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Milí pøátelé,
toto èíslo našeho obìžníku rozesíláme na témìø ètyøi tisíce adres. Je to to hlavnì z
toho dùvodu, že bychom rádi informovali ty z vás, kteøí jste podepsali archy petice
týkající se podpory Deklarace práv poèatého dítìte. Nejvìtší bolestí všech
podpisových akcí je neexistence zpìtné vazby a prakticky nikdy se nedostanou
informace o výsledcích jednání k tìm, kteøí svým podpisem podpoøili nìjakou
aktivitu. Následuje pochopitelná únava a nechu• jakkoli se angažovat a v budoucnu
podobným zpùsobem dávat voleným zastupitelùm najevo své požadavky. Je
smutnou skuteèností, že otázka potratù se nezmìní ze dne na den. Je tøeba se k ní
neustále vyjadøovat a jitøit tak svìdomí politikù, kterým byla dána moc a kteøí mají
povinnost prosazovat dobro.
Souèástí tohoto èísla je proto pøíloha s transkriptem zasedání petièního výboru PSP
ÈR ze dne 5.10. tohoto roku. Souèástí zasedání bylo veøejné slyšení k Deklaraci práv
poèatého dítìte a petici požadující zaèlenìní jejích zásad do našeho právního øádu.
Tento požadavek by pøi realizaci znamenal naprostý zákaz potratù v naší zemi. Pro
dokreslení situace obsahuje pøíloha rovnìž stanoviska ministerstev zdravotnictví,
spravedlnosti a práce a sociálních vìcí a text Deklarace práv poèatého dítìte.
Pøestože se vás pod tuto petici podepsalo kolem deseti tisíc, výsledek jednání byl
neúspìšný. To pro nás znamená zvýšení snahy o prosazení opravdové ochrany
lidského života a zajištìní právé úcty k ženì a rodinì. Jako další krok bude podání
dalších deseti tisícù vašich podpisù pod petici požadující velmi tvrdé zpøísnìní
potratového zákona. To by mìl být první krok k našemu spoleènému cíli, jímž je
naprostý zákaz potratù v naší zemi s výjimkou pøímého ohrožení života matky.
Podání se uskuteèní 22. listopadu tohoto roku, v den prvního výroèí vyhlášení
Deklarace práv poèatého dítìte. Dá se pøedpokládat, že bude neustále potøeba nátlak
na politiky, které volíme, zesilovat a proto vás prosíme, abyste pøi pøípadné další
petièní akci nerezignovali.
VÝZVA
Ty z vás, kteøí jste dostali toto èíslo poprvé a rádi byste obìžník dostávali i nadále,
prosíme o vyplnìní pøiloženého odpovìdního lístku. Nelekejte se pøiložené složenky,
nebo• veškeré informaèní materiály zasíláme zdarma. Vaše pøípadná finanèní pomoc
není v žádném pøípadì podmínkou pro jejich zaslání, protože našim cílem je
prosazování ochrany a úcty k lidskému životu.
Radim a Kateøina Ucháèovi
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Srdeènì Vás zveme na pøednášku

„Humanae Vitae - omyl nebo proroctví?“
Mons. Andrease Launa, svìtícího biskupa ze Salcburku.
Pøednáška se koná 26. listopadu 2000 od 15 hodin
v pražském dominikánském konventu (Husova 234/8, Praha 1).
Prosíme všechny zájemce o potvrzení úèasti na pøednášce na telefonní
èíslo 02-51681081 nebo na e-mailovou adresu prolife@prolife.cz.
Hnutí Pro život ÈR
NOVÉ

MATERIÁLY

Díky vám se podaøilo znovu vytisknout letáky „Kronika života“ (náklad 50 tisíc kusù),
„Metody umìlých potratù v ÈR/pøehled azylových domù“ (náklad 30 tisíc kusù). Dále jsme
nechali vytisknout „Informace o antikoncepci“ (náklad 2 tisíce kusù). Moc rádi bychom
informace obsažené v tìchto materiálech rozšíøili mezi lidmi. Prosíme ty z vás, kteøí máte
možnost distribuce ve svém okolí (i v malém množství - napø. sousedùm), abyste využili
odpovìdních lístkù a o tyto informaèní materiály si napsali. Veškeré materiály vám
zašleme zdarma. Samozøejmì uvítáme jakoukoliv finanèní pomoc od tìch z vás, kteøí si to
mohou dovolit. Zvláštì však všechny vìøící prosíme o modlitbu, nebo• „když nestaví dùm
Hospodin, marnì se lopotí, kdo ho stavìjí“ (Žl 127) a moc obmìkèit srdce lidí má jen Bùh.
UVÁDÍME KRÁTKÝ PØEHLED MATERIÁLÙ:
Obìžník Hnutí Pro život - zpravidla dvoumìsíèní periodikum mající za cíl poskytnout
užiteèné informace týkající se ochrany lidského života tìch nejohroženìjších skupin
(nenarozených dìtí, postižených, nemocných a starých lidí). Upozornìní: Pokud máte
možnost distribuce ve svém okolí, napište si o více kusù. Je levnìjší, pokud vám èísla
zašleme, než abyste si je kopírovali, a navíc Èeská pošta zvedla minimální poèty pro
rozesílání novinových zásilek. Jsme tedy vdìèni za každého nového odbìratele. K
dispozici je ještì i minulé èíslo obìžníku (02/00) vìnované pøevážnì svìdectvím.
Proè pláèeš, Miriam - kniha vìnovaná ženám potýkajícím se s následky potratu (tzv.
postabortivní syndrom); vhodná také jako varování pro dospívající dívky.
Èlovìkem od poèetí - kniha rozebírající problematiku ochrany lidského života od poèetí
do pøirozené smrti; vhodná k rozšíøení vlastních vìdomostí a pochopení souvislostí v
oblastech: potraty, demografie, eutanázie, antikoncepce atd.
Diskuse - výbìr z americké publikace vìnované metodám diskuse; vhodný text pro
inspiraci jak reagovat na obvyklé námitky zastáncù potratù ve svém okolí.
Nìmý výkøik - videokazeta vysvìtlující tzv. miniinterrupci. Filmem provází dr. B.
Nathanson, gynekolog a bývalý øeditel nejvìtší potratové kliniky v USA. V souèasné
dobì již nejménì patnáct let bojuje proti potratùm.
Zodpovìdný za 75.000 potratù - malá brožurka se dvìma pøednáškami dr. Nathansona
O antikoncepci - brožurka obsahující základní pøehled o principech fungování antikoncepce, výbìr z pøehledu léèiv (úèinky) a informace o údajné bezpeènosti kondomù.
Informace o HPŽ ÈR - informativní brožurka o našem obèanském sdružení, pøehled
nejdùležitìjších aktivit, stanovy.
Kronika života - plnobarevný leták A6 s hezkými obrázky prenatálního vývoje dítìte.
Metody umìlých potratù/pøehled azylových domù - dvoubarevný informativní leták
formátu A5
Vývoj èlovìka/potratové slogany - protiargumenty - dvoubarevný informativní leták
formátu A5 (oddìlenì též formát A4)
Drastické letáky - plakátky zobrazující nenarozené dìti potracené v pokroèilém stádiu
tìhotenství; jejich použití musíte velmi dùkladnì zvážit.
Model nenarozeného dítìte ve 12. týdnu tìhotenství - názorná ukázka „obsahu
dìlohy“ a „produktu koncepce“ - zvláštì vhodné pro spolužáky a obecnì pro pøednášky.
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POSTOJ POLITIKÙ K NESPRAVEDLIVÉ LEGISLATIVÌ
Vatikán - 14. února, na konci plenárního zasedání Pontifikální akademie pro život,
Jan Pavel II. pøednesl projev na obranu nejzákladnìjšího lidského práva: práva na
život. Papež požádal jak katolíky tak nekatolíky, aby nepovažovali zákony, které
ukonèují život bezbranných (nenarozených, nevyléèitelnì nemocných, starých, ...) za
závazné.
NEDOSTATEK ZAPOJENÍ KATOLÍKÙ
Toto téma bylo také pøedmìtem projevu sekretáøe vatikánské Kongregace pro nauku
víry, italského arcibiskupa T. Bertoneho. Arcibiskup øekl, že „v dnešním svìtì, jemuž
se vnucuje množství nespravedlivých zákonù, mnoho katolíkù neplní svou povinnost
jim odporovat. Základními dùvody jsou slabost víry a pasivita pøi zapojování se do
veøejných vìcí a špatné rozdìlování úkolù mezi knìžími a laiky“.
Pøi hodnocení dopadu encykliky „Evangelium Vitae“ k pátému výroèí jejího vydání se
arcibiskup plnì vìnoval problému postoje katolíkù - zvláštì katolických politikù. Tito
se èasto podílí na tvorbì zákonù, které pøímo odporují základnímu právu na život.
Vysvìtlil, že na jedné stranì musí biskupové energicky hlásat katolickou víru a
hlásat a nabádat k morálnímu životu, jak z víry vyplývá. Na druhé stranì se laici
musí zamìøit na „nedokonalé zákony“ dnešní demokracie, aby je zlepšili tak, aby
respektovaly lidská práva.
TØI MOžNOSTI
Katolický politik má podle arcibiskupa Bertoneho tøi možnosti, pokud èelí
nespravedlivé legislativì: 1) prorocký odpor, kdy trvá na hodnotì, která je vyšší než
ta, kterou navrhuje vláda; 2) spolupráci, kdy zlo není pøedmìtem sporu, ale spíše
snaha vyhnout se nebo zredukovat zlo, které zapøíèiòuje „nedokonalý zákon“;
3) toleranci, kterou mùže praktikovat pouze v pøípadech, kdy odpor ke zlu znamená
ještì vìtší zlo.
Tyto tøi pøístupy musí být považovány za tøi rùzné zpùsoby potvrzení pravdy a dobra
ve svìtì, pøitom se však musí brát ohled na konkrétní situaci, která je èasto velmi
složitá. Osoba, která spolupracuje se zákoníky na zlepšení zákonù, nebo ta, která je
musí tolerovat, protože je k tomu nucena, nesmí být považována za bojácnou nebo
za prostøedníka, protože jejím cílem je zasadit „hoøèièné semínko“ do dnešního svìta.
Navíc ti, kteøí protestují proti nespravedlivým zákonùm, nesmí být považováni za
extrémisty nebo za ty, kteøí jsou mimo realitu. Spíše na nì má být pohlíženo jako na
skuteèné obhájce pravdy v dnešním svìtì.
Zenit,15.2.2000

ZAMYŠLENÍ NAD PRÁVÌ RODÍCÍM SE ŽIVOTEM
I.
Jsi slabé lidské stvoøení
a pøece máš dar veliký, JSI ŽENA.
V tobì se snoubí radost s bolestí,
tvé tìhotenství se podobá dobì žní.
Opatrnì nosíš svùj život prostorem
a v oèekávání tichou radost šíøíš.
Pøi každém hrubém slovì se tøeseš
a násilí se bojíš...
II.
Zastav se, když záøivý kroužek na
obrazovce zvìstuje tvé další dítì,

pøijmi je jako to první,
vìz, že je to nové Boží tajemství.
Poklekni a dìkuj,
k vraždì rozkaz nevydej,
nechtìj, aby tvùj bližní
vrahem byl na tvé pøání...
III.
Pojï, je tak prosté vìøit,
že nad svìtskými zákony
nebeské jsou...
Svatava Škraòková
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ZAMYŠLENÍ
Jozef Èekovský
Asi pøed dvìma lety jsem èetl myslím, že to bylo v Katolickém
týdeníku, že jistá matka v ruském
Vladivostoku chtìla jít na potrat a
objednali ji na 25. bøezna - Zvìstování
Pánì. Matka - byla vìøící - se v tento
den nedostavila, ale žádala o jiný,
pozdìjší termín. Dopadlo to tak, že
dítì se zachránilo a narodil se
chlapeèek, který je dnes podnikatelem
a zároveò apoštolem køes•anské víry.
Vìdìl jsem o dvou matkách, kterým
kvùli
nemoci
lékaøi
i
rodina
doporuèovali, aby si nechaly vzít život
poèatého dítìte, ale matky i za cenu
vlastního života odevzdaly celou
záležitost Pánu Bohu a Pannì Marii
Pomocnici. Narodila se dvì dìvèátka a
matky se uzdravily. Z jednoho dìvèete
je uèitelka a z druhé ekonomka.
A takovýchto pøípadù je v dnešním
svìtì mnoho. Toužíme po takové
genialitì, která by z dnešního svìta
udìlala zdravý a pokojný svìt. Víme ze

zkušenosti dìjin, že Pán Bùh dává v
každé chvíli vhodného génia, který
zázrakem odvrátí klesající svìt od
úpadku ekonomického, nepokojù i
nevìry a dává správný smìr životu.
Proto záleží na nás, všech lidech dobré
vùle a zdravé mysli, aby se zabránilo
potratùm a abychom pomohli chránit
život nenarozených i geniality života.
Mnoho rodin dnes plánuje jedno až
dvì dìti a dost. Ale je to dobré? Víme,
jestli dospìjí, budou zdraví, jestli
nebudou mít havárii, atd.?
Rodièe všechno vkládají do jedináèka.
I když jedináèek zùstane zdravý, víme,
že po smrti rodièù už nemá oporu v
blízké rodinì. A víme i to, že pøípadná
tragédie jedináèka je pro rodièe
nesnesitelnou tragédií. Konec koncù umírá nás více, že se nás narodí. V
zemích tøetího svìta je to opaènì.
Stojí to za zamyšlení nás køes•anù a
všech lidí dobré vùle.
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SVÌDECTVÍ
Když jsem dostala druhé èíslo
obìžníku, zjistila jsem, že mùj pøíbìh
není ojedinìlý a rozhodla jsem se Vám
napsat o svých životních køižovatkách.
Byli jsme š•astná rodina s chlapcem a
holèièkou, když jsem neèekanì
otìhotnìla s „Danou“. Lékaø mi
automaticky doporuèil potrat s
odùvodnìním, že tìhotenství by bylo
rizikové a mohlo by se narodit defektní
dítì.
Žasla
jsem,
s
jakou
samozøejmostí lékaøi pøedpokládali, že
na potrat pùjdu, a tak jsem ani
neprotestovala, protože i manžel mi
øekl, že ještì mùžeme mít zdravé dítì.
Chybìly mi informace už pøi zavádìní
„Dany“, i o tom, že lze dítì donosit i s
„Danou“.
Tohoto skutku jsem litovala už po
zákroku a tak jsem do tøí let
plánovanì
otìhotnìla,
ale
toto
tìhotenství ještì více rozjitøilo mùj
pocit viny. Za další tøi roky se mi
narodila neplánovaná dcerka a
pøestože ji celá rodina radostnì
pøivítala, zùstávala ve mnì hoøkost za
mé tøetí tìhotenství. I z toho dùvodu
jsem tìžce nesla otázku mého
gynekologa: „Necháte si to?“ Lékaø by
mìl pøece pøepokládat, že žena poèaté
dítì porodí a tak má klientku, která
mu zajistí práci na nìkolik mìsícù, a
navíc není nemocná a to by mìlo být
pro lékaøe radostné. Místo této
radosti, že je žena tìhotná, jen
lhostejnì pronese: „Necháte si to?“

Mìla jsem však možnost si o tom všem
se svým lékaøem popovídat na zaèátku
letošního roku, kdy jsem po sedmi
letech opìt otìhotnìla. Èekala jsem na
tuto otázku a byla pøipravena
odpovìdìt v hodnì rozvité vìtì. Když
skuteènì padla, byl z toho rozhovor
naplnìný emocemi na obou stranách,
kdy jsem svému lékaøi vysvìtlovala,
proè by se takto ptát nemìl. Jeho
argumenty postrádaly pøesvìdèivost,
pøiznal, že radìji pomáhá rodit dìti,
než provádí potraty a nakonec jsem se
mu omluvila, protože jsem mìla
dojem, že se cítí mými názory dotèen.
Pøi mé další návštìvì mi smutnì øekl,
že mé dítì již nežije. Já jsem však
smutek necítila - mìlo to tak zøejmì
být a kupodivu jsem se zbavila i tíživé
myšlenky na mé tøetí poèaté dítì. Mám
všechny ètyøi dìti ráda a mìla bych i
tato dvì nenarozená stejnì.
Svému lékaøi jsem vìnovala knihu
„Proè pláèeš, Miriam“ a on ji k mému
pøekvapení pøijal. Doufám, že si ji
pøeèetl a že mì pochopil. Takže
pøestože jsem své poslední dítì
nedonosila, mìlo jeho poèetí smysl a já
už se netrápím. Velkým dílem k tomu
také napomohly mé modlitby a víra v
Boží prozøetelnost.
autorka je èlenkou HPŽ ÈR

„Kdyby to ženy pøedtím vìdìly, mnoho lékaøù by bylo bez práce!“
R.B.
(z knihy „Proè pláèeš, Miriam“)
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CHRONOLOGIE NOVÉHO ŽIVOTA
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
OPLOZENÍ
Spermie
pronikne
do
vajíèka.
Spojením jader vznikne nová buòka.
Ta obsahuje všechny potøebné
informace pro každý detail lidského
vývoje - pohlaví dítìte, barvu vlasù a
oèí, výšku, odstín pleti, atd.
PRVNÍ MÌSÍC
Oplozené vejce se bìhem zhruba 24
hodin rozdìlí a další dìlení potom
následují v nìkolika hodinových
intervalech. Embryo, zatím jen malá
skupina bunìk, postupuje vejcovodem
k dìloze. Dìložní sliznice je pøipravena
na zahnízdìní embrya. Embryo
doputuje do dìlohy ve stáøí sedmi až
osmi dní a v té dobì je tvoøí asi sto
bunìk. 20. dne vývoje jsou již
vytvoøeny základy mozku, míchy a
nervových uzlin. 21. až 22. dne zaèíná
fungovat srdce. 28. dne jsou již
založeny základy obratlù, lebeèních
kostí, svalù a zaèínají být zøetelné
základy oèí, uší, rukou a nohou.
Embryo staré pouhý mìsíc je zhruba
10.000krát vìtší než pùvodní oplozené
vejce a rychle se dále vyvíjí.
DRUHÝ MÌSÍC
40. dne vývoje zaèínají být zøetelné
prsty na konèetinách a je možné
zaznamenat mozkové vlny. Mozek
kontroluje na ètyøicet základù
kosterních svalù, nervy prorùstají do
základù vnitøních orgánù. Formují se
èelisti se základy zubù. Koncem
mìsíce žaludek vytváøí žaludeèní
š•ávu a ledviny zaèaly fungovat. V
osmi týdnech se vyvíjejícímu dítìti
zaèíná øíkat „plod“ (fetus - z latinského
foetus, tj. mladý, potomek, plod).
TØETÍ MÌSÍC
Na kùži jsou s koneènou platností
vytvoøeny papilární linie podmiòující

jedineèné otisky prstù. Oèní víèka
srùstají, aby chránila vyvíjející se oèi
zárodku, které jsou již citlivé na svìtlo.
Otevøou se znovu koncem 7. mìsíce.
Dítì nyní spí, budí se, živì se
pohybuje - pohybuje prsty, otáèí
hlavu, otevírá a zavírá ústa, èasto si
cucá palec, ale mùže dìlat v dosud
velké dìložní dutinì i kotrmelce a
pøemety. Kdyby se nìkdo dotkl jeho
dlanì, sevøe ruku v pìst. Polyká a
èásteènì
i
vdechuje
amniovou
tekutinu, ve které plave. Koncem
dvanáctého týdne již fungují všechny
orgány a orgánové systémy. V dalším
období plod vlastnì již „jenom“ roste.
ÈTVRTÝ MÌSÍC
Koncem mìsíce (v 16. týdnu) dítì mìøí
asi 14 cm a váží okolo 200 gramù. Dítì
slyší - je prokázáno, že vnímá matèin
hlas a tlukot jejího srdce, ale i vnìjší
zvuky. Pupeèník spojující dítì s
placentou je malý technický zázrak,
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který pøepraví dennì 284 litrù krve.
Celkové množství krve, které je
obsaženo v zárodku, jím projde za
tøicet vteøin. Dítì již nejen zcela
vyplnilo dìložní dutinu, ale zaèalo
rozepínat dìlohu natolik, že matka
zaèíná vnímat pohyby svého dítìte.
PÁTÝ MÌSÍC
Uplynula polovina tìhotenství. Dítì
mìøí 19-20 cm a váží okolo 450
gramù. Zazní-li zvláštì silný nebo
znepokojující zvuk, dítì na nìj reaguje
rychlým pohybem. Díky pokroèilé
lékaøské technologii, je již možné
pøežití.
ŠESTÝ MÌSÍC
Koncem 24. týdne již fungují kožní
potní a mazové žlázy. Jemnou kùži
dítìte chrání pøed vlivem amniové
tekutiny zvláštní tukový povlak mázek (vernix).
SEDMÝ MÌSÍC
Mozek dítìte již má tolik bunìk, kolik
jich bude mít pøi porodu. Dítì využívá
ètyøi smysly - zrak, sluch, chu• a
hmat. Je prokázáno, že je schopno
rozeznat matèin hlas.

OSMÝ MÌSÍC
Do podkožního vaziva se zaèíná
ukládat tuk jako izolace i jako zásoba
energie. Plynule se zvyšuje tvorba
protilátek. Dítì spolyká nejménì ètyøi
litry amniové tekutiny dennì (vymìní
se asi osmkrát za 24 hodin) a toto
množství mùže být ovlivnìno obsahem
cukru. Èasto má škytavku. Dítì do
amniové tekutiny vyluèuje moè (již
nìkolik mìsícù) i primitivní stolici
(smolku).
DEVÁTÝ MÌSÍC
Ke konci tohoto mìsíce je dítì
pøipraveno na porod. Tìhotenství trvá
prùmìrnì 280 dní od prvního dne
poslední matèiny menstruace nebo
266 dnù od oplození s tím, že
individuální kolísání je znaèné. Porod
navozuje zvláštní signální øetìzec
øízený mozkem dítìte. Srdce pøeèerpá
1136 litrù krve dennì. Devìt mìsícù
po porodu se ještì dìlí mozkové buòky
a
dozrávají
smyslové
orgány.
Odhaduje se, že do dospìlosti se dìlí
na 45 generací bunìk - z toho 41 v
dìloze a v prùbìhu dìtství pøed
pubertou zbývající 4. Ve vývojových
procesech tedy strávíme 90% svého
života v dìloze.

Š•astná matka
Narodí se mi dítì, nový èlovìk:
vlásky, oèièka, ouška,
prstíèky na ruèièkách, prstíèky
na nožièkách a všechny orgány.
Všechno má. Nový èlovìk.
Nejprve tu byla jen jedna buòka,
jedna jediná buòka
vzniklá z vajíèka ženy
a semena muže.

Nyní je tady èlovìk, dítì,
rostoucí v mém lùnì, po devíti
mìsících spatøí svìtlo svìta.
Co všechno mùže to dítì vidìt:
Svou maminku, nebe,
slunce a barvy.
Mùže slyšet: Zvuky a bzukot vèel.
Mùže cítit. Umí vydávat tóny.
Umí plakat a smát se.
(z knihy „Proè pláèeš, Miriam“)
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METODY UMÌLÝCH POTRATÙ V ÈR
MINIINTERRUPCE
Miniinterrupce (vakuumaspirace a
kyretáž) se provádí do 8. týdne
tìhotenství. Pùvodnì se provádìla
pouze vakuumaspirace, ale protože
nenarozené dítì v dìloze zákrok èasto
pøežilo, je nutné provést následnì
ještì kyretáž. Pøes roztažené dìložní
hrdlo se do dìlohy vsune plastická
trubièka s ostrým hrotem. Je
pøipojena na silnou vývìvu, podobnou
vysavaèi, ale s 29krát silnìjším
úèinkem. Vývìva roztrhá dítì na
kousky a vysaje je do nádoby. Poté se
do dìlohy vsune kyreta (ocelový nùž
zakulaceného tvaru), aby se vyškrábla
placenta a zbytky dítìte. Krvácení je
obvykle velmi silné.

KYRETÁž

NEBO VAKUUMEXHAUSCE

Do 12. týdne tìhotenství se potrat
provádí tzv. evakuací dìložní dutiny
kyretou po roztažení dìložního hrdla
nebo vakuumexhauscí – tzv. odsátím
dìložního obsahu.

ROZTAžENÍ

A VYPRÁZDÌNÍ

V dobì, kdy se potrat provádí tzv.
evakuací dìložní dutiny kyretou a tzv.
potratovými kleštìmi - do 16. týdne
tìhotenství - je nenarozené dítì již moc
velké na to, aby prošlo dìložním
hrdlem. Do dìlohy se vsunou kleštì,
zachytí nohu nebo jinou èást tìla a
kroutivými pohyby trhají èásti tìla
dítìte. Páteø musí být pøelomena a
lebka rozdrcena, aby mohly být z
dìlohy odstranìny. Èásti tìla jsou
poté znovu složeny, aby se zajistilo, že
dítì bylo z dìlohy „evakuováno” celé
(nebezpeèí infekce).

REDUKCE

PO LÉÈBÌ NEPLODNOSTI

Tato metoda se používá kolem 16.
týdne zejména pøi redukci poètu
nenarozených dìtí v dìloze po umìlém

oplodnìní. Pøes bøicho matky je za
pomocí ultrazvuku do plodového vaku
zavedena dlouhá jehla a do srdcí
vybraných dìtí je vstøíknut silný
koncentrovaný solný roztok (chlorid
draselný). Dojde k zástavì srdce a
matka pozdìji potratí mrtvé dítì
(vysoké
nebezpeèí
spontánního
potratu zbylých nenarozených dìtí).

PROSTAGLANDINY
Po 12. týdnu, zejména ale po 16.
týdnu se podávají prostaglandiny nebo
jiné léky, vyvolávající velmi silné
dìložní stahy, které vypuzují vyvíjející
se nenarozené dítì. Kontrakce jsou
mnohem silnìjší než normální
pøirozené porodní stahy, takže dítì je
jimi zabito - v nìkterých pøípadech
dojde i k utržení hlavy. Pøi této metodì
se nìkdy používá i chlorid draselný,
který je nenarozenému dítìti vstøíknut
do srdce.
CÍSAØSKÝ ØEZ
Hysterotomie se používá v pokroèilém
stádiu tìhotenství až do porodu.
Dìloha je chirurgicky otevøena v
oblasti bøišní stìny podobnì jako u
porodu císaøským øezem. Pupeèní
šòùra
je
pøeøíznuta,
když
je
nenarozené dítì ještì v dìloze, èímž se
pøeruší zásobování kyslíkem a dítì se
udusí. Nìkdy je dítì vyjmuto ještì živé
a v tom pøípadì je ponecháno bez
pomoci, dokud nenastane smrt
nedostatkem péèe.

Za potracený je prohlášen i plod, který
neprojevuje ani jednu ze známek života a
jeho porodní hmotnost je nižší než 1 kg a
pokud ji nelze zjistit, jestliže je tìhotenství
kratší než 28 týdnù, a plod, který projevuje
alespoò jednu ze známek života a má
porodní hmotnost nižší než 500 g, ale
nepøežije 24 hodin po porodu.
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PØEDEFINOVÁNÍ SLOVA „POÈETÍ“
Brian Clowes, PhD.
Místo tradièní rubriky „Jak reagovat na...?“ otiskujeme upravený èlánek týkající se
problematiky poèátku tìhotenství. Materiál je sice opìt z amerického prostøedí, ale hezky
vystihuje jádro problému. Pøedesíláme, že i v Èeské republice se zvláštì v souvislosti s
masivní propagací hormonální antikoncepce zdùrazòuje, že poèetí a tedy zaèátek
tìhotenství je úèelovì dáván do souvislosti s nidací, neboli uhnízdìním desetidenního
embrya v dìloze.

JAK SE ZMÌNILY DEFINICE
V roce 1963 definovalo americké
ministerstvo zdravotnictví, školství a
sociálních vìcí „potrat“ jako „všechny
zákroky, které zhoršují životaschopnost zygoty v kterémkoli období mezi
momentem oplození a ukonèením
porodních bolestí“. (Leták Public Health
Service è. 1066, U.S. Department of Health,
Education and Welfare, 1963, str. 27.)

Do poloviny šedesátých let vìdci
všeobecnì uznávali, že poèetí nastane
v okamžiku oplození vajíèka spermií, a
to nìkde ve vejcovodì. Zastánci
potratu a kontroly populace však
upøeli svoji pozornost na zmìnu
prostøedkù antikoncepèních na ranì
abortivní. Výzkum v Japonsku a v
nìkterých evropských zemích byl již v
plném proudu.
Aby byly potratové prostøedky pro
ženy pøijatelnìjší a aby bylo možno
obejít zákony zakazující potrat,
zastánci potratu zjistili, že musí
smazat hranici mezi antikoncepèním a
potratovým úèinkem.
Toho bylo možno dosáhnout jen
zmìnou definice termínu poèetí, a sice
Termín
Oplození
Poèetí
Embryo

Preembryo

z oplození (splynutí spermie a vajíèka)
na nidaci (uhnízdìní pøíp. až dvanáctidenního embrya v dìloze). Podle nové
definice „poèetí“ nedojde k potratu,
jestliže nìjaký prostøedek – jako napø.
nitrodìložní tìlísko nebo Depo-Provera
(injekèní antikoncepce) – zabrání
nidaci. Podle nové definice se o potrat
jedná pouze tehdy, pokud chemický
preparát nebo pøípravek zabije
nenarozené dítì, které se již zahnízdí v
endometriu (sliznici) dìlohy.
Nepøetržité úsilí zastáncù potratu o
zmìnu terminologie pøineslo koneènì
ovoce v roce 1965, kdy Americká
gynekologicko-porodnická spoleènost
uveøejnila svùj první Terminologický
bulletin, ve kterém stálo: „Poèetí je
nidace oplozeného vajíèka.“ Tato
sémantická hra se slovy vedla posléze
k tomu, že v Bulletinu byla vymyšlena
dvì rozporuplná pojmenování pro raný
potrat: „post-koncepèní anti-koncepce“
a „post-koncepèní regulace poèetí“.
(American College of Obstetrics and
Gynecology, Terminology Bulletin, „Terms
Used in Reference to the Fetus“, Chicago:
ACOG, záøí 1965.)

Definice do roku 1965
Spojení spermie a vajíèka
Spojení spermie a vajíèka
Lidská bytost od prvního
dìlení bunìk po 35.-40.
dni po oplození
(neexistující termín)

Definice po roce 1965
Spojení spermie a vajíèka
Nidace (7-10) dní po oplození
Lidská bytost od nidace po
35.-40. dni po oplození
Bunìèná tkáò (ne lidská bytost)
od oplození do nidace
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Omyl lékaøských institucí týkající se
definice poèetí šel ruku v ruce s jejich
znevážením hodnoty nenarozeného
dítìte. Ani zmìna postoje, ani zmìna
oznaèení se neopíraly o zásadní objevy
v lékaøské technologii nebo poznání.
Tyto zmìny byly pøijaty výluènì kvùli
podpoøe cílù zastáncù potratu,
nepøátelských vùèi životu uvnitø i
mimo lékaøskou obec.
NÁSLEDKY NOVÝCH DEFINIC NA ZABÍJENÍ
NENAROZENÝCH DÌTÍ

Význam nových definic (po roce 1965)
daleko pøesahuje oblast potratových
prostøedkù. Nová pojmenování popírají existenci nenarozených dìtí pøed
nidací.
Pøi používání této nové terminologie
bude sotva nìkdo nìco namítat proti
umìlému oplodnìní (IVF), pøi kterém
dojde k oplodnìní v laboratorní
zkumavce. Nevyhovující blastocysty
(lidské bytosti v raném stádiu svého
vývoje - 4. až 5. den po oplození)
budou jednoduše zahozeny. Když jsou
to jen „preembrya“, proè se vzrušovat?
Z toho vyplývá, že nikoho nebude
zajímat pøípadné experimentování s
„preembryi“. A nikdo se neozve, když
budou nakonec všechna „preembrya“
systematicky zkoumána na všechny
možné
vrozené
vady.
A
jen
nejperfektnìjším bude dovoleno
pokraèovat ve vývoji. Velké úsilí o
univerzální
genetické
screeningové testy hned po
vlastním poèetí budou jedním z
dùsledkù
Lidského
genomového
projektu
(Human
Genome Project), jehož cílem je
kartograficky zaznamenat každý
lidský chromozóm a zachytit
každý možný defekt, který by mohl
èlovìka postihnout.
SHRNUTÍ
Zatímco se mìní boj o potrat z
chirurgického zabíjení jednotlivcù na
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chemické masové zabíjení, musí prolife aktivisté i v nových podmínkách
trvat na používání precizních a
nemìnných
termínù.
Dìti
si
nezaslouží nedbalou øeè, protože
zmatek a nejistota vždy pracuje ve
prospìch zastáncù potratu.
Pro-life aktivisté hlásají stále to samé:
„Život zaèíná poèetím!“ V „pìkném
novém svìtì“ tichých potratù a
mìnících se termínù je tento výrok,
nakolik je pravdivý, nedostateènì
precizní, aby vzdoroval mìnící se
terminologii sil nepøátelských životu.
Velká vìtšina nenarozených dìtí, které
umøely rukama potratáøù, nebyla
zabita odsávacím zaøízením a kyretou,
ale injekcemi a tabletkami.
Aby mohli pro-life aktivisté bojovat za
všechny nenarozené dìti, musí
objasnit to, co bylo vždy pravdou, ale
pøedevším nyní je rozhodující: „Život
zaèíná oplozením!“
Podle originálu a slovenského pøekladu
knihy „The Facts of Life“, 1997

Nevíš,
co to je
plod?

To je nìco jako miminko,
ale myslím, že to mùžeš
vyhodit.
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POÈÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA Z POHLEDU EMBRYOLOGA
25. øíjna 2000 jsme vyslechli velice hezkou pøednášku Doc. MUDr. Petra Hacha, CSc.,
pøednosty Histologického a embryologického ústavu 1. LF UK. Uvádíme zde nìkolik
zajímavých postøehù.

Z empirických vìd jsou embryologie a
genetika hlavními vìdními obory,
které se zabývají poèátkem lidského
života. I když samotná embryologie
není schopna stanovit poèátek
existence lidské osoby, její poznatky
mohou být pøínosné pro filosofii a
teologii.
Poèátky moderní embryologie se datují
od roku 1953. Je málo známé, že
právì Praha byla centrem embryologického bádání. Tady se v roce 1948
(prof. Frankenberger) a v roce 1952
(prof. Mazanec) podaøilo na základì
zachycených spontánních potratù v
raném stádiu popsat lidský zárodek v
raných fázích jeho vývoje.
Z pohledu dnešní genetiky je èlovìk
kombinací 22 párù chromozómù a 1
pohlavního chromozómu nebo též 3.5
miliardy písmen genetické abecedy.
Pokud jsou tedy tyto podmínky
splnìny, z lékaøského pohledu se vždy
jedná pouze o èlovìka bez ohledu na
to, zda je to jedna buòka, má tøi
nožièky nebo dvì hlavy. Veškeré
ostatní výklady poèátku lidského
života jsou zvoleny úèelové a nemají
oporu v moderní vìdì. Jedná se
zejména o teorii nezbytnosti dostateèného vývoje šedé kùry mozkové nebo o
sto let starý Haeckelùv biogenetický
zákon, podle nìjž èlovìk v prenatálním
období opakuje zkrácený darwinovský
vývoj druhu. Všechny tyto teorie
popírají, že èlovìk má urèitou

nemìnnou genetickou informaci v
každém jádru svých bunìk.
Z lidského oplozeného vejce se mùže
vyvinout jedinì lidský jedinec. To však
ještì neznamená, že to musí být
zdravý lidský jedinec. Je to však vždy
èlovìk.
Podle srovnávací embryologie se
èlovìk sice podobá jiným obratlovcùm
a je možno mnohé srovnávat. Pøi
detailním pozorování však má vývoj
lidského zárodku odlišné, specificky
lidské vlastnosti od svého prvního
dìlení. Nikdy se nenachází v nìjaké
„nelidské“ fázi, neexistuje žádné
„neforemné“ embryo. Nìkteøí lidé
ovšem dokonce trvají na názorech,
které jsou ještì starší než poznatky
biologie 19. století.
Podle embryologa vzniká lidská
individualita pøi oplození, protože
právì tehdy vzniká unikátní podoba
lidského jedince. Ten je vnímán
organismem své matky jako cizorodý
organismus. Oplozené vejce není
zlikvidováno imunitním systémem
matky, protože je vybaveno složitým
systémem obalù, jejichž výbìžky „drží“
buòky pùvodního vajeèného folikulu
matky. Toto funguje jako obranný štít,
protože obsahuje buòky matky.
Rýhující se vejce se vyvlékne z tìchto
obalù, až když je schopné bránit se
samo, což znamená, že je silnìjší než
organismus matky.

Obrovská molekula dìdièné DNA se skládá z asi tøí tisíc miliónù jednotlivých
molekul (nukleotidù), které mùžeme chápat jako informaèní znaky zakódované
zprávy, podobné znakùm nìjakého písma. Celý text této informace by naplnil
knihovnu tøemi tisíci tlustými svazky knih!
Wolfgang Kuhn
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FILOSOFIE A POTRATY
Jiøí Fuchs
Pøevládající materialistické pojetí života
celkem logicky pøispìlo k tomu, že se
souèasná potratová praxe znormalizovala. Na druhé stranì sílí rùznì motivované hlasy, které takové usamozøejmìní
potratù problematizují. Poukazují na to,
že umìlé potraty jsou neuvìøitelnì
lehkovážným zabíjením lidí a že tedy
plod má mít od poèetí právní ochranu.
Zastánci potratù to tak ovšem nevidí a
jen proto asi s klidným svìdomím trvají
na tom, že matka si má o svém tìle
svobodnì rozhodovat sama. Na námitku,
že svobodnì se rozhoduje i vrah, opáèí,
že se tady pøece nevraždí, že plod v
poèáteèních stádiích ještì zdaleka není
èlovìkem. Odkud to ale rozhodující se
matka mùže vìdìt? Laická veøejnost i
zákonodárci se orientují podle odborníkù, které v daném problému pokládají za
kompetentní. Jenže ti se neshodnou.
Jedni považuji oplozené vajíèko za
lidskou bytost, druzí nikoli. Oblíbený
argument „svobodné matky“ tedy nesedí.
Není-li totiž jistota, zda pøi tzv. umìle
pøerušeném tìhotenství pøece jen nejde o
usmrcení èlovìka, nemùže být takový
zásah bez dalšího mravnì pøípustný.
Ale filosofická reflexe otázky potratù míøí
jinam. Je jasné, že racionální øešení
tohoto emocemi obtíženého problému
bude podstatnì záviset na tom, jakými
identifikaèními znaky èlovìka operujeme. Je oplozené vajíèko èlovìkem, nebo
není? Ve høe je adekvátní (tj. pøesnì a
podstatnì vystihující) definice èlovìka.
Kde ale takovou definici hledat? Veøejnost v této otázce nejvíc dùvìøuje odborníkùm z øad exaktních vìdcù èili
odborníkùm na hmotu. Ti se zdají být
nejspíš povoláni rozhodnout, odkdy se v
lùnì matky jedná o nového lidského
jedince. Kdo jiný, když ne oni (biologové,
embryologové...)? Jednoduchá metodologická úvaha však ukazuje, že takové
oèekávání je nepøimìøené a iluzorní.

Co totiž mùže øíci pøírodovìda o èlovìku?
Zkoumá empiricky dostupné jevy jeho
tìlesného života. Nemùže však ovìøit, že
konstatovaná fakta biologického aspektu
života pøedstavují jedinou èi aspoò
specificky nejpodstatnìjší realitu lidského bytí a lidského života. Otázka adekvátní definice èlovìka (kým je èlovìk?) se
ptá na celého èlovìka (na principy jeho
bytostné konstituce, identity a integrity).
Takové téma však pøesahuje možnosti
empirických vìd. Nelze totiž empiricky
konstatovat, že jen empirické metody
postihují realitu, ani že postihují celou
realitu, takže bytí èlovìka a integrita
lidského života by byly dány objektem
empirických vìd.
Biolog napø. nemùže jako biolog tvrdit,
že jeho poznatky vyjadøují „to podstatné“
o èlovìku. Nebo• pøitom musí vyhodnocovat takové neempirické pojmy, jako
„podstata“, „konstituanta“, „bytostné
urèení“, takže jeho pøípadná výpovìï o
èlovìku jako takovém je nutnì
filosofická. Zdání o kompetenci pøírodovìdcù v otázce definování èlovìka vychází z pøedpokladù materialismu, což jsou
postuláty filosofické.
Jeden rozšíøený pøedsudek se tedy
hroutí. Adekvátní definice èlovìka, potøebná k etickému hodnocení umìlého
potratu, není na úrovni pøírodovìdeckého poznání. Tím se ovšem zdá být
vážnì otøesena dùvìra v racionální
øešitelnost našeho problému. V kontextu
soudobé vzdìlanosti tomu ani jinak být
nemùže. Nebo• o spolehlivosti èi
serióznosti filosofického poznání ví
dnešní vzdìlanec své. Co si tedy má
poèít, když adekvátní definice èlovìka
tematicky (beznadìjnì) spadá do oboru
filosofie a když ani syntéza exaktních
empirických poznatkù nemùže být bez
základního filosofického odùvodnìní
pøedkládána jako definice, která by
vystihovala identitu èlovìka - kým je.
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Kdyby se filosofové aspoò na nìèem
shodli. V exaktní vìdì je konsensus
odborníkù dùvodem jejich dùvìryhodnosti pro širokou veøejnost. (Že se
neshodnou v identifikaci plodu, je dáno
právì pøesažností vpravdì filosofického
problému.) Snad by ale nemusel být
moderní (postmoderní) èlovìk doživotním vìznìm vzdìlanostních stereotypù.
Málo povzbudivá skuteènost, že se
filosofové ve svých závìrech a metodách
neshodují, je prostì dána zcela zvláštní
nároèností jejich tématu. Mají napø.
kriticky verifikovat základy vìdìní ostatní jim beze všeho vìøí. Schází-li tedy
filosofùm, ve srovnání s jinými vìdci
konsensus, neznamená to, že jejich
poznání musí mít menší hodnotu, že je
snad tím samým ménì jisté èi ménì
dokázané. Jen orientace je v té spleti
ismù obtížnìjší. (Více o tom viz J. Fuchs,
Úvod do filosofie, Filosofická logika 13-15)

Sotva však odstraníme pøedsudek o
vìdecké impotenci filosofie, narážíme v
prostoru soudobé vzdìlanosti na další.
Žádáme-li od filosofie závaznou definici
èlovìka, obrátíme se nejspíše na
reprezentanty soudobých smìrù v
nadìji, že aspoò opravili nedostatky
pøedchùdcù a dospìli ve svém
porozumìní lidskému bytí nejdál. Jenže
stav a úroveò souèasné filosofie jsou
jednoznaènì urèeny vývojem novovìké
filosofie a to už moc nadìjné není. V
novovìké filosofii se totiž všechno odvíjí
od pokusù o výklad poznání a tyto
pokusy se hrubì nezdaøily. Je v nich
špatnì položený a špatnì øešený klíèový
problém pravdy. Z toho pak vychází
protismyslné omezení filosofického
myšlení na zkušenost. (Více o tom viz J.
Fuchs, Kritický problém pravdy, kap. 4-5.)

Tato silnì reduktivní tendence logicky
pøechází do výkladù skuteènosti.
Výsledkem jsou reduktivní modely
reality, z nichž se právì ty podstatné,
neempirické principy a struktury vytrácejí. (Viz J. Fuchs, Návrat k esenci, kap.2-3)
V novovìké filosofii se proto ustálila
výkladová redukce lidského bytí na
životní jevy. Èlovìk se tu jeví jako složitì

Vím, jak se cítíš!
Když já jsem byl tam
dole otrokem, tak podle
soudù jsem také nebyl
úplnì èlovìkem!

strukturovaný komplex zkušenostnì
dostupných jevù, jako množina aktù,
stavù, èástic, vztahù, procesù, fenoménù, které lze popsat a systemizovat.
Tento výkladový model lidského bytí má
dát v rùzných konstelacích svých prvkù
adekvátní odpovìï na otázku kým je
èlovìk. Odpovídá i zpùsobu myšlení
odborníkù na jevy - bio-psycho-socio.
Filosoficky je ovšem zajímavé, že toto
pojetí èlovìka jako množiny empirických
entit je v novovìké filosofii standardizováno na pozadí neblahého verdiktu o poznání - o (pøíliš úzkých) hranicích vìdeckého myšlení. Tato vazba také nakonec
spolurozhoduje o principiální nedostateènosti množinového modelu lidského
bytí. (Viz J.Fuchs, Problém duše, è1.9)
Zde o nìm mùžeme lehce zapochybovat,
když uvážíme. že èlovìk v celém svém
životním vývoji zùstává lidským, stále
týmž, nezamìnitelným jedincem. Jeho
vývoj se týká právì jeho, nepatøí jinému.
Ve filosofické reflexi èlovìka jako
takového a èlovìka jako svébytného
jedince tedy musíme respektovat jeho
identitu. Životní zmìny jsou zmìnami
téhož jedince a jsou zmìnami lidského
života (jsou lidské) právì proto, že
pøísluší lidskému subjektu. To znamená,
že ho nemìní podstatnì, v nìm samém,
že on zùstává v životních promìnách
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identickým lidským jedincem. Jestliže se
tedy ptáme na filosofickou definici
èlovìka, musíme hledat nìjaké základní
urèení, nìjaký princip, pro který je
existující èlovìk stále týmž - právì
takovým lidským jedincem. Tento princip
tvoøí vlastní bytí lidského jedince, urèuje,
že je v celém svém životì tím, èím je a je
takto i reálným pøedpokladem pøináležitosti všech životních aktù jedinci i
dùvodem jejich smysluplné spojitosti a
jednoty.
K rozpoznání tohoto vlastního bytí
identického lidského jedince (a tedy i k
adekvátní definici èlovìka) musíme užívat
dvì kritéria, která vyplývají z pojmu
bytostné identity èlovìka.
1. Základní urèení lidského bytí je pro
existujícího èlovìka nutné. Bez nìho by
neexistoval èlovìk a nešlo by o lidský
život. Bytí èlovìka proto nemùže být ve
výkladu komponováno z nahodilých
urèení, tj. z takových aktù, které v
prùbìhu existence lidského jedince
vznikají a zanikají, které spolutvoøí jeho
postupnou životní realizaci. Nebo• on je
tím, èím je, má své bytí i tehdy, kdy
nahodilá urèení neexistují. Lidské bytí
proto nelze smysluplnì vykládat napø.
životními procesy a cennostmi.
2. Základní urèení lidského bytí je jakožto
základní v celku lidské reality neodvozené, nemùže samo záviset na odvozených
složkách lidské reality. Nemùže být tedy
komponováno z takových aktù, které jsou
v celku lidské reality odvozené.
Životní jevy však nesplòují ani jedno
kritérium: jsou nahodilé a v rámci lidské
reality jsou bytostnì podmínìné. Jsou
vzhledem k bytí osoby (Já) exteriorní a
sekundární. Proto nemohou ustavovat
bytí èlovìka, nemohou definovat èlovìka
jakožto èlovìka. Základní urèeni lidského
bytí a principy lidského života leží za
hranicemi životních jevù, jsou metaempirické.
Odstraníme-li tedy novovìké pøedsudky o
poznání, nemusíme sdílet ani novovìkou
redukci èlovìka na životní jevy.
Realistiètìjší øešení problému poznání
skuteènì garantuje spolehlivost metafyzického, celostního pøístupu k tématu
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lidského bytí a vysvobozuje tak antropologickou reflexi z novovìkého odsouzení k
fragmentùm a náhradním modelùm.
Metafyzický výklad èlovìka tedy proniká k
povinnému základu životních jevù, který
realistická filosofie souhrnnì postihuje
pojmem „lidská pøirozenost“.
Z logického hlediska se pojem lidské
pøirozenosti ukazuje jako komplex
nutných urèení lidského jedince, bez
nichž tento nemùže existovat. Z hlediska
realizace životních èinností rozlišuje
metafyzický pohled v pojmu lidské
pøirozenosti jednak samotného lidského
jedince (Já) jako subjekt a vlastníka svého
života a dále pak všem lidem spoleèné
(samozøejmì individualizované) základní
sklony k specificky odlišeným životním
èinnostem - biologicko-psychicko-duchovním. Tento systém vrozených životních sklonù-principù specificky lidské
životní dynamiky tvoøí základní výbavu
subjektu k životu a je i dùvodem jednoty
v mnohosti životních aktù - dùvodem
ontologického øádu lidského života.
Nutné propojení a korelace tìchto složek
lidské pøirozenosti znamená nutnou
koexistenci subjektu a všech základních
principù lidského života. Kdyby jeden
vypadl, nebyl by to lidský život,
neexistoval by lidský jedinec. (Více o tom
viz. J. Fuchs, Problém duše èl. 13.)

Jako pøedbìžnou informaci zdùraznìme,
že takto koncipovaný pojem lidské
pøirozenosti není žádnou metafyzickou
fikcí èi hypotézou, kterou by bylo možné v
konzistentním myšlení bez nežádoucích
následkù suspendovat. Základní složka
lidské pøirozenosti - lidská subjektivita (tj.
skuteènost, že lidský jedinec má své
vlastní bytí, nekomponované ze svých
vlastnosti, stavù a èinností) se dokazuje
prostøednictvím pøehledných disjunkci:
Já je buï složené z jiných jsoucen, nebo
nikoli. První èlen vede k rozporu - ergo. Já
je buï v jiném, nebo nikoli. První èlen
zase vede k rozporu - ergo. Na této úrovni
dokazování svébytnosti lidského jedince
lze mluvit o jakési pojmové matematice.
Podobnì se dokazují i odvozené složky
lidské pøirozenosti - vrozené sklony k
specificky životním èinnostem.
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Lidská pøirozenost je tedy stabilním
poznatkem filosofické antropologie, který
je krytý principem bezrozpornosti. To
znamená, že se její oponenti v rùzných
problémových polohách dostávají do
rozporu. Jaké je tedy ontologické
postavení lidské pøirozenosti v celku lidské reality? Pojímáme-li lidskou pøirozenost souhrnnì, mùžeme ji chápat jako
nezbytný, základní princip lidské životní
dynamiky. Každý životní projev lidského
jedince (biologický, psychický èi duchovní) je zasazen do kontextu celého lidského
života. Realizuje se jako specifický akt v
jednotì specificky i individuálnì diferencovaných aktù lidského jedince. Dùvodem této realizace a jednoty životních
aktù je právì lidská pøirozenost. Z ní
èerpají životní akty svou specificitu,
zaèlenìní, vzájemnost, koordinaci.
Lidský život je tedy ve své integritì beze
zbytku podmínìn a urèen lidskou pøirozeností. Ta je ontologicky primární, je
konstantou lidského bytí jako univerzální
princip lidského života. Empiricky èi fenomenologicky jsou nám pochopitelnì
bližší projevy života (tìlesné zmìny, emoce, myšlenky, èiny, mezilidské vztahy,
kultura, dìjiny.) Ale v celostním, filosofickém výkladu jsou srozumitelné jen na pozadí lidské pøirozenosti - soustavy životních principù a jejich subjektu, který je
takto èinitelem a vlastníkem svého života.
Jako soubor nutných urèení lidského
jedince se pøirozenost nemìní. V prùbìhu
života jde stále o lidský život, který vychází z téže lidské pøirozenosti. Zmìna na
úrovni pøirozenosti by znamenala zánik
lidského jedince. Další eventuální projevy
by patøily jinému subjektu a nebyly by
lidské. Právì invariantní lidská pøirozenost tvoøí obsah adekvátní definice èlovìka. Ta soustøeïuje pravdivé predikáty,
které se èasem nestávají mylnými. Samotné definování pochopitelnì participuje na vývoji poznání, ale nakolik definice
pravdivì vyjadøuje definovaný objekt,
natolik se nemìní. Ve všech dobách je
èlovìk subjektem sklonù k tìlesnì
duchovnímu životu, které se za
pøíznivých podmínek postupnì realizují.
Jak tedy slouží definice èlovìka, která
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vyjadøuje lidskou pøirozenost, pøi identifikaci lidského jedince v kontextu sporu o
potraty? Filosoficky je jisté, že jakékoli
konstatování životního projevu nového
organismu èi jeho zárodku implikuje
lidského jedince jako subjekt pøirozené
výbavy k lidskému životu a subjekt samotných životních aktù. Speciální vìda
(embryologie) pak s jistotou pøi oplození
vajíèka konstatuje vznik nového organického života. Nad tímto faktem konstatuje
filosofie, že životní pochody oplodnìného
vajíèka ohlašují nutnou spoluexistenci
lidského subjektu a jeho nutné, pøirozené
výbavy k lidskému životu.
Identifikovaný zárodek tedy logicky
implikuje nového jedince s celou lidskou
pøirozeností. Proto je alternativní hypotéza, která vykládá plod jako potenciálního
èlovìka, filosoficky neudržitelná. Jistì,
filosofická falzifikace hypotézy „potenciálního èlovìka“ se odehrává v prostoru
vysoce abstraktních dedukcí - a ten není
vìtšinou dostupný tìm, kdo mají potøebu
èi povinnost etického hodnocení umìlých
potratù. Pøesto je namístì pøedbìžné
upozornìní: Vy, kdo identifikujete reflektovaný zárodek jako pouze potenciálního
èlovìka, kdo na nìm ještì neshledáváte
„lidské znaky“, kdo dokonce v daném
tématu uplatòujete jisté teoretické
ambice, mìli byste si pøedevším vyjasnit,
že z metodologického hlediska se ocitáte
na pùdì filosofie. Nebo• operujete definicí
èlovìka, v níž je nárok na celostní
zachycení lidského bytí. V opaèném
pøípadì by byl Váš pokus o identifikaci
apriori odsouzený k nezdaru.
Pokud Vám chybí soustavná filosofická
prùprava k danému tématu a spokojujete se s pøíležitostnými improvizacemi na
pozadí jistých novovìkých smìrù, sotva
tušíte, že Vám takový pøístup nastrojil
èetné pasti rozporù, které bezpeènì
diskvalifikují teoretické výkony, jimiž
usilujete o jistotu èi aspoò pravdìpodobnost hypotézy „potenciálního èlovìka“.
Kvalita bezrozporného myšlení je tedy
výzvou ke kritické reflexi sledované
hypotézy. Ti, kdo mají smysl pro
vìdeckou poctivost a nepodléhají tlakùm
praxe, by mìli vzít tuto výzvu vážnì.
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Milá maminko,
pokud Vám bìhem vyšetøení v tìhotenství lékaøi sdìlili, že Vaše dítì je
nebo bude pravdìpodobnì postižené, nutí Vás k potratu a ráda byste si
o tom všem s nìkým promluvila, mùžete nám zavolat na telefonní èíslo
0619-531117 nebo 0604-605513. Budete-li potøebovat jakoukoli pomoc,
budeme se Vám ji snažit zprostøedkovat.
Linka pro matky èekající postižené dítì:
0619-531117 nebo 0604-605513

Vítám, že se na naší mediální scénì objevuje informaèní obìžník Hnutí Pro život. Je tøeba,
aby se co možná nejširší veøejnost dozvìdìla pravdu o rùzných skrytých a legislativou
podporovaných útocích proti lidskému životu a také o programech, které nabízejí pomoc
tìm lidem, kteøí èasto v nouzi a v neznalosti lepších cest souhlasí se zdánlivì neškodnými
a snadnìjšími formami øešení. Teprve nahlédnutí pravé povahy a dùsledkù umìlých
potratù, abortivní antikoncepce, manipulace s lidskými embryi a jiných zloøádù dnešní
doby, mùže otevøít dveøe úèinné nápravì. K tomu mùže nový obìžník velmi pøispìt.
Pøeji proto jeho redaktorùm a vydavatelùm hodnì síly a vytrvalosti a dávám jim k jejich
záslužné práci své požehnání.
P. Damián Nìmec OP
provinciál Øádu bratøí kazatelù, 1999
Jeden z dùvodù snadné manipulace s lidmi je jejich nevzdìlanost a nedostatek informací.
Jsem rád, že nový informaèní obìžník Hnutí Pro život pomùže odstranit tyto nedostatky
v tak dùležité oblasti našeho života.
P. Vojtìch Kodet, O.Carm.
pøevor kláštera karmelitánù v Kostelním Vydøí, 1999
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