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Abstrakt
Téma článku pojednáva o problematike zla a hriechu v súvislosti s ľudskou osobou a vôľou človeka. Má človek slobodnú 
vôľu? Je vôľa človeka vždy dobrá? Kto je pôvodcom zla? Zaujímavý a poučný príklad rozvíjania diskusie a uvažovania nad 
fenoménom zla a jeho vplyvu na človeka predstavuje dialóg Aurelia Augustína s biskupom Evodiom z Uzaly v diele De 
libero arbitrio.
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Úvod
Závažný problém, ktorý začal riešiť Augustín po rozchode s manicheizmom bol problém zla. ,,Unde malum?“ – 

,,Odkiaľ  zlo?“.  Problematika  pôvodu  a existencie  zla  patrí  medzi  ťažké  otázky,  a či  bola  táto  problematika  dostatočne 
zodpovedaná a vyriešená zostáva otázne. Kresťanstvo túto otázku muselo riešiť najmä v kontexte dobrého Pôvodcu všetkého 
dobrého a tiež človeka, ktorý bol stvorený ako dobrý. Odkiaľ potom pochádza zlo? Zamýšľame sa nad tým pri pohľade na 
každodenné životné okolnosti. Zlo zažívame osobne, či už ho trpíme alebo konáme, alebo ho vidíme, že ho konajú alebo trpia 
iní.  Manicheizmus  sa  snažil  otázku  zodpovedať  pripísaním  pôvodu  zla  zlému  bohu.  Vo  veľkom  kozmogonickom  a 
eschatologickom mýte, vypracovanom Manim, podobne ako v učení Zarathustru, dve „prirodzenosti“ alebo „substancie“ – 
svetlo a tma, dobro a zlo, Boh a hmota – jestvujú na počiatku sveta vedľa seba, oddelené hranicou (ontologický dualizmus). 
Tieto dva princípy sú nestvorené a bez počiatku.  Nazývajú sa Otec Veľkosti  (Kráľ Svetla)  a Vládca Temnôt  (Temnota, 
Hmota).1 Augustín však prišiel s myšlienkou Plotinovej teórie zla, kde zlo v podstate neexistuje, je iba ,,privatio“, ,,defectus 
boni“. Zlo je samo o sebe iba ,,nedostatkom dobra“, neexistuje v plnom slova zmysle. Ak teda zlo nemá pôvodcu a v podstate 
ani nejestvuje – je nebytím, nemá význam riešiť načrtnuté otázky. Augustín si uvedomoval aj túto skutočnosť, no napriek 
tomu sa usiloval niektoré otázky riešiť.    

Boh nie je pôvodcom zla
Diskusiu o problematike zla a jeho pôsobenia vo svete viedol Augustín s Evodiom2. Téma sa začína otázkou, ktorú kladie 
Evodius:  ,,Povedz  mi,  prosím,  je  Boh  pôvodcom  zla?“3 Augustín  na  Evodiovu  otázku  odpovedá  vysvetlením.  Najprv 
rozdeľuje  zlo  na  dva  spôsoby  podľa  toho,  ako  sa  tento  pojem  používa  v bežnom  živote.  Na  prvom  mieste  sa  o zle 
vyjadrujeme vtedy, keď sa niekto niečoho zlého dopustil, a po druhé, že niekto zlo utrpel, postretla ho zlá skutočnosť. Po 
Augustínovom stručnom objasnení pojmu ho Evodius prosí o ďalšie objasňovanie problematiky, a tak Augustín pokračuje 
ďalej. Hovorí, že Boh je predovšetkým dobrý a v žiadnom prípade nespôsobuje zlo, nemôžeme povedať, že Boh je pôvodcom 
zla.  Keď  sa  vyjadrujeme  o Božích  vlastnostiach,  medzi  ne  zaraďujeme  aj  spravodlivosť.  Ak  o Bohu  povieme,  že  je 
spravodlivý, musíme o Ňom povedať aj to, že vo svojej spravodlivosti odpláca zlých ľudí trestom, pretože nenávidí hriech. 
Tvrdiť, že Boh je nespravodlivý je podľa Augustína rúhaním. Na druhej strane dobrých ľudí obdarúva. Ten, kto dostane zlú 
odplatu, trest, dostal ju podľa Augustína ako odplatu za hriech. Ak je však človek niečím v živote potrestaný, môže to vnímať 
ako prejav zla od Boha. Konfrontácia človeka so zlou skutočnosťou či utrpením sa následne zvykne prejavovať obviňovaním 
Boha. Nikto nemôže povedať, že Boh trestá nespravodlivo. Aj zlý človek si môže myslieť, že je dobrý a potom sa pýta, prečo 
ho Boh potrestal. Z pohľadu človeka, ktorý sa vyhlasuje za spravodlivého, môže byť (podľa jeho zmýšľania) Boh pôvodcom 
zla. V žiadnom prípade by človek nemal reptať proti Bohu, že je nespravodlivý. Augustínova téza je, že Boh nespôsobuje zlo, 
zlo nevychádza od Boha, ale Boh sa na zlo hnevá a trestá ho. Boh je predovšetkým spravodlivý a má neobmedzené právo 
spravodlivo potrestať. Božia spravodlivosť je kvalitatívne na diametrálne odlišnej úrovni ako spravodlivosť človeka. 

Diskutéra Evodia zaujíma aj to, či potom jestvuje nejaký iný pôvodca zla, ak ním nie je Boh. Treba ho hľadať v nikom alebo 
niečom inom. Augustínova odpoveď znie spočiatku nerozhodne. Na jednej strane hovorí, že zlo by sa bez určitého pôvodcu 
nemohlo  zrealizovať,  ale  na  druhej  strane,  konkrétneho  menovateľa  nevie  označiť.  Podľa  Augustína  nemôžeme  nájsť 
a usvedčiť ako pôvodcu zla jedného vinníka. Dokonca sa biskup vyhýba akejkoľvek narážke na diabla či satana, ktorý by 
mohol byť  pôvodcom zla. Ďalej podáva výpoveď, s ktorou by nemusel byť  každý človek spokojný. Augustín hovorí,  že 
,,každý zlý človek je pôvodcom svojich vlastných zlých skutkov.“4 Tieto zlé skutky potom trestá Božia spravodlivosť. Keby 
však zlé skutky pochádzali od Boha, nemohol by ich trestať, ale nakoľko pochádzajú zo slobodného rozhodnutia človeka 
vykonať ich, trestá ich Boh spravodlivo: ,,Boh zaiste vráti aj zlo za zlo, pretože je spravodlivý. A daruje dobro za zlo, pretože  
je nekonečne dobrotivý. A aj dobro odmení dobrom, pretože je dobrotivý a spravodlivý. Nedáva jedine zlo za dobro, pretože 
nie je nespravodlivý“.5

1 Kráľ Svetla emanuje zo seba päť aionov, zatiaľ čo Vládca Tmy - päť archontov, veliacich armádam démonov. 
Neusporiadaný pohyb hmoty ženie Vládcu Temnôt k hornej hranici jeho kráľovstva. Keď uvidí žiaru svetla, zmocní sa ho 
túžba ho dobyť. Aby zahnal útok tmy, Kráľ Svetla typicky gnostickým spôsobom emanuje zo seba sériu božských bytostí. 
Bližšie pozri: http://www.quniverse.sk/buzekova/lectures/prednaska7.htm
2 Evodius z Uzaly – pochádzal z Tagastu, bol pokrstený skôr než Augustín, boli dobrými priateľmi, pri ňom zomrela 
Augustínova matka Monika (Conf. 9, 8, 17). Stal sa biskupom v Uzale, viedol korešpondenciu s Augustínom (Epist. 158, 
160, 161, 163), je spolurečníkom v spise De libero arbitrio. 
3 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 124. 
4 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 124.
5 Andoková, Marcela; Horka, Robert: Sv. Augustín. O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Petra, Prešov 2004, s. 
216. 



Učenie nie je príčinou hriechu
Nasledujúca kapitola  rieši  novú Evodiovu  otázku,  či  môže niekto hrešiť,  keď sa  to neučil,  a ak áno,  tak ho zaujíma aj 
skutočnosť  od koho sa  hrešiť  naučil.  Rozvíja  sa  aj  rozprava  o tom,  či  sa  môže človek učiť  zlu  alebo hriech vychádza 
z ľudskej podstaty. Evodius a Augustín dospeli k zhode, keď o učení sa tvrdili, že je samo o sebe podstatne dobrou vecou, 
pokiaľ sa ľudia učia o dobrých a správnych veciach.  Pokiaľ je predmetom náuky zlo, potom je to odklon od správneho 
učenia. Z učenia potom vychádzajú aj skutky človeka. Hriech je u Augustína chápaný ako ,,privatio boni“, absencia dobra. 
,,Jeho zdroj Augustín nachádza v sebaláske, ktorá nahradila a odsunula lásku k Bohu.“6 Biskup z Hippo v boji s pelagiánmi 
napadol aj učenie ich predáka Pelágia, ktorý učil, že ,,Adamov prvotný hriech neprechádza na ľudí ako niečo vnútorné, ale je  
iba zlým príkladom  (malum exemplum), ktorý nás zvádza k nasledovaniu, rozhodnutím svojej slobodnej vôle sa mu však  
dokáže  vzoprieť.  Kristus  nám potom na  svet  prišiel  dať  dobrý  príklad  (bonum exemplum),  ktorý  máme  nasledovať“.7 

Augustín popiera toto tvrdenie. Ak by nám Kristus ukazoval len dobrý príklad, nemusel by zomrieť na kríži. Biskup proti  
pelagiánom poukazuje práve na závažnosť Adamovho hriechu, ktorým zhrešilo celé ľudstvo (R 5, 12), a ktorým sa narušila 
a zdeformovala  celá  ľudská  prirodzenosť.  Prenos hriechu plodením je  síce  ,,prehnanou démonizáciou sexuality“8,  ale aj 
vyhlásenie Tridentského koncilu zostáva pri formulácii, že sa hriech prenáša plodením.9  

Odkiaľ pochádza hriech?
Evodius sa ďalej pýta, kto spôsobuje zlo a hriech. Augustín tu priznáva, že s touto otázkou sa trápil, keď bol ešte mladý 
a nakoniec sa určitý čas ocitol medzi heretikmi. S Božou pomocou sa neskôr dostal z bludu a našiel silu opäť hľadať pravdu. 
Na hľadanie pravdy má Augustín akúsi šablónu, postup: ,,Sme si dobre vedomí toho, že máme dodržiavať postup predpísaný  
prorokom, ktorý hovorí (Iz 7, 9 – podľa LXX): ,,Ak neuveríte, nepochopíte.“ ,,Verím teda, že z jedného Boha je všetko, čo je,  
a predsa Boh nie je pôvodcom hriechu“.10 Hriech je u Augustína chápaný ako mravné zlo a  ,,pravou príčinou zla je, keď 
rozum stratí vládu nad chúťkami (culpabilis cupiditas), ktoré má podľa večného zákona (lex aeterna) ovládať. Zlo je teda 
nakoniec zlom preto  lebo  porušuje  (večný)  zákon“.11 Aj keď Augustín  takto  presvedčivo  odpovedal,  znepokojovala  ho 
otázka, keď sa pýtal na to či hriech vychádza aj z tých duší, ktoré stvoril Boh, a či sa duša pri návrate k Bohu nevracia aj 
s hriechom. Na túto otázku je ťažké nájsť odpoveď a v dialógu s Evodiom sa to nepodarilo ani Augustínovi. Odpoveď na túto 
otázku  sa  pokúšal  nájsť  v diele  De  Genesi  ad  litteram,  X,  kde  rozoberá  pôvod  individuálnych  duší.  V úsilí  vysvetliť 
problematiku polemizoval medzi kreacionistickou a traducionistickou argumentáciou. Sám nevedel ku ktorej možnosti sa má 
prikloniť.  ,,Človek v tomto živote nemusí – alebo ani nemá? – vedieť odpoveď. Dôležité je, uzatvára Augustín, že z prvého 
človeka na všetkých prechádza hriech, za ktorý sú všetci spravodlivo zatratení, pokiaľ ich Boh nepredurčil k životu, t.z..  
Pokiaľ ich za trest ,,predurčil k večnej smrti.““12 
I keď odpovede na naše mnohé otázky zostávajú zakryté rúškom tajomstva dôležité je, podľa Augustína, zmýšľať o Bohu čo 
najlepšie a to je aj prvý krok k začiatku pobožnosti.      

Príčinou a zdrojom hriechu je slobodné rozhodovanie 
Boží  obraz  a podoba  v človeku  spočíva  podľa  Augustína  v intelekte  a jednaní  (actio),  aj  keď  sa  často  zdá,  že  je  to 
u Augustína práve slobodná vôľa.13 Človek má na rozdiel od zvierat rozum. Zvieratá vo svojej prirodzenosti konajú pudovo 
lebo nemajú rozum, človek pri svojom rozhodovaní a konaní má používať rozum. Ľudský rozum je obsiahnutý v ľudskom 
duchu. Vedieť, znamená pochopiť rozumom. Podľa Augustína je človek dokonale usporiadanou bytosťou podľa toho, z čoho 
sa skladá. Je nad zvieratami, čo sa týka mysle a ducha (lebo dušu majú nielen ľudia, ale aj zvieratá). Tieto dva výrazy sa 
nachádzajú aj v Písme, ako podotýka Augustín. ,,Teda keď tento rozum (ratio), alebo myseľ (mens), či duch (spiritus) riadi  
nerozumné (irrationales) pohyby duše človeka (animus), vtedy v človeku vládne to, čomu vláda náleží podľa onoho zákona,  
o ktorom sme zistili, že je večný.“14 Evodius vyznáva, že človek bol stvorený Bohom, ako dokonalá bytosť, bol zakotvený 
v blaženom živote, ale odtiaľ sa ,,zošmykol“ do smrteľného života, do porušenosti, a to svojou vlastnou vôľou. Hriech sa stal 
realitou  existencie  človeka  a  ,,základným  dôsledkom  ľudskej  porušenosti  je  túžba  a žiadostivosť,  neovládnutá  moc 
zmyslových túžob, ktorá stojí v protiklade k zákonu rozumu, sídliacemu v duši“.15 To je náš trest za neposlušnosť. Augustín 
dodáva: ,,Nič iné nemôže z mysle učiniť slúžku žiadostivosti než jej vlastná vôľa a žiadostivosť“.16 Aj v otázke konkupiscencie 
poukazuje Augustín na mnohé biblické miesta, kde je človek vyzývaný prekonávať túto negativitu, a zaujíma stanovisko, že 

6 Berkhof, Louis: Dějiny dogmatu. Návrat domu, Praha 2003, s. 107. 
7 Andoková, Marcela; Horka, Robert: Sv. Augustín. O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Petra, Prešov 2004, s. 
171 – 172. 
8 Machula, Tomáš: Svatý Augustin. O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi. Krystal, Praha 2000, s. 17. 
Cirkev sa priamo nestotožňuje s prenášaním hriechu sexuálnym stykom, aj keď zachováva formuláciu ,,prenášanie 
plodením“. Formulácia Dekrétu o dedičnom hriechu Tridentského koncilu znie: ,,Hoc Adae peccatum quod origine unum est,  
et propagatione, non imitatione, transfusum omnibus, inest unicuique proprium.“ DS 1513 
9 Porovnaj: Machula, Tomáš: Svatý Augustin. O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi. Krystal, Praha 
2000, s. 17
10 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 126.
11 Karfíková, Lenka: Milost a vůle podle Augustina. OIKOYMENH, Praha 2006, s. 32.
12 Karfíková, Lenka: Milost a vůle podle Augustina. OIKOYMENH, Praha 2006, s. 223.
13 Slobodná vôľa má pre Augustína rozhodujúci význam v kontexte protimanichejského hľadania pôvodu zla. Pozri bližšie: 
Karfíková, Lenka: Milost a vůle podle Augustina. OIKOYMENH, Praha 2006, s. 29.
14 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 137.
15 Berkhof, Louis: Dějiny dogmatu. Návrat domu, Praha 2003, s. 107.
16 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 140.



ak by človek nemal  dostatok vôle  na prekonanie  žiadostivosti,  Boh by splnenie  takejto  úlohy od človeka  nepožadoval. 
Napriek tomu Augustín hovorí:  ,,predsa ani rozhodnutie ľudskej vôle nestačí,  ak Pán nedaruje víťazstvo nad pokušením  
tomu, kto sa modlí“.17   

Dobrá vôľa
Augustín v nasledujúcom dialógu kladie novú otázku, či majú ľudia vôbec nejakú vôľu. V zápätí sa Evodia pýta či má nejakú 
vôľu k blaženému životu on sám. Odpovedal, že má takú vôľu. Otázka pokračuje a pýta sa, či je jeho vôľa dobrá, a čo je to 
dobrá vôľa. Augustín odpovedá, že dobrou vôľou sa usilujeme o správny a čestný život a o to, aby sme dospeli k najvyššej 
múdrosti. Evodius na túto tému reaguje, že má nielen vôľu, ale má aj dobrú vôľu. Nasledujúcou otázkou chce Augustín zistiť, 
nakoľko si Evodius cení svoju vôľu. Dá sa dobrá vôľa porovnať s bohatstvom, poctou či telesnými rozkošami? Odpoveď na 
položenú otázku je úplne jasná: ,,Máme snáď teda mať len malú radosť z toho, že v duši máme čosi, čím myslím onú dobrú  
vôľu? Veď v porovnaní s ňou je úplne bezcenné všetko, čo som uviedol...“18 Človek, ktorý nemá dobrú vôľu prichádza o veľa. 
Na druhej strane o ňu človek môže prosiť, ako hovorí Augustín, stačí iba chcieť. Zároveň si uvedomuje, že  ,,v nás síce  
účinkuje slobodná vôľa, ale nie vždy je dobrá“.19 Práve naopak. Slobodné rozhodovanie človeka je v Augustínovom chápaní 
,,predovšetkým pôvodcom pohromy, ktorá človeku prináša biedny údel časný i večný. V pravom zmysle toto tvrdenie platí len 
o prvom človeku, ktorý jediný stál v situácii skutočnej voľby“.20

Dobrá vôľa predpokladá realizáciu štyroch hlavných cností
Augustín v dialógu s Evodiom predkladá štyri hlavné cnosti. Prvou je prezieravosť, ktorá je znalosťou vecí, ktoré je potrebné 
si žiadať a naopak, ktorým sa treba vyhýbať.  Statočnosť je taký stav duše, ktorým nepohŕdame nepríjemnosťami a stratami 
vecí, ktoré nie sú v našej moci. Umiernenosť je stav, ktorý zastavuje túžbu po všetkom, čo je predmetom hanebných túžob. 
Spravodlivosťou  sa  myslí cnosť,  ktorou  sa  každému  dostáva  to,  čo  mu  patrí.  Pokiaľ  má  človek  dobrú  slobodnú  vôľu 
zachovávať všetky tieto cnosti, nech sa teší a nech si dobrú vôľu váži nadovšetko a nech ju stráži. Všetky vymenované cnosti 
patria k sebe a  pokiaľ má človek dobrú vôľu zachovať jednu z týchto cností,  mal  by dokázať dodržať všetky,  vykladá 
Augustín. Záleží od nás, či žijeme správne, alebo nesprávne, či konáme dobre alebo zle, či sme šťastní, alebo nešťastní. Na 
to, aby sme mohli žiť dobrý, chvályhodný život, musíme vynaložiť aj vlastné úsilie. Má zapôsobiť naša dobrá vôľa. O dobrý 
život sa musí človek usilovať. Má vynaložiť všetko úsilie na pestovanie dobrých vecí a cností, a zlých vecí sa má strániť. 
Pokiaľ  v sebe človek objaví  dobrú vôľu,  musí  ju pokladať  za  nesmierne  dobro a má  sa z nej tešiť.  Práve toto je  obraz 
blaženého života. Naopak, Augustín pozná aj ľudí, ktorí blažení život nevedia dosiahnuť. Prečo všetci nedosiahnu blaho, aj 
keď  je  v ich  moci?  Je  známe,  že  niektorí  ľudia  sa  o blažený  život  ani  vôbec  neusilujú,  neprajú  si  ho,  ale  namiesto 
toho aktívne konajú zlo. Človeka v konaní podnecuje zlo a táto skutočnosť pôsobí ,,vďaka vpádu hriechu do ľudského sveta,  
kde si už človek nedokáže priať skutočné dobro,  ktoré vyrastá z Božej lásky, ani nemôže nájsť svoje pravé určenie,  ale  
najskôr stále prepadá hlbšie do otroctva“.21 Na druhej strane sú ľudia, ktorý aj napriek svojej dobrej vôli musia znášať zlý 
život. Augustín vysvetľuje, že jedna vec je chcieť dobro alebo zlo a druhá vec je zaslúžiť si niečo dobrou vôľou, alebo zlou 
vôľou. Ľudia, ktorí majú dobrú vôľu a chcú žiť dobrým spôsobom života, zaslúžia si blažený život. To je ich odmenou, že ne- 
chceli žiť blažene, ale že chceli žiť dobrým spôsobom. Ďalej vysvetľuje, že zlí ľudia, ktorí nechcú žiť dobrým spôsobom 
života sú vlastne úbohými aj svojou vôľou a nedostanú to, čo by chceli, lebo nemali túžbu žiť dobrým spôsobom. Títo ľudia 
by úbohými byť ani nechceli, ale za ich vôľou, aj keď nejakú majú, kráča bieda. Z  uvedeného vyplýva, že blažení chcú byť 
síce všetci, ale nemôžu; všetci totiž nechcú žiť správne. Iba dobrej vôli prislúcha blažený život, učí Augustín. 

Vzťah dobrej vôle k dvojitému zákonu, večnému a dočasnému
Existuje zákon večný a dočasný, a ľudia sa podľa nich riadia. Jedni večným a druhí dočasným zákonom. Z uvedeného sa 
odvíja aj názor, že blažení ľudia majú žiť pre svoju lásku k večným veciam pod večným zákonom, a biedni ľudia podľa 
zákona dočasného. Augustín tvrdí, že dočasný zákon riadia ľudia zlej vôle. Večný zákon nariaďuje, aby sa človek odvracal 
od  pominuteľných  vecí  a obracal  sa  smerom k večným a nepominuteľným.  Augustín  sa  potom pýta,  čo  teda  prikazuje 
dočasný  zákon.  Prikazuje  lipnúť  na  dočasných  veciach  tohto  sveta.  Predovšetkým ide  o ľudské  telo,  o ktoré  sa  človek 
prehnane stará, aby bolo prehnane krásne, prehnane vyformované, najsilnejšie a najzdravšie. Po druhé ide o ľudskú slobodu. 
Augustín  hovorí,  že  človek  nemá  žiadnu  skutočnú,  pravú  slobodu,  vo  vzťahu  k svojim  svetským pánom.  Iba  ak  patrí 
k ctiteľom večného zákona.  Dočasným zákonom nazýva aj  rodičov a všetkých príbuzných,  obec,  pocity pochvaly,  slávu 
a naposledy majetok. Ľudskému životu sa ponúka mnoho vecí, ktoré používa. Je tiež dôležité, akým spôsobom určité veci 
používa. Vieme však, že mnoho vecí používame nesprávnym spôsobom, no na vine nie sú samotné veci, ale človek, ktorý ich 
používa nesprávnym spôsobom – zneužíva ich z vlastnej vôle. Na Augustínov názor pritaká aj Evodius: ,,To je úplná pravda,  
nie je potrebné viniť samotné veci, ale ľudí, ktorí ich zle používajú“.22 

Definícia hriechu
Augustínovo  pochopenie  hriechu  sa  odvrátilo  od  manichejského  a vo  svojom  učení  ,,zdôrazňoval  dobrovoľnú  povahu 
hriechu.  Súčasne  bol  presvedčený,  že  akt  hriechu,  ktorým sa  duša  oddelila  od  spoločenstva  s Bohom,  odsúdil  človeka 

17 Andoková, Marcela; Horka, Robert: Sv. Augustín. O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Petra, Prešov 2004, 
s. 185.
18 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 142.
19 Andoková, Marcela; Horka, Robert: Sv. Augustín. O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Petra, Prešov 2004, 
s. 201.
20 Karfíková, Lenka: Milost a vůle podle Augustina. OIKOYMENH, Praha 2006, s. 260
21 Berkhof, Louis: Dějiny dogmatu. Návrat domu, Praha 2003, s. 106 – 107. 
22 Hošek, Radoslav: Aurelius Augustinus. Riman, človek, svätec. Vyšehrad, Praha 2000, s. 150. 



k nutnosti hrešiť“.23 Hriechy pochádzajú zo slobodného rozhodovania. Diskusia nám ďalej prináša Augustínov názor, akúsi 
definíciu hriechu, s ktorou sa stotožňuje aj Evodius a konštatuje: ,,Všetky hriechy sú obsiahnuté v tomto jednom druhu, keď 
sa človek odvracia od vecí božských a skutočne trvalých a prikláňa sa k veciam premenlivým a neistým“.24 Evodius ešte 
konštatuje, že zlo konáme na základe svojho slobodného rozhodovania vôle a pokračuje otázkou: ,,Bolo potrebné, aby nám 
ten, ktorý nás stvoril, dal slobodné rozhodovanie, z ktorého, sme presvedčení, plynie možnosť hrešiť? Zdá sa totiž, že by sme  
neboli  začali  hrešiť,  keby  sme  slobodné  rozhodovanie  nemali.  A tak  sa  musíme  obávať,  aby  z toho  dôvodu nebol  Boh 
považovaný aj za pôvodcu našich zlých skutkov“.25 

Od Boha vychádza všetko dobro, teda aj slobodné rozhodovanie, no nikdy nie hriech
Evodius netrpezlivo pokračuje v kladení otázok:  ,,Prečo dal Boh človeku slobodné, voľné rozhodovanie? Keby ho predsa 
človek nebol dostal, nemohol by hrešiť“.26 Augustín sa ho pýta, či Boh dal človeku niečo čo mu nemal dať. Boh dal človeku 
slobodnú vôľu a ňou skutočne hrešíme. Túto vôľu nám nemohol dať nikto iný. Pochádzame od Boha a keď hrešíme tak nás 
trestá, a keď robíme niečo dobré, odmeňuje nás. Pre zmenu sa teraz Augustín opýtal Evodia, odkiaľ vie, že pochádzame od 
Boha. Evodius mu odpovedal, že všetko dobro pochádza od Boha a z toho sa dá ďalej vyvodiť, že aj človek, nakoľko je 
človekom, predstavuje akési dobro, lebo pokiaľ chce, môže žiť poriadne. Ďalej sa tu už rieši aj otázka, ktorá bola položená 
v úvode a totiž, že keby človek nemal slobodné rozhodovanie nemohol by sa rozhodnúť ani pre konanie dobrých či zlých 
skutkov. Človek má teda natoľko slobodnú vôľu, že sa môže rozhodnúť konať ako dobro, tak aj zlo. Samozrejme, že Boh 
nedal človeku slobodnú vôľu na to, aby skrze ňu hrešil a rozhodoval sa pre zlo. ,,...keby ju niekto využil na hrešenie, je na 
neho Božím riadením zoslaný trest“.27 Keď Boh trestá, hovorí človeku: Prečo si použil slobodnú vôľu na to, na čo nebola 
určená? Taktiež,  človek bez slobodnej vôle nemôže žiť správne a práve pre tento účel ju Boh daroval človeku – hovorí 
Augustín.  ,,A tak keby človek nemal slobodnú vôľu, bol by nespravodlivý aj trest aj odmena. Patrilo sa teda, aby Boh dal  
človeku slobodnú vôľu“.28 

Slobodné rozhodovanie samo o sebe je dobro
Na námietku  Evodia,  že  slobodné  rozhodovanie  človeku  nemalo  byť  vôbec  dané,  pretože  skrze  neho  hreší,  Augustín 
odpovedá:  ,,Správne konanie je možné jedine týmto slobodným rozhodovaním,...  Boh nám ho dal skôr na tento účel“.29 

Augustín  ďalej  vyznáva  o existencii  Boha,  od  ktorého  pochádza  všetko  dobro  a ,,medzi  toto  dobro  treba  započítať  aj  
slobodné rozhodovanie.“ Augustín sa venuje rozprave o dobrých daroch, ktoré človek dostal od Stvoriteľa, ale nevyužíva ich 
na dobré účely, skôr ich zneužíva. To však nie je dôvod na to, aby sme hovorili, že nám Boh nemal dať slobodnú vôľu. Boh 
s dobrými darmi nie je na vine, ale človek, ktorý zneužíva dobrý dar vôle sa previňuje proti Bohu a Jeho dobrote. ,,Slobodnú 
vôľu treba chváliť,  lebo bez nej nikto nemôže žiť správne, a uznávať, že je to dobro a  dar od Boha a že skôr majú byť  
odsúdení tí, ktorí toto dobro zneužívajú, než že ho nemal jeho darca dávať“.30 K Augustínovmu učeniu o tom, že ,,človek má 
slobodné rozhodovanie na to, aby mohol cnostne žiť a správne konať“ musíme vnímať v kontexte jeho učenia o milosti ,,bez  
ktorej nemôžeme vykonať nič dobré“.31 

Slobodná vôľa sa pohybuje medzi dobrom a zlom
Evodius žiada Augustína, aby mu dokázal, že slobodná vôľa je ,,nejakým“ dobrom a tak bude môcť pripustiť, že nám ju dal 
Boh, nakoľko uznáva, že všetko dobro pochádza od Boha. Podľa Augustína má dobro niekoľko stupňov, je najvyššie dobro, 
stredné a najnižšie. Ako príklad uvádza človeka, ktorý vidí iba na jedno oko. Nemá taký plnohodnotný život, ako človek, 
ktorý vidí na obe oči. To je nižšie dobro. Veľkým dobrom od Boha je statočnosť, umiernenosť, spravodlivosť a rozvážnosť. 
Augustín upozorňuje, že tak ako veľké dobro pochádza od Boha, tak aj to najmenšie. Keď Božie dary používame správnym 
spôsobom, sú pre nás veľkým dobrom. Človek nemá zabúdať, že Bohu patrí chvála za všetky druhy dobra, ktoré nám dáva. 
Slobodná vôľa patrí medzi dobro, no na druhej strane prostredníctvom nej, človek koná nielen dobré, ale často aj zlé skutky. 
Slobodnú vôľu  prirovnáva  k rozumu.  Tak,  ako  rozumom spoznávame  iné  veci,  spoznávame  aj  rozum samotný,  tak  aj 
slobodná vôľa, ktorá zdieľa dobré aj zlé veci, tak aj samú seba. Podstatou vôle je dobro.  Miesto slobodnej vôle je medzi 
najvyšším dobrom a hriechom. Vôľa stojí podľa Augustína na strednom stupni medzi dobrom a hriechom. Vôľa je stále, 
nemenné dobro. Pokiaľ človek nezneužíva dobrú vôľu a nerobí z nej zlú, ale zachováva ju v jej podstate, čím je dobro, potom 
môže žiť ,,blažený život a tento blažený život sám o sebe, to je stav duše zasadený v nemennom dobre, je osobným a prvým 
dobrom  človeka,...je  osobnou  záležitosťou  jednotlivca,  nikdy  nie  všeobecnou“.32 Nikto  nemôže  získať  blažený  život 
prostredníctvom druhého človeka, každý je zodpovedný sám za seba. Keďže sa vôľa nachádza na strednom stupni medzi  
dobrom a zlom, má tendenciu prikláňať sa buď k dobru, alebo zlu. Augustín si uvedomuje, že o tom nerozhoduje vždy sám 
človek.  ,,Boh je činný v hlbinách ľudských sŕdc, takže môže ľudskú vôľu nakloniť kam chce, buď vďaka jeho milosrdenstvu 
k dobru, alebo po zásluhe k zlu. Jeho úmysel je niekedy zjavný, inokedy skrytý...“33 Pokiaľ sa človek svojou vôľou prikláňa 
k nepremennému dobru vôle vyššieho stupňa môže žiť blažený život. Naopak, keď sa prikláňa k nižšiemu stupňu, prikláňa sa 
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k hriechu. Príkladom vyššieho stupňa je človek zaujímajúci sa o vyššie, duchovné veci a príkladom druhého je človek bažiaci 
po telesnostiach. Za všetkým stojí Božia prozreteľnosť,  ,,ktorá určuje všetkému patričné miesto a prideľuje podľa zásluh 
každému to  jeho“.34 Za  odklon  od  dobra  je  človek  trestaný  spravodlivým trestom,  ktorým je  napríklad  aj  bieda,  tvrdí 
Augustín. Človek stojaci medzi dobrom a zlom sa často nevie rozhodnúť, a preto má prosiť o Božiu pomoc:  ,,Pri konaní  
dobra teda neskladajme nádej ani do človeka..., ani naše srdce nech sa nevzďaľuje od Pána; naopak, vždy mu hovorme: ,,Ty  
si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása“ (Ž 26, 9).35 

Zlo a jeho vznik v slabosti slobodného rozhodovania
Pohyb vôle. Takto Augustín nazýva obracanie sa k Bohu, alebo odvracanie sa od Neho, keď sa človek svojou vôľou odkláňa 
od  nepremenného dobra  k premenlivému.  Keď sa  človek  odvracia  vôľou  od  Boha,  je  to  nepochybne  hriech.  Augustín 
v rozhovore s Evodiom hovorí, že Boh nie je ani pôvodcom  hriechu, ani zlého pohybu vôle človeka. Vzápätí sa Evodius 
pýta, kto je potom pôvodcom tohto zlého pohybu vôle. Augustín odpovedá:  ,,Keby som ti na tieto otázky odpovedal, že  
neviem, asi by som ťa sklamal, ale moja odpoveď by predsa bola pravdivá“. 36 Evodia ďalej zaujíma otázka, odkiaľ sa berie 
pohyb, ktorým sa prikláňa ľudská vôľa buď k dobru, alebo k zlu. Tento pohyb je tu nazvaný ako pohyb duše. Pohyb je podľa 
Evodia naplnený vinou a Augustín mu na to hovorí,  že ak je tento pohyb daný prirodzenosťou, alebo nutnosťou, potom 
v ňom nemôže byť predsa vina. Nejaká vina predsa nemôže byť dokázaná tam, kde panuje prirodzenosť s nutnosťou. Pohyb 
je podľa Augustína prejavom duše, ale od koho pochádza, je novou otázkou, ktorú kladie Evodius. Po dlhšej filozofickej 
rozprave Augustín hovorí:  ,,Tento pohyb teda musí byť osobnou vecou toho, kto jeho používaním obracia svoju vôľu od  
Stvoriteľa k stvorenému, ...a duša pokiaľ nechce, nepohybuje sa“.37  Príklad pohybu našiel Augustín v kameni. Ak človek 
vezme kameň a hodí ho, pohyb je prirodzenosťou. Ale čo sa týka duše, tá sa môže slobodne rozhodnúť, akým smerom sa 
,,pohne“.  ,,Preto je onen pohyb pre kameň prirodzený, ale pre dušu dobrovoľný“.38 Jednotlivec sa teda môže dobrovoľne 
rozhodnúť. Keď sa niekto rozhodne pre zlý pohyb, môžeme ho obviniť, pretože má rozum a sám sa rozhodol, že sa odkloní 
od Boha. Pre kameň táto teória neplatí, nakoľko nemá ani rozum, ani slobodnú vôľu. Človek teda dobrovoľne hreší. Človek 
dokonca radšej hreší, než aby sa hriechu vyhýbal a tiahne ho ,,totálna skazenosť a neschopnosť konať duchovné dobro, čo je  
dôsledkom hriechu“.39 Evodius v závere debaty o slobodnej vôli vyznáva: ,,Avšak pokiaľ by pohyb, ktorým sa vôľa pohybuje  
sem a tam, nebol dobrovoľný a nespočíval v našej moci, nebol by človek ani hoden chvály, keby sa vôľou stáčal k tomu, čo je  
hore, ani by nebol zaťažený vinou, keby sa skláňal k tomu, čo je dole...“.40 Prikláňanie sa, obracanie sa k dobrému alebo 
zlému je pre človeka bojom a niekedy sa môže cítiť ako rozpoltený. Niektoré obracania sa človeka môžu nadobudnúť časom 
stálosť, akýsi zvyk ako hovorí Augustín vo Vyznaniach:  ,,Čo však, keď všetky tieto veci tešia človeka jednako a v jednom 
čase? Či rozdielne vôle rozdeľujú srdce ľudské, keď uvažuje, na čo sa má rozhodnúť? Všetky sú dobré, a jednako zápasia 
medzi sebou, kým sa pre jedno rozhodne vôľa celá, ktorá bola predtým rozdelená. Tak je to aj vtedy,  keď nás večnosť  
priťahuje dohora a časnosť ťahá k zemi, je to tá istá duša, ktorá ani večnosť, ani časnosť nechce úplne. Preto sa zmieta  
v ťažkých strastiach, keď pravda dáva prednosť tomu, čoho sa zvyk nechce zrieknuť“.41

Augustín sa s mnohými spornými a ťažkými otázkami problému zla usiloval vysporiadať už vo svojom mladom veku, a sú 
základom pre riešenie tém jeho antropológie, ľudskej slobody, milosti a predestinácii. Neraz priznal, že ani on sám nevedel 
zodpovedať niektoré otázky. Zostal stáť pred neriešiteľným tajomstvom. Uvedomil si, že Boh nie je pôvodcom zla, ale od 
neho vychádza všetko dobré. Na druhej strane veril, že Boh môže použiť detail zla na to, aby vyniklo dobro. Môže dopustiť 
prejav zla preto, aby vzniklo ešte väčšie dobro. Augustínov optimizmus je podkladom pre jeho teodiceu a teleológiu. Človek 
žije vo svete, ktorý bol stvorený ako dobrý. Prečo si však počíname zle a trpíme zlo? Existencia zla vo svete je prítomnosťou 
a súčasťou existencie človeka, ktorý bol stvorený ako dobrý a bol umiestnený do dobrého sveta. Aby sme mohli konať dobro 
– podľa Augustína potrebujeme milosť. Ak však konáme zlo, chýba nám milosť. Ako si jednotlivec počína na svete? Medzi 
konaním  dobra  a zla  stojí  milosť  alebo  jej  deficit.  Človeka  buď  zaťažuje  alebo  oslobodzuje  pohyb,  ktorý  Augustín 
pomenoval: ,,keď nás večnosť priťahuje dohora a časnosť ťahá k zemi...“  

   Miroslav Varga, EBF UK
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