spolehlivě neprokazují touto zázračnou „mocí drahokamu“. 
A tehdy soudce, který má rozsoudit při o pravost prstenu, pronese onu známou 
pochybovačnou řeč:

... Každý sám sebe jen 
nejvíce miluje? – Pak všichni tři
jste podvedení podvodníci! Tak.
A prsteny jsou všechny nepravé.
Ten pravý prsten patrně se ztratil.
Váš otec, aby ztrátu nahradil
a skryl, dal za jeden tři zhotovit.31

28 WA 7: 97.23: Ipsa [scriptura] per sese certissima, facillima, apertissima, sui ipsius interpres, 
omnium omnia probans, iudicans et illuminans. [Písmo (je) samo o sobě nejspolehlivější, 
nejprostší, nejpřístupnější, (je) vykladačem sebe sama, který všechno zkouší, posuzuje a 
osvěcuje.]

29 Viz pozn. 12.
30 G. E. Lessing, O důkazu Duchem a mocí, s. 153: „Všichni věříme, že žil jakýsi Alexandr, 

který v krátké době dobyl téměř celou Asii. Ale kdo by se odvážil na této víře postavit nějaké 
závažné, trvalé rozhodnutí, jehož selhání už nelze ničím nahradit? Kdo by se chtěl kvůli této 
víře navždy zříci všech poznatků, jež by s ní byly v rozporu? Já opravdu ne.“

31 G. E. Lessing, Moudrý Nathan, přel. Eduard Petiška, in: G. E. Lessing, Hry, básně, bajky, 
epigramy, Praha 1954, s. 410.



60

Ať už je opravdu pravý prsten ztracen nebo jen nejsme schopni rozlišit, který 
ze tří je ten pravý, ocitáme se ve složité situaci. Na jiném místě to Lessing vyjád-
řil ještě nesmlouvavěji: „Všechna pozitivní a zjevená náboženství jsou tedy stej-
ně pravdivá i stejně falešná.“ Nejlepším zjeveným náboženství je samozřejmě 
to, které obsahuje nejméně konvenčních dodatků k náboženství přirozenému.32 
To ovšem tvrdí mladý Lessing, tehdy ještě doufající v přirozené náboženství. 
Lessing Moudrého Nathana však dobře ví, že pouhou racionální kritikou, pou-
hým očištěním od konvenčních dodatků se nelze pravého učení dobrat:

Vždyť mají všechna [náboženství] základ v dějinách.
Ať v písemném či ústním podání!
A dějiny můžeme přijímat jen s vírou? – Ne? – A o které
víře snad máme nejmíň pochybností?
O víře svých? Těch, jejichž krví jsme?
...
Jak mohu méně věřit otcům svým
nežli ty tvým [Saladin]? Anebo naopak. –
Mohu tě žádat, abys potrestal
své předky za lež, jenom abys nebyl
v rozporu s mými?33

První závěr, který můžeme z Lessingových pozdních spisů učinit, je tedy 
poněkud překvapivé doporučení setrvat u víry otců. Není to samozřejmě něja-
ký velkolepý Lessingův návrat k historickému křesťanství, ten už ostatně nastal 
nepozorovaně v jeho odstupu vůči Fragmentům. Spíše se jedná o projev stále 
zdrženlivého stanoviska vůči tradici, o jejíž pravdivosti se nemůžeme přesvěd-
čit, kterou však potřebujeme, abychom se vůbec mohli tázat po pravdě. Pokud 
nemůžeme volit mezi lepšími a horšími tradicemi, jelikož každá má svou vlastní 
opravněnost, svou „vnitřní pravdu“,34 máme setrvat u víry otců, jelikož má pro 
nás nejpádnější důkaz – lásku.35

Druhý závěr je výzva nespokojit se s „vírou otců“ v podobě, v jaké k nám 
došla. Hlásit se k nějaké tradici znamená též závazek si ji osvojovat a její „vnitřní 
pravdu“ uvádět v život:

32 G. E. Lessing, O vzniku zjeveného náboženství, in: G. E. Lessing, Křesťanství rozumu a jiné 
eseje, Praha 2006, s. 78.

33 G. E. Lessing, Moudrý Nathan, s. 409.
34 G. E. Lessing, O vzniku zjeveného náboženství, s. 78: „Nutnost pozitivního náboženství ... 

nazývám jeho vnitřní pravdou, a tato jeho vnitřní pravda je u jednoho náboženství stejně velká 
jako u druhého.“

35 G. E. Lessing, Moudrý Nathan, s. 409:  „[Víra otců] Těch, kteří od dětství nás zahrnují/
důkazy lásky? Kteří nikdy přec/nás neoklamali, leč jenom tam,/kde klamán být nám bylo 
prospěšnější.“
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Ať o závod se snaží každý z vás,
aby v svém prstenu sám objevil 
moc drahokamu! Pomozte té síle
mírností a svou snášenlivostí
a nejvroucnější oddaností Bohu!36

Láska je bezpochyby onou „vnitřní pravdou“ a obsahem učení, které zdravý 
lidský rozum vystopuje v náboženských tradicích. Je zajímavé, že Lessing nijak 
zvlášť nezdůrazňuje Ježíše jako hlavního učitele této pravdy a když ji už chce 
odkázat k nějakému historickému prameni, zvolí apokryfní Testament apoštola 
Jana, podle nějž nazval poněkud bizarní dialog navazující bezprostředně na spis 
O důkazu Duchem a mocí. Nelze se ubránit dojmu, že stálé opakování výzvy 
„Dítky, milujte se navzájem!“, jež udivovalo už Janovy současníky, bylo do 
značné míry důsledkem Janova pokročilého stáří. Ani zde nemáme co do čině-
ní s nějakou nutnou pravdou rozumu nebo „mocí“, jíž by se měla prokazovat 
pravda nějakého učení. Lessing vyzývá k lásce a snášenlivosti jako svého druhu 
provizornímu opatření, dokud se pravdy dějin nestanou obecně srozumitelnými 
pravdami rozumu.

Třetí závěr navazuje volně na předchozí dva: onen porozumivý vhled, kte-
rý Thielicke připisuje Lessingově výkladu tradice, není a nemůže nyní ani být  
ničím jiným než předběžným hypotetickým závěrem, který má teprve prově-
řit život a zejména stále zkoušení ve sporech, jichž se Lessing s takovou vášní 
účastnil. Spíše než kartezián či dokonce spinozista je Lessing sokratovský vy-
zývatel k rozhovoru. Proto vydává Fragmenty, proto se účastní sporů o ně, pro-
to zastává záměrně vyhrocená a někdy vzájemně protikladná stanoviska podle 
toho, s kým právě hovoří, a proto je tak obtížné rozhodnout, zda opravdu setrval 
u „víry otců“ nebo se v závěru života stal spinozistou.37 

Ona Lessingova myšlenka, v níž se nanejvýš jasně projevuje jeho „liberální“ 
přístup, je slavný fragment O pravdě, který končí slovy:

Kdyby měl Bůh ve své pravici veškerou pravdu a v levici jedinou, stále živou 
touhu po pravdě, třebaže s dodatkem, že se budu stále a navěky mýlit, a řekl mi: 
„Vyber si!“ – klesl bych pokorně do jeho levice a řekl: „Dej, otče! Čistá pravda je 
přece jen pro tebe samého!“38

Třebaže tento známý výrok působí poněkud kvietisticky a byl tak nejednou 
vykládán, měli bychom si dobře všimnout, co je pro Lessinga lidskou variantou 
pravdy Boží: stále živá touha po pravdě (der immer rege Trieb nach Wahrheit). 
Pravda dostupná člověku je totiž nikdy nekončící proces poznávání, věčně ohro-
žený omylem a přesto schopný naplnit lidský život smyslem. Tím se liší od 

36 G. E. Lessing, Moudrý Nathan, s. 411.
37 Viz pozn. 8 a 9.
38 G. E. Lessing, O pravdě, in: G. E. Lessing, Křesťanství rozumu a jiné eseje, Praha 2006, s. 149.
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Boží pravdy, která by byla člověku pouze darována zvenčí, bez možnosti ověřit  
a osvojit si ji vlastním „nahlédnutím“. Řečeno jinak: Lessing nezačíná své tá-
zání nějakou daností (objektem), třeba Písmem svatým, protože si je vědom její 
hluboké historické a tedy i lidské podmíněnosti, ale začíná základní podmínkou 
vší danosti a všeho osvojení: přijetím (subjektem). Nezajímá ho nějaká fides 
historica, nýbrž co daná pravda znamená pro me.
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ŠPECIFIKÁ VÝCHODOSÝRSKEJ TEOLÓGIE 
V HYMNOLOGICKEJ ZBIERKE WARDĀ (13. STOR.)

Maroš Nicák

1. ÚVOD KU KNIHE WARDĀ

Východosýrska liturgická kniha Wardā (sýr. ruža) z 13. stor. reprezentuje 
jedno z najrozsiahlejších a pre Asýrsku apoštolskú cirkev Východu1 aj jedno 
z najdôležitejších hymnologických diel epochy tzv. „sýrskej renesancie“2, kto-

1  K rozkvetu cirkvi, por. W. Klein, Das nestorianische Christentum an den Handelswegen durch 
Kyrgyzstan bis zum 14. Jh., Turnhout 2000, s. 56. K misionárskej činnosti, por. W. Hage, 
Das orientalische Christentum, Stuttgart 2007, s. 141. K významu misionárov pre cirkev, por. 
N. N. Seleznyov, The Church of the East & Its Theology: History of Studies, in: Orientalia 
Christiana Periodica, 74, 2008, s. 116. K vzťahu k mongolskému panovníkovi v Mezopotámii, 
por. G. Fedalto, Le chiese dʼOriente: Da Giustiniano alla caduta di Constantinopoli, 1, Milano 
2010, s. 236. Por. W. Baum – D. W. Winkler (eds.), Die Apostolische Kirche des Ostens, 
Geschichte der sogenannten Nestorianer, Einführungen in das orientalische Christentum, 
Klagenfurt 2000, s. 78. Por. M. Tamcke, Coexistence and Discussion Between Nestorian 
Christians and Shamanistic Mongolians – A Model with Future?, in: The Harp, A Review of 
Syriac and Oriental Studies, 10 (1–2), 1997, s. 27. K prvému mongolskému východosýrskemu 
patriarchovi Yahḇallāhā III. (nar. 1244/45, pat. 1281–1317), por. A. Toepel, Die nestorianische 
Kirche und Rom im 13. Jahrhundert, in: H. Kaufhold Oriens Christianus, Hefte für die Kunde 
des christlichen Orients, Im Auftrag der Görres-Geselschaft, 92, Wiesbaden 2008, s. 70.  
K vzťahu cirkvi k osobe Nestória, por. M. Tamcke, Giwargis Wardas ̒ Onita über die Katholikoi 
des Ostens, in: The Encounter of Eastern Christianity with Early Islam, Leiden/Boston 2006, 
s. 148.

2  K zhodnoteniu stavu výskumu „sýrskej renesancie“, por. H. Takahashi, A Mimro on Maphrian 
Gregory Barṣawmo Ṣafī Bar ʿEbroyo by Dioscorus Gabriel of Barṭelli, Bishop of Gozarto 
d-Qardu, in: H. G. B. Teule – C. F. Tauwinkl (eds.), The Syriac Renaissance, Eastern Christian 
Studies, 9, Leuven/Paris/Walpole 2010, s. 151. Por. H. Takahashi, Reception of Islamic 
Theology among Syriac Christians in the Thirteenth Century: The Use of Fakhr al-Dīn al-
Rāzī in Barhebraeusʼ Candelabrum of the Sanctuary, in: Intellectual History of the Islamicate 
World, 2, 2014, s. 365. Por. H. G. B. Teule, The Syriac Renaissance, in: H. G. B. Teule –  
C. F. Tauwinkl (eds.), The Syriac Renaissance, Eastern Christian Studies, 9, Leuven/Paris/
Walpole 2010, s. 2, 29 a 30. K zavedeniu pojmu „renesancia“ do syrológie Baumstarkom, por.  
A. Baumstark, Besprechungen, in: Oriens Christianus, Römische Halbjahrhefte für die Kunde 
des christlichen Orients, 4, 1904, s. 204. Ku kritike pojmu „renesancia“, por. J. P. Joosse, 
Expounding on a Theme: Structure and Sources of Bar Hebraeus ʻPractical Philosophyʼ in 
The Cream of Wisdom, in: H. G. B. Teule – C. F. Tauwinkl (eds.), The Syriac Renaissance, 
Eastern Christian Studies, 9, Leuven/Paris/Walpole 2010, s. 140. Por. A. Mengozzi, La Verità 
visibile nella natura e nella scrittura: Sul baco da seta di Khamis bar Qardaḥe (fine del XIII 
secolo), in: Kervan–Rivista internazionale di studi afroasiatici, 13/14, 2011, s. 49 a 55. Por.  
D. Weltecke, A Renaissance in Historiography? Patriarch Michael, The Anonymous Chronicle ad a. 
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rej definitívny koniec by mohol byť spájaný s vpádmi Tamerlána (1336–1405).3 
Zbierka Wardā pozostáva z viac ako 150 ʿōnyāṯā (žáner liturgických básní, sg. 
ʿōnīṯā)4, ktorých obsahovú pestrosť naznačuje ich využitie počas nedeľnej litur-
gie, ako aj v rámci pohyblivých a nepohyblivých sviatkov celého cirkevného 
roka, čo má prirodzene vplyv na teologický obsah, poetickú výstavbu ʿōnyāṯā 
a ich klimax.5 Týmto sa knihe Wardā prepožičiava cirkevná autorita, preto teo-
lógia obsiahnutá v poetickej forme nemá byť súčasťou problematiky teologickej 
dišputy a ako predmet viery nemá byť relativizovaná. Liturgické texty ovplý-
vajú vďaka ich ustálenosti a využiteľnosti v cirkevných kruhoch bezpochyby 
širšou sférou vplyvu v porovnaní s dogmatickými traktátmi určenými len pre 
úzky okruh teológov. Kniha Wardā je určená širokému spektru sociálnych kru-
hov východosýrskych veriacich, keďže okrem liturgického rítu je určená aj na 
didaktické účely cirkevného vyučovania.6

Už storočia trvajúci nábožensko-didaktický7 a poeticko-teologický8 význam 
knihy Wardā tkvie najmä v recepcii sýrskej cirkevnej tradície, v kontextualizo-

1234, and Bar ʿEbrōyō, in: H. G. B. Teule – C. F. Tauwinkl (eds.), The Syriac Renaissance, Eastern 
Christian Studies, 9, Leuven/Paris/Walpole 2010, s. 109. Por. B. S, Haar Romeny, The Contribution 
of Biblical Interpretation to the Syriac Renaissance, in: H. G. B. Teule – C. F. Tauwinkl (eds.), The 
Syriac Renaissance, Eastern Christian Studies, 9, Leuven/Paris/Walpole 2010, s. 205.

3  K datovaniu „sýrskej renesancie“, por. H. G. B. Teule, La renaissance syriaque (1026–1318), 
Irénikon, 75, 2002, s. 174-194. Por. A. D. Pritula, Бар ‛Эбрōйō (Григорий, сын Арона)  
и Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē: из Ниневии в Фарс, in: S. Tokhtasev (ed.), Comentationes Iranicae, 
Vladimiro f. Aaron Livschits nonagenario donum natalicium, St. Petersburg 2013, s. 303. Por. 
A. D. Pritula, Die Hymnensammlung Wardā und die Homilien Narsais: Wege der syrischen 
Dichtung im 13. Jahrhundert, in: M. Tamcke (ed.), Orientalische Christen und Europa, 
Kulturbegegnung zwischen Interferenz, Partizipation und Antizipation, Wiesbaden 2012, s. 160.

4  K počtu, por. A. Mengozzi, Gewargis Warda, in: S. P. Brock et al. (eds.), The Gorgias 
Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Piscataway 2011, s. 176. K žánru, por.  
A. Mengozzi,ʿ Onithā, in: S. P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the 
Syriac Heritage, Piscataway 2011, s. 318.

5  Por. A. D. Pritula, The Wardā Hymnological Collection, in: Scrinium, Journal of Patrology, 
Critical Hagiography and Ecclesiastical History, 9, 2013, s. 311. K liturgickému využitiu, por. 
G. P. Badger, Nestorians and their Rituals: With the narrative of a mission to Mesopotamia 
and Coordistan in 1842–1844, and to the late visit to those countries in 1850; also, researches 
into the present condition of the Syrian Jacobites, Papal Syrians, and Chaldeans, and an 
inquiry into the religious tenets of the Yezeedees, 2, London 1852, s. 25.

6  Por. M. Tamcke, How Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks, in: A. Laato 
(ed.), Rewritten Bible Reconsidered: Studies in Rewritten Bible, 1, Turku 2008, s. 259.

7  K účelom poézie východosýrskeho dogmatika Aʿḇdīšōʿa, por. P. P. Zingerle, Über das syrische 
Buch des Paradieses von Ebedjesu, Metropolit von Nisibis, in: Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft, 29, 1875, s. 533.

8 K Aʿḇdīšōʿvi, ktorý v poézii využíva sýrsky jazyk aj za účelom preukázania konkurencie-  
schopnosti voči arabskej poézii, por. P. P. Zingerle, Über das syrische Buch des Paradieses von 
Ebedjesu, s. 497-498. Tureckí básnici z rovnakých dôvodov písali radšej perzsky ako turecky, 
por. M. T. Houtsma, Ein alttürkisches Gedicht, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
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vaní života martýrov a svätých z čias prenasledovania kresťanov počas Sasánov-
skej ríše (3.–7. stor.)9, v symbolickom znázornení ťažko vysloviteľnej prežitej 
skúsenosti marginalizovaného kresťanstva v majoritnom sunitskom10 prostredí, 
v náboženskom hodnotení dejinných udalostí počas mongolských invázií na 
území Abbásovského kalifátu (8.–13. stor.)11 a spirituálnej reflexii prírodných 
katastrof (13. stor.).12  

2. GĪWARGĪS WARDĀ

Autorstvo knihy Wardā pripisuje východosýrska tradícia rovnomennému 
básnikovi Gīwargīsovi Wardā, ktorý údajne žil v meste Arbela13, medzi riekami 
Veľký a Malý Zāb v oblasti Adiabene14, v severnej časti Mezopotámie (dnešný 

Gesellschaft, 43, 1889, s. 73. K prevzatiu perzského jazyka tureckými autormi, por. J. Németh, 
Die türkisch-mongolische Hypothese, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, 66, 1912, s. 559-560 a 568.

9  K židovskému centru v oblasti dnešného Iraku počas Sasánovskej ríše, por. J. P. M. van der 
Ploeg, The Old Eucharistic Liturgy of the ʻChurch of the East ,̓ in: The Harp, A Review of 
Syriac, Oriental and Ecumenical Studies, 3 (1-2), 1990, s. 93. K spojitosti mesta Ktesifón a 
Bagdadu, por. G. Krämer, Geschichte des Islam, München 2005, s. 70. K riešeniu problematiky 
konverzie, por. M. G. Morony, Iraq after the Muslim Conquest, Piscataway 2005, s. 298-300. 
K cirkevnému centru počas Sasánovcov, por. J. H. Kramers, Kirkūk, in: H. A. R. Gibb – J. H. 
Kramers (eds.), Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden 1953, s. 144-145. K náboženskému 
rozkvetu Sasánovcov, por. M. Eliade – I. P.Culianu (eds.), Handbuch der Religionen, Berlin  
2010, s. 176 a 174.

10 V tomto období bol región dnešného Iraku a Iránu podľa Bausaniho prevažne sunitský, por. 
A. Bausani, Religion under the Mongols, in: J. A. Boyle (ed.), The Cambridge History of Iran: 
The Saljuq and Mongol Periods, 5, Cambridge 1968, s. 538.

11 K Bagdadu ako centru politickej a náboženskej moci sunitského islamu, por. G. Krämer, 
Geschichte des Islam, s. 70. K upadajúcemu kalifátu, por. V. O. Egger, A History of the Muslim 
World to 1405: The Making of a Civilization, Pearson 2004, s. 254. 

12 K vplyvu na ľudovú religiozitu v 13. stor., por. R. Kaschewsky, Die Religion der Mongolen, in: 
M. Weiers (ed.), Die Mongolen: Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur, Darmstadt 1986, s. 117. 

13 K archeologickým poznatkom o mešite a citadele, por. K. Nováček, Arbíl – konstanty 
a proměnné ve vývoji mezopotamského městského centra, in: Orientalia Antiqua Nova, 7, 
2007, s. 141 a 143. K Maulid al-Nabī v oblasti severnej Mezopotámie, por. M. Melčák, Oslavy 
narozenin Proroka Muhammada v sunnitském islámu – mawlid an-nabí v Arbílu 13. století, 
in: Nový Orient, 68 (4), 2013, s. 15-19. K zničeniu chrámu Ištar v 13. stor., por. E. B. Soane, 
To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, Narrative of a Journey from Constantinople 
through Kurdistan to Baghdad, 1907–1909 with historical and ethnographical notices of the 
various Kurdish tribes and of the Chaldaeans of Kurdistan, and an Index, 2. vyd., St. Helier/
Amsterdam 1979, s. 108 a 113.

14 K oblasti medzi riekami Veľký a Malý Zāb, por. A. Harrak, Adiabene, in: S. P. Brock et al. 
(eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Piscataway 2011, s. 10-11.  
K mestu Arbela ako metropole oblasti Adiabene, por. G. Gharib et al., Testi mariani del primo 
millennio: Padri e altri autori orientali, 4, Roma 1991, s. 370. K cirkevnej provincii Adiabene 
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severný Irak). Vedeckým argumentom odolávajúce biografické údaje o Gīwargī-
sovi podľa súčasného stavu výskumu nie sú k dispozícii. Cirkevná tradícia vy-
konštruovala historickú osobu na základe tradovaných ʿōnyāṯā z čias obliehania 
a zničenia Bagdadu (1258). V prípade, že by mohlo ísť o reálnu osobu, čo súčas-
ný výskum rezolútne spochybňuje, Gīwargīs by bol podľa tradičného datovania 
jeho života svedkom opakovaného plienenia Arbely v rokoch 1235/36, 1237, 
1238, 1239 a 1258.15 Domnienku, že emocionálne zobrazenie katastrofických 
udalostí v ʿōnyāṯā je absolútnou zárukou autorovho vlastného priameho svedec-
tva, vylučuje skutočnosť, že emocionalita sa v poézii nevytráca ani v prípade 
väčšieho časového odstupu básnika od dejinnej udalosti. Intenzita emocionality 
v poézii môže byť vyššia práve v snahe upútať pozornosť poslucháča a zvýšiť 
kredibilitu „svedectva“.16

V každom prípade idea o reálnej postave predstavuje hypotézu, keďže tra-
dičné datovanie životnej osy Gīwargīsa nie je zlučiteľné s ʿōnyāṯā knihy Wardā, 
ktoré boli napísané značne skôr alebo sú datované výrazne neskôr.17 Navyše meno 
Gīwargīs Wardā sa nenachádza ani v katalógu autorov z roku 1315/16 posledné-
ho významného východosýrskeho dogmatika „sýrskej renesancie“ ʿ Aḇdīšōʿa bar 
Brīḵā (†1318).18 Tradičné pripísanie autorstva jednému autorovi, v tomto prípade 

(Ḥeḏajjaḇ), por. C. Detlef – G. Müller (eds.), Geschichte der orientalischen Nationalkirchen: 
Die Kirche in ihrer Geschichte, Ein Handbuch, 1, Göttingen 1981, s. 295. Ku kurdským 
bojovníkom v danej oblasti, por. E. A. W. Budge, The Monks of Ḳûblâi Khân: Emperor of 
China or, The History of the life and travels of Rabban Ṣâwmâ, envoy and plenipotentiary of 
the Mongol khâns to the kings of Europe, and Markôs who as Mâr Yahbh-Allâhâ III became 
Patriarch of the Nestorian Church in Asia, London 1928, s. 82. K zoroastrizmu v tomto 
geografickom prostredí, por. M. G. Morony, Iraq after the Muslim Conquest, s. 280, 283 a 417.

15 K plieneniu počas 13. stor., por. H. Gilli-Elewy, Bagdad nach dem Sturz des Kalifats: 
Die Geschichte einer Provinz unter ilḫânischer Herrschaft (656–735/1258–1335), Berlin 
2000, s. 18 a 27. K plieneniu v roku 1258, por. E. A. W. Budge, The Chronography of 
Gregory Abûʼl-Faraj, the Son of Aaron, the Hebrew Physician, Commonly Known as 
Bar Hebraeus, Being the First Part of His Political History of the World, London 1932, 
s. 402, 404 a 431. Mesto bolo napadnuté aj v rokoch 1310, 1317 a okolo roku 1380, por.  
A. R. Vine, The Nestorian Churches, London 1937, s. 157 a 159-160. Por. S. Rassam, 
Christianity in Iraq, Its Origins and Development to the Present Day, Leominster 2005,  
s. 91. Priebeh invázie z geografického hľadiska smeroval od mesta Arbela cez Mosul a severne 
do oblasti dnešného Turecka, por. W. A. Wigram, The Assyrians and Their Neighbours, 
Piscataway 2002, s. 121.

16 K arabskej poézii z roku 1160 zobrazujúcej obliehanie Jeruzalema (1099), por. M.-L. Favreau-
Lilie, Die Eroberung Jerusalems auf dem Ersten Kreuzzug 1099, in: G. Scheibelreiter (ed.), 
Höhepunkte des Mittelalters, Darmstadt 2004, s. 121.

17 K neskoršiemu datovaniu pozri manukript Sachau 188 (1882), por. A. D. Pritula, The 
Wardā Hymnological Collection, s. 338-339. K odlišnému datovaniu, por. T. Nöldeke, Zwei 
syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, in: Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft, 27, 1873, s. 493.

18 Por. H. Hilgenfeld, Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, Leipzig 1904, s. 3. 
K latinskej verzii, por. G. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana: De Syris 
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Gīwargīsovi Wardā, je nanajvýš sporné aj z toho dôvodu, že zbierka obsahuje 
diela iných, nám známych a anonymných východosýrskych autorov z 13. stor., 
pričom niektoré časti a celky boli hymnografmi do zbierky inkorporované aj v 
19. stor.19 Odhliadnuc od momentu začiatku procesu recepcie20 a teologickej ko-
rekcie21, poetická imitácia22 naznačuje možnú existenciu určitej „východosýrskej 
básnickej školy“23, ktorá by mohla byť odpoveďou na otázku autorstva neskôr 
datovaných ʿōnyāṯā.

3. TEOLOGICKÝ PROFIL KNIHY WARDĀ

Teologický profil liturgickej knihy Wardā úzko súvisí s problematikou autor-
stva a recepciou cirkevnej tradície. Pri teologickej analýze je potrebné zohľadniť  
 
 

Nestorianis, 3, Roma, 1728, s. 3-362. K anglickému prekladu, por. Badger, Nestorians and 
their Rituals, s. 361-379.

19 K autorstvu a autenticite, por. A. D. Pritula, A Hymn by Givargis Wardā on the Childhood 
of Christ, in: M Tamcke – A. Heinz (eds.), Die Suryoye und ihre Umwelt, Münster 2005,  
s. 424. Por. A. Mengozzi, A Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collection, in: Egitto 
e Vicino Oriente, 33, 2010, s. 187.

20 K recepcii v 13. stor. na území dnešného Iraku, por. G. J. Reinink, “Origenismˮ in Thirteenth 
Century Northern Iraq, in: G. J. Reinink – A. C. Klugkist (eds.), After Bardaisan, Leuven 
1999, s. 240-241 a 251. 

21 A. D. Pritula hovorí o „teologickej recenzii“, ktorá by sa dala chápať ako celková úprava textu. 
Príkladom je využitie knihy Wardā v rámci iných sýrskych konfesií. Dá sa však hovoriť aj 
o určitej teologickej korekcii, ktorej úlohou je teologicky sporné state zameniť za vieroučne 
prijateľnejšie, por. M. Nicak, The Figure of Mary in Understanding of Wardā in its Historical 
Context, in: Parole de lʼOrient, 40, 2015, s. 1-18. 

22 Poetická imitácia poukazuje na napodobňovanie estetického štýlu obľúbeného básnika, 
ktorého dielo sa stalo inšpiratívnym modelovým príkladom. Tento fenomén bol dobre 
známy aj medzi európskymi básnikmi 13. stor., por. H. J. Frank, Wie interpretiere ich ein 
Gedicht, Frankfurt am Main 2003, s. 53. K imitácii v západosýrskej poézii, por. H. Takahashi,  
G. B. Carmen: Quod praestantes in hoc mundo odio haberi solent, in: Y. Oshiba (ed.), Seiyo-
Kotengaku no asu he: Itsumi Kiichiro Kyoju taikan kinen ronbunshu, Tokyo 2010, s. 364.  
K imitácii vo východosýrskej poézii, por. A. D. Pritula, Бар ‛Эбрōйō и Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē, 
s. 509 a 511.

23 K liturgickej škole Alqoš (16. stor.), ktorá sa zasadzovala za jednotu s rímskokatolíckou 
vetvou kresťanstva, por. H. G. B. Teule, The Syriac Renaissance, s. 22. K škole v Nisibis, 
por. M. Tamcke, Bedrängte Existenz, Ein historisch-exemplarischer Streifzug zum 
irakischen Christentum, in: R. Zimmer-Winkel (ed.), Christen des Irak, Berlin 2011, s. 14.  
K cirkevným školám, por. S. P. Brock, The Bible in the Syriac Tradition, Piscataway 2006,  
s. 88.
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nielen dobových autorov24 knihy Wardā z 13. stor. a vplyv dejinného pozadia 
vzniku mongolského Ílkhanátu vznikajúceho na troskách Abbásovského kalifátu 
na charakter ʿōnyāṯā, ale aj počítať s prípadnými odchýlkami v teologických 
dôrazoch v súčasnosti známych a predpokladaných sýrskych autorov25, ktorých 
diela sa považujú za súčasť hymnologickej zbierky Wardā. Keďže v tomto prí-
pade ide z časového hľadiska  doslova o etapu ľudských dejín od 4. do 16. stor., 
mali by byť jednotlivé ʿōnyāṯā, ktorých autorstvo sa predpokladá, interpreto-
vané podľa kontextu doby ich autora, pričom v prípade básnikov patriacich do 
obdobia „sýrskej renesancie“ treba zohľadniť najmä proces recepcie a v období 
vzniku s Rímom unionovanej Chaldejskej cirkvi (16. stor.) a po jej etablovaní je 
dôležité dbať na zvýšenú možnosť teologickej korekcie textov. 

K autorom ʿōnyāṯā knihy Wardā nepatria profánni básnici, poprípade učenci 
dištancujúci sa od Cirkvi Východu, ale práve katholikoi (sg. katholikos – patri-
archa), metropoliti, kňazi a arcidiakoni, u ktorých sa prirodzene predpokladá 
značná známosť vlastnej cirkevnej tradície.26 Nielen ich myšlienkové bohatstvo, 
ktoré má svoj „Sitz im Leben“, ale aj samotná skutočnosť, že autori sú úzko spätí 
s cirkvou, určuje teologický profil knihy Wardā. Hymnologická zbierka Wardā 
preto čerpá priamo alebo nepriamo z Pešītty, exegetických komentárov, apokry-
fnej literatúry (Legenda o sv. Jurajovi, Protoevanjelium Jakuba, Cirkevné dejiny 

24 Hymnograf-zberateľ, ktorý skompletizoval knihu Wardā, môže, ale aj nemusí byť stotožnený 
s osobou básnika, avšak nemal by byť zamieňaný s kopistom, por. T. Nöldeke, Zwei syrische 
Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 489. K Alqoš ako centru kopistov, por. 
H. L. Murre-van den Berg, A Syrian Awakening. Alqosh and Urmia as Centres of Neo-Syriac 
Writing, in: R. S. J. Lavenant (ed.), Orientalia Christiana Analecta, 256, Rome 1998, s. 506 
a 508. Do prvej periódy východosýrskych básnikov 13. stor. patria: Šlemōn z Akhlāt/Baṣrā, 
Yuḥanan bar Zōʿbī a Yuḥanan Mutselaya. Do druhej periódy patria: Bar ʿEbrōyo, Khāmīs bar 
Qardāḥē, Aʿḇdīšōʿ bar Brīḵā a Gaḇriel z Mosulu, por. A. D Pritula, Wardā und die Homilien 
Narsais, s. 170-171.

25 K doteraz známym a predpokladaným autorom knihy Wardā patria: Mār Efrém (†373), 
Mār Pētīōn (731–740), Metropolit Gīwargīs z Elam (protikandidát katholikosa Gīwargīsa I. 
[†680/1]) ʿEmmanūēl z Bēt Garmai (†1080), Metropolit Eliyā z Nisibis (buď katholikos Eliyā 
III. [1175–1190] alebo Eliyā bar Šināyā [975–1049]), Sabrīšōʿ bar Paūlōs (druhá polovica 12. 
stor.), katholikos Yahḇālāhā II. (1190–1222), katholikos Sabrīšōʿ V. bar Mšīḥāyā (1226–1256), 
arcidiakon Mārī bar Mšīḥāyā, Šlēmōn z Baṣrā (prvá polovica 13. stor.), Ḥakkīm z Bēt Ḳašš (13. 
stor.), Khāmīs bar Qardāḥē (druhá polovica 13. stor.), Isḥāq (Askō) Šbadnāyā (15. stor.) a kňaz 
Ṣlībā Manṣūrī (prvá polovica 16. stor), por. A. D. Pritula, The Wardā Hymnological Collection, 
s. 333-337.

26 Por. D. G. K. Taylor, Your Sweet Saliva is the Living Wine: Drink, Desire and Devotion in 
the Syriac Wine Songs of Khāmīs Bar Qardāhē, in: H. G. B. Teule – C. F. Tauwinkl (eds.), 
The Syriac Renaissance, Eastern Christian Studies, 9, Leuven/Paris/Walpole 2010, s. 33. 
Väčšina sýrskych básnikov pochádza z duchovenstva na rozdiel od perzských autorov, por. 
B. Vandenhoff, Vier geistliche Gedichte in syrischer und neusyrischer Sprache aus den Berliner 
Handschriften Sachau 188 und 223 übersetzt und mit Einleitung versehen, in: Oriens Christianus, 
Römische Halbjahrhefte für die Kunde des christlichen Orients, 1 (8), 1908, s. 390.
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od Eusebia a Zachariášova legenda), medicínskych prameňov, ako aj z výcho-
dosýrskej tradície [Narsai (5. stor.), Michaēl Bādōqā (6. stor.)].27

4. HRANICE TEOLOGICKEJ TERMINOLÓGIE A JEJ RECEPCIA

Korene sýrskej hymnológie siahajú až do aramejskej literárnej tradície.28 
V stredoveku je u nej ale badateľný „vplyv“ arabskej a perzskej, ako nábožen-
skej (moslimskej), tak aj profánnej literatúry (o láske a víne).29 Imitácia básnic-
kého umenia u východosýrskych autorov sa ale nevzťahuje na jazyk obrazov 
antickej poézie, ktorá ovplyvnila skôr európskych básnikov opisujúcich inváziu 
tatárskych kočovných kmeňov v 13. stor.30

Štýl východosýrskej terminológie a obsah teologických výpovedí sa v kru-
hoch potláčanej minority, ktorá nezažila „konštantínovský obrat“, pohybovala 
v medziach zrozumiteľnosti pre islamské milieu.31 Napriek tomu, že sa v sýrskej 
apológii v priebehu 13. stor. vytratila kontroverzná a polemická forma, záujem pí-
sať proti heretikom úplne nevymizol.32 Interkonfesionálne relácie medzi Cirkvou 
Východu a Sýrskou ortodoxnou cirkvou nie sú viac charakterizovateľné urči-
tým druhom konkurenčného prostredia. Teologický rozdiel medzi týmito dvoma 
sýrskymi konfesiami prehĺbil aj fakt, že západosýrska tradícia bola ovplyvnená 
byzantskou štátnou cirkvou, ku ktorej východosýrska vetva orientálneho kres-
ťanstva prechovávala podľa Nöldekeho antipatiu.33 Dokonca sa nedá hovoriť 
ani o teologickom vplyve latinskej cirkvi, ktorá nesprávne považovala Cirkev 

27 Por. T. Nöldeke, Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 490. 
Por. H. Hilgenfeld, Giwargis Wardā, in: Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 49, 1904, 
s. 271-272. K vplyvu Narsaiových myšlienok na knihu Wardā, por. A. D. Pritula, Wardā und 
die Homilien Narsais, s. 161. K recepcii učenia z diela Michaēla Bādōqā (6. stor.), por. G. J. 
Reinink, George Warda and Michael Badoqa, in: H. G. B. Teule – C. F. Tauwinkl (eds.), The 
Syriac Renaissance, Eastern Christian Studies, 9, Leuven/Paris/Walpole 2010, s. 73.

28 Por. A. D. Pritula, Бар ‛Эбрōйō и Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē, s. 508.
29 K významu ʻkhamrīyyāʼ a k básnikom Khāmīs a Bar Daqnānā, por. D. G. K. Taylor, Your 

Sweet Saliva is the Living Wine, s. 32, 36, 44-46.
30 Por. A. Schimmel, Stern und Blume: Die Bilderwelt der persischen Poesie, Wiesbaden 1984, 

s. 99. K antickým obrazom z európskej básne 13. stor., por. G. A. Bezzola, Die Mongolen 
in abendländischer Sicht [1220–1270], Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen, Bern/
München 1974, s. 106 a 108n. 

31 Por. H. G. B. Teule, The Syriac Renaissance, s. 23 a 25. Por. G. Gharib, Testi mariani, s. 371. 
Ku „konštantínovskému obratu“, por. M. Tamcke, Bedrängte Existenz, s. 12. K vzťahu cirkvi 
a sunitskej nadvlády, por. W. Klein, Das nestorianische Christentum, s. 53.

32 Dôkazom toho je mēmrā „proti heretikom“ od východosýrskeho katholika Sabrīšōʿ V. bar 
Mšīḥāyā (1226–1256), por. A. Baumstark, Geschichte der Syrischen Literatur mit Ausschluß 
der christlich-palästinensischen Texte, Bonn 1922, s. 306.

33 Por. T. Nöldeke, Zwei syrische Lieder über die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 494.
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Východu za „nestoriánsku“34, čím ju na dlhé storočia otitulovala kacírstvom, čo 
dodnes spôsobuje problémy v ekumenických diskusiách, napriek tomu, že toto 
zavádzajúce označenie je v súčasnosti už prekonané.35 

Zásadnú zmenu v poézii 13. stor. v Mezopotámii spôsobil pád dynastie  
Abbásovcov (1258), po ktorom dochádza aj ku zmene interreligióznych tém 
a celkových vzťahov, ktoré sa prejavovali v literárno-náboženskom a kultúrno
-politickom živote.36 Náboženská terminológia bola výrazne formovaná dejin-
nými procesmi.37 Charakteristickou vlastnosťou formy východosýrskej poézie 
počas 13. stor. zostáva symbolický jazyk, arabsko-perzské literárne elementy  
a využitie encyklopedických poznatkov.38 

34 Východosýrsky dogmatik Aʿḇdīšōʿ bar Brīḵā (13. stor.) odmieta označenie svojej cirkvi ako 
„nestoriánska“ a zdôrazňuje, že to bol práve Nestórius, ktorý sa pripojil už ku dávno existujúcej 
Cirkvi Východu, por. M. Tamcke, Christen in der islamischen Welt: Von Mohammed bis zur 
Gegenwart, München 2008, s. 89. O odstránenie tohto nedorozumenia sa usilovali aj katholikos 
Timotheos I. (728–823) a mních a kňaz Eliyā bar Šīnāyā (975–1049), por. H. G. B. Teule, The 
Syriac Renaissance, s. 19. K osobe Nestória a východosýrskej liturgii, por. I. Emlek, Vielfalt 
und Einheit der ostsyrischen Liturgie, Grundzüge einer liturgiehistorischen Untersuchung, in:  
M. Tamcke (ed.), Zu Geschichte, Theologie, Liturgie und Gegenwartslage der syrischen 
Kirchen, London 2000, s. 349. K východosýrskym synodám a úlohe Nestória, por. D. W. 
Winkler, Ostsyrisches Christentum, Untersuchungen zu Christologie, Ekklesiologie und zu den 
ökumenischen Beziehungen der Assyrischen Kirche des Ostens, Münster 2003, s. 64-65 a 69.

35 K správe Jakuba z Vitry z roku 1221 ohľadom prerušenia kontaktov medzi latinskou cirkvou 
a Cirkvou východu, por. A. Toepel, Die nestorianische Kirche und Rom im 13. Jahrhundert,  
s. 62-63. K pojmom monofyzitizmu a miafyzitizmu, por. D. W. Winkler, Miaphysitism: A New 
Term for Use in the History of Dogma and in Ecumenical Theology, in: The Harp, A Review 
of Syriac, Oriental and Ecumenical Studies, 10, 1997, s. 33 a 39-40. K nedorozumeniam 
v terminológii, ktoré boli spôsobené odlišnou „jazykovou mentalitou“, por. S. Plathottathil, 
Christological Differences between East and West Syrian Traditions, in: The Harp, A Review 
of Syriac, Oriental and Ecumenical Studies, 24, 2009, s. 286.

36 Por. S. H. Griffith, Freedom of Religion in the Near East, The Relations of Orthodox 
Christians with Muslims in the World of Islam, in: M. Tamcke, Christliche Gotteslehre im 
Orient seit dem Aufkommen des Islams bis zur Gegenwart, Beirut 2008, s. 21. Por. U. M. 
Daudpota, The Influence of Arabic Poetry on the Development of Persian Poetry, Bombay 
1934, s. 22. Snahy o zmenu polemických diskusií medzi sunnitmi a šiitmi sú badateľné aj  
u perzského autora Sanāʿīho (†1131), ktorý všetkých moslimov považoval za rovnocenných, por. 
J. Rypka, Poets and Prose Writers of the Late Saljuq and Mongol Period, in: J. A. Boyle (ed.), 
The Cambridge History of Iran, The Saljuq and Mongol Periods, 5, Cambridge 1968, s. 559.  
K vplyvu arabského jazyka a kultúry do roku 1258, por. H. G. B. Teule, The Syriac Renaissance, 
s. 10.

37 K chápaniu pádu Bagdadu ako kozmickej katastrofy v sunnitskom islame, por. I. P. 
Petrushevsky, The Socio-Economic Condition of Iran under the Īl-Ḵḫāns, in: J. A. Boyle (ed.), 
The Cambridge History of Iran, The Saljuq and Mongol Periods, 5, Cambridge 1968, s. 484. Por.  
A. Bausani, Religion under the Mongols, s. 539.

38 Por. A. D. Pritula, Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē, s. 304-305, 307 a 309. K forme východosýrskej poézie, 
ktorá na rozdiel od klasických sýrskych autorov nedbá v takej veľkej miere na obsah, por.  
A. D. Pritula, Wardā und die Homilien Narsais, s. 168. K encyklopedickým poznatkom, por. G. J. 
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V neskoršom spracovaní teológie knihy Wardā dochádza vplyvom Synody 
Diamper (Kerala, India), ktorá bola v roku 1599 zvolaná katolíckym arcibisku-
pom Aleixom de Menezesom (1559–1617), ku teologickej korekcii.39 Teologická 
korekcia knihy Wardā, diel Narsaia (5. stor.), Khāmīsa bar Qardāḥē (druhá polo-
vica 13. stor.) a ʿAḇdīšōʿa bar Brīḵā (okolo 1250–1318), ako aj iných význam-
ných liturgických kníh ako Gazzā40 a Hudrā41, dokazuje na jednej strane určitý 
záujem recipovať plody východosýrskej tradície, na druhej strane ale len v takej 
miere, aby recipované myšlienkové bohatstvo obohatilo a podporilo „pravover-
nú“ cirkevnú tradíciu.42 Takýmto spôsobom dochádza v roku 1853 opätovne k 
teologickej korekcii východosýrskeho učenia v liturgických dielach, tentokrát na 
základe chaldejskej synodálnej rezolúcie v Alqoš.43

5. SYMBOLICKÉ OBRAZY V KNIHE WARDĀ

Symbolický obraz ako artikulačný prostriedok sýrskej teológie v liturgickej 
knihe Wardā nie je produktom európskej kresťanskej tradície, ale je autentickou 
formou orientálneho vyjadrenia spirituality prostredníctvom semitského jazyka. 
Kniha Wardā traduje dodnes nedostatočne preskúmané bohatstvo sýrskeho de-

Reinink, Warda and Badoqa, s. 66. K encyklopedickému dielu od Bar ʿEbrōyōja (1225/6–1286), 
por. H. Takahashi, Edition of the Syriac Philosophical Works of Barhebraeus: With a Preliminary 
Report on the Edition of the Book of Heaven and the World and the Book of Generation and 
Corruption of the Cream of Wisdom, in: A. M. I. van Oppenraay (ed.), The Letter before the 
Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle, Leiden 2012,  
s. 109. K encyklopedickým faktom týkajúcich sa histórie Mongolov, por. R. Amitai, Al-Nuwayrī 
as a Historian of the Mongols, in: H. Kennedy (ed.), The Historiography of Islamic Egypt  
(c. 950–1800), Leiden 2001, s. 23 a 36. Aj perzský sufi-mystik a básnik Rūmī (†1273) sa zaoberal 
encyklopedickými poznatkami, por. J. Rypka, Poets and Prose Writers, s. 593.

39 K synode v Diamper (Udaiyamperur), por. A. Mooken, The History of the Assyrian Church of 
the East in the Twentieth Century, Mōrān ̓ Ethʼō 18., Kottayam 2003, s. 40-41. Por. H. Takahashi, 
Diamper, Synod of, in: S. P. Brock et al (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the 
Syriac Heritage, Piscataway 2011, s. 118-119.

40 K liturgickej knihe Gazzā určenej na hlavné sviatky liturgického roka. Časť knihy Wardā je  
v Gazzā, por. A. D. Pritula, The Wardā Hymnological Collection, s. 317-320.

41 Ku knihe Wardā ako liturgickému doplneniu knihy Hudrā, por. A. D. Pritula, The Wardā 
Hymnological Collection, s. 317.

42 K vplyvu východosýrskej liturgie na sýrsko-malabarský breviár, por. D. Bundy, Interpret of 
the Acts of God and Humans: George Warda, Historian and Theologian of the 13th Century, 
in: The Harp, A Review of Syriac and Oriental Ecumenical Studies, 10 (3), 1997, s. 20. Por.  
S. P. Brock, Some Early Witnesses to the East Syriac Liturgical Tradition, in: Journal of 
Assyrian Academic Studies, 18 (1), 2004, s. 9. K vzťahu východosýrskej a sýrsko-malabarskej 
liturgie, por. J. P. M. van der Ploeg, Eucharistic Liturgy of the Church of the East, s. 110.

43 Por. S. Pudichery, Ramsa: An Analysis and Interpretation of the Chaldean Vespers, Pachalam 1972, s. 5.
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dičstva.44 Symbolický obraz vyjadruje a hodnotí duchovnú skutočnosť, ktorá sa 
nemusí výlučne definovať abstraktnými pojmami, ale sa má precítiť, zžiť s ňou, 
živo si ju predstaviť a osvojiť. Takýmto spôsobom dochádza k poučeniu, a to 
na základe pozitívneho príkladu hodného nasledovania45 alebo na základe nega-
tívneho príkladu využívaného kvôli náboženskému napomenutiu a poučeniu46. 
Preto sa teológia v poézii vyhýba striktnej terminológii gréckeho ducha, ale za 
účelom jej aktualizácie a kontextualizácie na to skôr využíva ako stavebný pr-
vok emóciu. Emócia potom pomáha pri sprístupnení, objasnení a hodnotení ná-
boženskej skúsenosti dejinnej udalosti, ak je medzi danou dejinnou udalosťou 
a generáciou adresátov ʿōnīṯā výrazný časový odstup.

5.1 Opis nepriateľa symbolickými obrazmi prírody

„Druhého dňa ráno
obklopili Bēt Koka ako oblak,
plný temnoty a tmy,
a ohňa, a zničujúceho krupobitia.“47

Príkladom poetickej artikulácie „reálneho“ obrazu Tatárov je ʿōnīṯā o Kar-
meliš, podľa ktorej ܚܫܟܐ [ḥeškā] ʻtemnotaʼ a ܢܘܪܐ [nūrā] ʻohňomʼ naplnený 
 ʻoblakʼ obklopujú Bēt Koka.48 Veľmi podobný obraz sa nachádza [ʿnānā] ܥܢܢܐ
aj v ʿōnīṯā o Tiflis, kde čierne ܥ̈ܢܢܐ [ʿnānē] ʻoblakyʼ a  ܥܠ̈ܥܐܠ   ܬܩܝ̈ܦܬܐ[ʿalʿlē 
taqqīptē] ʻsilné veterné smršteʼ obliehajú mesto Tiflis.49

Oblaky v tejto strofe nie sú vnímané ako znak požehnania, pretože za nor-
málnych okolností prinášajú životodarný dážď, ktorý je z hľadiska prežitia pre 
agrárnu spoločnosť zásadný.50 Oblak, nebo, obloha plná temnoty, tmy, ohňa 
a krupobitia predstavuje protivníka.51 V tomto prípade nejde o holý opis prí-
rodných úkazov, pretože básnik vytvára personifikácie, ktoré prirodzene čerpá 

44 Por. S. P. Brock, Spirituality in the Syriac Tradition, Kottayam 2005, s. 1 a 15.
45 K ʿōnīṯā o Márii, por. G. P. Badger, Nestorians and their Rituals, s. 51-57. K ʿōnīṯā o Jánovi 

Krstiteľovi, por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 65-74.  
46 K významu postavy proroka Jonáša, por. M. Tamcke, How Giwargis Warda Retells Biblical 

Text, s. 267. K obom ʿōnyāṯā o Jonášovi, por. A. Deutsch, Edition dreier syrischen Lieder nach 
einer Handschrift der königlichen Bibliothek in Berlin, Berlin 1895, s. 22-29.

47 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 51, strofa 8.
48 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, strofa 8, sýr. text ܟܐ.
49 Por. A. D. Pritula, A Hymn on Tiflis from Wardā Collection: A Transformation of the Muslim 

Conquerors into Pagans, in: J. Tubach (ed.), Caucasus during the Mongol Period: Der 
Kaukasus in der Mongolenzeit, Wiesbaden 2012, s. 231, strofa 17, sýr. text s. 225.

50 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 32, strofa 22; s. 36 a 37, strofa 4 a 12.
51 K nebu, ktoré symbolizuje pre mongolské kmene božstvo, por. E. A. W. Budge, The 

Chronography of Gregory Abûʼl-Faraj, s. 355.
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zo svojho okolia.52 Východosýrsky autor projektuje vlastnosti prírodných feno-
ménov na tatárskych a mongolských nepriateľov, konkrétne nepredvídateľnosť 
ničivej sily prírodných elementov má vystihovať jeho vnímanie nepriateľa z ďa-
lekých stepí, čím zároveň poetickou formou definuje obraz zla. Poetické obrazy 
vplývajú na formovanie kolektívnej pamäte adresátov.53 Tento poetický obraz 
bol zjavne široko známym výrazovým prostriedkom, keďže sa objavuje aj v ar-
ménskych správach toho istého obdobia.54 Príčinou útoku na Bēt Koka a Tiflis 
nie je podľa básnika ani tak svojvoľné rozhodnutie protivníka útočiť, ale hriech 
východosýrskej komunity.55 Podobne básnik v ʿōnīṯā o odpadnutom diakonovi 
Abrahámovi neopisuje termínom ܚܫܟܐ [ḥeškā] ʻtemnotaʼ fyzickú tmu, ale ním 
chce varovným spôsobom vystihnúť prebiehajúci život v duchovnej smrti pre-
lamujúcej sa do prítomného sveta.56 Starozmluvná schéma hrozivého trestu za 
hriech v podobe rozsiahlej prírodnej skazy sužujúcej všetky kruhy obyvateľstva 
sa v ʿōnyāṯā opisujúcich prírodné katastrofy objavuje pravidelne. Nepriateľ je tu 
predstavený ako nositeľ duchovnej tmy, nie je výlučne jej príčinou, ale stelesňu-
je Boží trest za hriech. Fyzický nepriateľ je v konečnom dôsledku duchovným 
nepriateľom vstupujúcim do dejín spásy. Symbolický obraz fyzického nepria-
teľa zohráva dôležitú úlohu v procese parciálneho definovania a poznávania zla 
v rámci liturgického rítu.

5.2 Teológia vyjadrená symbolickými obrazmi

 „A keď naše hriechy uzatvorili nebo,
že nenecháva na nás padnúť žiadnu kvapku vody,
tak nech Ťa prehovorí Tvoja večná Láska,
skrze ktorú si nás povolal do bytia.“57

52 Soane opisuje o pár storočí neskôr svoj pohľad na ceste do Bagdadu (1907–1909), keď stĺpy 
dažďa dopadali na zem z tmavých oblakov obklopujúcich pohorie, pričom blesky osvetľovali 
celú oblasť, por. E. B. Soane, Mesopotamia and Kurdistan, s. 108. Typické fenomény  
v perzskej poézii, por. U. M. Daudpota, The Influence of Arabic Poetry, s. 113-114. K využívaniu 
biblických a prírodných obrazov v sýrskej tradícii, por. J. Martikainen, Das Böse und der 
Teufel in der Theologie Ephraems des Syrers, Eine systematisch-theologische Untersuchung, 
Turku 1978, s. 19.

53 Ku kolektívnej pamäti a podpore mnemotechniky prostredníctvom spievania a recitácie 
(ʿōnyāṯā knihy Wardā sa spievajú po čítaní evanjelia a recitujú počas komúnie), por. J. Le Goff, 
Paměť a dějiny, Praha 2007, s. 69-71 a 73.

54 Por. G. Altunian, Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen 
Ländern im XIII. Jahrhundert, Berlin 1911, s. 31.

55 Podobne je to aj v prípade zničenia Jeruzalema (1187) v ʿōnīṯā o obliehaní Jeruzalema, por.  
A. Mengozzi, Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collection, s. 191 a 195.

56 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 60, strofa 2, sýr. text ܟܚ.
57 H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 25, strofa 20.
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Na pozadí symbolického vyjadrenia zla sa adresátovi objasňujú prostredníc-
tvom poetickej formy súčasne aj črty východosýrskej hamartológie. Mimoriadne 
pozoruhodným faktom v tejto strofe je využitie pojmu ܚܘܒܐ [ḥūbbā] ʻláska, 
dobrota, náklonnosťʼ, pretože v súvise s prosbou o odpustenie alebo so žiados-
ťou o ospravedlnenie sa používajú typickejšie ̒ termini tecniciʼ ako ܚܢܢܐ [ḥnānā] 
ʻmilosť, zľutovanieʼ, ̈ܪܚܡܐ [raḥmē] ʻmilosti, láskavostiʼ, ܛܝܒܘܬܐ [ṭaybūṯā] 
ʻdobrota, milosťʼ a ܡܪܚܡܢܩܬܐ [mraḥmanūṯā] ʻmilosť, milosrdenstvoʼ.58 Pod 
spojením „večná Láska“ básnik ʿōnīṯā myslí postavu preexistenčného Spasiteľa, 
ktorý vedie človeka do ܗܘܝܐ [hwāyā] ʻbytia, existencie, pôvodnej existencieʼ, 
teda naspäť do raja, do ktorého človek bol a je povolaný.59 Básnik sa tu nepriamo 
odvoláva na udalosť „vyhnania“ Adama z raja, ktoré sa v sýrskej teológii nechá-
pe ako prejav zatratenia a odmietnutia človeka, ale práve ako poskytnutie nádeje 
a požehnania, teda je paradoxne prejavom Božej dobroty, pretože Všemohúci 
Adama ušetril.60 Namiesto zarmucujúceho vyhnania z raja by sa skôr mohlo ho-
voriť o perspektívnom vyslaní človeka do „sveta“.

V tejto strofe z ʿōnīṯā o hladomore, morovej nákaze a suchu sa zároveň od-
haľuje radikalita hriechu, ktorá je vyjadrená v takej miere, že závažnosť previ-
není má ovplyvniť zmeny počasia, ktoré môžu byť ustálené opäť len duchovnou 
cestou, a to pokáním61. Pod „uzatvoreným nebom“ sa na tomto mieste nenazna-
čuje ani tak nemožnosť vypočutia modlitieb, ale sa tým myslí zásadné ohrozenie 
duchovného života, pretože nedostatok vlahy spôsobuje neúrodu a bez úrody sa 
nedá pripraviť matéria ku sláveniu sviatosti ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ [qurbānā qadīšā] 
ʻsvätej obeteʼ, ktorá je chápaná ako liek na neduhy človeka.62 Sťažnosť básnika, 

58 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, strofa 20, sýr. text ܕ. Por. P. J. Smith, 
A Compendious Syriac Dictionary, founded upon the Thesaurus Syriacus of Smith P. R., 
Eugene 1999, s. 129, 149, 172, 301 a 537.

59 Mohlo by ísť aj o personifikáciu. Narsai označuje Jána Krstiteľa ako ܚܢܢܐ [ḥnānā] ʻmilosť, 
zľutovanie ,̓ ktoré zvestuje ̈ܪܚܡܐ [raḥmē] ʻmilosti, láskavostiʼ symbolizujúce Ježiša Krista, 
por. F. G. Mcleod, Narsaiʼs metrical homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection 
and Ascension: critical edition of Syriac text, Turnhout 1979, s. 73, 83, sýr. text s. 72, 82.  
K prekladu pojmu ܗܘܝܐ, por. E. Castelli, Lexicon Syriacum: ex eius lexico heptaglotto 
seorsim typis describi curavit, Goettingae 1788, s. 220. Por. P. R. Smith, Thesaurus Syriacus 
I., New York/Hildesheim 1981, s. 987. Por. C Brockelmann, Lexicon Syriacum, Berlin 1895, 
s. 173.

60 Por. M. Tamcke, Was die Dürre lehren kann, in: C. Rammelt (ed.), Edessa in hellenistisch-
römischer Zeit, Religion, Kultur und Politik zwischen Ost und West, Würzburg 2009, s. 274.

61  K téme pokánie a Izrael, por. D. Benka, Some Reflections on the Foreigner in the Dedicatory 
Prayer of Solomon, in: G. G. Xeravits – J. Dušek (eds.), The Stranger in Ancient and Mediaeval 
Jewish Tradition, Berlin 2010, s. 41.

62 Osivo roľníkov je určené na „eucharistické“ ܩܘ̈ܪܒܢܐ [qurbānē] ʻobete .̓ Neúroda vedie  
k ohrozeniu komúnie, por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 27-28, strofa 32-
34, sýr. text ܗ. K svätej obeti, por. E. A. W. Budge, The Book of the Bee: The Syriac Text, 
Edited Manuscript in London, Oxford, and Munich, With an English Translation, Piscataway 
2006, s. 93. Por. L. Brade, Untersuchungen zum Scholienbuch des Theodoros bar Konai, 
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že ani len kvapka vody63 nedopadá na Boží ľud, vyjadruje túžbu po prijatí po-
žehnania a očistenia od hriechu64. Z textu je zjavné, že Boh aktívne zasahuje do 
dejín svojho ľudu, a to nie zo zničujúcej pozície violentia, ale v rámci božskej 
potestas.65 Boh síce zasahuje svojou mocou, ale jej účinky majú pre adresáta 
didaktický charakter. Hlavnou úlohou ʿōnyāṯā knihy Wardā teda nie je naplne-
nie emocionálnej potreby a pôžitku ako v arabskej ľúbeznej lyrike a perzskej 
básnickej tvorbe ghazal, ale skrze náboženskú sebareflexiu, pokáním, priviesť 
veriaceho k prijímaniu svätej obete.66 

5.3 Symbolické obrazy v interreligióznom kontexte Mezopotámie

 „A keď si tiež na modlitbu Eliáša
zadržal dážď a vodou nepokropil
izraelský ľud,
ktorý Tvoju krv prelial ako vodu.“67

V „prvej“ ʿōnīṯā o hladomore, morovej nákaze a suchu sa básnik odvoláva na 
Eliášove slová, vyrieknuté Achábovi z 1Kráľ 17, 1 a prepája ho s obrazom pre-
liatia Ježišovej krvi, pričom na tomto mieste nespomína rímskeho vojaka, ktorý 
Ježišovi na kríži kopijou prebodol bok, z ktorého vyšla krv a voda (J 19, 34), 
ale negatívnym aktérom je ܥܡܐ ܝܣܪܠܝܐ [ʿamā isralīā] ʻizraelský ľudʼ.68 Reá-
lne sucho v prírode je v strofe prirovnávané k duchovnému suchu, ktoré vzniká 
preliatím Ježišovej krvi. Vina sa však nevzťahuje na vinníka, ale na ľud. V ur-

Die Übernahme des Erbes von Theodoros von Mopsuestia in der nestorianischen Kirche, 
Wiesbaden 1975, s. 171. Ku Narsaiovi a jeho chápaniu sviatosti svätej obete, por. R. H., 
Connolly, The Liturgical Homilies of Narsai: Text and Studies, Contributions to biblical and 
patristic Literature, 8 (1), Cambridge 1909, s. 67. K symbolickému chápaniu svätej obete  
u mnícha Gīwargīsa Washnaya (13. stor.) žijúceho v severnej Mezopotámii, por. G. J. Reinink, 
Origenism, s. 250.

63 K uctievaniu vody u polyteistov, por. M.G. Morony, Iraq after the Muslim Conquest, s. 287.
64 Por. B. Vandenhoff, Vier geistliche Gedichte in syrischer und neusyrischer Sprache, s. 398, 

strofa 29n, k umytiu sa vodou por. s. 400, strofa 44n.
65 K chápaniu pojmov violentia a potestas v obraze Boha v Starej zmluve, por. B. Janowski, Ein 

Gott, der straft und tötet? Zwölf Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, Neukirchen/
Vluyn 2013, s. 95 a 114.

66 Por. T. Bauer, Liebe und Liebesdichtung in der arabischen Welt des 9. und 10. Jahrhunderts, 
Wiesbaden 1998, s. 204 a 455.

67 H. Hilgenfeld prekladá ako „ľud Izraela“, por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda,  
s. 25, strofa 16.

68 1Kráľ 17, 1: „Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achábovi: „Akože žije Hospodin, Boh 
Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy ani dažďa, iba ak na moje 
slovo.̒ “



76

čitej miere sa preto dá tvrdiť, že vo východosýrskej liturgickej knihe Wardā sa 
objavuje neblaho známe generalizovanie a prenášanie viny tých, ktorí ukrižovali 
Ježiša, na celý ľud. Dôležité je však vidieť básnikovo vnímanie aktualizovanej 
charakteristiky „izraelského ľudu“, ktorou sa v očiach adresáta definuje vzťah 
východosýrskej komunity k judaizmu v Mezopotámii.69

„Prostredníctvom tvojej modlitby [Eliášovej] bol zadržaný dážď
tomuto neveriacemu ľudu [izraelskému];
nech sa týmto vyleje, Pane môj, dážď
na národy, ktoré dúfanlivo prosia.“70

V „druhej“ ʿōnīṯā o hladomore, morovej nákaze a suchu sa dá nájsť ten istý 
argument ako v „prvej“ rovnomennej ʿōnīṯā. Kým v „prvej“ ʿōnīṯā básnik spo-
mína priamo izraelský ľud, ktorý prelial krv Mesiáša, v „druhej“ ʿōnīṯā sa toto 
obvinenie objavuje zamlčanou formou v rámci prívlastku „neveriaci“ ľud. Keď-
že ako „neveriaci ľud“ sú označení prívrženci judaizmu, národy sú chápané ako 
veriaci ľud, teda v dôvere modliaci sa kresťania. Zvolanie ܡܪܝ [māri] ʻPane môjʼ 
je na tomto mieste nielen oslovením Boha, ale zároveň naznačuje v rámci výcho-
dosýrskej tradície prosiacu modlitbu.71 Prosba o vyliatie dažďa by mohla mať 
dva významy. Padajúci dážď je chápaný v sýrskej tradícii ako zoslanie milosti, 
čo je dobre známe aj v islamskej náboženskej tradícii.72 Prosba o dážď môže 
naznačovať uschopnenie človeka konať pokánie.73 Takéto poetické dezidérium 
nie je básnikovým nenáboženským umeleckým opisom, ale ho treba chápať na 
pozadí konkrétneho druhu modlitieb spájajúcich sa s prosbou o dážď, ktoré sa 
v sýrskej cirkevnej tradícii objavujú už u Efréma Sýrskeho (4. stor.).74

69 K aktualizácii, ktorá prepája minulosť s prítomnosťou, por. D. Benka, Písmo ako kánon: 
Niekoľko podnetov z diskusie o biblickom kánone a jeho význame pre výklad Písma, in: 
Teologická reflexe, 17 (2), 2011, s. 173.

70 H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 32, strofa 29.
71 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, strofa 29, sýr. text ܚ, K modlitbe, por.  

J. Vadakkel, The East Syrian Anaphora of Mar Theodore of Mopsuestia, Kottayam 1989, s. 213.
72  K „dažďu Božiemu“ v knihe Wardā, por. A. D. Pritula, Восточносирийский гимнографи- 

ческий сборник Вардā (XIII–XVI вв.): Исследование, публикация текстов, St. Petersburg 
2014, s. 361, strofa 41. Narsai, ktorého hĺbka vplyvu na knihu Wardā je predmetom súčasného 
výskumu, prirovnáva slová Jána Krstiteľa k dažďu padajúcemu na ľudí ako požehnanie, por. 
F. G. Mcleod, Narsaiʼs Metrical Homilies, s. 83. Nadbytok dažďa alebo jeho nedostatok ale 
prináša škody na majetku, spôsobuje neúrodu a ohrozuje fungovanie agrárnej spoločnosti, por. 
H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 37, strofa 6 a 12. K islamskej tradícii, podľa 
ktorej požehnanie svätcom vývoláva dážď, por. A. Schimmel, Mystische Dimensionen des 
Islam: Die Geschichte des Sufismus, Frankfurt am Main/Leipzig 1995, s. 288.

73  Slzy ľútosti kajúcnika prirovnáva básnik k padajúcemu dažďu, por. A. D. Pritula, An 
autobiographic hymn by Givargis Warda, in: M. Tamcke (ed.), Syriaca II., Münster 2004,  
s. 234, strofa G.

74 K spojitosti tohto druhu modlitieb s východosýrskou tradíciou, por. P. Krüger, Die 
Regenbitten Aphrems des Syrers, Ihre Überlieferung unter besonderer Berücksichtigung des 
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Spomínaná starozmluvná postava Eliáša reprezentuje príkladne modliaceho 
sa Božieho proroka, ktorý nezakúsil telesnú ani duchovnú smrť (2Kráľ 2, 11), 
preto sa na neho básnik obracia s prosbou o príhovornú modlitbu za omilostenie 
stvorenstva, ktoré sa pre hriech priblížilo k duchovnej smrti.75 Básnik očividne 
nepovažuje za nevyhnutné zmieniť sa pred adresátom o tom, že aj starozmluvný 
prorok Eliáš patrí k veriacemu a nie neveriacemu (izraelskému) ľudu. Označenie 
„izraelský ľud“ tu básnik chápe predovšetkým z náboženského hľadiska. Ak by 
ho totiž vnímal výhradne v etnickom zmysle, prorok Eliáš by už nemohol byť 
započítaný ako súčasť veriaceho a dúfanlivo prosiaceho ľudu. Etnické vnímanie 
označenia „izraelský ľud“ sa u básnika ale nedá definitívne vylúčiť, keďže prí-
slušnosť k etniku znamenalo v sociálno-náboženskom kontexte Mezopotámie 
zároveň príslušnosť k určitému vierovyznaniu.76 Starozmluvný prorok má podľa 
básnika akoby „novozmluvnú vieru“, preto patrí k veriacemu ľudu.77 V každom 
prípade jazyk starozmluvného proroka Eliáša nie je zviazaný ako v prípade kňa-
za Zachariáša, otca novozmluvného proroka a neskôr martýra Jána Krstiteľa. 
Za účelom náboženského hodnotenia historicky významnej židovskej minority 
v Mezopotámii sa v knihe Wardā využíva aj eufemizmus.

„A ako bol zviazaný jeho [Zachariášov] jazyk,
tak bol aj jeho ľud [izraelský] nemý
a nevyslyšal hlas svojho Pána,
ako on nevypočul anjela.“78

Zachariáša básnik považuje za súčasť „izraelského ľudu“. Konanie židov je 
v ʿōnīṯā o Jánovi Krstiteľovi analogicky prirovnávané k nevere kňaza Zachari-
áša (Lk 1, 19-20), čím básnik zdôrazňuje nereflektovanie zvesti anjela Gabriela 
o narodení Jána Krstiteľa (Lk 1, 11-18). Podľa Lk 1, 20-22 sa Zachariáš stal 
následne ܫܬܝܩ [šattīq] ʻnemýʼ, pričom kniha Wardā na tomto mieste používa 
v súvislosti s jeho ľudom synonymum ܚܪܫ [ḥarēš] ʻnemýʼ79. Význam výberu 
pojmu ܚܪܫ [ḥarēš] objasňuje najskôr Mt 9, 32, kde pred Ježiša prinášajú ܚܪܫܐ 
[ḥaršā] ʻnemého človekaʼ posadnutého démonom, čo môže byť skrytým motí-

nestorianischen Officiums der Ninivitenfasten und ihre religionsgeschichtliche Bedeutung, 
Leipzig/Wiesbaden 1933, s. 32.

75 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 32, strofa 28.
76 K prepojeniu etnickej a náboženskej príslušnosti v Mezopotámii, por. M. Tamcke, Bedrängte 

Existenz, s. 12, 14 a 16.
77 Takéto myslenie je možné vďaka chápaniu Starej zmluvy ako naplnenia Novej zmluvy. Básnik 

vníma starozmluvný a novozmluvný kánon ako celok, ako tzv. „kresťanskú Bibliu“. K pojmu 
„kresťanská Biblia“, por. D. Benka, Polyphonie des Textes und Autorität der Schrift, in:  
M. Meyer-Blanck (ed.), Säkularität und Autorität der Schrift, Leipzig 2015, s. 28.

78 H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 68, strofa 22.
79 Payne prekladá ako „dumb“, por. R. P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, s. 159.
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vom modifikovaného označenia prívržencov judaizmu, ktorí sú podľa básnika 
rovnako „nemí“, teda neverní a nedôverčiví. 

Kniha Wardā však ide až za hranice eufemizmov, keď Sion opisuje ako kur-
tizánu.80 Medzi bežne používané symbolické obrazy vzťahujúce sa na židov sú 
 ʻzmijeʼ, čím básnik využíva terminológiu Jána Krstiteľa (Mt [āḵeḏnē] ܐܟܕ̈ܢܐ
3, 7), ktorý v rámci východosýrskej spirituality knihy Wardā predstavuje príklad 
viery par excellence.81 Vážnosť týchto výpovedí týkajúcich sa vzťahu k judai-
zmu treba vidieť na pozadí oficiálneho liturgického využitia ʿōnyāṯā. Podobné 
výpovede sa objavujú aj u autorov západosýrskej tradície 13. stor.82

Básnik pripisuje židom v ʿōnīṯā o smrti Jednorodeného navyše ܒܝܫܘܬܐ 
[bīšūṯā] ʻzlo, zlomyseľnosťʼ a vinu za usmrtenie ich vlastného kráľa ukrižova-
ním, čo korešponduje s obrazom viny „izraelského ľudu“ za preliatie Ježišovej 
krvi.83 Zlo má v knihe Wardā mnoho podôb a aj preto nemôže byť sústavne spá-
jané s „izraelským ľudom“. V ʿōnīṯā o praotcovi  Adamovi to nie je ani ܣܛܢܐ 
[sātānā], ani ܐܟܠܩܪܨܐ [ākelqarsā] ʻsatanʼ, ale je to práve ܒܝܫܐ [bīšā] ʻzloʼ, 
ktoré si v raji vyvolilo hada pred samotným pokúšaním Evy, a vtelilo sa do ܢܦܫܐ 
[nāpšā] ʻdušeʼ.84 V tomto je badateľný hlavný soteriologický dôvod, prečo Ježiš 
prijal telo a dušu.85 Básnik pritom poukazuje na schopnosť zla zvádzať a usmr-
tiť jedom: „Prečo vám Stvoriteľ zakázal toto ovocie?“86 Básnik v tomto prípade 
konkretizuje otázku zla a nepreberá text z Gn 3, 1b: „Či naozaj riekol Boh: ‚ne-
smiete jesť zo žiadneho rajského stromu?‘“ Zlo sa v raji prihovára Eve lákavým 
a ľúbezným hlasom, za ktorým sa skrýva studená smrť. Sľub, že sa človek stane 
Bohom (Gn 3, 4-5), je doplnený o obraz otvorenia očí človeka (Gn 3, 7) a roz-
poznanie dobra a zla. Básnik tu na pozadí príbehu človeka v raji markatným 
spôsobom poukazuje na slabosť ľudskej schopnosti rozhodovať sa pre dobro 
ešte pred samým pádom do hriechu.87 Zlo neprichádza len ako následok hrie-

80  Por. A. D. Pritula, Cборник Вардā, s. 555, strofa 27.
81 Por. H. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, s. 24, strofa 4, sýr. text ܒ. Por. R. P. 

Smith, A Compendious Syriac Dictionary, s. 15. Por. W. Jennings, Lexicon to the Syriac New 
Testament, Oxford 1926, s. 21.

82 Por. W. E. Carr, Bar Hebraeus, Commentary on the Four Gospels from the Storehouse of 
Mysteries, London 1925, s. 12.

83 Stráž pri Ježišovom hrobe je označovaná ako ̈ܚܘܘܬܐ [ḥwawāṯā] ʻhady ,̓ por. A. D. Pritula, 
Cборник Вардā, s. 549 a 551, strofa 4 a 8, sýr. text s. 548 a 550.

84  Por. A. D. Pritula, Cборник Вардā, s. 615, strofa 4, sýr. text s. 614.
85  Hriech sa objavuje v ľudskej duši, čo spôsobuje telu smrť. Telo je zachránené vtedy, keď je 

náklonnosť duše k zlému zbavená sily, k čomu dochádza prostredníctvom milosti Ježiša Krista, 
por. A. Raddatz, Theodor von Mopsuestia, in: M. Greschat (ed.), Alte Kirche II., Stuttgart/
Berlin/Köln/Mainz 1984, s. 172.

86 Por. H. Takahashi, Gregory Barṣawmo Ṣafī Bar ʿEbroyo, s. 151. Por. H. Takahashi, Fakhr al-
Dīn al-Rāzī, s. 365.

87 Por. A. D. Pritula, Cборник Вардā, s. 617, strofa 7-8. K úlisnosti konania diabla a neschopnosti 
vôle u človeka v Lutherovej teológii, por. Ľ. Batka, Opica Božia: Lutherov pohľad na diablovo 
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chu človeka, teda akoby pred hriechom neexistovalo. Zlo sa zhmotňuje v hadovi  
a toto ܒܝܫܐ [bīšā] ʻzloʼ privádza človeka do pokušenia pred „prvým hriechom“, 
teda zlo existuje nezávisle od hriechu spáchaného v raji, pôsobí bez ohľadu na 
spáchaný hriech a preto nemôže byť vždy vnímané ako Boží trest za hriech. 
Zlo je samostatne konajúce, spôsobujúce chaos, pričom môže byť podľa básnika 
zastavené Božím zásahom, ktorý si veriaci vyprosia prostredníctvom príhovor-
ných modlitieb starozmluvných prorokov a vlastným pokáním. Básnik biblický 
príbeh rozvíja teologicky a zároveň ho kladie do emocionálnej roviny, aby sa 
biblické posolstvo vložené do cirkevnej vierouky stalo pre adresáta zrozumiteľ-
né a popritom budovalo jeho náboženskú identitu.

6. ZÁVER 

„Sýrska renesancia“ bola pre akademický svet dlhšie jednou veľkou nezná-
mou.88 V súčasnosti ešte stále neexistuje všeobecne platná definícia tejto význam-
nej epochy.89 Kniha Wardā, ktorá sa v súčasnosti opäť dostáva na poli výskumu 
orientálneho kresťanstva do popredia, stelesňuje vzácne dedičstvo sýrskeho 
kresťanstva, pričom jej praktické využitie počas stáročí významne ovplyvnilo 
a formovalo najmä východosýrsku spiritualitu. Teologický profil knihy Wardā 
treba vnímať v súvislosti s otázkou autorstva a autenticity, procesu recepcie tzv. 
„orientálnej antiky“90, teologickej korekcie a poetickej imitácie. Bohatosť tohto 
diela preukazujú početné poetické obrazy, ktorých účelom je sprístupniť dog-
matické stanoviská Cirkvi Východu zrozumiteľnou formou pre adresáta – teda 
poslucháča – počas liturgického rítu, ktorému sa dostali do povedomia biblické 
poznatky až zhruba do 19. stor. prostredníctvom liturgickej knihy Wardā.91 Vý-
znam poetických obrazov knihy Wardā je mnohokrát ambivalentný a jej teolo-
gická terminológia sa svojou jazykovou mentalitou nedá porovnávať s gréckym 
duchom abstraktnej dišputy. V rámci tohto významného hymnologického diela 
sa teológia v poetickej forme má prijať a veriť jej, čo vyplýva z jej prepožičanej 
cirkevnej autority. Poetické obrazy teda nemajú výlučne umelecký zámer, ale 
často odzrkadľujú aj dobové interreligiózne vzťahy. V každom prípade výcho-

konanie v Božom svete, in: Ľ. Batka et al. (eds.), Démonologie, Svátosti, Tradice, Praha 2015, 
s. 10-12.

88 Por. H. Takahashi, Gregory Barṣawmo Ṣafī Bar ʿEbroyo, s. 151. Por. H. Takahashi, Fakhr al-
Dīn al-Rāzī, s. 365.

89 Por. H. G. B. Teule, The Syriac Renaissance, s. 2, 29 a 30.
90 Por. D. Weltecke, A Renaissance in Historiography, s. 109.
91 Por. M. Tamcke, How Giwargis Warda Retells Biblical Texts, s. 258-259. K interakcii medzi 

človekom a Bohom v liturgii, por. Ľ. Batka, Liturgické dianie v službách Božích ako interakcia 
medzi Bohom a človekom, in: J. Filo (ed.), Teológia evanjelických služieb Božích, Prešov 2008, 
s. 67.
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dosýrska teológia poskytuje západnému teologickému mysleniu, ochromenému 
rigidným dogmatizmom, v mnohých ohľadoch nový a doteraz nezmapovaný 
rozmer (chápanie „vyhnania“ z raja). Tento rozmer môže byť prínosom nielen 
pre vnímanie orientálnej vetvy kresťanstva v Európe, ale napomáha aj v demys-
tifikovaní pravovernosti kresťanstva ako výhradne grécko-rímskeho fenoménu.



81

METAFORA, SÉMANTIKA A PRAGMATIKA

Marek Neština

Záujem o metaforu sa tiahne až k Aristotelovi. Neprekvapuje preto, že na-
dobudol rôzne historické podoby. V posledných rokoch sa metafore intenzívne 
venujú nielen jazykovedci a filozofi, ale aj psychológovia, historici vedy, his-
torici umenia a teológovia. Čo bola kedysi len jedna z odborných tém v oblasti 
rétoriky a poetiky, predstavuje dnes živnú pôdu pre interdisciplinárny výskum.1 
Záujem o metaforu v analytickej filozofii, ktorý sa týka jej sémantických aspek-
tov, je však nový fenomén. Sémantické teórie metafory sa prvýkrát objavili až v 
päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia ako reakcia na odmieta-
vý postoj predstaviteľov logického pozitivizmu k analýze jazyka, ktorý obsahuje 
metaforické výrazy. Logickí pozitivisti pokladali metaforu len za štylistickú de-
koráciu, ktorá nenesie žiadny kognitívny význam. Podľa ich názoru nám meta-
fora slúži v našich textoch, resp. v rámci komunikácie len na vyjadrenie emócií, 
ktoré sú nevyhnutne subjektívne. Prvý, kto sa pokúsil o vážnejšiu analýzu me-
tafory v rámci sémantických teórií významu, bol analytický filozof Max Black.2 
Black tvrdil, že metaforický výraz vyjadruje určitý kognitívny význam, ktorý sa 
však líši od doslovného významu vety, v ktorej je metafora použitá. Iný známy 
analytický filozof John Searle obhajoval na základe podobných úvah svoj názor, 
že je potrebné vhodne skombinovať sémantiku a pragmatiku, aby sme dosiahli 
primeranú analýzu metafory.3 Naopak, Donald Davidson reagoval na takéto sna-
hy skepticky. Argumentoval, že použitie metafory v našich tvrdeniach sa bráni 
akémukoľvek druhu teoretického vysvetlenia, či už z pohľadu pragmatiky alebo 
sémantiky. Podľa jeho názoru metafory znamenajú to isté čo slová vo svojom 
doslovnom výklade, a nič viac.4 A napokon, známa je tiež kritika sémantických 
teórií metafory od francúzskeho filozofa Paula Ricœura.5 Ricœur pokladal sku-
točnosť, že sa metafora nachádza mimo dosahu klasickej sémantiky, za jeden 
z kľúčových príkladov, resp. symptómov potreby radikálnej revízie, resp. od-
mietnutia klasickej sémantiky a jej koncepcie doslovného významu použitých 
výrazov.6 

1  J. Stern, Metaphor in Context, Cambridge 2000, s. xi.
2  M. Black, Metaphor, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 55, 1954, s. 273-94.
3  J. R. Searle, Metaphor, in: Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, 

Cambridge and New York 1979, s. 76-116.
4  D. Davidson, What Metaphors Mean, in: Critical Inquiry, 5 (1), 1978, s. 31-47. 
5  P. Ricœur, The Rule of Metaphor: Multi-Disciplinary Studies of the Creation of Meaning in 

Language, prekl. Robert Czerny, Toronto and Buffalo 1977.
6  Pozri bližšie J. Stern, Metaphor in Context, s. xiii. 
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Napriek týmto spomenutým výhradám sú v súčasnosti sémantické „teórie“ 
metafory stále predmetom pretrvávajúceho záujmu. V príspevku predstavím je-
den typ sémantického prístupu k metafore, ktorý ponúkol Josef Stern.7 

Stern vo svojich prácach obhajuje sémantický prístup k metafore, vychádza-
júci z nedávnych polemík vo filozofii jazyka. Tieto polemiky sa týkajú zložiek 
determinujúcich obsah tvrdenia, čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na 
kontext jej použitia. 8

V prvej časti môjho príspevku preto uvediem niektoré základné a všeobecné 
črty tejto podoby sémantiky. Urobím tak na pozadí polemiky medzi sémantic-
kým minimalizmom a sémantickým kontextualizmom. V druhej časti sa budem 
venovať spôsobu, akým uplatňuje Stern vo svojich prácach sémantický prístup, 
ktorý má blízko k sémantickému minimalizmu. Presnejšie, Stern vychádza 
z Kaplanovej teórie demonstratív (resp. teórie indexických výrazov vo všeobec-
nosti).9 Mojím cieľom je upozorniť najmä na niektoré filozofické aspekty uplat-

7  Bližšie pozri J. Stern, Metaphor in Context; J. Stern, Metaphor, Semantics and Context, in: 
R. W. Gibbs Jr (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge 2009,  
s. 262-279.

8  Vo filozofii jazyka sa rozvinuli dva základné prístupy k riešeniu problému určenia obsahu 
tvrdenia, čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na kontext jej použitia. Na jednej strane 
je sémantický minimalizmus, ktorý preferuje prístup, podľa ktorého neexistuje žiadny 
dramatický rozdiel medzi doslovným významom vety a sémantickým obsahom (propozíciou), 
ktorú veta vyjadruje vzhľadom na kontext jej použitia. Medzi jeho predstaviteľov sa 
zaraďuje napr. K. Bach, S. Soames, H. Cappelen, E. Lepore, E. Borg. Na druhej strane je 
sémantický kontextualizmus, podľa ktorého zvyčajne nestačí zohľadniť doslovný význam 
vety a minimálne vplyvy kontextu, ale kontext použitia má oveľa väčší vplyv. Medzi jeho 
predstaviteľov sa zaraďuje napr. F. Racanati, S. Neale, J. Perry. Bližšie pozri napr. M. Zouhar, 
Význam v kontexte, Bratislava 2011.

9  Pozri D. Kaplan, Demonstratives, in: J. Almog – H. K. Wettstein – J. Perry (eds.), Themes 
From Kaplan, Oxford 1989, s. 481-563. Indexické výrazy sa podľa tejto koncepcie líšia od 
neindexických výrazov tým, že výrazy prvého druhu majú dvojdimenzionálny sémantický 
profil. Každý indexický, či kontextovo citlivý výraz sa vyznačuje tým, že jednu dimenziu jeho 
sémantiky tvorí tzv. charakter, druhú dimenziu tzv. obsah. Charakter možno považovať za 
jazykové pravidlo konštituované pre všetky možné použitia toho istého indexického výrazu; 
slúži na identifikáciu predmetu, na ktorý sa indexický výraz vzťahuje v konkrétnom použití. 
Obsahom je zasa objekt, na ktorý sa vzťahuje indexický výraz vzhľadom na konkrétny 
kontext použitia. V prípade neindexických výrazov dvojdimenzionálny sémantický profil 
kolabuje na jednodimenzionálny, a teda neexistuje netriviálny rozdiel medzi charakterom 
a obsahom. Tento kolaps fakticky dokazuje, že neindexické výrazy nie sú sémanticky citlivé 
na kontext ich použitia, t. j. vo všetkých prípadoch použitia neindexický výraz znamená to isté. 
Charakterom indexického výrazu „ja“ je pravidlo  vyberajúce spomedzi všetkých objektov 
z univerza  predmet, ktorý je aktuálnym hovorcom, t. j. objekt, ktorý vyslovil (alebo inak 
použil) výraz „ja“ v danom kontexte. Toto pravidlo je konštantné, teda výraz „ja“ sa s ním 
spája v akomkoľvek kontexte použitia (a teda nezávisle od kontextu použitia). To, čo pravidlo 
vyberie v konkrétnych kontextoch použitia – t. j. konkrétni používatelia jazyka, ktorí výraz 
„ja“ v daných kontextoch použili – je zasa obsahom indexického výrazu. Obsah indexického 
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nenia sémantickej teórie pri analýze metafory. Pre rozsahové dôvody sa nebu-
dem venovať hlbšie technickým detailom tejto analýzy. Sústreďujem sa výlučne 
na základný filozofický rámec, z ktorého Stern vychádza pri svojej argumentácii. 
V poznámkach pod čiarou preto odkazujem na príslušnú literatúru, v ktorej môže 
čitateľ nájsť bližšie podrobnosti. Hoci tento prístup k metafore možno kritizovať 
z rôznych pozícií, takisto nebude kritika sémantického prístupu k metafore z roz-
sahových dôvodov predmetom predloženého príspevku.       

1. FILOZOFIA JAZYKA A TRI VRSTVY VÝZNAMU

Keďže vychádzam z jednej polemiky vo filozofii jazyka o zložkách determi-
nujúcich obsah tvrdenia, čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na kontext 
jej použitia, priblížim niektoré jej kľúčové idey. Načrtnem ich na základe vý-
kladu, ktorý ponúka Marián Zouhar vo svojej monografii Význam v kontexte.10 
V spomenutej polemike vo filozofii jazyka panuje spoločná zhoda na tom, že 
prirodzený jazyk nie je dostatočne transparentný na to, aby sme mohli stanoviť 
obsah jeho jednotlivých výrazov, resp. že doslovný význam vety sám osebe ne-
stačí na determináciu propozície vzhľadom na kontext jej použitia. Téza, ktorá si 
našla vo filozofii jazyka mnoho prívržencov, znie zhruba takto: 

„To, čo veta vyjadruje vzhľadom na kontext jej použitia, je do väčšej či men-
šej miery podmienené mimojazykovými faktormi, ako sú komunikačné inten-
cie používateľov jazyka či rozmanité črty situácie, v ktorej sa komunikácia 
uskutočňuje.“11 

Filozofi jazyka preto spravidla rozlišujú medzi doslovným významom vety 
(význam, ktorý je determinovaný iba na základe sémantických konvencií a syn-
taktického usporiadania jednotlivých zložiek vety), vyjadreným obsahom vety 
(to, čo je povedané, vyjadrená propozícia) a komunikovaným obsahom (to, čo sa 
komunikuje, mienená či implikovaná propozícia).12 V nadväznosti na to hovoria  

výrazu je teda variabilný, keďže v rôznych kontextoch použitia výraz „ja“ použijú rôzni 
hovorcovia a tí sú obsahom. Charakterom indexického výrazu „ty“ je pravidlo vyberajúce  
spomedzi všetkých objektov univerza  predmet, ktorý je adresátom hovorcovho použitia tohto 
výrazu; obsahom je zasa aktuálny adresát konkrétneho použitia výrazu „ty“. Charakterom 
výrazu „teraz“ je pravidlo, ktoré spomedzi všetkých časových okamihov vyberá ten, ktorý 
je okamihom hovorcovho použitia tohto výrazu; obsahom je daný aktuálny časový okamih 
konkrétneho použitia výrazu „teraz“. M. Zouhar, Význam v kontexte, s. 72. 

10 M. Zouhar, Význam v kontexte, Bratislava 2011.
11 M. Zouhar, Význam v kontexte, s. 28. 
12 V súvislosti s touto diskusiou je potrebné upozorniť na spôsob, akým sa v nej používa termín 

„propozícia“. Predpokladá sa totiž, že propozícia, na rozdiel od jej chápania v intenzionálnej 
sémantike, nie je totožná s určitou funkciou definovanou na množine možných svetov (tzn. 
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o rôznych parametroch mimojazykového kontextu použitia vety, ktoré ovplyv-
ňujú výslednú podobu toho, aký obsah daná veta vyjadruje, resp. čo mieni ho-
vorca jej použitím komunikovať. 

V najjednoduchšom prípade, keď veta neobsahuje žiadny indexický či iný 
kontextovo citlivý výraz, je vyjadrená propozícia totožná s jej doslovným vý-
znamom, teda s významom, ktorý veta vyjadruje na základe sémantických kon-
vencií a syntaktického usporiadania (prvá vrstva významu). V prípade, že veta 
takýto výraz (resp. výrazy) obsahuje, dostaneme vyjadrenú propozíciu vtedy, 
keď tomuto výrazu (resp. výrazom) priradíme kontextovo determinované sé-
mantické obsahy. Veta teda bude v rôznych kontextoch vyjadrovať rôzne pro-
pozície v závislosti od toho, aké sémantické obsahy budú nadobúdať indexické 
či iné kontextovo citlivé výrazy (druhá vrstva významu). Pragmatické procesy, 
ktoré sa podieľajú na determinácii tohto sémantického obsahu, Zouhar nazýva 
sémanticky relevantné pragmatické procesy.13 Zdôrazňuje pritom ich odlišnosť 
od tých pragmatických procesov, ktoré sa podieľajú na odvodení tretej vrstvy 
významu (komunikovaného obsahu) tak, ako ich opísal Paul Grice. Ten pokla-
dá našu schopnosť porozumieť obsahu výrazov za kombináciu dvoch faktorov: 
všeobecných zásad komunikácie, ktorými sa riadi príslušná rečová situácia,  
a konkrétnych kontextuálnych poznatkov, ktoré zdieľajú hovorcovia a posluchá-
či vzhľadom na určité okolnosti výpovede. Komunikácia, ak jej hlavným účelom 
je kooperatívna výmena informácií, sa preto riadi tým, čo Grice nazýva princíp 
kooperácie, spolu s určitými všeobecnými maximami, ktoré Grice rozdeľuje do 
štyroch skupín (maximy kvantity, kvality, relácie a spôsobu). V praxi to potom 
vyzerá tak, že ak adresát uchopí význam, ktorý vyjadruje hovorcova výpoveď, 
a zistí, že hovorcovo použitie vety porušuje princíp kooperácie a konverzačné 
maximy, môže z toho usúdiť, že hovorca mal zrejme dobrý dôvod komunikovať 
niečo iné, než je doslovný či vyjadrený obsah (vyjadrená propozícia) výpovede, 
pričom odvodí implikovaný obsah (mienenú propozíciu) z toho, čo výpoveď vy-
jadruje, ako aj  z ďalších relevantných faktorov.

s funkciou z množiny možných svetov do množiny pravdivostných hodnôt, resp. z množiny 
možných svetov do chronológií pravdivostných hodnôt), ale ide skôr o „určitý štruktúrovaný 
objekt pozostávajúci zo sémantických obsahov konštitutívnych zložiek vety vyjadrujúcej danú 
propozíciu  (vzhľadom na relevantné parametre)“. M. Zouhar, Význam v kontexte, s. 14. Takýto 
zložený štruktúrovaný sémantický objekt sa teda vyznačuje nielen tým, že je nositeľom 
pravdivostnej hodnoty, ale aj tým, že jeho zložky môžu tvoriť indivíduá, vlastnosti alebo 
relácie. Zouhar uvádza, že „jedným z prvých, kto sa pokúsil vymedziť propozície ako štruktúrovane 
entity, bol D. Kaplan v stati Kaplan (1975) ... Proti štruktúrovaným propozíciam argumentujú z rôznych 
dôvodov napríklad Bealer (2004), Cresswell (2002), Jespersen (2003) alebo Tichy (1994).“ M. Zouhar, 
Význam v kontexte, s. 14. Bližšie podrobnosti k dôvodom v prospech koncepcie propozícií ako 
zložených štruktúrovaných entít pozri napríklad v S. Soames, What Is Meaning, Oxford 2010.   

13 M. Zouhar, Význam v kontexte, s. 19. 
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Uvažujme o nasledujúcich vetách: 

(1)  Všetky konzervy sú pokazené.
(2)  Prší.
(3)  Albert je vysoký.
(4)  Toto jablko je červené.
(5)  Tento melón je červený.

Podľa niektorých filozofov jazyka sú všetky vety (1) – (5) syntakticky kom-
pletné, sémanticky sú však neúplné. Na to, aby sme sémantický obsah mohli 
skompletizovať, musíme vziať do úvahy isté pragmatické parametre. Znamená 
to, že kontexty použitia, v ktorých hovorca uskutoční výpovede pomocou viet 
(1) – (5), zásadným spôsobom ovplyvnia to, čo vety v daných použitiach napo-
kon vyjadrujú. V rôznych použitiach a situáciach môžu uvedené vety vyjadrovať 
rôzne sémantické obsahy. Tieto rôzne sémantické obsahy sa môžu explicitne vy-
jadriť pomocou nasledujúcich viet:  

(1)  a)  Všetky konzervy, ktoré sme zobrali so sebou na výlet, sú pokazené.
 b)  Všetky konzervy, ktoré sme vyrobili, sú pokazené.

(2)  a)  V Bratislave prší.
 b)  V Košiciach prší.

(3)  a)  Albert je vysoký v porovnaní s basketbalistami.
 b)  Albert je vysoký v porovnaní so škôlkarmi.   

(4)  a)  Toto jablko je červené na povrchu.
 b)  Toto jablko je červené vo vnútri.

(5)  a)  Tento melón je červený na povrchu.
 b)  Tento melón je červený vo vnútri.14

Veta (1) v závislosti od situácie, v ktorej ju hovorca použije, môže vyjadro-
vať obsah (propozíciu), ktorý je explicitne vyjadrený napríklad pomocou vety 
(1a). V inej situácii je sémantický obsah, ktorý je explicitne vyjadrený napríklad 
pomocou vety (1b). Vieme si predstaviť aj ďalšie situácie, ktoré budú vyjadro-
vať odlišné sémantické obsahy. Jednotlivé situácie plnia dôležitú funkciu v tom 
zmysle, že spresňujú množinu objektov, cez ktoré sa má kvantifikovať kvantifi-
kačný výraz „všetky (konzervy)“ z vety (2).

Vetou (2) možno v rôznych použitiach vyjadriť rôzne sémantické obsahy 
v závislosti od miest, kde hovorca svoje výpovede uskutočňuje. V jednej situácii 
môže veta (2) v závislosti od výskytu hovorcu vyjadrovať sémantický obsah, 

14 Uvedené príklady sú diskutované v M. Zouhar, Význam v kontexte, s. 33-34.
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ktorý je explicitne vyjadrený napríklad pomocou vety (1a). V inej, sémantický 
obsah explicitne vyjadrený napríklad pomocou vety (2b).

Aj použitím vety (3) v rôznych situáciách možno vyjadriť rôzne sémantické 
obsahy. Albertova výška sa síce nemení a pre všetky situácie zostáva rovnaká (je 
vysoký, povedzme, 185 cm), no vyhodnotenie faktu, či mať 185 cm je dosť na 
to, aby bol človek vysoký, sa vždy relativizuje vzhľadom na určitú komparatívnu 
množinu (prípadne účel a podobne). Keď máme situáciu, v ktorej je relevantnou 
množinou napríklad trieda istých basketbalistov, hovorca vyjadrí obsah, ktorý je 
explicitne vyjadrený pomocou vety (3a). Podobne je to aj v prípade vety (3b).
Vlastnosť „byť vysoký“ sa nedá totiž pripísať v absolútnom, ale len v relatívnom 
zmysle.  

Teraz si vezmime dvojicu viet (4) a (5). Hoci sa zdá, že sa v nich objektom 
pripisuje tá istá vlastnosť – v prvej vete sa o určitom jablku povie, že je červe-
né, a v druhej to isté o určitom melóne, nie je to úplne to isté. Možno to totiž 
vidieť podľa typizovaných verifikačných procedúr. Keď hovorca uskutoční vý-
poveď použitím vety (4), zvyčajne povieme, že uviedol niečo pravdivé, ak je 
jablko, o ktorom hovoril, červené na povrchu. Ide o sémantický obsah explicitne 
vyjadrený pomocou vety (4a). V prípade melónu však posudzujeme skôr farbu 
jeho dužiny (veta (5a)). Samozrejme, v netypických situáciách to tak nemusí byť 
(vety (4b) a (5b)). Podstatné je však to, že na to, aby sme mohli objektu pripísať 
vlastnosť „byť červený“, musíme ju najskôr lokalizovať. Preto vety, v ktorých sa 
veciam pripisuje farba a ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako kontextovo nezávislé 
vety, sú v skutočnosti závislé od kontextu. 

Napokon si zoberme ešte nasledujúce vety: 

(6)  Použil som kladivo.
(6)  a)  Použil som kladivo ako nástroj na zatĺkanie klincov.
       b)  Použil som kladivo ako zbraň na boj so zlodejom.
      c)  Použil som kladivo ako zarážku na dvere, aby som zabránil zatvoreniu dverí.

Veta (6) je sémanticky neúplná. V závislosti od situácie, v ktorej ju hovorca 
použije, môže vyjadrovať rôzny sémantický obsah (propozíciu). V jednej situ-
ácii bude sémantický obsah explicitne vyjadrený napríklad pomocou vety (6a). 
V inej bude veta vyjadrovať sémantické obsahy, ktoré sú explicitne vyjadrené 
napríklad pomocou viet (6b) a (6c). To znamená, že v rôznych situáciach môže 
vyjadrovať rôzne sémantické obsahy, ktoré sú explicitne vyjadrené, napríklad 
pomocou viet (6a), (6b) a (6c). Je zrejmé, že typizovanú verifikačnú procedúru 
predstavuje situácia zatĺkania klincov. Teda išlo by o sémantický obsah, ktorý 
je explicitne vyjadrený pomocou vety (6a). Netypické verifikačné procedúry by 
potom predstavovali situácie, ktorých sémantický obsah je vyjadrený pomocou 
viet (6b) a (6c).

Uvedené príklady ukazujú, že kontextovo podmienené doplnenia do séman-
tického obsahu viet sú skutočne rozmanité a filozofi jazyka sa pokúšajú teoretic-
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ky vyhodnotiť a vysvetliť zložky determinujúce obsah tvrdenia, čo sa uskutoč-
ňuje použitím vety vzhľadom na kontext jej použitia.

2. METAFORA, SÉMANTIKA A PRAGMATIKA 

Na základe polemiky prebiehajúcej vo filozofii jazyka o zložkách determinuj-
úcich obsah tvrdenia – čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na kontext jej 
použitia – sa dajú ukázať niektoré rysy debát o metafore v analytickej filozofii. 
Zoberme si napríklad nasledujúce vety:

(7)  Predseda uťal debatu.
(8)  Mária je ľadová kráľovná. 
(9)  Júlia je slnko. 

Na prvý pohľad je zrejmé, že hovorca chce komunikovať niečo iné než do-
slovne vyjadrujú vety (7) – (10). Nezdá sa totiž pravdepodobné, že by zamýšľal 
povedať to, čo jeho slová v týchto vetách doslovne znamenajú. Možno skôr uva-
žovať o takýchto rôznych sémantických obsahoch, ktoré by hovorca explicitne 
vyjadril pomocou nasledujúcich viet:  

(7a)  Predseda ukončil rázne debatu. 
(8a)  Mária neprejavuje žiadne emócie.
(9a)  Júlia je predmetom uctievania a zbožňovania, bez ktorej nemôže 

Rómeo žiť. 

Z pohľadu analýzy, ktorú som načrtol v predchádzajúcej časti, možno sfor-
mulovať tieto dve otázky. Prvá otázka sa týka charakteristiky metafory ako nie-
čoho osobitého, čo sa líši od doslovného významu výrazov. Existuje niečo také 
ako metaforický význam? Keď je odpoveď na uvedenú otázku kladná, je potreb-
né položiť si aj druhú otázku: Je metafora súčasťou sémantiky alebo patrí do 
pragmatiky jazyka?

Keďže Stern odpovedá na prvú otázku kladne, hľadá odpoveď na druhú 
otázku.15 Podľa Sterna existuje teda niečo také ako metaforický význam, kto-
rý sa odlišuje od doslovného významu použitého výrazu. Presnejšie hovorí 
o tzv. metaforickej interpretácii daného výrazu. Ďalej ponúka objasnenie me-
taforickej interpretácie na základe príkladu divadelnej hry Rómeo a Júlia od  
W. Shakespeara.16

Začína tým, že kvôli argumentácii prijíma predpoklad, že Rómeo a Júlia sku-
točne existovali. Takisto, že všetko to, čo Shakespeare o nich napísal, zhruba 
vystihuje ich skutočné konanie. A teda, Rómeo reálne vyslovil aj výrok 

15 J. Stern, Metaphor in Context, s. xiv.
16 J. Stern, Metaphor in Context, s. 1.
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(9)  Júlia je slnko

presne v tom istom kontexte, v ktorom bol vyobrazený v Shakespearovej hre. 
Čo však Rómeo tvrdil vyslovením vety (9)? Pýta sa Stern. 

Prvý pokus, ako analyzovať Rómeovu výpoveď, môže byť nasledovný. Dá 
sa s istotou predpokladať, že Rómeo pozná rozdiel medzi človekom a slnkom. 
Z tohto dôvodu sa nezdá pravdepodobné, že by zamýšľal povedať to, čo jeho 
slová doslova znamenajú. A teda, že ľudská bytosť, akou je Júlia, je súčasne ne-
beským telesom, slnkom. Namiesto toho je uvedený výrok potrebné interpreto-
vať takým spôsobom, ktorý vylúči totožnosť sémantického obsahu tohto výroku 
s jeho doslovným významom.  

Podľa toho, čo vieme o vzťahu Rómea a Júlie a o vlastnostiach, ktoré pripi-
sujeme slnku, sa dá napríklad uvažovať o nasledujúcich rôznych sémantických 
obsahoch, ktoré hovorcovia môžu explicitne vyjadriť pomocou takýchto viet: 

(9a)  Júlia je ako žena predmetom uctievania, zbožňovania a životodarnej 
sily, bez ktorej nemôže Rómeo žiť.

(9b)  Júlia je príkladná a jedinečná žena.
(9c)  Júlia je oslňujúco krásna žena.  

Stern nazýva práve uvedené sémantické obsahy „metaforickými interpre-
táciami“ tvrdenia (9).17 S metaforickými interpretáciami sa stretávame nielen 
v sofistikovanejších kontextoch krásnej literatúry a poézie, ale aj v našom ka-
ždodennom živote. Bežne sme schopní na základe našich jazykových kompe-
tencií uskutočniť výpovede, ktoré obsahujú metaforu. Takisto spravidla úspešne 
interpretujeme mnoho nových a vcelku imaginatívnych metafor. Stern upozor-
ňuje, že hoci v niektorých prípadoch si to môže vyžadovať väčšie úsilie, napriek 
tomu – bez zvláštnych ťažkostí – správne interpretujeme mnohé výpovede, ktoré 
obsahujú metaforu. Lenže z pohľadu preberanej koncepcie filozofie jazyka to 
neznamená, že vo filozofii jazyka ide o vysvetlenie fyziologického, resp. psy-
chologického mechanizmu, na základe ktorého k tomu dochádza. Podľa Sterna 
sú pre filozofiu jazyka kľúčové najmä tieto body. Po prvé, abstrahuje od toho, 
ako hovorcovia a poslucháči sami osebe pochopili výpoveď. Presnejšie, abstra-
huje od ich fyziologických a psychologických schopností, ktoré uplatňujú pri 
spracovaní, tvorbe a vnímaní (metaforickej) reči. Namiesto toho sa zameriava 
na to, čo vieme, keď pochopíme výpoveď, resp. jej interpretáciu. Na to, aby sme 
uspeli v komunikácii, musí totiž existovať nejaký spoločný základ pochopenia,  
t. j. interpretácia. Takisto tento spoločný základ musia obaja (t. j. hovorca a po-
slucháč) uchopiť rovnako. Z tohto dôvodu je, podľa Sterna, cieľom filozofie 
jazyka identifikovať tento spoločný objekt poznania a objasniť jeho štruktúru.18  

17 J. Stern, Metaphor in Context, s. 1.
18 J. Stern, Metaphor in Context, s. 2. 
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Po druhé, výraz „interpretácia“ sa bežne požíva na označenie rôznych obsa-
hov. V prípade metaforickej interpretácie však nie je jasné, o akom konkrétnom 
druhu obsahu je treba uvažovať. Stern preto bližšie vymedzuje pojem interpretá-
cie, resp. pojem metaforickej interpretácie na základe týchto troch rovín: 

(a) Metaforická interpretácia je propozičná. To znamená, že výpoveď 
(utterance) s metaforou má určitý informačný obsah. Hoci prostredníc-
tvom takejto výpovede môžeme sprostredkovať mnoho nepropozičných 
prvkov – pocity, postoje, predstavy a iné asociácie – Stern ich nezahŕňa do 
prípadnej interpretácie výpovede. 

(b) Informačný obsah výpovede, resp. informácia, ktorá obsahuje metaforic-
kú interpretáciu, je buď sémanticky zakódovaná vo výpovedi alebo je  
determinovaná prostredníctvom výpovede vzhľadom na konkrétne kon-
textuálne parametre.19 

(c) Medzi propozičnými interpretáciami výpovede s metaforou môžu byť aj 
také, ktoré hovorca nezamýšľal tvrdiť alebo komunikovať. Na základe 
toho, metaforickú interpretáciu, ktorá spĺňa prvé dve podmienky, možno 
pokladať za interpretáciu výpovede aj vtedy, keď nie je tým, čo hovorca 
zamýšľal prostredníctvom tejto výpovede vyjadriť. Inými slovami, meta-
forická interpretácia nie je nevyhnutne závislá od intencií hovorcu.20

2.1 Metafora a kontext výpovede

Sternova odpoveď na druhú otázku je kontroverznejšia než odpoveď na 
dosiaľ preberanú prvú otázku. Podľa Sterna totiž odpoveďou na otázku, či je 
metafora súčasťou sémantiky alebo patrí do pragmatiky jazyka, je, že metafora 
je čiastočne sémantická záležitosť. Tento názor však nie je až taký bežný ako 
opačný názor, že metafora je rýdzo pragmatická záležitosť.21  V krátkosti uká-
žem, akým spôsobom Stern vysvetľuje sémantické vlastnosti metafory a jej zá-
vislosť od kontextu. 

Uvažujme opäť o vete 

19 Inými slovami ide o to, čo je povedané, t. j. o vyjadrenú propozíciu v určitom kontexte výpovede. 
Filozofia jazyka sa sústreďuje na zložky determinujúce obsah tvrdenia, čo sa uskutočňuje 
použitím vety vzhľadom na kontext jej použitia. Rovnako ako pri iných výpovediach, tak aj 
v súvislosti s výpoveďami s metaforou platí, že vždy, keď porozumieme výpovedi, tak kľúčová 
časť nášho porozumenia spočíva v poznaní jej propozičného obsahu.

20 J. Stern, Metaphor in Context, s. 3. 
21 J. Stern, Metaphor in Context, s. 2-3. 
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(9) Júlia je slnko

a o jej doslovnom význame a rôznych veciach, ktoré možno pomocou nej 
vyjadriť o Júlii. 

(9a)  Júlia je ako žena predmetom uctievania a zbožňovania, bez ktorej 
nemôže Rómeo žiť.

(9b)  Júlia je príkladná a jedinečná žena.
(9c)  Júlia je oslňujúco krásna žena.  

Stern označuje metaforické interpretácie (9a), (9b) a (9c) ako vlastnosti M. 
Kladie si nasledujúcu otázku: Ako máme presne charakterizovať reláciu medzi 
výpoveďou vety ako je (9), jej doslovným významom L a jej rôznymi možnými 
metaforickými interpretáciami M? Podľa jeho názoru sa dá súhlasiť s tým, že 
doslovný význam L je niečo, čo poznáme na základe našej sémantickej kom-
petencie.22 Naopak nezhody medzi filozofmi jazyka ohľadne metafory možno 
očakávať ohľadom relácie R medzi výpoveďou, doslovným významom L a me-
taforickou interpretáciou M. 

Drvivá väčšina autorov, ktorí sa venujú metafore, nepokladá reláciu R za sé-
mantickú, skôr sa prikláňajú k tomu, že patrí do pragmatiky. Stern je však pre-
svedčený, že ide o sémantickú reláciu a argumentuje v prospech oprávnenosti 
sémantického prístupu k metafore.23 

2.2 Jednota metaforickej interpretácie 

Napokon si všimnime, ktorej zložky vety sa týka metaforická interpretácia. 
Stern konštatuje, že možno súhlasiť s tým, že vlastné meno „Júlia“ má rovnakú 
interpretáciu (čokoľvek, čo pod tým môžeme rozumieť: extenziu, referent, ob-
sah, intenciu, atď.) v Rómeovej výpovedi 

(9) Júlia je slnko

v Shakespearovom kontexte a vo výpovedi 

(10)  Júlia je Rómeova milá.

Takisto možno súhlasiť s tým, že predikát „je slnko“ (alebo „slnko“) má od-
lišnú interpretáciu v (9), než je jeho interpretácia vo výpovedi 

(11)  Najžiarivejšia hviezda v našej slnečnej sústave je slnko. 

22 Pôjde o doslovný význam vety (význam, ktorý je determinovaný iba na základe sémantických 
konvencií a syntaktického usporiadania jednotlivých zložiek vety). Hovorca prostredníctvom 
vety (9) vyjadril niečo metaforické o Júlii, určitú vlastnosť z množiny M.

23 J. Stern, Metaphor in Context, s. 10.
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Spravidla máme tendenciu opísať odlišnú interpretáciu výrazu „je slnko“ vo 
vete (9) ako „metaforickú“ v protiklade k jeho interpretácii v (11), ktorú nazve-
me „doslovnou“. Výraz „Júlia“ označuje rovnaký objekt v (1) a aj v (10), čiže 
jeho interpretácia sa nemení. Na základe toho by sme mali povedať, že základom 
metaforickej interpretácie je špecifická zložka vety, ktorej interpretácia (čokoľ-
vek, čo pod tým budeme rozumieť) podstupuje zmenu. Presnejšie, zmena sa týka 
predikátu „je slnko“, nie celej vety (9).24

3. ZÁVER

Sternovým cieľom je určiť, čo musia hovorca a poslucháč vedieť, keď po-
znajú metaforickú interpretáciu.25 S týmto cieľom rozlišuje dva okruhy otázok: 

1.  Aký druh poznatkov alebo schopností umožňuje hovorcovi a poslucháčovi 
interpretovať metaforu? Ide o súčasť našich všeobecných jazykových zna-
lostí, a teda o rovnakú kompetenciu, ktorá je základom schopností interpre-
tovať nemetaforický „doslovný“ jazyk? Alebo je to úplne alebo čiastočne 
extralingvistická záležitosť, pričom v tomto druhom prípade ide o špeciálne 
schopnosti, ktoré nemá bežný hovorca? Napríklad je to určitý druh schop-
ností, ktoré má výlučne len génius, ako to naznačil Aristoteles a zdá sa, že 
aj Kant? Alebo máme pred sebou len jednu spomedzi mnohých schopností, 
ktoré všetci dôverne poznáme, keď používame rôznymi spôsobmi prirodzený 
jazyk (ordinary language)? 

2.  Aký druh poznatkov, resp. kognitívnych obsahov vyjadruje výpoveď, v kto-
rej sa nachádza metafora? Ide o taký druh kognitívneho obsahu, ktorý môže 
byť komunikovaný alebo vyjadrený len pomocou metafory? Alebo tento kog-
nitívny obsah by mohol byť rovnako dobre vyjadrený v doslovnom jazyku 
(literal language)? 26

Prvý okruh otázok vyjadruje to, čo Stern nazýva poznanie metafory (knowledge 
of metaphor); druhý okruh poznanie prostredníctvom metafory (knowledge by 
metaphor).27 Hoci sú tieto dva okruhy otázok odlišné, bežne sa spájajú dokopy. 
Zoberme si napríklad predpoklad, že hovorcovo poznanie metaforickej inter-
pretácie je časťou jeho všeobecných jazykových kompetencií. Takéto poznanie 
zahŕňa poznanie významu, ktorý je determinovaný iba na základe sémantických 

24 J. Stern, Metaphor in Context, s. 21.
25 J. Stern, Metaphor in Context, s. 3. 
26 J. Stern, Metaphor in Context, s. 7.
27 J. Stern, Metaphor in Context, s. 7. 
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konvencií a syntaktického usporiadania jednotlivých zložiek vety. Malo by byť 
preto možné, že význam, ktorý hovorca vyjadrí prostredníctvom metafory, sa 
dá vyjadriť aj pomocou bežných výrazov. To znamená, že tento význam je nám 
daný len na základe nášho poznania jazyka. Ak je však naše poznanie metafory 
časťou všeobecnej sémantickej kompetencie a všetko to, čo metafora vyjadruje, 
je (aspoň v princípe) vyjadriteľné v doslovnom jazyku, tak metaforický spôsob 
vyjadrovania je z kognitívneho pohľadu zbytočný. 

Môžeme to však obrátiť a argumentovať, že naše poznanie metafory nie je 
časťou našej sémantickej kompetencie, lebo žiadna doslovná parafráza metafory 
nie je adekvátna a metaforický spôsob vyjadrovania sa zrejme nedá vylúčiť.  

Podľa Sterna tieto úvahy nie sú správne. Existuje podstatná časť hovorco-
vho poznania metafory, ktorá je síce sémantická, ale takéto sémantické poznanie 
metafory je len časťou poznania metaforickej interpretácie. Nikdy nie je dôle-
žité výlučne samo osebe. Na to, aby sme mali úplné poznanie metaforickej in-
terpretácie, je nevyhnutné určiť kontext, v ktorom bola metafora použitá. A to 
je mimojazyková záležitosť. Sémantické poznanie metafory sa totiž pokladá za 
rovnaký druh našej jazykovej kompetencie, aký uplatňuje hovorca pri určitom 
type výrazoch prirodzeného jazyka, presnejšie v súvislosti s demonstratívami 
a indexikálmi. Stern obhajuje názor, že táto rovnaká kompetencia umožňuje ho-
vorcovi, aby prostredníctvom metafory vyjadril poznanie alebo informáciu, kto-
rá nie je vyjadrená v doslovných parafrázach interpretácie metafory, respektíve 
sa nedá vyjadriť inak ako metaforickým spôsobom vyjadrenia metafory. 
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