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Abstract: 
The goal of the article is to analyze the dogmatic status of the teaching about 

ʻapocatastasis pantonʼ (which claims that in the end all the damned will be saved 

and enjoy Heaven) during the undivided church of the first millennium. The main 

focus of the article is the anathemas of the Second Council of Constantinople which 

took place in the year 553, because this is the ecumenical council that condemned 

the idea of ʻapocatastasis pantonʼ. However, the teaching on ʻapocatastasis pantonʼ 
did not have a single meaning in the theologies of the early Church fathers but 

encompassed multiple theological concepts. ʻApocatastasis pantonʼ as taught, for 

example, by Origen, his later followers, Didymus the Blind and Evagrius Ponticus 

was different from the eschatologies of Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, 

Clement of Alexandria, Maximus the Confessor and others. Since Origen was 

proclaimed a heretic by this council and Gregory of Nyssa was called the “father of 

fathers“ by the Second Council of Nicea in 787, this article examines whether the 

Second Council of Constantinople truly condemned all and every form of 

ʻapocatastasis pantonʼ or just those that taught the preexistence of souls, 

immateriality of the resurrected state, and the possibility of another fall after the 

resurrection, as held by origenists. 
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1. Úvod 

V kresťanskej teológii označuje ʻapokatastasis pantonʼ (inak nazývaný: univerzalizmus, 

apokatastáza, všeobecná spása) eschatologické učenie o konečnej spáse všetkých ľudí.1 V tomto 

teologickom koncepte peklo nie je nekončiacim sa trestom pre zatratených, ani miesto ich 

anihilácie, ale prostriedkom na nápravu a očistenie, ktoré na konci zasiahne každého človeka. 

Tradične sa piatemu ekumenickému koncilu, ktorý sa konal v Konštantínopole (553), pripisuje 

odsúdenie tohto konceptu a to v spojení s obzvlášť známym ranokresťanským mysliteľom 

Origenom.  

Rozhodnutia tohto koncilu sa často používaju ako argument proti konceptu 

ʻapokatastasis pantonʼ v diskusii o konečnom osude bezbožných, pričom samotný 

univerzalizmus sa považuje za nebezpečnú herézu, pretože popiera učenie o nekonečnosti 

pekla, čo mnohí pokladajú za jeden zo základných pilierov kresťanskej ortodoxie. Pritom 

pojem ̒ apoktastasis pantonʼ v ranej cirkvi zastrešoval nejednu eschatologickú predstavu. Dvaja 

mimoriadni teológovia, ktorí sa najčastejšie viažu na koncept ʻapokatastasis pantonʼ, sú práve 

Origenes (184/5-253/4) a Gregor z Nyssy (ca. 335/40-ca. 394). Kým Origenes bol odsúdený ako 

heretik, Gregor z Nyssy bol na siedmom ekumenickom koncile označený za „otca otcov“.2  

Ďalšími teológmi ranej cirkvi, ktorí obhajovali koncept všeobecnej spásy boli Klement 

Alexandrijský (ca. 150-ca. 211/16)3, Makrína Mladšia (ca. 330-379), Gregor Naziánsky4, 

Ambrózius Milánsky (339-397)5, Maxim Vyznávač (ca. 580-662)6, Izák Sýrsky (ca. 640-ca. 

700)7 etc., no žiaden z nich nebol cirkvou odsúdený, ale boli dokonca vyhlásení za svätých, 

prípadne sa im pripisuje významná doktrinálna autorita. Už aj raný obhajca Origenovej 

eschatológie Tyrannius Rufinus (ca. 340-345/410) poukázal v diskusii s Hieronynom na to, že 

ak je Origenovo učenie o ʻapokatastasis pantonʼ heretické, tak by cirkev musela odsúdiť aj 

                                                           
1 Karl Rahner, Teologický slovník (Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2009), 41-42. 
2 John Mendham, The Seventh General Council, the Second of Nicaea (London: W. E. Painter, 1850), 382. 
3 Steven R. Harmon, Every Knee Should Bow: Biblical Rationales for Universal Salvation in Early Christian 

Thought (Lanham: University Press of America, 2003), 19. 
4 Ilaria Ramelli, The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to 

Eriugena (Leiden: Brill, 2013), 277. 
5 Wesley Hanson, Universalism: The Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred 

Years: With Authorities and Extracts (Pickerington: Beloved Publishing, 2015), 169-171. 
6 Polycarp Sherwood, The Earlier Ambigua of St Maximus the Confessor and his Refutation of the Origenism 

(Freiburg im Breisgau: B. Herder Book Co., 1955), 205. 
7 Wacław Hryniewicz, The Challenge of Our Hope: Christian Faith in Dialogue (Washington, D. C.: Council for 

Research in Values & Philosophy, 2007), 85. 
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daľších uznávaných cirkevných otcov, ktorí boli univerzalistami.8 Tieto okolnosti otvárajú 

otázku, či Druhý konštantínopolský koncil odsúdil všetky formy učenia o ʻapokatastasis 

pantonʼ, alebo iba jej určité podoby, ktoré učil Origenes, resp. jeho nasledovníci? Cieľom tohto 

príspevku je poukázať na to, že raná cirkev neodsúdila samotné učenie o ʻapokatastasis pantonʼ 

– aj napriek snahe niektorých v cirkvi –, čím otázku všeobecnej spásy necháva otvorenú ďalšej 

teologickej diskusii. 

 

2. Historickosť anatém proti Origenovi 

Najnovší historický výskum spochybnil aj samotný fakt, že sa tento koncil vôbec zaoberal 

origenistickou teológiou. Cirkevný historik Norman Tanner nezaradil anti-origenistické tézy, 

ktoré sa tradične pripisujú Druhému konštantínopolskému koncilu, do svojho diela „Decrees 

of the Ecumenical Councils“, pričom argumentuje: „Naše vydanie neobsahuje text anatém proti 

Origenovi, lebo súčasné výskumy ukázali, že tieto anatémy nemôžu byť pripísané tomuto 

koncilu.“9 Rovnaké pochybnosti vyjadruje aj autorka Ilaria Ramelli, ktorá vo svojej knihe „The 

Christian Doctrine of Apokatastasis“ tvrdí:  

 

„Takzvané ‘odsúdenie Origena’ zo strany ‘Cirkvi’ v šiestom storočí sa pravdepodobne 

nikdy poriadne neudialo. Ak sa aj udialo, bolo výsledkom dlhých sérií nedorozumení 

[...]. Horeuvedené odsúdenie bolo naozaj odsúdením, no nie celkového Origena, ale 

skôr neskoršej a horšej formy origenizmu. Tieto odsúdenia si navyše žiadal najmä 

cisár Justinián, respektíve jeho poradcovia, keďže sám nebol teológom, a boli 

čiastočne, ak vôbec, schválené cirkevnými predstaviteľmi.“10  

 

Podobný názor zastáva anglický pravoslávny metropolita Kallistos Ware v diele „The Inner 

Kingdom“:  

 

„Predsa však existujú značné pochybnosti o tom, či týchto 15 anatém bolo naozaj 

formálne schválených piatym ekumenickým koncilom. Mohli byť potvrdené 

                                                           
8 Ramelli, The Christian Doctrine of Apocatastasis, 648. 
9 Norman Tanner, ed., Decrees of the Ecumenical Councils 2 Volume Set (Washington D. C.: Georgetown 

University Press, 1990), I. 106. 
10 Ramelli, The Christian Doctrine of Apokatastasis, 724. 
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menším koncilom, ktorý sa zišiel začiatkom roku 553 krátko pred zvolaním 

hlavného koncilu, ale v takom prípade im chýba plná ekumenická autorita.“11 

 

Ekumenická autorita anti-origenistických anatém nie je však všeobecne spochybňovaná. Adolf 

von Harnack je presvedčený, že koncil „odsúdil Origena, ako si to žiadal Justinián.“12 Napokon 

aj cirkevný historik Philip Schaff vo svojom ʻmagnum opusʼ s názvom „Nicene and Post-

Nicene Fathers“ uvádza skutočnosť, že Origenes sa nespomína ani v rámci zvolania koncilu, 

ani v žiadnom liste, ktorý sa týka koncilu, čo považuje za najpresvedčivejší dôvod vysloviť 

pochybnosť nad ekumenickou autoritou 15 anti-origenistických anatém. Napriek tomu 

zdôrazňuje, že dôvody k zamietnutiu ekumenického charakteru anatém nie sú celkom 

presvedčivé.13 

Ak by sa zohľadnila a prijala hypotéza, že 15 anatém nebolo piatym ekumenickým 

koncilom formálne schválených, aj vtedy by bolo nevyhnutné ich analyzovať a interpretovať, 

ako aj ich význam a vzťah k učeniu o ʻapokatastasis pantonʼ, pretože ich neskoršia cirkev 

považovala za právoplatné. V tomto zmysle sa vyjadruje prvý kánon Trullskej synody z roku 

692, ktorý potvrdzuje odsúdenie Origena.14 Ruský pravoslávny teológ Sergej Bulgakov sa 

k tejto problematike vyjadril slovami:  

 

„Súčasný historický výskum ukázal, že formulácie, ktoré odsúdili origenizmus a 

ktoré v minulosti boli pripisované piatemu ekumenickému koncilu, nevznikli na 

tomto koncile. Ak by tam aj vznikli, vyžadovali by si výklad a veľmi dôkladný 

komentár.“15 

 

                                                           
11 Kallistos Ware, The Inner Kingdom: Volume 1 of the Collected Works (Crestwood, Yonkers: St. Vladimirs 

Seminary Press, 2000), 199-200. 
12 Ware, The Inner Kingdom, 199-200. 
13 Philip Schaff, ed., The Seven Ecumenical Councils (Nicene and Post-Nicene Fathers, Volume 14 Second Series) 

(Peabody: Hendrickson publishers, 1994), 316-317. 
14 „Also we recognize as inspired by the Spirit the pious voices of the one hundred and sixty-five God-bearing 

fathers who assembled in this imperial city in the time of our Emperor Justinian of blessed memory, and we 

teach them to those who come after us; for these synodically anathematized and execrated Theodore of 

Mopsuestia (the teacher of Nestorius), and Origen, and Didymus, and Evagrius, all of whom reintroduced 

feigned Greek myths, and brought back again the circlings of certain bodies and souls, and deranged turnings 

[or transmigrations] to the wanderings or dreamings of their minds, and impiously insulting the resurrection of 

the dead.“ Schaff, The Seven Ecumenical Councils, 360. 
15 Sergius Bulgakov, The Bride of the Lamb (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2001), 482. 
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3. Analýza anti-origenistických anatém 

Piaty ekumenický koncil bol zvolaný byzantským cisárom Justiniánom I. (ca. 482-565) a medzi 

jeho hlavné úlohy patrilo potvrdenie niektorých odsúdení, ktoré boli vydané cisárskym 

ediktom. Relevantné anatémy pre analýzu postavenia Origenovho univerzalizmu v oficiálnych 

dokumentoch cirkvi by sa dali zhrnúť nasledovne:  

 

„Ak niekto presadzuje bájnu preexistenciu duší a bude presadzovať monštruózne 

obnovenie (αποκαταστασις), ktoré z nej nasleduje – nech je prekliaty. Ak niekto 

povie, že všetky rozumné bytosti budú jedného dňa zjednotené v jedno, keď 

hypostázy rovnako ako počet/počty a telá vymiznú, a že poznanie sveta, prinesie so 

sebou skazu ľudstva, a zavrhnutie tiel ako aj zrušenie [všetkých] mien, a že tam bude 

konečne známa identita gnózy a hypostázy; a čo viac, že v tejto predstieranej 

αποκαταστασισ budú naďalej existovať len duchovia, ako to bolo v predstieranej 

preexistencii – nech je prekliaty. Ak niekto povie, že život duchov bude rovnaký 

životu na začiatku, keď ešte duchovia nezišli a nepadli, tak že koniec a začiatok budú 

rovnaké, a že koniec bude skutočným meradlom začiatku – nech je odsúdený.“16 

 

Prvá anatéma bola tým hlavným dôvodom, prečo sa cirkev po Druhom konštantínopolskom 

koncile už ostražitejšie vyjadrovala v prospech ̒ apokatastasis pantonʼ, ba dokonca ho pokladala 

za heretické.17 Kontext, v ktorom tieto odsúdenia boli zakomponované, ako aj fakt, že mnohí 

raní cirkevní otcovia sa hlásili k univerzalizmu, no neboli odsúdení, si vyžadujú kritické 

zamyslenie nad skutočným významom a zámerom týchto odsúdení.  

Objasnenie problematiky ponúkajú tri najpravdepodobnejšie možnosti: Prvou 

a zároveň najrozšírenejšou interpretáciou, ktorú si osvojili ďalšie generácie kresťanských 

                                                           
16 „I. If anyone asserts the fabulous pre-existence of souls, and shall assert the monstrous restoration which follows 

from it: let him be anathema. XIV. If anyone shall say that all reasonable beings will one day be united in one, 

when the hypostases as well as the numbers and the bodies shall have disappeared, and that the knowledge of 

the world to come will carry with it the ruin of the worlds, and the rejection of bodies as also the abolition of 

[all] names, and that there shall be finally an identity of the γνῶσις and of the hypostasis; moreover, that in this 

pretended apocatastasis, spirits only will continue to exist, as it was in the feigned pre-existence: let him be 

anathema. XV. If anyone shall say that the life of the spirits (νοῶν) shall be like to the life which was in the 

beginning while as yet the spirits had not come down or fallen, so that the end and the beginning shall be alike, 

and that the end shall be the true measure of the beginning: let him be anathema.“ Schaff, The Seven Ecumenical 
Councils, 318-319. 

17 Brian E. Daley, The Hope of the Early Church: A Handbook of Patristic Eschatology (Peabody: Hendrickson 

Publisher, 2003), 190.  
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teológov, je presvedčenie, že tieto anatémy odsudzujú všetky formy ʻapokatastasis pantonʼ. 

Táto teória preto nepripúšťa žiadnu pochybnosť o existencii večne odsúdených jednotlivcov.18 

Druhé stanovisko odmieta dogmatickú istotu všeobecnej spásy, avšak otvára možnosť nádeje 

v konečnú apokatastázu. Tento názor spopularizoval najmä Hans Urs von Balthasar vo svojej 

knihe „Dare We Hope That All Men Be Saved?“.19 Tretia interpretácia tvrdí, že anatémy 

odsúdili iba Origenovu verziu ʻapokatastasis pantonʼ, prípadne verziu univerzalizmu, ktorú 

neskôr zradikalizovali Origenovi nasledovníci. Podľa teológov a historikov prikláňajúcim sa k 

tejto hypotéze sa z toho dôvodu koncil skôr zaoberal univerzalizmom, ktorý v sebe obsahuje 

protológiu preexistence duší a posmrtnú existenciu pokladá za čisto duchovnú. Koncil ale 

neodsúdil verzie ʻapokatastasis pantonʼ, ktoré vo svojom teologickom koncepte neobsahujú 

tieto kontroverzné teórie, ako je to v eschatológii Gregora z Nyssy.20 

Prvé stanovisko zohráva dôležitú úlohu, pretože neskoršia cirkev – najmä na Západe – 

interpretovala dištancovanie sa od prvkov origenistickej eschatológie v zmysle odsúdenia 

univerzalizmu ako takého, čo neskôr taktiež ovplyvnili ďalšie koncilové vyhlásenia uznávané 

iba cirkvami v spoločenstve s rímskym biskupom. Tieto koncilové vyhlásenia už explicitnejšie 

odsudzujú teórie a špekulácie o konečnosti pekelných trestov.21 Anti-univerzalistický prúd 

posilnený silným vplyvom Augustínovej teológie22 sa preniesol aj na protestantské 

vierovyznania, v ktorých sú explicitné odmietnutia učenia o ʻapokatastasis pantonʼ 

badateľné.23  

                                                           
18 Michael Pomazansky, Orthodox Dogmatic Theology (Platina: St. Herman of Alaska Brotherhood, 2009), 349. 
19 Por. Hans Urs von Balthasar, Dare We Hope “That All Men Be Saved”? (San Francisco: Ignatius Press, 2014). 
20 Gregory McDonald, ed., All Shall Be Well: Explorations in Universal Salvation and Christian Theology, from 

Origen to Moltmann (Eugene: Wipf & Stock Pub, 2011), 8. 
21 Štvrtý lateránsky koncil v prvom kánone vyhlásil: „On [Kristus] príde na konci časov súdiť živých i mŕtvych, 

odplatiť každej osobe podľa jej skutkov, aj odsúdením aj vyvoleným. Všetci povstanú v ich vlastných telách, 

ktoré teraz majú, aby prijali podľa ich zásluh, či sú už dobré alebo zlé: tí prví neprestajný trest s diablom, a tí 

druhí večnú slávu s Kristom.“ Frances Spilman, The Councils of the Catholic Church: Nicea to Now (Raleigh: 

Lulu Inc., 2015), 232. 
22 McDonald, All Shall Be Well, 9. 
23 V Augsburgskom vyznaní v XVII. článku sa píše: „Preto zavrhujeme novokrstencov, ktorí učia, že diabol 

a zatratení ľudia nebudú vo večnom trápení a mukách.“ Otto Vízner, Symbolické knihy (Liptovský Mikuláš: 

Tranoscius, 1992), 48. Druhé helvétske vyznanie v XXVI článku hovorí: „Rovnako veríme, že neveriaci sú 

priamo do pekla uvrhnutí, odkiaľ sa bezbožným neotvára nijaký východ, ani za akékoľvek služby živých.“  

František Bartoš, ed., Čtyři Vyznání: Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré 
církve a se čtyřmi články pražskými (Praha: Komenského Evangelická fakulta bohoslovecká, 1951), 256. 
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Vo východných cirkvách sa nevnímajú univerzalistické tendencie v tak negatívnom 

svetle, a to aj napriek tomu, že v nich prevažuje eschatológia večného pekla. Ruský filozof 

Nikolaj Berďjajev to vyjadril nasledovne:  

 

„Väčšia časť východných učiteľov Cirkvi, počnúc od Klementa Alexandrijského po 

Maxima Vyznávača, podporovala apokatastázu, univerzálnu spásu a vzkriesenie [...]. 

Pravoslávne myslenie nebolo nikdy obmedzované ideou božskej spravodlivosti 

a nikdy nezabudlo na ideu božskej lásky. Predovšetkým preto, že nedefinovalo 

človeka z pohľadu božskej spravodlivosti, ale idey transfigurácie a zbožstvenia 

človeka a kozmu.“24  

 

Takýto nádejný univerzalizmus je v pravoslávnych kruhoch možný z dôvodu, že pravoslávie 

nepokladá moment smrti celoplošne za definitívne rozhodnutie o konečnom osude 

jednotlivca. Ruský biskup a teológ Ilarion Alfejev vysvetľuje tento charakteristický teologický 

aspekt pravoslávia liturgickou praxou modlenia sa za mŕtvych, a to za účelom zmeny ich 

posmrtného osudu.25 Túto prax teologicky zdôvodňovali najmä teológovia východných cirkví 

na základe Kristovho zostúpenia do podsvetia. Alfejev vo svojej publikácii „Kristus – vítěz nad 

podsvětím“ vysvetľuje, že západní teológovia prezentovali Kristovo zostúpenie ako 

jednorazovú udalosť, v ktorej Kristus prišiel odsúdiť neveru a zlo, a po ktorom nezostala ani 

len pamiatka na Krista v pekle. Východná tradícia naproti tomu vykladala tento článok viery 

ako radostnú udalosť nielen pre starozmluvných spravodlivých prorokov a patriarchov, ale aj 

pre nespravodlivých ľudí.26 Z toho dôvodu Bulgakov tvrdí:  

 

„Všetky udalosti v Kristovom živote, ktoré sa stali v čase, majú nadčasový, trvalý 

význam. Preto je takzvané ‘kázanie v pekle’, ktoré je vierou Cirkvi, zjavením Krista 

tým, ktorí počas pozemského života nemohli vidieť alebo poznať Krista. Nejestvuje 

základ pre obmedzenie tejto udalosti [...] jedine na svätých Starej zmluvy, ako to robí 

katolícka teológia. Skôr by sa mala moc tohto kázania rozšíriť na všetky časy pre 

                                                           
24 Nikolai Berdiaev, „The Truth of Orthodoxy,“ Vestnik, no. 11 (1952): 4-11. 
25 Hilarion Alfeyev, Christ the Conqueror of Hell: The Descent into Hades from an Orthodox Perspective 

(Crestwood, Yonkers: St Vladimirs Seminary Press, 2009), 217. 
26 Alfeyev, Christ the Conqueror of Hell, 213. 
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tých, ktorí počas svojho života na zemi nepoznali a nemohli poznať Krista, ale sa 

s ním stretnú v posmrtnom živote.“27 

 

Jeden z akceptovateľných dôvodov odlišného eschatologického dôrazu tkvie v tom, že teológia 

biskupa Augustína, ktorý výrazne obhajoval učenie o večnom zatratení, sa vo východnej 

tradícii neteší takej obľúbenosti ako na Západe.28 I keď je považovaný za svätca, pravoslávna 

teológia sa v určitých bodoch s augustinizmom jednoznačne rozchádza. Bulgakov zdôrazňuje, 

že pravoslávna tradícia nikdy nedosiahla „dogmatický maximalizmus“ v oblasti eschatológie 

ako západné cirkvi a žiaden ekumenický koncil neodsúdil eschatológiu Gregora z Nyssy, preto 

v pravoslávnych cirkvách ʻapokatastasis pantonʼ nepredstavuje myšlienku hraničiacu 

s herézou.29 Alfejevova výpoveď má rovnaké črty: „Existuje tiež pravoslávne chápanie 

apokatastázy, ako aj predstavy o večnosti pekla. Ani jedna nebola odsúdená Cirkvou a obe sú 

hlboko zakorenené v zážitku paschálneho mystéria Kristovho víťazstva nad mocnosťami 

tmy.“30 Toto potvrdzuje skutočnosť, že sa teológovia po Druhom konštantínopolskom koncile 

hlásili ku Gregorovej verzii univerzalizmu: Maxim Vyznávač31, Anastázius zo Sinaja32, Izák 

Sýrsky33 etc. Napriek tomu nemožno nechať nepovšimnuté, že po Druhom 

konštantínopolskom koncile sa s myšlienkou ʻapokatastasis pantonʼ nezaobchádzalo 

obozretnejšie i na Východe. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že celá cirkev odsúdenia piateho ekumenického 

koncilu nevykladala v duchu prvej hypotézy. Preto sa vynára legitímna otázka, či je možné, 

aby koncil odsúdil iba určité podoby univerzalizmu? V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, 

že vo všetkých anatémach je učenie o ʻapokatastasis pantonʼ vždy spojené so širším, teologicky 

problematickým systémom.34 Prvá anatéma je formulovaná tak, že zakladá ʻapokatastasis 

pantonʼ priamo na preexistencii duší.35 Z toho sa dá usúdiť, že touto anatémou koncil odsúdil 

                                                           
27 Sergius Bulgakov, The Lamb of God  (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2001), 376. 
28 Richard Bauckham, „Universalism: A historical survey,“ Themelios: An International Journal for Pastors and 

Students of Theological and Religious Studies 4, no.2 (1978): 48-54. 
29 Bulgakov, The Lamb of God, 381. 
30 Hilarion Alfeyev, The Mystery of Faith: An Introduction to the Teaching and Spirituality of the Orthodox 

Church (London: Darton Longman & Todd Ltd, 2004), 271. 
31 Polycarp Sherwood, The Earlier Ambigua, 205. 
32 Ramelli, Christian Doctrine of Apokatastasis, 757-758. 
33 Wacław Hryniewicz, The Challenge of Our Hope, 79-91. 
34 McDonald, All Shall Be Well, 8. 
35 Gregory McDonald, Evangelical Universalist (Eugene: Wipf & Stock Pub, 2012), 174. 
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taký univerzalizmus, ktorý vychádza z heretickej protológie a je na nej priamo závislý. 

Kallistos Ware vysvetľuje:  

 

„[...] presné znenie prvej anatémy si zasluhuje pozornosť. Nehovorí iba 

o apokatastáze, ale spája spolu dva aspekty Origenovej teológie: najprv jeho 

špekulácie o začiatku [...]; potom jeho učenie o konci, o všeobecnej spáse 

a konečnom zmierení všetkých vecí. Na Origenovu eschatológiu sa nazerá ako na 

vychádzajúcu priamo z jeho protológie, a obe sú odmietnuté. [...] prvá z pätnástich 

anatém nie je namierená jednoducho proti Origenovmu učeniu o všeobecnom 

zmierení, ale proti jeho celkovému pochopeniu histórie spásy – proti jeho teórii 

o preexistencii duší, o predkozmickom páde a konečnej apokatastáze – ktoré sú 

predstavené ako nerozdelený celok. Predstavme si však, že by sme oddelili jeho 

eschatológiu od jeho protológie [...] a jednoducho sa pridržiavali štandardného 

kresťanského názoru, v ktorom nejestvuje preexistencia duše [...]. Týmto spôsobom 

by sme mohli predložiť učenie o všeobecnej spáse [...], ktorá by sa vyhla cirkularite 

Origenovho chápania a tým by sme unikli odsúdeniu anti-origenistickými 

anatémami.“36  

 

K takejto argumentácii sa prikláňa americký teológ J. W. Hanson vo svojom diele 

„Universalism, the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred 

Years“, v ktorom tvrdí, že koncil neodsúdil ʻapokatastasis pantonʼ ako taký, ale iba jeho 

podobu, ktorá je prepojená s konceptom preexistencie duší.37 

V štrnástej anatéme je ʻapokatastasisʼ úzko spojené s určitým gnostickým panteizmom, 

ktorý zavrhuje individualitu človeka, dobrotu telesnosti a telesnosť predstavuje ako trest za 

hriech. Takáto eschatológia „splynutia do jedného“ je v anatéme stotožnená s ʻapokatastasisʼ a 

nemá s Origenovou koncepciou ʻapokatastasis pantonʼ takmer nič spoločné.38 Rovnako nemá 

nič spoločné ani s univerzalistickými predstavami iných raných cirkevných otcov. Prichádza 

do úvahy, že nie všetky predstavy, ktoré pojem ʻapokatastasis pantonʼ zastrešoval, boli 

vyjadrením rovnakých teologických koncepcií. V tomto prípade sa dá potvrdiť, že koncil 

odsúdil panteistickú formu všeobecného návratu všetkých duší k pôvodnej harmónii. Túto 

                                                           
36 Ware, The Inner Kingdom, 199-200.  
37 John Wesley Hanson, Universalism: The Prevailing Doctrine of the Christian Church, 195. 
38 Ramelli, Christian Doctrine of Apokatastasis, 737. 
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anatému však nemožno vzťahovať na Origenovu eschatológiu a ešte menej na eschatológiu 

Gregora z Nyssy. 

Pätnásta anatéma by sa mohla vzťahovať na origenistický teologický systém (alebo 

aspoň na neskoršiu interpretáciu Origenovej teológie). V jej formulácii sa ukazuje, že 

primárnym problémom nie je všeobecná spása ako taká, ale protológia preexistencie duší, ktorá 

vníma telesnosť ako trest a nie dar. Problematická je tiež eschatológia, ktorá vidí spásu 

v beztelesnosti. Táto anatéma je síce relevantná v hodnotení postavenia Origenovej 

eschatológie v kresťanskej ortodoxii, no nenapovie veľa o ortodoxnosti, resp. heterodoxnosti, 

učenia o ʻapokatastasis pantonʼ ako takého. 

Aj keď rozhodnutie Druhého konštantínopolského koncilu vplývalo na negatívnu 

popularitu učenia o ʻapokatastasis pantonʼ ako takého, už v tom čase sa chápalo, že koncil 

odsúdil iba určité podoby ʻapokatastasis pantonʼ. Ilaria Ramelli39 a Andreas Andreopoulos40 

poukazujú na skutočnosť, že významný grécky teológ Maxim Vyznávač podrobne rozoberal 

origenistické herézy, ktoré odsúdil ekumenický koncil, a jasne sa dištancoval od učenia o 

preexistencii duší, vtelenia ako trestu a posmrtnej beztelesnosti, no v žiadnych svojich anti-

origenistických dielach nie je možné nájsť popretie učenia o ʻapokatastasis pantonʼ. 

Dokonca aj niektorí teológovia, ktorí sa nehlásili k učeniu o ʻapokatastasis pantonʼ 

videli jasné rozdiely v eschatologických koncepciách Origena a Gregora z Nyssy. Barsanufius, 

ktorý hodnotil Gregorovu eschatológiu a  učenie o všeobecnej spáse považoval za grécke 

špekulácie, ktoré nevedú k pokániu, ale k duchovnej pýche41, videl zjavný rozdiel medzi 

rôznymi formami tohto učenia. Barsanufius v 6. stor. preto zastáva názor:  

 

„Zjavne [Gregor z Nyssy] hovorí o apokatastáze, ale nie o takej, akú kážu oni [i.e., 

Origenes a ostatní], teda nie o apokatastáze, podľa ktorej budú ľudia po potrestaní 

obnovení do stavu, v ktorom boli na začiatku – do stavu čistých duší.“42  

 

                                                           
39 Ramelli, Christian Doctrine of Apokatastasis, 740. 
40 Andreas Andreopoulus, „Eschatology and Final Restoration (Apokatastasis) in Origen, Gregory of Nyssa and 

Maximos the Confessor,“ Theandros: An Online Journal of Orthodox Christian Theology and Philosophy 1, no. 

2 (2004): 5. 
41 George Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Century (Catoctin Creek Consulting LLC, 2011), 231. 
42 Jean Danielou, Origen (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2016), 289. 
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Samotný Gregor sa dištancoval od učenia o ʻapokatastasis pantonʼ, ktoré v sebe obsahovali 

problematické origenistické prvky, akými sú preexistencia duší, fyzická telesnosť ako trest 

a cyklické striedanie pádu a vykúpenia:  

 

„Počul som, že niektorí ľudia tvrdia, že život duše nezačal vtedy, keď sa duša spojila 

s telom; hovoria, že duše boli živé a zoskupené predtým v národoch vo svojom 

vlastnom svete. [...] Poddajúc sa náklonosti k zlému stratili svoje krídla a dostali telá. 

Neskôr sa vracajú rovnakými štádiami a bývajú obnovené do nebeských oblastí. [...] 

A tak je tam akýsi cyklus, neustále prebiehajúci cez rovnaké štádiá a duša sa nikdy 

neusadí v žiadnom z nich. Ľudia, ktorí toto učia, jednoducho pletú veci a tvoria zmes 

udržateľného a neudržateľného.“43 

 

Kallistos Ware vo svojom diele „Dare We Hope for the Salvation of All“ zdôrazňuje skutočnosť, 

že Gregor zostáva „neodsúdeným univerzalistom”, čo má pre eschatológiu veľký význam, 

pretože to naznačuje nádej v konečnú spásu všetkých ľudí. Táto spása nezahŕňa origenistické 

špekulácie o predkozmickom páde, a tým je prijateľná pre „striktnú ortodoxiu“.44 

Rusko-francúzsky teológ Pavel N. Jevdokimov vysvetľuje, že piaty ekumenický koncil 

sa nezaoberal dĺžkou pekelných múk. Je tiež toho názoru, že anti-origenistické anatémy boli 

koncilu chybne pripísané a prednesené cisárom Justiniánom patriarchovi Ménasovi (†552) 

v roku 543. Patriarcha použil tieto anatémy na vytvorenie argumentov proti neo-origenizmu, 

ktoré pápež Vigilius (ca. 500-555) síce potvrdil, ale nikdy nedosiahli status ekumenickej 

autority.45 Jevdokimov vo svojej knihe s názvom „Orthodoxy“ píše, že: „[...] toto učenie bolo 

iba osobnou mienkou, a protichodné učenie Gregora z Nyssy nebolo nikdy odsúdené. Otázka 

[všeobecnej spásy] tak zostáva otvorená.“46 

 

4. Príčiny zvolania koncilu 

Dôležitú úlohu zohrávajú tiež okolnosti, ktoré podnietili vznik týchto anatém. Súčasní 

bádatelia ako Ilaria Ramelli, Brian E. Daley a Morwenna Ludlow sú k všeobecne uznávanej 

                                                           
43 Jean Danielou, Origen, 289. 
44 Ware, The Inner Kingdom, 205-206. 
45 John Anthony McGuckin, ed., The Westminister Handbook to Origen (Louisville: Westminster John Knox 

Press, 2004), 166. 
46 Paul Evdokimov, Orthodoxy (Theology and Faith) (Hyde Park: New City Press, 2011), 338. 
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premise skeptickí, že tieto odsúdenia sa vzťahujú priamo na Origena a jeho myšlienky. 

Origenizmus a zvlášť jeho protológia a niektoré prvky eschatológie boli vždy pokladané za 

kontroverzné. Hlavnou témou vášnivej debaty medzi niekoľkými skupinami palestínskych 

mníchov sa stali až v prvej polovici 6. stor. Väčšinou však diskutované učenie nepatrilo 

Origenovi, ale malo svoj pôvod v teológii Evagria Pontského (345-399).47 Štyria mnísi, ktorí 

boli vedení určitým Nonnusom, boli vylúčení zo svojho kláštora v meste Nea Lavra v roku 514 

pre propagovanie názorov Origena, Didyma Slepého (ca. 313-398) a Evagria. Ich vplyv sa 

rozšíril v tridsiatych rokoch 6. stor. aj do iných kláštorov, najmä do Martyria a Firminy, pod 

vedením Leontia z Byzancie.48 Títo origenistickí mnísi ale nemali takú vážnosť a popularitu 

mimo týchto kláštorov, a preto cisár Justinián, s podporou ich odporcov, vo svojom liste 

patriarchovi Ménasovi z roku 543 napadol Origenove učenie. Jednalo sa hlavne o oblasť 

preexistencie duší, formu vzkrieseného tela a obmedzeného trvania eschatologických trestov 

pre bezbožných.49  

Origenistickí mnísi v nasledujúcom desaťročí po Justiniánovom liste nadobudli väčší 

vplyv. Stalo sa tak prostredníctvom cézarejského biskupa Theodora Askida a ankyrského 

biskupa Domiciána, ktorí boli mníchmi v Nea Lavra. Theodorovi nasledovníci, nazývaní 

ʻIsochristoiʼ, zdôrazňovali Evagriovu nádej konečnej jednoty všetkých duší s Kristom do takej 

miery, že v tejto jednote išlo v podstate o rovnosť všetkých duší s Kristom. Tá by znamenala, 

že duše sú schopné tvoriť nové svety. Palestínsky mních Cyril zo Skytopolisu (ca. 524-ca. 558) 

sumarizuje pozíciu tohto extrémneho krídla origenistov slovami:  

 

„Hovoria, že Kristus nie je jeden z Trojice; hovoria, že vzkriesené telo – najprv 

Kristovo a potom naše – je na konci úplne zničené; hovoria, že svätá Trojica 

nestvorila svet a že v konečnom obnovení (apokatastasis) všetky rozumné bytosti, 

vrátane démonov, budú schopné tvoriť svety; hovoria, že naše telá budú vzkriesené 

v éterickej a sférickej forme a že skutočné Pánovo telo už bolo takto vzkriesené; 

hovoria, že budeme rovní s Kristom po obnovení.“50  

 

                                                           
47 McGuckin, The Westminister Handbook to Origen, 165. 
48 Daley, The Hope of the Early Church, 188. 
49 Ramelli, Christian Doctrine of Apokatastasis, 735-736. 
50 Daley, The Hope of the Early Church, 188-189. 
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Hoci tu ide o zjednodušený obraz myšlienok origenistických mníchov, predsa sa ukazuje, ktoré 

prvky tejto teológie považovali ich protivníci za najviac škandalózne – špekulatívna, netelesná 

eschatológia, ktorá zjednotenie s Kristom ponímala až príliš panteisticky. 

Na tomto pozadí bol v roku 553 cisárom Justiniánom zvolaný piaty ekumenický koncil. 

Úmyslom bolo definovať oficiálne učenie cirkvi o kristológii a preskúmať učenie Origena, 

ktoré čoraz viac získavalo na popularite. Koncil sa zhodol na 15 bodoch, ktoré boli namierené 

proti Evagriovej kristológii a kozmológii, ktoré boli rozvinutím Origenovej teológie, a proti 

učeniu o ʻapokatastasis pantonʼ. Teológ Brian Daley poukazuje na to, že učenie o ʻapokatastasis 

pantonʼ tu bolo „ďaleko za hranicami očakávaní Origena a Gregora z Nyssy.“51 Koncil tak 

celkovo odsúdil eschatologické očakávania sférického, éterického vzkrieseného tela, úplneho 

zrušenia materiálneho sveta a pohltenie všetkých duší do nediferencovanej jednoty s božským 

Logosom.  

Teologička Morwenna Ludlow sa zhoduje s Daleym a prikláňa sa k názoru, že je 

pravdepodobnejšie, že pisatelia anatém mali skôr na mysli extrémnejšiu formu vývoja 

origenizmu u horeuvedených mníchoch, než teologické špekulácie Origena a ešte v menšej 

miere Gregora z Nyssy.52 

Podstatným historickým dokladom pre analýzu a interpretáciu anatém Druhého 

konštantínopolského koncilu je aj samotný list cisára Justiniána konštantínopolskému 

patriarchovi Ménasovi s cieľom zvolania koncilu, ktorý by odsúdil teológiu ʻIsochristoiʼ. Je 

zrejmé, že medzi články, ktoré chcel Justinián odsúdiť, patrí aj náuka o všeobecnej spáse 

ʻapokatastasis pantonʼ ako taká. Dôvodmi k odsúdeniu tohto článku, ktoré uvádza Justinián, 

sú podceňovanie Božej spravodlivosti, Kristovho spasiteľného diela a odraďovanie veriacich od 

zachovávania Božích prikázaní. Cisár Justinián v tomto liste predkladá tiež biblický dôkaz 

o večnosti pekla, ktorým je Kristovo podobenstvo o poslednom súde z Mt 25,31-46. Nebeské 

kráľovstvo a eschatologické tresty sú na tomto biblickom mieste označené slovom αἰώνιος, 

ktoré podľa Justiniána potvrdzovalo ich nekonečnosť.53 Na konci listu Justinián dokonca 

navrhuje presné znenie anatém, ktorých autoritu mali potvrdiť biskupi ekumenickým 
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koncilom. Medzi deviatimi odsúdenými učeniami Justinián uvádza náuku o preexistencii duší 

a preexistenčnom páde; o pozemských telách ako trestoch pre odpadnutie od Boha a učenie 

o sférickosti vzkriesených tiel.  

Posledná deviata anatéma má pre predložený výskum špecifický charakter. Justinián 

v deviatej anatéme navrhuje odsúdiť nasledovné učenie: „Ak niekto povie alebo si myslí, že 

trest démonov a bezbožných ľudí je len dočasný, a že jedného dňa bude mať koniec, a že 

nastane obnova (ἀποκατάστασις) démonov a bezbožných ľudí, nech je prekliaty.“54 Na 

základe argumentácie z Písma a formulácie anatémy je zrejmé, že Justiniánovi išlo o celoplošné 

odsúdenie ʻapokatastasis pantonʼ, a nie iba jeho origenistickej formy. 

V takomto presnom znení, spolu s ostatnými ôsmimi anatémami, bola odsúdená náuka 

o ʻapokatastasis pantonʼ na miestnej synode v roku 543, ktorá potrebovala schválenie 

ekumenickým koncilom, aby dosiahla najvyššiu možnú doktrinálnu autoritu.55 Takéhoto 

schválenia sa ale odsúdenie náuky o ʻapokatastasis pantonʼ nedočkalo. Koncil síce potvrdil 

väčšinu Justiniánových námietok a odsúdení, no neprevzal jeho formuláciu anatémy proti 

ʻapokatastasis pantonʼ. Koncil sa rozhodol odsúdiť iba tie formy univerzalizmu, ktoré 

vychádzali z náuky o preexistencii duší a odmietali vzkriesenie tela, ako ho chápala cirkev.56 

Presne tieto dva body a k tomu ešte otvorenosť k možnosti druhého pádu po všeobecnom 

vzkriesení, boli body v ktorých sa Origenes odlišoval od Gregora z Nyssy a ďalších raných 

cirkevných otcov, ktorí verili v možnosť ʻapokatastasis pantonʼ. 

Tiež je podstatné spomenuť ďalších dvoch teológov, ktorých spisy boli odsúdené spolu 

s Origenom v spojení s učením o ʻapokatastasis pantonʼ – Evagrius Pontský a Didymus Slepý. 

Prvý kánon hore spomenutej Trullskej synody (692), ktorú pravoslávna tradícia považuje za 

doplnenie a vysvetlenie piateho a šiesteho ekumenického koncilu, predstavuje dôvody 

odsúdenia týchto teológov na Druhom konštantínopolskom koncile:  

 

„Taktiež uznávame ako Duchom inšpirované zbožné hlasy stošesťdesiatich piatich 

bohabojných Otcov, ktorí sa zhromaždili v tomto cisárskom meste za čias nášho 

cisára Justiniána [...] pretože títo synodou odsúdení a prekliati [...] Origenes, a 

Didymus, a Evagrius, z ktorých všetci prinavrátili bájne grécke mýty, cykly určitých 
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tiel a duší, nepríčetné návraty k blúzneniam a snom ich myslí, bezbožne urážajú 

vzkriesenie mŕtvych.“57  

 

Tento kánon len potvrdzuje domnienku, že problematické boli predovšetkým gnosticko-

platonistické špekulácie o eschatológii, ktoré odmietajú dobro telesnosti, vzkriesenie tiel, a učia 

cyklické putovanie duší – koncepty, ktoré boli Gregorovi z Nyssy a iným ortodoxným 

zástancom konečnej apokatastázy cudzie, ale ktoré odsúdení Didymus a Evagrius prebrali 

z Origenovej eschatológie.58 

 

5. Záver 

Po hlbšej analýze eschatologických myšlienok Origena, Gregora a okolností, ktoré viedli k 

odsúdeniu origenizmu, sa dá konštatovať, že cirkev oficiálne nikdy neodsúdila ʻapokatastasis 

pantonʼ ako taký. Odsúdila iba origenistickú verziu učenia, ktorá je spojená so širším 

problematickým teologickým systémom. Zmyslom tejto analýzy je poukázať, že náuka o 

ʻapokatastasis pantonʼ, aspoň v podobe akú učil Gregor z Nyssy, podľa druhého ekumenického 

koncilu má rovnaký status ortodoxnej ʻtheologoumenonʼ ako učenie o večnom zatratení, a tak 

neodmieta žiaden základný článok kresťanskej viery. Skutočnosť, že nádej na všeobecné 

spasenie nedosiahla vo východnej tradícii takú mieru odsúdenia, ako tomu bolo na Západe, 

a že názory, ktoré boli skúmané na koncile, sa odlišovali od Gregorovej eschatológie, 

usmerňujú pred urýchleným záverom, že cirkev v 6. stor. definitívne odmietla všetky formy 

univerzalizmu. Takže, aspoň podľa Druhého konštantínopolského koncilu, otázka všeobecnej 

spásy zostáva otvorenou. 
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