Una substantia – tres personae
Ústřední tajemství trojjediného Boha u Tomáše
Akvinského (STh. I, 27-43)
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1. Základy učení o Trojici

1. Základy učení o Trojici
• Vyznání víry z IV. lateránského koncilu (r. 1215): „Pevně věříme a upřímně vyznáváme, že
je jen jeden …. Bůh, Otec a Syn a Duch svatý; sice tři osoby, ale jedna esence, substance
neboli zcela jednoduchá přirozenost…: …jsou téže podstaty a sobě rovni, stejně
všemohoucí a stejně věční. … rozdíly tedy jsou v osobách a jednota v přirozenosti.“
• Vyznáváme tedy existenci jenom jednoho zcela jednoduchého Boha, ale zároveň věříme,
že žije ve třech reálně odlišných osobách jako Otec, Syn a Duch svatý. „Jádro“ učení o
Trojici má tedy podobu jakéhosi paradoxu, vždyť Bohu současně přisuzujeme jednotu
(spolu s nejvyšší jednoduchostí) i mnohost.
• Tomáš nám nabízí dva pohledy na toto tajemství. První vychází z Boží jednoty (i
jednoduchosti) a klíčovou roli v něm hraje pojem esence či substance. Jednota a
jednoduchost náleží k tomu, co činí Boha Bohem, a tím je Boží esence/substance.
Trojjedinost musíme hledat v jiném pohledu na Boží bytí, a to v oblasti vztahů, které
ustavují božské osoby. To, co činí božskou osobu osobou, je totiž právě vztah (k jiné
osobě). Skutečná obtíž pak spočívá v tom, jak oba pohledy na tajemství Trojice spojit,
aniž bychom upadli do osidel rozporů.

1. Hlavní cíle trinitární teologie
• V poznání Boha jsme v tomto životě odkázáni na to, co nám o sobě sám projeví či zjeví.
• Bůh se nám zjevuje dvěma základními způsoby. Prvním je stvoření, jehož poznání nás vede k některým
pravdám o Bohu. To jsou pravdy, „k nimž může dospět přirozené poznání našeho rozumu“ a jsou v principu
přístupné každému člověku, např. že Bůh existuje, že je jeden, že je Stvořitelem. Druhým způsobem se Bůh
zjevuje prostřednictvím jím vybraných lidí (např. proroků) a plností takového zjevení je vtělené Slovo Ježíš
Kristus. Takto zjevené pravdy však „… naprosto přesahují veškeré schopnosti lidského rozumu,“ jako např. že
Bůh je trojjediný. K pochopení těchto pravd tedy nelze dospět přirozeným světlem rozumu, nelze je v zásadě
rozumově dokázat, a kdyby nám je Bůh nezjevil, nikdy bychom takové poznatky nemohli odůvodněně a s
jistotou pokládat za pravdivé (mohly by to být nanejvýš velmi smělé hypotézy).
• Trinitární úvahy nám slouží ke správnému a lepšímu pochopení obou typů Bohem zjevených pravd. Jednak
nám vrhají nové světlo na přirozené poznání stvoření a potažmo na jakékoli Boží působení ve světě. Dále a
především nám slouží ke správnému pochopení věcí souvisejících s naší spásou, v níž má každá osoba Trojice
vlastní a nezastupitelnou roli. Jedním z hlavních cílů trojiční reflexe víry je tedy správné chápání celku Božího
zjevení, obzvláště pak toho, co patří k naší spáse.
• Další důvod pro pěstování trojiční teologie úzce souvisí s předešlým, neboť – i když má svá specifika – splývá
s cílem, který sleduje křesťanská teologie jako celek: „… stále více a hlouběji pronikat a učit vírou přijaté
zjevené pravdy, bránit je před omyly a tak již na tomto světě částečně kontemplovat to, co – jak doufáme –
uvidíme v plném světle v životě příštím.“ (STh I, 32, 1 ad 3)

2. Proměny dosavadního pojmového aparátu
• Trojiční reflexe raných křesťanských autorů vedly k hluboké proměně tehdejšího pojmového aparátu. Týkalo se to
především dvou pojmů: vztahu a osoby.
• Křesťanští teologové pojímali božské osoby jako (vzájemné) vztahy. Tím de facto prolomili hradby (nejen
antického) substanciálního myšlení a vyzdvihli vztahy jako rovnocenný způsob bytí. Ve srovnání s antickým
obrazem světa je tato hluboká proměna jasně patrná, neboť pro starověké myšlení (avšak nikoli jenom pro ně) je
zcela příznačné, že substanci a její „bytí o sobě“ považuje za základní a svrchovaný způsob existence; vztahy
chápané jako akcidenty mají v této tradici pouhé odvozené a druhotné „bytí v jiném“. Křesťanská trojiční teologie
toto (z řecké filosofie vzešlé) pojmové schéma přetváří do bohatšího obrazu skutečnosti, v němž jsou (božské)
vztahy povýšeny na stejnou ontologickou úroveň jako substance. Tím nás trojiční reflexe staví před úkol, který
dosud zdaleka není dopracován, totiž důsledně domyslet a rozvinout vztahovost jako základní, se substancí
srovnatelný způsob bytí (J. Ratzinger, Úvod do křesťanství)
• Vnitřní mnohost v Bohu (Otec, Syn, Duch sv.) byla uchopena a vyložena pomocí pojmu osoby. Křesťanští teologové
převzali termín osoba z řeckého myšlenkového světa (προσῶπον-prosópon), ale dali mu zcela nový význam. Z
původně gramaticko-divadelní kategorie učinili kategorii metafyzickou (osoba je někdo, kdo má jedinečný,
nesdělitelný a rozumový způsob bytí). Klíčovou postavou byl v tomto ohledu především (první latinsky píšící
teolog) Tertullián (cca. 150-220 po K.).
• Trinitární reflexe ovlivnily další úvahy o pojmu osoby. Ve stvořené oblasti byla osoba spojena s kategorií substance,
v Bohu se vztahy. A tak se nabízí otázka, zda vztah nepatří v posledku k vymezení osoby jako takové. Jinak řečeno,
je každá osoba (božská, andělská, lidská) charakterizována vztahovostí, nebo je to výsada vlastní pouze božským
osobám? To je minimálně od středověku až do současnosti hojně diskutovaná otázka.

3. Přípravné úvahy
• Ve středověku existovaly tři základní způsoby výkladu Trojice (relační, emanační, psychologický). Tomáš vysvětluje Trojici
relačně a doplňuje tento způsob o některé prvky psychologického modelu. V relačním modelu hrají samozřejmě hlavní roli
vztahy: konstituce a odlišnost božských osob je dána jejich vzájemnými vztahy.
• Náčrt základů Tomášovy teorie vztahů. Vztah je v nejširším slova smyslu zaměření (ordo) jedné věci k jiné. Nás zde zajímají
pouze reálné vztahy (existující nezávisle na našem poznání), a z nich především relace v Bohu. Božské vztahy však Tomáš
koncipuje na základě analogie se stvořenými/kategoriálními vztahy.
• Kategoriální vztah (KV) je reálný akcident, jehož celé bytí spočívá v zaměření k jinému. Nutné podmínky KV: (i) reálná
existence subjektu vztahu (individuální substance); (ii) reálná existence termínu vztahu, tj. individua, k němuž je subjekt
vztahem zaměřen; (iii) reálný rozdíl subjektu a termínu; (iv) reálná existence základu vztahu, tím je nějaká akcidentální
forma (např. kvalita), kterou musí subjekt mít, aby vztah mohl existovat. Tak plodí-li Petr (subjekt), je tento jeho reálný
úkon základem Petrova vztahu otcovství k novému člověku (termín). Tomáš rozlišuje dva druhy KV: kauzální (jejich
základem je (kauzální) činnost a trpnost; kvantitativní (jejich základem je kvantita v širokém slova smyslu). Bůh je duch,
nemá žádnou kvantitu, a proto mu nelze přisoudit kvantitativní vztahy. Naopak určitý typ činností (tzv. imanentní) se v
Bohu vyskytuje, a tak můžeme Bohu ve vlastním slova smyslu a analogicky přisoudit vztahy na těchto činnostech založené.
• Tomáš rozlišuje v KV bytí vztahu a jeho vlastní pojmové vymezení (ratio): „V každé z devíti kategorií akcidentů je nutno
rozlišit dvě věci. První je bytí, které náleží každému z akcidentů, nakolik je akcidentem. A tím je ve všech obecně bytí v
subjektu. U akcidentů totiž být znamená být v něčem. Druhou věcí, kterou je třeba rozlišit, je vlastní povaha každé
kategorie.“
• Akcidenty se tedy shodují v tom, že mají bytí v substanci a liší se vlastním pojmovým vymezením (ratio). Obojí spolu tvoří
nutné ustavující složky kategoriálního akcidentu, díky první je každý akcident prostě akcidentem, díky druhé je nejvyšším
rodem a liší se od všech ostatních.

3. Přípravné úvahy
• Tomáš ztotožnil akcidentální bytí KV s akcidentálním bytím jeho základu.

• Vlastní pojmové vymezení KV spočívá výhradně v zaměření k jinému (ad aliquid), tj. nezahrnuje substanci (na rozdíl od tzv.
absolutních akcidentů). Tím je dána jistá dokonalost vztahů, neboť vztah díky svému vlastnímu pojmovému vymezení může
mít bytí v jiném, ale i bytí o sobě (není rozporné, aby subsistoval). Díky tomu lze vztah přenést za hranice kategoriálního
jsoucna (do Boha) a užít ho ve výkladu trojičního tajemství.
• Existence některých vztahů nutně implikuje existenci protikladných vztahů, např. existuje-li reálný vztah otcovství, je také
dán k němu protikladný reálný vztah synovství. Tyto dva vztahy jsou příkladem tzv. relačního protikladu. Relační protiklad
nastává mezi takovými vztahy, které nemohou současně náležet jedné a téže věci vzhledem k témuž (termínu vztahu) a z
téhož hlediska. Např. moje reálné otcovství je v relačním protikladu k reálnému synovství mého potomka Prokopa, neboť
vzhledem k Prokopovi nemohu mít současně reálné vztahy otcovství i synovství. Je sice pravdou, že mám zároveň s
reálným vztahem otcovství i reálný vztah synovství, ale nikoli vzhledem k Prokopovi, nýbrž k mému otci Petrovi. Nemohouli vztahy, mezi nimiž je relační protiklad, náležet jedné a téže věci, musí pojem relačního protikladu zahrnovat rozdíl mezi
subjekty protikladných vztahů; a jsou-li protikladné vztahy reálné, je mezi jejich nositeli nutně reálný rozdíl. Tomáš tuto
myšlenku shrnuje takto: „… relační protiklad ve svém (vlastním) pojmovém vymezení obsahuje rozdíl [mezi opozity].“
• V poznání Boha rozlišuje Tomáš dva typy poznatků: ty, které jsou božským osobám společné (commune); a ty, které jsou
každé z nich vlastní (proprium). Společné je jim vše, co náleží k Boží esenci, kterou tři osoby sdílí; vlastní neboli vlastnost je
naopak to, co náleží nejvýše jedné osobě.

4.1. Náčrt Tomášova spekulativního vysvětlení ústředního tajemství Trojice
Traktát O Trojici je v první části STh., kde Tomáš pojednává o Bohu a výklad dělí do tří dílů:
1. O Bohu z hlediska Boží esence (q. 2-26).
2. O rozdílu božských osob (q. 27-43).
3. O způsobu, jímž z Boha vycházejí tvorové (q. 44-119).
Základní struktura traktátu O Trojici:

I. O původu neboli vycházení Božích osob (q. 27).
II. O vztazích co do původu (q. 28).

III. O Božích osobách (q. 29–43).
Vycházení (processio) je „fakt“ víry, označuje původ božských osob a Tomáš ho koncipuje na základě analogie s
lidskou myslí (člověk je obrazem Boha). Vycházení předpokládá vnitřní činnost a míní se jím duchové
„produkování“, díky němuž má „něco“ původ v jiném. V Bohu jsou nejvýše dvě vnitřní činnosti (rozumová a
volní), a tudíž i maximálně dvě vycházení. První je vycházení na způsob rozumové činnosti (plození Slova/Syna),
druhé je vycházení spojené s volní činností, vyvedení Ducha sv./Lásky. Vycházení jsou vnitřní procesy, v nichž
princip a to, co z něho pochází, sdílejí díky rozumové a volní činnosti tutéž přirozenost/substanci.

4.2. Náčrt Tomášova spekulativního vysvětlení ústředního tajemství Trojice
Vztahy v Bohu. Reálnou existenci vztahů v Bohu přijímá Tomáš nejenom jako „fakt“ víry (Otec je Otcem jen na základě vztahu
otcovství), ale pokouší se ji i rozumově zdůvodnit. (i) Vlastní pojmové vymezení vztahu nevylučuje jeho možnost existence o sobě. (ii)
Jako ve stvořených věcech otec sdílí díky činnosti plození tutéž přirozenost se synem a oba ipso facto nabývají vzájemné reálné vztahy
otcovství a synovství, tak se i v Bohu z týchž důvodů vyskytují vzájemné reálné vztahy.
Božské vztahy nerozdělují Boží esenci/substanci, a proto je Tomáš ztotožňuje s Boží esencí/substancí: jako bytí Boha je samo
subsistující bytí (ipsum esse subsistens), tak božské reálné vztahy jsou subsistující vztahy; ty se samozřejmě neliší od Boží esence
reálně, ale pouze pomyslně.
Tomáš dále aplikuje (nám již známé) rozlišení bytí vztahu a jeho vlastního pojmového vymezení na trinitární vztahy. Co do bytí jsou
božské vztahy subsistující. Vlastní pojmové vymezení vztahu neznamená zaměření k esenci, ale toliko ke svému korelativu, tj.
vyjadřuje něco, co není zahrnuto ve významu Boží esence. Vlastní pojmové vymezení božského vztahu - např. otcovství - tedy
znamená toliko poměr ke svému protikladu, tj. k Synu.
Toto rozlišení nám umožňuje kontemplovat božské vztahy ve dvou ohledech, jednou se zaměřujeme na bytí božských vztahů a tehdy
nevidíme žádné rozdíly, nahlížíme jedno zcela jednoduché subsistující bytí (esenci), které je jim společné a vykazuje mnoho různých
esenciálních dokonalostí či atributů; anebo zohledníme vlastní povahu každého reálného vztahu, a tu se nám ukazují nesdělitelné
vlastnosti každého z nich (otcovství, synovství, vycházení). Oba pohledy jsou nedílnou součástí naší reflexe základního trojičního
tajemství, jsou to jakoby dvě strany jedné a téže mince.
Reálné rozdíly mezi Božími vztahy. „… protože je tedy v Bohu reálný vztah… je v něm nutně reálný protiklad. Avšak relační protiklad ve
svém vlastním pojmovém vymezení obsahuje rozdíl [mezi opozity]. Tedy v Bohu je nutně reálná odlišnost, ne sice v tom, co je absolutní
– totiž v esenci, v níž je nejvyšší jednota –, ale v tom, co je relativní [tj. mezi vztahy].“
Tomášova argumentace je založena na dvojím aspektu vztahu. Vlastní pojmové vymezení Božích vztahů je zdrojem jejich relačních
protikladů a potažmo i reálných rozdílů (Otcovství není a nemůže být totožné se Synovstvím). Bytí vztahu naopak vyjadřuje jednotu
Boží esence. Ze všech Božích dokonalostí pouze božské reálné vztahy zahrnují reálný protiklad a tím i reálný rozdíl; ostatní Boží
dokonalosti, jako např. Boží moc a dobrota, žádný protiklad nezahrnují a není mezi nimi žádný reálný rozdíl.
Počet božských vztahů. V každém vycházení lze rozlišit dva protikladné vztahy, vztah principu vycházení k jeho principiátu a naopak.
Vycházení Syna z Otce se nazývá plození a jsou jím dány vztahy otcovství a synovství. Vycházení Lásky z Otce a Syna nemá v
přirozeném jazyce vlastní jméno, a proto ani vztahy z něho vzešlé. Vztah (z nedostatku vhodných termínů) principu tohoto vycházení k
tomu, co z něho pochází, se nazývá vydechování (spiratio), inverznímu vztahu se říká vycházení (processio).

4.3. Náčrt Tomášova spekulativního vysvětlení ústředního tajemství Trojice
• Božské osoby jako subsistující vztahy. Tomáš přijímá Boethiovo vymezení osoby (individuální substance rozumové
přirozenosti) a precizuje ho s ohledem na božskou osobu (nesdělitelné supozitum intelektuální přirozenosti). Osoba
vyjadřuje nejdokonalejší (možný) způsob bytí, Bůh je nejvýše dokonalý, tedy je osobou.
• Jelikož individuální/nesdělitelné je to, co je vnitřně nerozdělené, ale oddělené od jiných, osoba v libovolné přirozenosti
znamená to, co je v dané přirozenosti reálně odlišné od jiných. Reálné rozdíly v Bohu, jak jsme sledovali výše, jsou dány
pouze skrze vztahy původu. Znamená-li tedy osoba to, co je v dané přirozenosti reálně odlišné od jiného, a není-li v Bohu
žádný jiný zdroj reálné odlišnosti než vztah, pak božská osoba musí být vztahem.
• „Rozdílnost v Bohu je dána pouze vztahy původu… Nicméně vztah v Bohu není jako akcident inherující v subjektu, ale je to
sama Boží esence. Proto subsistuje, tak jako subsistuje Boží esence. Tedy jako božství je Bůh, tak Boží otcovství je Bůh Otec,
který je božská osoba. Tedy božská osoba znamená vztah jakožto subsistující, to jest vztah na způsob substance…“
• Tomáš v pojmu božské osoby jakožto subsistujícího vztahu inovativně spojuje dvě na první pohled těžko slučitelná
starověká myšlenková schémata osoby, tj. substancialitu a vztahovost. Božská osoba je „někdo“, kdo je naprosto
nesdělitelný, kdo subsistuje v Boží přirozenosti a je s ní numericky totožný, kdo je jako osoba ustaven vztahem, a nikoli
něčím absolutním. Božský vztah má totéž bytí jako Boží substance. Žádná jiná osoba mimo Boha není podle Tomáše
založena vztahem. Osoba člověka i anděla je konstituována něčím absolutním, v případě člověka individuální materiální
substancí, v případě anděla individuální duchovou substancí.

