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1. ÚVOD 

Ačkoli se nedostáváme příliš často do kontaktu s lidmi veskrze špatnými či naopak s těmi, 

kteří se zdají být nositeli všech ctností, setkala jsem se během svého dosavadního života s 

několika lidmi, u nichž jsem byla natolik často svědkem bezohledného a sobeckého jednání, 

že mě to přimělo pochybovat, zda by kdy dokázali vykonat něco dobrého. Činy, kterých se 

dopouštěli, nevedly pouze mimovolně k páchaní křivd. Jednání těchto bytostí se zdála 

vycházet z lhostejnosti k životům druhých, ke spravedlnosti či pravdě. Paralelně s touto 

zkušeností jsem se ve světě umění, jenž mnohdy pracuje jako zrcadlo světa skutečného, 

seznamovala s příběhy postav, které, zdá se, pohltilo zlo. Z těchto zmiňuji jen intrikářskou 

markýzu de Merteuil z Nebezpečných známostí od Choderlose de Laclose nebo chamtivý 

manželský pár Thénardierových a postavu Jeana Valjeana z Bídníků od Victora Huga. 

Z oněch postav, které jako by uvízly v koloběhu špatných činů, se však bývalému trestanci 

Jeanu Valjeanovi podaří obrátit k životu řádnému. Právě životní dění těchto smyšlených i 

skutečných osob mě přivedlo k úvahám nad sílou člověka zvrátit svůj dosavadní způsob bytí a 

jeho schopností obrátit se k životu řádnému. 

V souvislosti s tímto problémem mě napadají mnohé otázky. Táži se, zda-li se během svého 

života může člověk kdykoli rozhodnout konat dobro a opustit dlouhou řadu svých špatných 

činů, neboť v něm dosavadní nepatřičná jednání nezanechávají žádné překážky pro 

uskutečnění toho, co je správné. Nebo se snad svobodné rozhodování člověka samo 

podmiňuje svými předchozími volbami? A jestliže předchozí rozhodnutí ke zlu skutečně 

zatěžují lidskou vůli, znamená to, že je člověk jednou provždy otrokem špatného jednání? 

Anebo není nikterak nutné považovat tuto zátěž za cosi definitivního a je naopak nezbytné 

přiznat člověku jistou možnost nápravy, tj. možnost stát se spravedlivým, uměřeným a vůbec 

ctnostným, za předpokladu, že vynaloží patřičné úsilí a námahu? 

Naděje na nápravu člověka, kterou poskytuje příběh Jeana Valjeana, je oslabována řadou 

tvrzení, jichž si lidé navykli užívat. Jistě jsou nám známa slova "Ten už jiný nebude" nebo 

varování "Udělal to jednou, udělá to znovu". Tato spojení, zdá se, nepřipouštějí možnost 

nápravy člověka. 

Abychom ve snaze zodpovědět položené otázky nevycházeli pouze z osudů smyšlených 

postav či z tvrzení, jež často slýcháme, obraťme pozornost k mysliteli, který se tématem 
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nápravy intenzivně zabýval. Mám na mysli svatého Augustina, jenž tomuto problému zasvětil 

většinu své tvorby. Pokusme se tedy nalézt v Augustinově učení odpovědi na své otázky. 

Augustin se narodil roku 354 v Thagastě jako syn křesťanské matky, sám se však ke 

křesťanství přiklonil až po dlouhých vnitřních bojích roku 387. Než Augustin spočinul 

v křesťanské víře, vedl jeho duchovní vývoj přes manicheismus, skepticismus až k 

novoplatonismu. Tato vývojová linie zasahuje samozřejmě i do Augustinových spisů. Bude 

tedy rozumné podat stručnou charakteristiku textů, z nichž budeme v této práci vycházet. 

Těmito texty jsou De libero arbitrio (O svobodném rozhodování), De duabus animabus, De 

diversis quaestionibus octoginta tribus, Odpověď Simplicianovi a Confessiones (Vyznání). 

Významným Augustinovým dílem je spis De libero arbitrio, který se zabývá původem 

mravního zla v člověku. Dílo je složeno ze tří knih, ty však nebyly sepsány všechny ve 

stejném období. Později uvidíme, že první kniha dosud vykazuje značný vliv Augustinovy 

filosofické četby. Byla sepsána ještě před Augustinovým kněžským svěcením, tedy před 

rokem 39l. Zbylé dvě knihy lze naopak s jistotou datovat až za tento rok. V následujícím 

textu budeme mít možnost pozorovat, že se následkem tohoto časového odstupu vyskytly 

mezi knihami věcné odlišnosti. 

Do období mezi léty 391 až 396 patří kromě druhé a třetí knihy De libero arbitrio rovněž spis 

De duabus animabus. 1 V souvislosti s tímto textem nás budou zajímat úvahy o špatném zvyku 

a o podvojnosti vůle. 

Na sbírce otázek De diversis quaestionibus octoginta tribus pracoval Augustin delší čas. 

Textem se začal zabývat po návratu do Afriky, tzn. v roce 389, a sice na základě svých 

starších poznámek. Dokončil jej až po roce 395, po svém biskupském svěcení. 2 

Prvním spIsem, na němž Augustin pracoval již jako biskup, je Odpověď Simplicianovi. 

V určité části díla se autor věnuje výkladu několika biblických míst za účelem porozumění 

Boží milosti. 

A konečně se obracím k Augustinovým Vyznáním z přelomu let 397 a 398. V autobiografické 

části tohoto textu podává Augustin popis své dlouhé cesty k Bohu. 

1 L. Karftková, Milost a vůle podle Augustina, Praha: Oikoymenh, 2006, str. 46. 

2 L. Karfíková, Milost a vůle podle Augustina, str. 39. 
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Než přistoupíme k samotnému výkladu, učiním stručně několik poznámek ke struktuře práce. 

Své úvahy započneme otázkou: "Co pro Augustina znamená hřešit?" Dostane-li se nám 

definice špatného jednání, pak bych ráda věnovala následující kapitolu hledání původu zlých 

činů. Po tomto úvodním zkoumáním, co je hřích a odkud pochází, bychom měli svou 

pozornost obrátit k situaci člověka po pádu. S ohledem na téma práce by nás mělo především 

zajímat, může-li se člověk v padlém stavu obrátit vedle činů špatných také k jednání 

správnému. Není vyloučeno, že dospějeme ke zcela opačnému zjištění, a sice že ve svém 

současné situaci není člověk schopen správně jednat. Pak se ale musíme tázat, co působí, že je 

mu tato možnost odepřena. Následně bude nezbytné nalézt odpověď na otázku, může-li se od 

oné zátěže osvobodit a jednat správně. V této řadě úvah nad Augustinovým učením bychom 

se měli pokusit vysledovat aspekty důležité pro výše stanovený problém mravní nápravy 

člověka. 

Nyní však započněme samotný výklad Augustinovy filosofie a ptejme se, co pro 

Augustina znamená hřešit. 
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2. HŘÍCH U AUGUSTINA 

2.1. Definice vášně 

Pokusme se tedy určit, co rozuměl Augustin hříchem. K tomuto účelu využijme první knihy 

De libero arbitrio. V tomto textu se Augustin táže Euodia přímo, co znamená "jednat špatně" 

(male facere)? Protože však nedokáže Euodius podat přesnou definici hříchu, uvádí pouze 

příklady špatných činů, mezi nimi cizoložství, vraždy. Tyto činy, upozorňuje Euodius dále, 

jsou zakazovány zákonem. Nejsou však zlem proto, že je zákon zakazuje. Zákon naopak 

netoleruje taková jednání proto, že zlem již jsou.4 Euodius má na tomto místě na mysli zákony 

sepsané pro řízení společnosti. 5 Tuto skutečnost je důležité zdůraznit, neboť Augustin 

rozlišuje dva druhy zákonů, a sice již zmíněné zákony společnosti, a zákon moc něj ší, skrytý, 

který je zván "nejvyšším rozumem" ("ma lex quae summa ratio nominatur").6 O vztahu 

těchto zákonů a o dosahu jejich moci pojednáme podrobněji níže. 

Abychom se dozvěděli, co znamená hřešit (peccare) , nevystačíme, jak vidno, se skutečností, 

že jsou taková jednání zakazována zákony společnosti. Ptejme se tedy dále. Jaký je pramen 

cizoložství, vražd a jiných činů tohoto druhu? Pod Augustinovým vedením dospívá Euodius 

k následujícímu mínění: 

"Je přece jasné, že v celé té skupině konání zla nevládne nic jiného než vášeň. ,,7 

Chceme-li tomuto tvrzení porozumět lépe, zkoumejme dále, co je onou zmiňovanou vášní 

(libido), která má vést člověka k hříchu. Vášeň, upozorňuje Augustin, se "jiným jménem 

nazývá také žádost (cupiditas)".8 Aby podal přesnou definici této vinou zatížené žádosti, 

uchyluje se Augustin k příkladu otroka, jenž zabil svého pána "ze strachu, aby se mu 

nepřihodilo něco zlého".9 Takového člověka nazýváme vrahem a odsuzujeme čin, jehož se 

3 De libero arbitrio I, 3, 6 / F. De Capitani, Jl "De Libero Arbitrio" di s. Agostino .' studio introduttivo, testo, 

traduzione e commento, Mi1ano: Vita e pensiero, 1987, str. 242 (Aurelius Augustinus, Říman-č1ověk-světec, R. 

Hošek, Praha: Vyšehrad, 2000, str. 127). 

4 De libero arbitrio I, 3, 6/ F. De Capitani, str. 242 (R. Hošek, str. 127). 

5 De libero arbitrio I, 5, 13 / F. De Capitani, str. 252 (R. Hošek, str. 132). 

6 De libero arbitrio 1,6, 15/ F. De Capitani, str. 254 (R. Hošek, str. 134). 

7 De libero arbitrio I, 3, 8 .' "Clarum est enim iam nihil aliud quam libidinem in toto malefaciendi genere 

dominari. " (F. De Capitani, str. 244; R. Hošek, str. 128). 

8 De libero arbitrio I, 4, 9/ F. De Capitani, str. 244 (R. Hošek, str. 129). 

9 De libero arbitrio I, 4, 9/ F. De Capitani, str. 244 (R. Hošek, str. 129). 
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dopustil. Proč však zavrhujeme ono jednání, když zmíněný otrok toužil pouze po životě beze 

strachu, tj. po dobru?lO Můžeme si snadno povšimnout, že tuto touhu v sobě chovají i lidé 

dobří, kteří se hříchu vyhýbají. Nejedná se nakonec v Augustinově příkladě o zabití, které 

nelze zvát hříchem a stíhat trestem? 

Nejen lidé dobří, nýbrž i lidé špatní usilují o život zbavený strachu. Tyto dvě skupiny se však 

ubírají ke svému cíli odlišnými cestami. Zatímco dobří, toužíce po životě beze strachu, 

odvracejí svou lásku od věcí, které nemohou získat bez nebezpečí, že jich proti své vůli 

pozbudou. ll Ve zlých tato láska nadále vládne, a proto ve snaze o žití beze strachu kráčí zcela 

opačnou cestou. 

" ... špatní se naopak snaží odstranit překážky, aby těchto věcí mohli užívat 
v naprostém bezpečí, a proto vedou zločinecký a prokletý život, který je lépe 
nazývat smrtí. «12 

Nebyla to tedy touha po životě beze strachu, přítomná v dobrých i zlých, jež vedla otroka 

k hříchu, nýbrž láska k věcem, kterých by býval mohl pozbýt proti své vůli. Z lásky k těmto 

věcem a ze strachu, aby jich nepozbyl, dopustil se Augustinův otrok činu zlého. Předmětem 

oné vinou zatížené žádosti jsou tedy věci, kterých může člověk pozbýt proti své vůli. Hledaná 

definice vášně, jež nás určuje k hříchu, zní proto následovně: 

" ... je to láska k těm věcem, kterých může každý pozbýt proti své vůli.,,13 

Nemůžeme však z předchozího vyvozovat, že by ty věci, jichž můžeme pozbýt proti své vůli, 

v sobě nechovaly žádnou krásu. Augustin je řadí mezi dobra, třebaže dobra nepatrná (minima 

bona). Boží dobrota totiž dala vznik jednak dobrům velkým (magna, summa), jednak dobrům 

středním (media) a malým (minima). Mezi prostřední dobra se řadí "projevy duševní síly, bez 

nichž nelze žít správně",14 tedy rovněž svobodná vůle. Ctnosti duše, spravedlnost (iustitia), 

10 De Ubero arbitrio I, 4, 9 / F. De Capitani, str. 246 (R. Hošek, str. 129). 

11 De libero arbitrio I, 4, 10 I F. De Capitani, str. 248 (R. Hošek, str. 130). Těmito věcmi, jichž může kdokoli 

pozbýt proti své vůli, myslí Augustin slávu, pocty, majetek, tělo a jeho dobrý stav, rovněž však rodnou obec aj. 

12 De Ubero arbitrio I, 4, 10 / F. De Capitani, str. 248 (R. Hošek, str. 130). 

13 De Ubero arbitrio I, 4, 10: "Quam esse iam apparet earum rerum amorem, quas po test quisque inuitus 

amittere. " (F. De Capitani, str. 248; R. Hošek, str. 130). 
14 De Ubera arbitrio II, 19,50/ F. De Capitani, str. 360 (R. Hošek, str. 191). 
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prozíravost (prudentia), statečnost (jortitudo) i uměřenost (temperantia) , bez kterých rovněž 

nelze vést řádný a čestný život, jsou dobry velkými. 

Malá a střední dobra lze užívat také nesprávným způsobem, přesto o nich netvrdíme, že nám 

neměla být dána. Upřeme svou pozornost kupříkladu ke zraku. Jistě mnozí užívají očí 

k věcem nízkým a ostudným, přesto by bylo nesmyslné tvrdit, že nejsou dobrem. Vždyť mají 

nemalý význam pro záchovu života. Rovněž svobodného rozhodování může být použito 

k volbě špatných činů, ukáže se však později, že je nutné i tuto schopnost chválit, neboť bez 

ní nelze žíti správně. Jen s dobry velkými nelze zacházet zvráceným způsobem, jelikož ,je 

úkolem ctnosti dobré užívání těch věcí, kterých můžeme užívat i nedobře". 15 

2.2. Povaha lidského zákona 

Co jsme se doposud o hříchu dozvěděli? Poté, co jsme vyjmenovali několik příkladů hříchu, 

zpozorovali jsme, že jsou vzpomínané činy zakazovány zákonem, jenž byl sepsán pro řízení 

společnosti. Důležitou okolností, k níž jsme následně dospěli, bylo, že veškeré špatné jednání 

spočívá v lásce k záležitostem, kterých může kdokoli pozbýt proti své vůli. 16 Aby objasnil 

Augustin charakter vášně, jež vede k hříchu, použil příkladu otroka, který zabil svého pána, 

aby neutrpěl něco zlého (Augustin se konkrétně zmiňuje o "strachu z těžkého mučení 

z pánovy strany") 17. Jedná se o čin, který zákon obce trestá. Přesto se v lidské společnosti 

objevují činy, při nichž rovněž dochází k zabití, rovněž pro věci pomíjivé, časové 

(temporales), psaný zákon je však připouští, ba k nim mnohdy dokonce sám vybízí. 

Příkladem jednání, k němuž tento zákon opravňuje, uvádí Augustin právo muže či ženy 

"zabít, může-li, smilného násilníka, přepadne-li je, aby zamezil znásilnění". 18 Příkladem činu, 

k němuž zákon sám vybízí, je rozkaz zabít nepřítele adresovaný vojákovi. 19 V případě 

neuposlechnutí stíhá vojáka trest. 

Zmíněné příklady činů na základě vášně, k nimž zákony opravňují, nebo dokonce ponoukají, 

přivádějí Augustina k úvahám nad samotnou platností těchto zákonů. Stává se totiž 

15 De Ubera arbitria II, 19,50/ F. De Capitani, str. 360 (R. Hošek, str. 192). 

16 De libera arbitria I, 4, 10 / F. De Capitarů, str. 248 (R. Hošek, str. 130). 

17 De libera arbitria I, 4, 9/ F. De Capitarů, str. 246 (R. Hošek, str. 129). 

18 De libera arbitria I, 5, 11 / F. De Capitarů, str. 248 (R. Hošek, str. 131). 

19 De Ubera arbitria I, 5, 11 / F. De Capitani, str. 248 (R. Hošek, str. 131). 
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pochybným, může-li být považován za spravedlivý zákon, který přitakává zabití člověka pro 

některou z věcí časových, ať už je touto věcí lidský život (vita), čest (pudicitia) či svoboda 

(libertas), které požívají ti, kdo nejsou podřízeni žádným lidským pánům Avšak zákon, který 

není spravedlivý (iusta), nemůže Augustin považovat za zákon skutečný.2G Na začátku 

kapitoly jsme rozlišili dva druhy zákonů, zákony společnosti a zákon mocnější, který zveme 

také "nejvyšším rozumem". Rovněž jsme přislíbili, že záhy pojednáme jak o vztahu těchto 

zákonů, tak jednotlivě o moci každého z nich. Zaměřme tedy nyní pozornost na zákony 

společnosti. 

Tyto zákony jsou zjevné, lidé v nich mohou číst?l Z předchozího již víme, že byly sepsány 

pro řízení společnosti a blaho obce. Má být tedy obviňován zákon, který opravňuje k menším 

zločinům, aby zamezil větším,22 když je vlastním úkolem tohoto zákona chránit blaho lidské 

společnosti? Máme snad pochybovat o platnosti zákona, přikazuje-li potlačit násilím 

nepřátelské útoky, aby ochránil občany své obce, když byl právě pro obranu těchto lidí 

sepsán? 

Zákon, který má pomáhat svým lidem ve spokojeném bytí, nařizuje: 

"Aby lidé ty věci, které se dočasně (po dobu, kdy na nich lidé žádostivě lpí) 

mohou nazývat našimi, vlastnili takovým způsobem, aby se uchránilo pokojné 
soužití lidské společnosti v té míře, v jaké se může v těchto poměrech uchránit. ,<23 

Když jsme připomněli zákon, který přikazuje vojákovi zabít nepřítele, upozornili jsme rovněž, 

že týž zákon hrozí vojákovi trestem v případě neuposlechnutí. Augustin nezmiňuje konkrétně, 

jaký trest je pro vojáka přichystán. Mohlo by se jednat o vyhnání, ztrátu majetku či zostuzení. 

V každém případě by vojáka stihla ztráta některé z věcí, kterých může kdokoli pozbýt proti 

své vůli. Tento hrozící trest je přesnou ilustrací toho, jak psaný zákon stíhá jedince, kteří jej 

nechtěli uposlechnout. 

20 De libera arbitrio I, 5, ll: "Num istas leges iniustas uel potius nullas dicere audebimus? Nam lex mihi esse 

non uidetur, quae iusta nonfuerit. "(F. De Capitani, str. 248; R Hošek, str. Bl). 
21 De libero arbitrio I, 5, 13: " Nulla fortasse, sed earum legum, quae apparent et ab hominibus legentur;" (F. 
De Capitani, str. 250; R. Hošek, str. 132). 
22 De libera arbitrio I, 5, 12/ F. De Capitani, str. 248, 250 (R Hošek, str. Bl). 
23 De libera arbitrio I, 15,32/ F. De Capitani, str. 282 (R Hošek, str. 149). 
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"Stačí vidět, že výkonná moc tohoto zákona nesahá dále, než že bud' vše nebo 
něco z toho (z věcí dočasných) odnímá či odcizuje tomu, koho trestá.,,24 

Tento druh trestu předpokládá v lidech lásku právě k oněm věcem, kterých mohou být proti 

své vůli zbaveni. Zákon společnosti reflektuje povahu svých chráněnců, využívá síly jejich 

žádostivosti, aby co nejlépe udržel pořádek v obci, v níž vládne. Stíhá přitom pouze ty činy, 

jimiž se pachatel pokouší neoprávněně uchvátit některou z věcí dočasných. 

"Pokud totiž mají strach, že mohou o své statky přijít, dodržují při jejich užívání 

jakousi míru, přiměřenou svazku obce, která se může z takovýchto lidí ustavit. 

Nestíhá se však provinění spočívající v lásce k těmto statkům, nýbrž jen případy, 
kdy někdo jiným lidem statky zločinně odejme. ,,25 

Tolik tedy k dosahu těchto zákonů. Pojednejme nyní o jejich vztahu k "nejvyššímu rozumu". 

Víme již, že byly zákony zjevné sepsány pro řízení společnosti, a tedy, jak Augustin 

předpokládá, ve prospěch lidí, z nichž se lidská společnost skládá. Lidé a národy procházejí 

v průběhu času změnami. 26 Mají-li psané zákony skutečně sloužit ku prospěchu společnosti, 

musí i ony podléhat proměnám: "ač je spravedlivý, přece jen během doby může být 

pozměněn.,,27 Zákon lidský je proto časově omezený. Změny zákona časového (lex 

temporalis) se pak dějí dle onoho zákona skrytého, neboť ten si žádá, "aby byly všechny věci 

co nejdokonaleji uspořádány,,?8 Jelikož si nelze představit žádnou okolnost, za níž by byl 

takový požadavek nespravedlivý, je zjevně tento zákon věčný (aeterna) a neměnný 

(incommutabi lis). 

Podle věčného zákona (lex aeterna) se tedy poprávu mění zákon časově omezený, a cokoli 

spravedlivého a zákonného nalezneme v onom časově omezeném zákoně, odvodili si lidé ze 

zákona věčného.29 

Celý svět je řízen tímto "nejvyšším rozumem", rozumem Božím, který si žádá, aby bylo vše 

co nejdokonaleji uspořádáno. Obsahem věčného zákona jsou tedy pravidla, jež určují chování 

24 De libero arbitrio I, 15, 32/ F. De Capitani, str. 282 (R. Hošek, str. 149). 

25 De libero arbitrio I, 15, 32/ F. De Capitani, str. 282 (R. Hošek, str. 149). 

26 De libero arbitrio I, 6, 14/ F. De Capitani, str. 252 (R. Hošek, str. 133). 

27 De libero arbitrio I, 6, 14/ F. De Capitani, str. 254 (R. Hošek, str. 134). 

28 De libero arbitrio I, 6, 15: " ... ut omnia sint ordinatissima. "(F. De Capitani, str. 256; R. Hošek, str. 134). 

29 De libero arbitrio I, 6, 15/ F. De Capitani, str. 254 (R. Hošek, str. 134). 
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všeho stvořeného, včetně těch pravidel, která řídí jednání člověka, resp. podle nichž by měl 

člověk svá jednání zařizovat. 

2.3. Dokonalý řád čili vláda rozumu v člověku 

Viděli jsme, že časově omezený zákon nestíhá veškerá špatná jednání motivovaná vášnÍ. A 

přesto i zbylé činy motivované vášní nazýváme špatnými. Nadto jsme na začátku první 

kapitoly poznamenali, že psané zákony trestají cizoložství a vraždy a další podobné skutky 

proto, že tyto činy zlem již jsou. Zvrácenost veškerých špatných činů, jejichž charakteristiku 

dosud hledáme, se tedy odvozuje z jiného zákona. A o který jiný zákon by se mohlo jednat, 

ne-li o zákon věčný? 

"Zlo je tedy nakonec zlem přece jen proto, že porušuje (věčný) zákon.,,30 

A tak podle "nejvyššího rozumu", jemuž tyto činy odporují, stíhá všechny také spravedlivý 

trest. 

"Připadá ti totiž, že ten zákon, který se vydává pro nzení obcí, připouští a bez 
potrestání nechává mnohé, co přece jen dochází trestu skrze božskou 
Prozřetelnost. ,a} 

Podle božské Prozřetelnosti (divina providentia), která spravuje veškerý svět, je hodna trestu 

každá rozumová bytost, která se těchto činů dopouští. Již jsme poznamenali, že je 

požadavkem věčného zákona, aby byly všechny věci dokonale uspořádány. "Kterak je člověk 

sám v sobě co nejdokonaleji uspořádaný?,,32 Protože řádem nazýváme stav, v němž jsou věci 

nižší podnzeny vyšším,33 hledejme ono nejvyšší v člověku. Ptejme se, co je v člověku, čím 

vyniká nad zvířata. V první knize De libera arbitrio podává Augustin jasnou odpověď: 

"Chci říci tohle: ať je to cokoliv, co člověka staví před zvířata, ať už se to 
označuje jako mysl (mens) , duch (spiritus) či správněji obojí (oba dva výrazy 

30 L. Karfiková, Milost a vůle podle Augustina, str. 32. 

31 De libero arbitrio I, 5, 13 / F. De Capitani, str. 252 (R. Hošek, str. 133). 

32 De libero arbitrio I, 7, 16/ F. De Capitani, str. 256 (R. Hošek, str. 135). 

33 De libero arbitrio I, 8, 18/ F. De Capitani, str. 262 (R. Hošek, str. 137). 
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nacházíme totiž ve svatých knihách Písma), jestliže tohle panuje a poroučí všemu 
ostatnímu, z čeho se člověk skládá, potom je člověk dokonale uspořádaný. ,,34 

Ono nejvyšší v člověku, pro něž jsou v citované pasáži užity výrazy mysl (mens) a duch 

(spiritus) , nelze považovat za duši samu. Ve skutečnosti zde má Augustin na mysli rozum 

(ratio) či chápání (intellegentia). Dosvědčuje to hned několik míst z téhož textu. Ve snaze 

poznat, jak je člověk v sobě co nejdokonaleji uspořádán, táže se Augustin, co schází zvířatům 

oproti člověku, že nemohou mít nad lidmi moc, zatímco lidské bytosti nad nimi ano. 

Vzpomíná, kolikrát již viděl sloužit člověku původně divoká zvířata, z nichž mnohá člověka 

překonávala "projevy síly a ostatními tělesnými funkcemi". 35 Upozorňuje nadto, že se 

v takových případech člověku nepodařilo zotročit výhradně tělo zvířete. Podrobil Sl 

především jeho duši natolik, že z jakéhosi pudu a návyku sloužilo zvíře jeho vůli. 36 Protože 

tedy mají sama zvířata duši, nemůže to být ona, která nás nad ně staví. Pod Augustinovým 

vedením tak dospívá Euodius k následujícímu závěru: 

"Kdyby byla zvířata bez duše, řekl bych, že je předčíme tím, že máme ducha. Ale 
když je to tak, že jsou i ona nadána duší, pak to, co chybí jejich duším, takže jsou 
níže než my, je v našich, a tak jsme lepší než zvířata; a protože se to nikomu 
nejeví ani jako naprosté nic ani jako něco nepatrného, co může být správnější než 
nazvat to rozumem (ratio).,,37 

Nyní je zřejmé, že má-li být člověk dokonale uspořádán, musí svěřit vládu nad sebou rozumu. 

A tuto vládu rozumu v člověku si žádá "rozum nejvyšší", podle něhož mají být všechny věci 

dokonale uspořádány. Nutně proto odporuje věčnému zákonu, nechává-li se bytost rozumová 

určovat k jednání žádostí, aniž by naslouchala hlasu rozumu. 

2.4. Moudrost a definice hříchu 

Pokusme se nyní specifikovat, co pro Augustina znamená tato vláda rozumu v člověku. 

V první knize De libero arbitrio se Augustin vyjadřuje o člověku dokonale uspořádaném jako 

34 De Ubero arbitrio I, 8, 18/ F. De Capitani, str. 260 (R. Hošek, str. 137). 

35 De Ubero arbitrio I, 7, 16/ F. De Capitani, str. 258 (R. Hošek, str. 135). 

36 De libero arbitrio I, 7, 16/ F. De Capitani, str. 256 (R. Hošek, str. 135). 

37 De libero arbitrio I, 7, 16/ F. De Capitani, str. 258 (R. Hošek, str. 136). 
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o člověku moudrém (sapiens)?8 Ve druhé knize obrací opět pozornost k lidem moudrým. Činí 

tak, aby zabránil domněnce, že si každý z lidí moudrých nese v sobě svou vlastní a jedinečnou 

moudrost. Toto tvrzení můžeme pronášet v souvislosti s tělesnými smysly (sensus corporis), 

se smyslem vnitřním (sensus interior) i rozumem (ratio) člověka, neboť ty obdržela každá 

lidská bytost jako své vlastní, třebaže jsou lidem co do druhu společné.39 Není však možné 

smýšlet týmž způsobem ve vztahu k moudrosti (sapientia). Je zcela zcestné domnívat se, že 

aktuální počet moudrých lidí odráží počet jakýchsi jednotlivých moudrostí, jejichž množství 

se v závislosti na těchto lidech moudrých proměňuje. 

Člověk moudrý uchovává ve své mysli řadu neměnlivých pravd. Příkladem jedné z nich je 

právě "nutnost věnovat se moudrosti".40 Tato pravda však není myšlenkou určitého člověka, 

který by se o ni musel nejprve podělit, aby ji mohl nahlédnout také někdo jiný. 

"Nepochyboval bych, že může být spatřena (tato pravda) i tebou, dokonce proti 
, o I" ,,41 me Vll 1. 

Moudrost řadí Augustin do skupiny věcí "společných a jakoby veřejných",42 jimž se podrobně 

věnuje ve druhé knize De libero arbitrio. Je hlavním rysem těchto věcí, v protikladu 

k záležitostem "výhradně osobním",43 že mohou být kýmkoli vnímány, aniž by podléhaly 

nějakému porušení či změně. V oblasti tělesných smyslů uchopujeme věci společné zrakem, 

sluchem i hmatem. Chutí a čichem zakoušíme naopak věcí soukromé, individuální, o nichž 

jsme již naznačili, že dochází během vnímání závažných proměn. Cokoli totiž vnímáme chutí 

nebo čichem, proměňujeme současně ve svá těla. 44 

Moudrost je tedy příkladem záležitosti společné a jakoby veřejné, kterou nezasahuje žádná 

změna, ať je vnímána kýmkoli. Je připravena pro všechny, kteří jsou schopni na ni nahlížet. 

Nenáleží však do oblasti tělesných smyslů, a proto ji nepostihujeme prostřednictvím zraku, 

38 De Ubero arbitrio I, 9, 19/ F. De Capitani, str. 262 (R. Hošek, str. 138). 

39 De Ubero arbitrio II, 7, 15/ F. De Capitani, str. 310 (R. Hošek, str. 165). 

40 De libero arbitrio II, 10,28/ F. De Capitani, str. 328 (R. Hošek, str. 175). 

41 De libero arbitrio II, 10, 28/ F. De Capitani, str. 328 (R. Hošek, str. 174). 

42 De Ubero arbitrio II, 7, 19: " ... commune autem et quasi publicum" (F. De Capitani, str. 316; R. Hošek, str. 

168). 

43 De libero arbitrio II, 7, 19: "Proprium ergo et quasi priuatum intellegendum est quod unus quisque nostrum 

sibi est et quod in se solus sentit quod ad suam naturam proprie pertinet;" (F. De Capitani, str. 316; R. Hošek, 

str. 168). 

44 De libero arbitrio II, 7, 19/ F. De Capitani, str. 316 (R. Hošek, str. 168). 

15 



sluchu či hmatu, nýbrž výhradně chápáním, rozumem. Namísto mnoha "moudrostí" uznává 

Augustin moudrost jedinou, která se, jak jsme právě viděli, nabízí všem uvažujícím jako věc 

společná 

Co se dále můžeme dozvědět o této moudrosti? Ihned na začátku první knihy De libero 

arbitrio Augustin píše: 

"Ze sebe však nestvořil, nýbrž zrodil to, co je mu rovné, a to nazýváme jediným 
Synem Božím, a snažíme-li se vyjádřit to jasněji, mluvíme o Boží Zdatnosti a Boží 

Moudrosti, skrze kterou učinil vše, co bylo učiněno z ničeho.,,45 

Jelikož v sobě nese tato moudrost, skrze niž stvořil Bůh "vše, co bylo učiněno z ničeho",46 

veškeré pravdy jednotlivé, můžeme ji zvát Pravdou. Augustin pro jednotlivé pravdy užívá 

několikero označenÍ. Nazývá je poeticky "světly ctností" (lumina virtutum)47 i "skutečnými 

dobry" (bona quae vera sunt),48 hlavně však o nich hovoří jako o "správných a neměnlivých 

pravidlech moudrosti" (verae atque incommutabiles regulae sapientiae).49 

Moudrost může být jedna společná všem lidem schopným usuzování a současně obsahovat 

mnohá a odlišná dobra, která v ní lidé spatřují a která si případně volí. Kdyby nebyly tyto dvě 

skutečnosti slučitelné, museli bychom vést spekulace i o jedinosti slunečního světla, v kterém 

rovněž spatřuje předměty rozličné. 50 Tímto příměrem se snaží Augustin ukázat, že četnost 

dober moudrost z mnohosti neusvědčuje. 

Jestliže jsme právě poznamenali, že je Pravda připravena pro všechny, kteří jsou schopni na ni 

nahlížet, musíme tutéž skutečnost připustit i u pravidel moudrosti. 

,," . pro všechny, kteří jsou s to na tato (správná a neměnlivá pravidla moudrosti) 
hledět, jsou k uvažování společná. ,,51 

45 De libero arbitrio I, 2, 5/ F. De Capitani, str. 240 (R. Hošek, str. 127). 

46 De libero arbitrio I, 2, 5 / F. De Capitani, str. 240 (R. Hošek, str. 127). 

47 De libero arbitrio II, 10, 29/ F. De Capitani, str. 330 (R. Hošek, str. 175). 

48 De Ubero arbitrio II, 13, 36/ F. De Capitani, str. 340 (R. Hošek, str. 181). 

49 De Ubero arbitrio II, 10, 29/ F. De Capitani, str. 332 (R. Hošek, str. 176). 

50 De Ubero arbitrio 11,9,27/ F. De Capitani, str. 326 (R. Hošek, str. 174). 

51 De Ubero arbitrio II, 10, 29: "... omnibus qui / haec intueri ualent communes ad contemplandum adesse 

concedis. " (F. De Capitani, str. 332; R. Hošek, str. 176). 
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Čím více pak člověk zařizuje svůj život dle těchto pravidel, tím více jedná moudře. 

Stanovili jsme si určit, co znamená vláda rozumu v člověku. Zjistili jsme, že Augustin 

označuje člověka dokonale uspořádaného za moudrého. Člověk moudrý v sobě nenese žádnou 

čistě vlastní moudrost, ale podílí se na moudrosti obecné, tzn. zařizuje svá jednání dle 

obecných pravidel, která v této moudrosti nahlíží. A tato pravidla, tato skutečná dobra 

obsažená v Pravdě, nenazírá ničím jiným než rozumem. Ten člověk je tedy dokonale 

uspořádaný, který zařizuje svůj život dle obecných pravidel, jež rozumem nahlíží v moudrosti. 

Zaujímá-li rozum v člověku své místo, pak se tento člověk podílí na moudrosti. Božský 

zákon, který požaduje vládu rozumu v člověku, nařizuje tedy, aby člověk následoval věci 

neměnné, aby zařizoval svá jednání dle "obecných světel ctností". 

Již výše jsme poznali, že hřích pochází z vášně, z lásky k věcem, kterých může kdokoli 

pozbýt proti své vůli. Nyní se nám k tomu stalo zjevným, že takové činy bytostí rozumových 

odporují věčnému zákonu, který si žádá, aby tyto bytosti následovaly "světla ctností" a 

zařizovaly své životy dle obecných pravidel moudrosti. Můžeme tak na tomto místě uzavřít 

pátrání po definici hříchu, neboť jsme dospěli k požadované odpovědi. Je tedy hříchem každý 

čin, jímž zanedbává bytost rozumová věci věčné, aby své úsilí obrátila k záležitostem 

dočasným. Motivována vášní odvrací se od věčného, aby následovala jako cosi velkolepého 

to, co může pozbýt proti své vůli. 

"Je tomu tak, jak říkáš, a já jsem s tebou zajedno v tom, že všechny hříchy jsou 
obsaženy v tomto jediném druhu, kdy se člověk odvrací od věcí božských a 
skutečně trvalých a přiklání se k věcem proměnlivým a nejistým.,,52 

Vládne-li v člověku rozum, pak i on sám zaujímá to místo v řádu světa, které mu bylo 

vytyčeno, a nepodřizuje se věcem nižším. Nesprávně užívá věcí dočasných, kdo k nim lne 

láskou, "takže je podřízen věcem, které měly být podřízeny jemu".53 Ten, kdo jich užívá 

správně, "stojí vysoko nad těmito věcmi a je v případě potřeby připraven je mít a ovládat, 

avšak ještě více je připraven je ztratit a nemít". 54 

52 De libera arbitrio 1,16,35/ F. De Capitani, str. 284, 286 (R. Hošek, str. 151). 

53 De Ubero arbítrio I, 15, 33 / F. De Capitani, str. 284 (R. Hošek, str. 150). 

54 De Ubero arbitrio I, 15, 33 / F. De Capitani, str. 284 (R. Hošek, str. 150). 
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"Ty (věci dočasné) sice mají ve svém vlastním řádu náležité umístění a vyznačují 

se jakousi krásou, ale je znakem ducha zvráceného a nezřízeného dát se podrobit a 
získat kjejich následování, když je přece člověk podle Božího řádu a práva 
vyvýšen natolik, že naopak může tyto věci řídit a svými pokyny vést.,,55 

55 De Ubero arbitrio I, 16, 35/ F. De Capitani, str. 386 (R. Hošek, str. 151). 
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3. O SVOBODNÉM ROZHODOVÁNÍ 

3.1. Původ špatných činů 

Nyní je nám již zřejmé, "co znamená jednat špatně".56 Pokusme se tedy odpovědět také na 

otázku "Odkud pochází to, že jednáme špatně?,,57 či, chceme-li, jak se stane, že rozum ztratí 
--._--' 

vládu nad žádostmi, jež mu dle věčného zákona náleží? 

V úvodu k první knize spisu De Ubero arbitrio upozorňuje Augustin, že o zlu hovoříme 

dvěma způsoby. Jednak, když někdo něco zlého páchá, jednak, když zakouší něco, co se mu 

jeví býti zlem. 58 Dle božského zákona si "špatní lidé zasluhují život ubohý a dobří lidé život 

blažený"s9. Bůh tedy odměňuje dobré, špatné trestá. Tyto tresty se těm, které postihují, jeví 

býti zlem. Věříme nadto, pokračuje Augustin, že božská Prozřetelnost řídí veškerý vesmír. 

Z toho důvodu nikdo nepodstupuje tresty za své činy nespravedlivě a Bůh je původcem takto 

chápaného "zla". 60 

V žádném případě však nemůže být rovněž původcem špatného jednání. 61 První důvod 

nacházíme v Boží dobrotě. Druhý důvod pak spočívá v usvědčení jednotlivých lidí jako 

původců jejich vlastních zlých činů. Jsou-li zlé skutky trestány Boží spravedlností, tedy stíhá

li poprávu trest každého, kdo takové činy páchá, čemuž jsme právě přisvědčili, pak nemůže 

být původcem těchto trestuhodných činů nikdo jiný než každý jednající sám. Sám, z vlastní 

vůle se každý hříchu dopouští. 

"Ovšem nebyly by (zlé činy) trestány spravedlivě, kdyby k nim nedocházelo 
z vlastní vůle. ,,62 

Protože tedy nepochybujeme, že je zmíněné počínání proviněním a zasluhuje trest, nemůže 

být onen pohyb vůle od dober neměnlivých k dobrům jednotlivým, nižším pro duši přirozený. 

V opačném případě by se duše tímto směrem ubírala z nutnosti. Člověk, který by se ze své 

přirozenosti odvracel od dobra obecného a neměnlivého a přikláněl k dobrům jednotlivým a 

56 De Ubera arbitria I, 3, 6/ F. De Capitani, str. 242 (R. Hošek, str. 127). 

57 De Ubera arbitria I, 3, 6 / F. De Capitani, str. 242 (R. Hošek, str. 127). 

58 De libero arbitria I, 1, 1 / F. De Capitani, str. 236 (R. Hošek, str. 124). 

59 De libero arbitria I, 6, 15/ F. De Capitani, str. 254 (R. Hošek, str. 134). 

60 De Ubera arbitria I, 1, 1 / F. De Capitani, str. 236 (R. Hošek, str. 124). 

61 De Ubera arbitria I, 1, 1 / F. De Capitanistr. 236 (R. Hošek, str. 124). 

62 De libera arbitria I, 1, 1/ F. De Capitani, str. 236 (R. Hošek, str. 124). 
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měnlivým,63 by se ocitl ve stejné situaci jako kámen, který "nemá ve své moci zadržet pohyb, 

jímž je tažen dolů".64 Nikdo však kámen neobviňuje, že se tímto směrem pohybuje, neboť kde 

panuje přirozenost a nutnost, nelze oprávněně pronášet obvinění ani vynášet tresty.65 Pohyb 

od věčného k proměnlivému je tak pro duši dobrovolný. Jedná se o pohyb úmyslný.66 

Stalo se nám tedy zřejmým, že nehřešíme z nutnosti, nýbrž dobrovolně, ze své vůle se hřichu 

dopouštíme. 67 Onen odklon a příklon je pohybem, ke kterému se rozumná bytost sama 

rozhoduje, a sice z touhy po věcech, jichž může pozbýt proti své vůli. 

Víme již, co znamená hřešit, i "jak se stává, že činíme zI0".68 Hříchem je každý čin, jímž se 

"odvracíme od věcí božských a skutečně trvalých", tj. od obecných pravidel moudrosti, a 

"přikláníme k věcem proměnlivým a nejistým", mezi něž náleží majetek, sláva aj.69 Tímto 

způsobem potom jednáme výhradně na základě svobodného volního rozhodnutí. 

"Zdá se totiž, že bychom nebyli začali hřešit, kdybychom svobodné rozhodování 
neměli. ,,70 

Jistě nás nyní napadá otázka, zda mělo být člověku vůbec dáno toto svobodné rozhodování, 

když právě z něho, jak jsme nahlédli, "plyne možnost hřešit".71 Než se však pustíme do 

zkoumání tohoto problému, učiňme ještě krátkou odbočku. 

63 De libero arbitrio III, 1, II F. De Capitani, str. 368 (R. Hošek, str. 195). 

64 De libero arbitrio III, 1,21 F. De Capitani, str. 370, 372 (R. Hošek, str. 197). 

65 De libero arbitrio III, 1, II F. De Capitani, str. 368 (R. Hošek, str. 195). 

66 De libero arbitrio III, 1,21 F. De Capitani, str. 370 (R. Hošek, str. 197). 

67 K odmítnutí psychologického nátlaku ("psychological compulsion "J jako rysu Augustinovy filosofie srv. 1. 
M. Rist; Augustine on .free will and predestination, In: Journa/ oj Theological Studies, N.S., Vol. xx, Pt. 2, 

October 1969, str. 422: "lt makes no sense, Augustine will argue, to siry that a man is compelled to will. " ... 
"What we should cal! psychological compulsions are not compulsions Jor Augustine. They are simply the 

individual working out his own nature. " Takový pohled, upozorňuje Rist, připouští pouze "external compulsion 
as compulsion ". Jen tehdy můžeme říci, že byl člověk přinucen kjednání, byl-li výslovně přemožen tlakem 

z vnějšku. Hřeší-li však vlivem výchovy, prostředí jedná dobrovolně. "lf we sin "automatically", we sin 
wi/lingly. " 
68 De libero arbitrio I, 16,351 F. De Capitani, str. 286 (R. Hošek, str. 151). 

69 De libero arbitrio I, 16, 35/ F. De Capitani, str. 286 (R. Hošek, str. 151). 

70 De libero arbitrio 1,16,351 F. De Capitani, str. 286 (R. Hošek, str. 151). 

71 De libero arbitrio I, 16,351 F. De Capitani, str. 286 (R. Hošek, str. 151). 
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3.2. K pojmu vůle 

Ptali jsme se, jak se přihodí, že rozum ztratí vládu na žádostmi, jež mu dle věčného zákona 

náleží. Nyní vidíme, že vládne-li v člověku žádost namísto rozumu, děje se tak v důsledku 

jeho vlastní vůle. Z vlastní vůle (propria voluntas) a svobodného rozhodování (liberum 

arbitrium) svěřuje člověk vládu nad sebou žádosti namísto rozumu. 

"Zlo tedy znamená dát vlastní vůlí přednost žádosti před rozumem. ,<72 

S ohledem na definici dobré vůle (bona voluntas) z první knihy De libero arbitrio bychom 

měli výše zmíněnou vůli, jež svěřuje žádostem vládu nad rozumem, považovat za vůli zlou, 

špatnou (mala, inproba voluntas). Za dobrou vůli pokládá totiž Augustin tu, která zcela 

naopak sleduje nadvládu rozumu nad žádostí. Zatímco z dobré vůle "usilujeme o správný a 

čestný život a o to, abychom dospěli k nejvyšší moudrosti",73 ze špatné se dopouštíme hříchu. 

Zdá se mi, že způsob, jakým se Augustin vyjadřuje o špatné vůli a žádosti v první knize De 

libera arbitrio, neposkytuje mnoho prostoru pro jejich ztotožnění. Z toho důvodu se uchyluj i 

k takovému chápání žádosti a špatné vůle, jež pokládá prvé za afektivní motivaci k činu, 

druhé za akt vůle jakožto liberum arbirium, kterým je teprve člověk pohnut k jednání. 

Nicméně, již ve třetí knize téhož spisu Augustin špatnou vůli a žádost výslovně ztotožňuje: 

"Tato lakota je však žádost, žádost pak je nepoctivá vůle (inproba voluntas).,,74 

Interpretačním otazníkem však není pouze vztah inproba voluntas a libido (cupiditas). 

Samotný pojem voluntas podněcuje k mnohým filosofickým diskusím. 

V této práci jsme doposud pracovali s pojmem voluntas, jako by označoval singulární vůli ve 

smyslu jakési pružiny, kterou je člověk pohnut ke konkrétnímu jednání. Je však třeba odlišit 

tuto vůli od vůle jakožto schopnosti se rozhodovat, která do nás byla vložena Bohem. Jinými 

slovy, je důležité postihnout rozdíl mezi vůlí jako schopností činit rozhodnutí a jednotlivými 

72 L. Karfiková, Milost a vůle podle Augustina, str. 33. 

73 De libero arbitrio I, 12,25/ F. De Capitani, str. 270 (R. Hošek, str. 142). 

74 De Ubero arbitrio III, 17,48: "Haec autem auaritia cupiditas est, cupiditas porro inproba uoluntas est." (F. 

De Capitani, str. 432; R. Hošek, str. 142). 
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realizacemi této schopnosti svobodného rozhodování. 75 Obvykle používá Augustin k označení 

schopnosti pojmu liberum arbitrium: "Sed quaero utrum ipsum liberum arbitrium, quo 

peccandi facultatem habere conuincimur, oportuerit nobis dari ab eo qui nos fecit. ,,76 . Pro 

označení singulární vůle pak pojmu voluntas: "Vnde si dubitas, illud attende quod supra 

dictum est, malefacta iustitia dei uindicari. Non enim iuste uindicarentur, nisi fierent 

uoluntate. ,,77 Při užívání těchto termínů však nepostupuje důsledně a často oba výrazy 

zaměňuje. 

Pro zmíněné singulární vůle je charakteristická intencionalita. Vždy se obrací k něčemu 

poznanému, totiž ke konkrétním fantazijním obrazům (visa). Ony obrazy jsou bud' vnuknuty 

člověku zvenčí, z vůle někoho jiného, nebo mají svůj původ v činnosti ducha či tělesných 

smyslů. Přítomnost těchto obrazů v mysli sice není v naší moci, záleží však čistě na naší vůli, 

které z nich si zvolíme (sumere) a které odmítneme (respuere). Mezi těmito obrazy či 

projekty se nacházejí jak věci vyšší rozumové bytosti, tak věci nižší. 

"Tak například v ráji bylo poznaným z vyšších věcí nařízení Boží a poznaným 
z věcí nižších našeptávání hada. ,,78 

Podle toho, k čemu se rozumová bytost svou vůlí přiklonila, snáší poprávu bídu (miseria) 

nebo se těší blaženosti (beatitas). 

Již jsem uvedla, že pojem voluntas není pojmem jednoznačným. Abych představila také jiné 

uchopení tohoto výrazu, obrátím nyní pozornost k článku Augustine on Free Will and 

Predestination. Autor článku, 1. M. Rist, se názorově staví proti těm filosofům, kteří pod 

pojmem voluntas spatřují schopnost činit rozhodnutí. Namísto pouhé části lidské přirozenosti 

má pojem označovat jednající individuum samo. 

75 "Pro vývoj jeho (Augustinovy) nauky o milosti je spíše důležité rozlišení mezi vůlí jako součástí lidské 

přirozenosti (schopnosti se rozhodovat) a aktuální vůlí obrácenou k dobru nebo ke zlu jako realizací této 
přirozené vlohy." (L. Karfiková, Milost a vůle podle Augustina, str. 31). 

76 "Avšak táži se, zda bylo třeba, aby nám ten, který nás učinil, dal svobodné rozhodování, z něhož, jak jsme 

přesvědčeni, plyne možnost hřešit." (De libero arbitrio I, 16,35/ F. De Capitani, str. 286). 

77 "Pročež, jestliže pochybuješ, zaměř pozornost na to, co bylo svrchu řečeno, totiž že jsou zlé činy trestány Boží 

spravedlností. Nebyly by totiž trestány spravedlivě, kdyby nepocházely z vůle." (De libero arbitrio I, 1, 1 / F. 
De Capitani, str. 236). 
78 De libero arbitrio III, 25, 74/ F. De Capitani, str. 466 (R. Hošek, str. 249). 
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"Začněme faktem, že slovo voluntas, které máme ve zvyku překládat jako vůle 

(will), neoznačuje pro Augustina část lidské duše (psyche); spíše je to lidská duše 

(psyche) v roli morálního činitele (moral agent). Jako u Seneky má být také u 

Augustina slovo voluntas překládáno jako "morální subjekt" (" moral self") či 
"morální osobnost" (" moral personality "J. ,,79 

Pro schopnost svobodného rozhodování ponechává Rist jíž zmíněný Augustinův pOjem 

liberum arbitrium: "Každá lidská bytost může činit rozhodnutí pomocí schopnosti, kterou 

Augustin nazývá jeho svobodná volba (liberum aribitrium)."so 

V první knize De libero arbitrio, odvažuji se soudit, nechává Augustin vzniknout trojici ratio

liberum arbitrium- libido, rozum- schopnost se rozhodovat- žádost. Tato interpretace se stává 

přesvědčivější s ohledem na filosofické období, během něhož Augustin na textu pracoval. Pro 

spis je charakteristická snaha začlenit novoplatonismus do křesťanské nauky, přitom 

již Platónův Faidros nabízí představu o třech složkách duše, tj. myšlení, vůli a žádosti. sl 

3.3. Důvod svobodného rozhodování v člověku 

Viděli jsme, že ke zlým činům dochází z vůle člověka, sám se pro takové činy rozhoduje. 

Člověk se hříchu dopouští prostřednictvím své schopnosti svobodné volby. Možnost hřešit tak 

spočívá právě ve svobodném volním rozhodování samém. A tak se nyní ptejme společně s 

Augustinem, zda bylo skutečně třeba, aby do nás Bůh toto svobodné rozhodování vložil. Zda 

by neměl být člověk ve svých jednáních raději podřízen nutnosti, než aby sám a svobodně o 

nich rozhodoval? Z jakého důvodu nás Bůh touto schopností obdařil? A byl to vůbec Bůh, 

táže se nakonec Augustin, kdo ji do nás vložil? 

79 "Let us begin with the fact that the word voluntas, which we are in the habit of trans/ating as will, does not 

denote for Augustine a part ofthe human psyche; rather it is the human psyche in its role as a moral agent. As in 

Seneca, the word voluntas is in Augustine almost to be translated as "moral self' or "moral personality". (J. 

M. Rist; Augustine on free will and predestination, str. 421). 
80 "Each human being can make dicisions by virtue ofwhat Augustine caUs hts free ch otce (liberum arbitrium). " 

(J. M. Rist; Augustine on free will and predestination, str. 422). 

81 V tomtéž spisu nalezneme rovněž představu o dvou pánech člověka, kteří jsou někdy ve shodě, v mnohých 

případech si však odporují: "Jednak vrozená žádost rozkoší, za druhé získané mínění, spějící k největšímu dobru. 

Tito se v nás někdy shodují, avšak někdy jsou ve sporu; a někdy převládá jeden, jindy pak druhý. Když tedy to 
mínění rozumem vede k největšímu dobru a převládá, má ta nadvláda jméno uměřenost; když však žádost 

nerozumně vleče k rozkoším a ovládne nás, je ta vláda nazvána bujnosti." (Faidros, 237d - 238b/ Platón, 
Faidros, Praha: Oikoymenh, 1993, str. 25). 
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Na poslední z Augustinových pochybností reaguje Euodius následovně: 

"Nemohl to být nikdo jiný. Vždyť pocházíme od něho, a ať hřešíme či jednáme 
správně, trest nebo odměnu si vysluhujeme od něho.,,82 

Augustin vybíZÍ Euodia, aby předvedl argument, který jej přesvědčilo pravdivosti těchto 

tvrzení. Euodius se nejprve snaží učinit zřejmým, že tresty pro špatné a odměny pro dobré 

pocházejí od Boha. Existuje snad něco pravdivějšího než tvrzení, že je Bůh původcem 

veškerého dobra, že vše spravedlivé je nutno považovat za dobro a že je spravedlivé trestat 

hříšníky a odměňovat toho, kdo jedná správně?83 Na základě těchto úvah nemůže již nikdo 

pochybovat, že Bůh odměňuje dobré a špatné trestá. 

Nahlížíme nyní zřetelně, že Bůh stíhá špatné činy trestem. Uvážíme-li nadto, že z Boha 

pochází veškerá spravedlnost,84 rýsuje se před námi cesta k poznání původu člověka. Bůh je, 

shodli jsme se, "nanejvýš spravedlivý při udílení trestů",85 není však věcí spravedlnosti trestat 

cizince, jako je kupříkladu věcí jakési dobroty prokazovat jim dobrodiní. 86 S ohledem na 

spravedlnost Božích postihů je tedy nezbytné hledat původ člověka v Bohu. Jelikož pak 

pocházíme výhradně z něho, nemohl to být také nikdo jiný, než právě Bůh, kdo do nás vložil 

onu schopnost svobodného rozhodování. 

Euodius prokázal dostatečně, že svobodné volní rozhodování máme od Boha. Pokračuje však 

v úvahách dále. Souhlasíme-li nyní, že "veškeré dobro pocháZÍ z Boha,,87 i že člověk má svůj 

původ v Bohu, musíme nutně připustit, že také člověk, nakolik setrvává v přirozenosti, "v níž 

byl poprvé ve svém druhu stvořen",88 představuje jakési dobro. "Neboť chce-li, může žít 

řádně. ,,89 V tom spočívá dobro člověka, že ze své vůle následuje věci božské a skutečně trvalé. 

82 De libero arbitria II, 1, 1/ F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 152). 

83 De Ubera arbitria II, 1, 1 / F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 152). 

84 De Ubera arbitria II, 1, 2/ F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 152). 

85 De Ubera arbitria II, 1,2/ F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 153). 

86 De Ubera arbitria II, 1, 2/ F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 152, 153). 

87 De libero arbitria II, 1, 2/ F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 153). 

88 De Ubera arbitria III, 19,54/ F. De Capitani, str. 438 (R. Hošek, str. 235). 

89 De Ubera arbitria II, 1, 2/ F. De Capitani, str. 288 (R. Hošek, str. 153). 
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V posledním z Euodiových vývodů se odhaluje odpověď na klíčovou otázku tohoto oddílu. 

Ptali jsme se, "zda bylo třeba, aby nám ten, který nás stvořil, dal svobodné rozhodování". 90 Již 

výše jsme seznali, že v té oblasti dění, v níž panuj e nutnost, nelze oprávněně vynášet morální 

soudy. Nemohli bychom tudíž tvrdit, že člověk jednal správně, kdyby věci věčné následoval 

z jakési nutnosti, a nikoli ze své vůle. Kde není svoboda rozhodování, není ani správných či 

špatných činů. A tak nyní zřetelně nahlížíme, že svobodné rozhodování muselo být člověku 

dáno, neboť by bez něj nemohl jednat správně. Přitom právě v této činnosti se konstituuje 

jeho dobro. Člověk byl tedy obdařen svobodným rozhodováním, aby ze své vůle následoval 

věci božské a skutečně trvalé. 

Ačkoli nás k úvahám nad příčinou schopnosti svobodné volby v člověku přivedla skutečnost, 

že se právě ze svobodného rozhodování dopouštíme činů špatných, nelze se domnívat, že by 

nás Bůh touto schopností obdaroval rovněž pro tuto možnost hřešit. V takovém případě by 

jistě Bůh nesesílal bídu na toho, kdo využil své schopnosti k činění zla. Je proto jediným 

důvodem svobodného volního rozhodování v člověku sama možnost správného jednání. 

"Nelze ovšem věřit, že by ji (svobodnou vůli) Bůh dal člověku proto, že se skrze 

ni také hřeší. Je tedy dostatečným důvodem k tomu, že musila být dána, to, že 
člověk bez ní nemůže žít správně. ,,91 

3.4. Srovnání svobody volby a svobody samé 

Když jsme nyní nahlédli, že nám bylo svobodné rozhodování dáno výhradně pro správné 

konání, zamysleme se dále nad svobodným rozhodováním a svobodou samou. Člověk 

svobodně rozhoduje o svých jednáních, to však neznamená, že by v tomto rozhodování 

nepodléhal žádným motivům. Vůle nemůže činit rozhodnutí zcela libovolně. V obsahu 

předchozích kapitol jsme shledali, že z touhy po těch záležitostech, jichž může každý pozbýt 

proti své vůli, se člověk dopouští hříchu. Co je však tím, co naopak způsobuje, že rozumová 

bytost následuje správná a neměnlivá pravidla moudrosti? 

90 De libera arbitria I, 16,35/ F. De Capitani, str. 286 (R. Hošek, str. 151). 

91 De libero arbitria II, 1, 3 / F. De Capitani, str. 290 (R. Hošek, str. 153). 
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Když jmenuje Augustin v první knize spisu De libero arbitrio protivníka, který připravuje 

vášeň o její vládu nad člověkem, dává vzniknout protikladu vášeň-rozum: 

"Domníváš se, že existuje vášeň mocnější, než je tato mysl, o níž již víme, že jí 
věčný zákon svěřil vládu nad vášněmi? Já si to rozhodně nemyslím. A ani by to 
nebyl dokonale spořádaný řád, kdyby věci slabší mohly poroučet věcem silnějším. 
Proto se domnívám, že musí uplatňovat svou sílu více mysl než žádostivost, a to 
právě proto, že žádostivosti vládne poprávu a spravedlivě. ,,92 

Povětšinou souhlasíme s vášní jako pramenem hříchu. Lze však myslet rozum za motivaci 

k činu? Lze se domnívat, že nás může pouhé vědění toho, co je správné, pohnout k jednání? 

Tato otázka je pro Augustina důležitá mimo jiné v souvislosti s procesem obnovy lidské 

přirozenosti, jemuž se budeme podrobněji věnovat níže. Viděli jsme, že je třeba lásky 

k věcem dočasným, aby se člověk odvrátil od věčného. Není snad rovněž zapotřebí jakési 

touhy, totiž touhy po Bohu, po spravedlnosti, aby se naopak držel správné cesty? A není tedy 

spíše než pouhého nahlédnutí správnosti činu zapotřebí touhy po správném, má-li žít člověk 

řádně? 

Augustin sice hovoří v De libero arbitrio o vládě rozumu v člověku, obávám se však, že spis 

nenabízí na položené otázky takto jednoznačnou odpověď. Ve druhé knize spisu, a sice v té 

části, v níž se Augustin zamýšlí nad moudrostí, čteme: 

"Pro lidi celého světa, kteří se k ní z lásky přiklonili, je nejbližší, pro ně všechny 
je věčná; ,,93 

"Ona se ujímá všech svých milovníků, amz by si om navzájem záviděli, Je 
společná pro všechny a pro každého čistá. ,,94 

V samotném závěru De libera arbitrio pak píše Augustin následující: 

92 De libero arbitrio I, 10,20/ F. De Capitani, str. 264 (R. Hošek, str. 139). 

93 De libera arbitrio II, 14, 38: "De toto mundo ad se conuersis qui diligunt eam omnibus proxima est, omnibus 

sempiterna ... " (F. De Capitani, str. 344; R. Hošek, str. 183). 

94 De libero arbitrio II, 14, 37: "Omnes amatores suos nullo modo sibi inuidos recipit et omnibus communis es! 

et singulis casta est. " (F. De Capitani, str. 342; R. Hošek, str. 182). 
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" ... abychom přilnuli k našemu Osvoboditeli takovou láskou (tanta caritate) a byli 

k němu jati tak velkým jeho jasem, že by nás žádné spatřené věci, které se 

nacházejí dole, nemohly odvrátit od zření toho, co je ve výši;,,95 

Z těchto a podobných pasáží De libero arbitrio bych spíše usuzovala na láska jako pramen 

správných činů. 

Můžeme usilovat o věci proměnlivé a nejisté96
, nebo následovat správná a neměnlivá pravidla 

moudrosti. Druhé pak Augustin pojmenovává jako vládu rozumu v člověku. Máme sice 

zařizovat svá jednání dle toho, co jsme svým rozumem nahlédli v moudrosti, avšak zdá se, že 

nikoli poznání správného samo, nýbrž láska k Bohu představuje pro Augustina skutečný 

pramen náležitých činů. Jako by člověk rozumem poznával, jaké jednání si správně volit, ale 

teprve z lásky k Bohu se k jednání přiklonil. Rozumem tedy poznáváme a láskou jednání 

k vv· ~97 us utecnuJeme ( 

Ačkoliv připouštím, že se Augustinovo stanovisko během doby vyvíjelo, mohli bychom snad 

hledat jakousi podporu pro náš předpoklad v již zmíněném článku od J. M. Rista. Dočteme se 

v něm, že "člověk náleží do jednoho ze dvou táborů a poslouchá jednoho ze dvou vládců".98 

K ilustraci využívá Rist pasáže z Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate: "Tam 

vládne tělesná žádost, kde není lásky k Bohu (Dei caritas).,,99 

95 De libero arbitrio III, 25, 76: " ... ut ... tanta caritate liberatori nostro adhaereamus et tanta eius in eum 

claritate rapiamur ut nul/a nos uisa ex inferioribus a conspectu superiore detorqueant;" (F. De Capitani, str. 

468; R. Hošek, str. 251). 

96 De libero arbitrio III, 25, 74/ F. De Capitani, str. 466 (R. Hošek, str. 151). 

97 Toto rozdělení funkcí mezi rozum a lásku v procesu správného jednání koresponduje s několika dalšími pIVky 

Augustinova učení. Později uvidíme, že byl v důsledku Adamova hříchu člověk stižen dvojím trestem. Bůh 

vložil do člověka svobodné rozhodování, aby jej používal pro volbu správných činů. Protože však využil člověk 

své schopnosti k volbě opačné, uvalil na něj Bůh trest v podobě neznalosti (ignorantia) a obtížnosti (difficultas), 

které jej připravily o možnost správně konat. (De libero arbitrio III, 18, 52 / F. De Capitani, str. 436). Vlivem 

neznalosti nevidí člověk, jaké činy správně volit, a kdyby snad nahlédl, jaká jednání je nutné žádat, obtížnost (v 

konání dobra) mu definitivně zabrání náležitě jednat. Pouhé poznání správného tedy člověku v padlém stavu k 

vykonání činu nepostačuje. 

98 "Man belongs to one oftwo camps and obeys one oftwo rulers. "(John M. Rist, Augustine onfree will and 

predestination, str. 424). 

99 ,,Regnat carnalis cupiditas ubi non est Dei caritas. " 
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Přijměme tedy, alespoň v rámci této práce, že člověk bud' poslouchá caritas, nebo je otrokem 

'd' 100 CUpl I tas. 

1. M. Rist upozorňuje, že "free II musí být vždy chápáno jako "free from ", jako ve ''jree from 

sin", ''jree from virtue".lOl A tak se nyní ptám, jaký je stav lidské přirozenosti po Pádu? 

Přesněji, zda se může člověk v padlém stavu sám rozhodnout jak pro jednání správné, tak pro 

jednání špatné? _\t'~druhé a třetí knize De Ubero arbitrio omezuje Augustin veškerou svobodu 

volby padlého člověka na svobodu k hříchu. Člověk je schopen dopouštět se činů zlých ze 

své vlastní vůle, ale naprosto neschopen sám od sebe zvolit si dobro. 102 

Můžeme jistě říci o lidech v padlém stavu, kteří se sami ze sebe dopouštějí výhradně hříchu a 

v nichž tedy vládne pouze cupidatas, že jsou svobodní, totiž svobodní od mravnosti. Přesto se 

v dalším ukazuje, že skutečné svobody podle Augustina nepožívají. Skutečnou svobodou totiž 

rozumí Augustin výhradně svobodu od potřeby hřešit. 103 

"Neexistuje však žádná pravá svoboda, než ta, která náleží blaženým a těm, kteří 
přilnuli k věčnému zákonu;,,104 

Jen má-li člověk sílu nehřešit, je svobodný. Tímto se dostáváme ke známému Augustinovu 

paradoxu. Padlý člověk_svobodně rozhoduje o svých činech, nicméně pravé svobody, jakožto 

svobody od morálního zla, nepožívá. Veškerá jeho svoboda volby je pouze svobodou 

k hříchu. 

"Viděli jsme, že ačkoliv jsou naše vůle a volby svobodné, stále potřebujeme 

osvobození od hříchu. Ačkoliv jsme svobodní (Uberi), nejsme osvobozeni 
(liberati).,,105 

100 V De libero arbitrio používá Augustin pojmu caritas spíše sporadicky, všehovšudy jej nalezneme na třech 
místech. Mnohem častěji nahrazuje pojem výrazem amor: "Qui autem amat esse probat ista in quantum sunt et 
amat quod semper est. Et si uariabatur in amore istorum, munitur in illius. " (De libero arbitrio III, 7, 21 / F. De 

Capitani, str. 396). 
101 John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 425. 

102 John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 424. 

103 John M. Rist, Augustine onfree will and predestination, str. 424. 

104 De libero arbitrio I, 15, 32: " ... deinde libertas; quae quidem nulla uera est nisi beatorum et legi aeternae 

adhaerentium. " (F. De Capitani, str. 282; R. Hošek, str. 149). 

105 "We have seen that, although our wi/ls and choices are free, we sti/l need freeing from sin. A/though we are 

liberi, we are not liberati. " (John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 425). 
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Adam před Pádem byl svobodný od hříchu. Měl volbu i sílu vyhnout se hříchu. 106 Padlý 

člověk dosahuje stavu skutečné svobody až po smrti. A tak je člověk v padlém stavu 

svobodný pouze ve smyslu odpovědný za svá jednání. 

Platí tedy, co píše Rist ve svém článku, a Augustin by skutečně nazval jak Adama před 

Pádem, tak nás samotné svobodnými. 107 Nelze však myslet, že jsme svobodní ve stejném 

významu. 

106 John M. Rist, Augustine on .free will and predestination, str. 433. 

107 John M. Rist,Augustíne on.free will and predestination, str. 423. 
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4. PŘÍČINA A PODOBA SOUČASNÉ NESVOBODY 

4.1. Příčina současné lidské nesvobody 

Z jakého důvodu byl lidský rod stižen takovým "zlem", jež pro člověka představuje ztráta 

skutečné svobody? J. M. Rist líčí, kolika dobry byl v Augustinových očích Adam obdařen. 

Uvádí některá z těchto dober, jichž bylo Adamovi umožněno požívat. Zmiňuje fyzické zdraví, 

obrovskou intelektuální sílu i dokonalou harmonii, v níž pracovala Adamova mysl a jeho tělo. 

V rámci tohoto výčtu se nicméně zastavuje pouze u jediného z oněch dober, a sice u 

opravdové síly svobodné volby, u skutečné svobody rozhodování,108 jež byla člověku 

poskytnuta. 

"Bůh jej mohl učinit neschopným hříchu, avšak vybral si tak neučinit. Namísto 
toho poskytl Adamovi pravou sílu svobodné volby.,,109 

V oddíle Důvod svobodného rozhodování v člověku jsme poznamenali, že toto svobodné volní 

rozhodování bylo člověku dáno výhradně pro správné jednání, aby člověk sám a z vlastní vůle 

jednal v souladu s Božím přikázáním. Existuje však důležitá skutečnost týkající se duši všech 

stvořených bytostí. Na konci druhé knihy De Ubero arbitrio se Euodius táže Augustina, 

odkud pochází pohyb, jímž se vůle odvrací od Boha. Dostává se mu následující odpovědi: 

"Kdybych ti na tyto otázky odpověděl, že nevím, asi bych tě zklamal, ale má odpověď by 

přece byla pravdivá. Něco, co neexistuje totiž nemůže být předmětem vědění." 110 Po několika 

řádcích Augustin vysvětluje, že pohyb odklonu přináší úbytek a každý úbytek vychází 

z ne bytí. 111 

Veškeré věci stvořené vyvolal Bůh ex nihilo. Zdá se, že týž původ zanechává v člověku 

určitou slabost, totiž slabost vzhledem k dodržování Božích zásad, neboť jsme si nyní ukázali, 

že právě neexistenci přisuzuje Augustin pohyb odklonu od Boha, který zveme hříchem. 

Poskytnutím síly svobodné volby postavil tak Bůh člověka, jakožto bytost stvořenou ex 

nihilo, mezi život správný a život v odvrácení od Boha. Na jedné straně byl Adam nositelem 

108 Jo1m M. Rist, Augustíne onfree will and predestínatíon, str. 430. 

109 "God could have made him incapable oj sin, but chose not to do so. /nstead he bestowed upon Adam the 

geniune power oJfree choíce. " (Jo1m M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 430). 

110 De libero arbitrio II, 20, 54/ F. De Capitani, str. 364 (R. Hošek, str. 194). 

111 De Ubero arbitrio II, 20, 54/ F. De Capitani, str. 364 (R. Hošek, str. 194). 
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oné slabosti vlastní všemu stvořenému, která v něm udržovala reálnou hrozbu odklonu od 

Boha. Na straně druhé byla Adamovi otevřena možnost setrvat v moudrosti, žít život správný 

a čestný, v němž by svá jednání zařizoval dle Božích pravidel. Měl bezesporu možnost 

rozhodovat se pro správné, neboť mu právě pro takovou volbu byla svoboda rozhodování 

dána. 

V krátkosti, Adamova svoboda volby, dříve než zhřešil, představovala jednak možnost zvolit 

si zlo, především však možnost zvolit si dobro. Adamova původní svobodná volba nebyla 

tedy výhradně svobodou k hříchu, jako je tomu u člověka v padlém stavu, alespoň vycházíme

li z popisu situace člověka po pádu, jak jej podává druhá a třetí kniha De Ubero arbitrio. 112 

Adam měl sílu vyhnout se hříchu, byl ''jree oj moral evi/" předtím, než zhřešil. 113 Čeho se 

tedy svým činem dopustil, že je nyní člověku tato svoboda odepřena? 

Povšimněme si následující skutečnosti. Adam byl dlužníkem Božím. Bůh obdařil člověka 

svobodným rozhodováním, aby jej užíval k volbě toho, co měl správně konat. Ono správné 

jednání měl člověk Bohu také navrátit, neboť nikdo "nedluží to, co nedostal. A kdokoliv, kdo 

dluží - komu dluží, ne-li tomu, od koho něco dostal, aby to dlužil?,,1l4 Duše se nemůže 

nikterak vyhnout splacení svého dluhu. Z toho důvodu bud' navrátí Bohu, co od něj přijala, 

nebo bude možnosti jednat správně zbavena. 

"Je ovšem nejspravedlivějším trestem za hřích, aby každý pozbyl, čeho nechtěl 
užívat dobře, třebas by byl bez jakýchkoliv potíží mohl, kdyby chtěl.,,115 

Po Adamově hříchu musel tedy nutně následovat trest v podobě zbavení možnosti správně 

jednat. Síly svobodného rozhodování mohl a měl užívat člověk k volbě správných činů. 

Protože ji však zaměřil opačným směrem, nedostačovalo již jeho svobodné rozhodování pro 

volbu toho, co měl správně konat. Z původní možnosti uposlechnout a neuposlechnout 

Božího příkazu, zbyla mu pouze možnost neuposlechnout. Trest, který byl na Adama uvalen, 

aby již nedokázal použít svobody rozhodování k volbě správného činu, měl dvojí podobu. 

Člověk byl stižen jednak neznalostí pravdy (ignorantia veri) , jednak obtížností správného 

112 Uvidíme později, že velmi podobné stanovisko zastával Augustin také v Odpovědi Simplicianovi a ve 

Vyznáních. 
113 John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 433. 
114 De libero arbitrio III, 15, 42 / F. De Capitani, str. 424 (R. Hošek, str. 227). 
115 De libero arbitrio III, 18, 52/F. De Capitani, str. 436 (R. Hošek, str. 233). 
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jednání (dif.ficultas recti).116 Neboť "kdo vědomě nečiní správně, ztrácí vědění o tom, co je 

správné". "Kdo nechtěl jednat správně, když mohl, ztrácí tuto možnost, i kdyby chtě1.,,117 

Neznalost a obtížnost v konání dobra, z nichž nyní zasahuje člověka trýzeň, jsou trestem za 

Adamův hřích. Jak píše Augustin: 

"Abychom se pak z onoho prvního spojení rodili s nevědomostí, s obtížemi i se 
smrtelností, protože když ti dva zhřešili, zřítili se tím i do bludu, i do soužení i do 

smrti - takto se to naprosto spravedlivě uzdálo Bohu jako nejvyššímu správci 
všeho·,,118 , 

Do třetí knihy De Ubero arbitrio zařadil Augustin krátkou pasáž o neřesti (vitium). Augustin 

na tomto místě vyjadřuje přesvědčení, že "každá chyba je proti přirozenosti již tím, že je 

chybou",119 neboť jako chyba přirozenosti škodí. Chyba činí přirozenost méně dobrou, 

umenšuje něco z jejího dobra. 120 Pouze proto, že chyba porušuje přirozenost, již chválíme a 

po níž toužíme, je předmětem kárání. 

" ... v míře, jak chybují, v míře, jak se vzdalují od jím (Bohem) vytvořeného 
uměleckého díla (ars), v té jsou náležitě kárány. ,<121 

Ve chvíli, kdy Adam přitakal našeptávání hada, dopustil se chyby, jejíž následky nešťastně 

poznamenaly přirozenost člověka vůbec. Augustin popisuje tento zásah do lidské přirozenosti 

jako jakousi "druhou přirozenost": 

"Stejně tak chápeme samu "přirozenost" jinak, když o ní mluvíme ve vlastní 

významu, totiž jako o přirozenosti člověka, v níž byl poprvé ve svém druhu 

stvořen jako prostý viny; jinak zase tu, v níž se rodíme my za trest pro ono 
odsouzení, i jako smrtelní i jako neznalí i jako podřízeni tělu;,,122 

116 De Ubero arbitrio III, 19, 53 / F. De Capitani, str. 436 (R. Hošek, str. 234). 

ll? De libero arbitrio III, 18, 52/ F. De Capitani, str. 436 (R. Hošek, str. 233). 

118 De Ubero arbitrio III, 20, 55 / F. De Capitani, str. 438 (R. Hošek, str. 235). 

119 De libero arbitrio III, 13, 38/ F. De Capitani, str. 420 (R. Hošek, str. 224). 

120 De Ubero arbitrio III, 13,36/ F. De Capitani, str. 416 (R. Hošek, str. 222). 

121 De libero arbitrio III, 15, 42/ F. De Capitani, str. 424 (R. Hošek, str. 226). 

122 De libero arbitrio III, 19, 54/ F. De Capitani, str. 438 (R. Hošek, str. 235). 
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Na základě této pasáže však nelze usuzovat, že by Augustin uznával dvě lidské přirozenosti. 

Text pouze zdůrazňuje závažnost poškození přirozenosti člověka. 

Vyložili jsme, jak se přihodilo, že z Adamovy opravdové síly svobodné volby upadl lidský 

rod do bludu, soužení a smrti,123 V důsledku Adamova hříchu zbývá člověku výhradně 

svoboda k páchání zla. Jak by si mohl nyní člověk zvolit dobro, neví-li, jaké jednání je 

správné? A vidí-li přece jen, jak má konat, mohl by snad svůj život zařizovat dle toho, co 

nahlédl, nemůže-li si zvolit správně jednat, i kdyby takto jednat chtěl? Než přistoupíme ke 

zkoumání, zda je lidská přirozenost skutečně pouze poničená a člověk může opět nabýt 

svobody vzhledem k hříchu, pojednejme blíže o oné neznalosti a obtížnosti, jíž byl člověk 

zasažen. 

4.2. Neznalost pravdy 

Adam sám nerozpoznával dobré a zlé, jeho síly nedostačovaly k samostatnému posouzení 

věcí. Byl však obdařen rozumem neboli schopností přijmout příkaz. Ačkoliv tedy nedokázal 

sám věci zhodnotit, neznamenalo to, že by nevěděl, čeho si správně žádat a čemu se vyhýbat. 

Byl obdařen rozumem, který mu umožňoval přijímat Boží příkazy, jichž měl uposlechnout. 

Spolu se schopností přijímat příkazy vstoupila do Adama rovněž možnost hříchu. 

"Ale od chvíle, kdy člověk nabývá schopnosti přijmout příkaz, tedy právě tím 
začíná moci hřešit. Hřeší potom předtím, než se stane moudrým, dvěma způsoby: 
buď že se nepřizpůsobí pro přijímání příkazu, anebo že ho po přijetí nedodrží. ,<124 

To, co Adama odvrátilo od Boha, nebyla mravní slabost, nutná podřízenost hříchu. Ta, jak 

jsme právě zjistili, náleží pouze člověku padlému. Adam se odvrátil od Boha z pýchy a 

nenásledoval jeho příkazu. Ona pýcha spočívá v touze být bytostí nezávislou. Adam věděl, že 

jakmile bude spoléhat na Boha a poslouchat jeho nařízení, zachová si své dobré bytí. Zatoužil 

však být podoben Bohu, znát dobré a zlé, aby byl "sám sobě dobrem tak, jako je jím sobě 

123 De libero arbitrio III, 20, 55/ F. De Capitani, str. 438 (R. Hošek, str. 235). 

124 De libero arbitrio III, 24, 72 / F. De Capitani, str. 462 (R. Hošek, str. 248). 
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Bůh". 125 "Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako 

bohové, vědouce dobré i zlé." (Gn 3, 5) Tuto zvrácenou snahu člověka stihl adekvátní trest: 

"Kdyby však chtěla (duše) - jako kdyby kráčela sama sobě vstříc - zvráceně 

napodobovat Boha, aby mohla užívat jeho moci, stává se o tolik menší, o kolik 
touží být větší.,,126 

A tak člověka, který dříve neznal málo, neboť věděl, čeho si žádat, stihla hloupost, tedy jakási 

slepota. 127 Ztratil vědění o tom, co je správné. Nadto, jak již víme, byl zasažen obtížností 

v konání dobra. 

4.3. Obtížnost v konání dobra 

Následkem prvotního hříchu byla člověku odepřena možnost správně jednat, i kdyby snad měl 

vůli k tomuto jednání. Jak je však možné, že člověk nemůže jednat správně, přestože by 

chtěl? Období, ve kterém Augustin pracoval na druhé a třetí knize De libero arbitrio, v nichž 

se zabýval tématem trestu, je charakteristické autorovým rostoucím zájmem o novozákonní 

pavlovská témata. 128 Již v Pavlově Dopise Římanům nalezneme popis velmi zvláštního 

fenoménu, a sice že je možné chtít, a přece, bez vnějších překážek, nebýt schopen tak 

jednat. 129 

"Nebo chtění hotové mám, ale abych vykonati mohl dobré, tohoť nenalézám." 

(Ř 7, 18) 

Ve snaze o vysvětlení tohoto jevu vychází Pavel z duality "těla" a "duše" v člověku, resp. 

z odlišnosti tělesného a duševního způsobu života. Ve většině případů se k věcem jinak 

vztahuje tělo se svými potřebami a žádostmi a jinak duše. V témž smyslu hovoří Pavel o dvou 

protichůdných zákonech, totiž zákonu Božím a zákonu hříchu, z nichž první panuje v mysli, 

druhý pak vládne v těle. 

125 De libero arbitrio III, 24, 72 / F. De Capitani, str. 464 (R. Hošek, str. 248). 

126 De libero arbitrio III, 25, 76/ F. De Capitani, str. 468 (R. Hošek, str. 251). 

127 De Ubero arbitrio III, 24, 72 / F. De Capitan~ str. 462 (R. Hošek, str. 248). 

128 L. Karflková, Milost a vůle podle Augustina, str. 46. 

129 H. Arendt, The lije ofthe mind, New York: Harcourt Brace & Company, 1978, str. 87. 
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"Nebo zvláštní líbost mám v zákoně Božím podlé vnitřního člověka; ale vidím 

jiný zákon v oudech svých, odporující zákonu mysli mé a jímající mne zákonu 

hřícha, kterýžjest v oudech mých." (Ř 17, 22-23) 

Onen stav člověka, který chce jednat správně, a přesto, bez vnějších překážek, toho není 

schopen, přisuzuje Pavel roztržce mezi "myslí" a "tělem". Když se však ve Vyznáních 

zamýšlel Augustin nad bojem, který sváděl sám se sebou, než se skutečně obrátil k Bohu, 

povšiml si, že během tohoto úsilí poslouchalo tělo i těch nejmenších příkazů duše130 a nijak se 

ji nestavělo na odpor. 

Duše sama však neplnila vlastního rozkazU. 131 Nechtěla statečně a rozhodně uzavříti spolek a 

I B h ·ak' v'k I 132 srn ouvu s o em, J Sl pn azova a. 

"A přece poslušnější bylo tělo nejmenšího pokynu duše, aby dle něho uvedlo údy 

v pohyb, než duše svého vlastního rozkazu, který mohla vyplniti pouhou pevnou 
ol' ,,133 VUl. 

A přitom by tato pevná vůle stačila, aby se Augustin přiklonil k Bohu. A tak vzpomíná 

Augustin, že uskutečnil mnohé svým tělem, aniž by bylo totéž moci a chtít, ale to, po čem 

toužil nejvíce, totiž přiklonit se k Bohu, toho nevykonal. 134 

"A přece moci to učiniti nestálo více námahy než chtíti, ale ovšem chtíti rozhodně. 

Neboť zde mohutnost a vůle jest totéž a samo chtění jest již konání; a přece jsem 
toho nečinil." 135 

Namísto vůle naprosto sjednocené ("the ultimate unifying will"), která může rozhodnout o 

lidském chování,136 přebývaly v Augustinovi vůle dvě, ani jedna z nich úplná. 137 Byl vnitřně 

I ' , ° , 'kl ° I " 138 rozpo cen, zmltan "ruznyml s ony vu e . 

130 Confessiones VIII, 8/ Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha: Kalich, 1992, str. 249. 

131 Confessiones VIII, 8/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 249. 

132 Confessiones VIII, 8/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 248. 

133 Confessiones VIII, 8/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 249. 

134 Confessiones VIII, 8 / Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 248. 

135 Confessiones VIII, 8 / Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 249. 

136 H. Arendt, The life ofthe mind, str. 95. 

137 Confossiones VIII, 9: "A tak jsou v nás dvě vůle jen z té příčiny, že jedna z nich nikdy není celá, a co jedné 

schází, to zbývá druhé." (Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 250). 

138 Confessiones VIII, 10 I Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 252. 
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"Když jsem uvažoval, abych se konečně rozhodl sloužiti Pánu Bohu svému dle 
svého dávného úmyslu, já jsem to byl, jenž jsem chtěl, a opět já, jenž jsem 
nechtěl. Ano já, jenom já jsem to byl, jenž ani úplně chtěl, ani úplně nechtěl, sám 
se sebou j sem zápasil a proti sobě j sem by I rozdělen." 139 

Během svého úsilí obrátit se k Bohu chtěl i nechtěl Augustin Boha následovat. Z toho důvodu 

si to nemohl ani zvolit. Nechtěl sloužit Bohu zcela, avšak jen naprosto sjednocená vůle je tím, 

o v h d h' 'Vl vk 140 co muze roz o nout o c ovam c ove a. 

Opíraje se o vlastní zkušenost překračuje Augustin Pavlův výklad oné zkázonosné obtížnosti 

v konání dobra a klade do základu jevu, který provází člověka padlého, jinou příčinu. 

Skutečnost, že člověk nemůže použít svého svobodného rozhodování pro volbu správného 

činu, třebaže by takto jednat chtěl, nespočívá pro Augustina v roztržce mezi "tělem" a "duší", 

resp. mezi způsoby jejich vztahování se ke skutečnosti. Onu klíčovou roztržku přesouvá 

Augustin do duše samé. Je možné, že člověk chce jednat správně, avšak nekloní se k tomuto 

činu celou svou vůlí. A takto oslabená vůle jen stěží může pohnout k jednání. 

4.4. Zatíženost zvykem hřešit 

Odkud pramení tato neznalost pravdy (ignorantia veri) a nesnadnost správného jednání 

(difficultas recti), do nichž se lidé rodí z trestu za prvotní hřích? Kde máme hledat původ oné 

vůle, jež překáží člověku v konání dobra? Ve svém článku The Lije oj the Mind/Willini41 

vysvětluje Hannah Arendt následující: "Toto nolle nemá nic společného s vůlí nechtít a 

nemůže být přeloženo jako já nechci, neboť tento překlad naznačuje absenci vůle. Nolle není 

o nic méně aktivně transitivním než velle, o nic méně schopností vůle. ,d42 Onou vůlí, na jejíž 

původ se ptáme, oním nolle, je nepochybně vůle hřešit. 

139 Confessiones VIII, 10/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 25l. 

140 H. Arendt, The life ofthe mind, str. 95. 
141 Při psaní článku vycházela autorka mimo jiné z Augustinových Confessiones a spisu De libero arbitrio. 

142 "This nolle has nothing to do with the wi/l-not-to-will, and it cannot be translated as I-will-not because this 

suggests an absence of will. Nolle is no less actively transitive than velle, no less a faculty of will. " (H. Arendt, 

The lifo ofthe mind, str. 89). 
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Augustinův spis De duabus animabus řadíme do stejného období jeho tvorby, tj. období 

presbyterátu (r. 391 - 396),143 jako druhou a třetí knihu De libero arbitrio. Obě díla spojuje 

právě téma rozštěpu vůle. V De duabus animabus připisuje Augustin obtížnost, s níž se 

potýkáme ve svém úsilí o věci správné, zvyku hřešit (consuetudo peccati).144 Rovněž vůle 

hřešit by tedy měla pramenit ze špatného zvyku. 

Roli zvyku se Augustin věnuje již ve čtyřicáté otázce De diversis quaestionibus octoginta 

tribus. Zde se dozvídáme, že z různých obrazů či projekcí v mysli (visa) vyvstávají různé 

chutě (appetitus). Uskutečnění těchto chutí (successus adipiscendi) následně působí při 

vytváření zvyků (consuetudines) a tyto nakonec dávají vzniknout vůli (voluntas).145 Zvyk 

jakožto sediment předchozích volních rozhodnutí tak působí zpětně na vůli. "Vůle se v této 

analýze stává přece jen částečně podmíněnou, jakkoli se podmiňuje především sama svými 

předchozími rozhodnutími. ,<146 

Podle uvedeného schématu podnítila předchozí volní rozhodnutí ke zlu návyk na život hříšný 

v člověku. A tento nepříznivý následek předchozích špatných činů se nyní projevuje v 

oslabení dobré vůle člověka. Ptali jsme se, jaký je pramen oné vůle, která brání rozumové 

bytosti ve správném jednání. Nyní poznáváme, že je jím zvyk hřešit neboli záliba 

v podvolování se žádostem (" ex diuersa consuetudine diuersa est uoluntas. "j. 147 Ve 

Vyznáních si Augustin klade otázku, co je to duše za ne stvůru, že sama sobě přikazuje (chtít 

statečně a rozhodně obrátit se k Bohu), a přeci nekoná, co sobě porouČí. 148 Nakonec si však 

Augustin odpovídá: 

143 L. Karfiková, Milost a vůle podle Augustina, str. 46. 

144 De duabus animabus XIII, 19: ,.Ideo contingit ut cum ad meliora conantibus nobis, consuetudo facta cum 

came et peccata nostra quodam modo militare contra nos, et difficultatem nobis facere coeperint, nonnu/li stulti 

a/iud genus animarum quod non sit ex Deo superstitíone obtusissima suspicentur. " (Saint Augustin, Six traités 

anti-manichéenes : De duabus animabus - Contra Fortunatum - Contra Adimantum - Contra epistulam 

Fundamenti - Contra Secundinum - Contra FeUcem manichaeum, Paris: Desclée de Brouwer, 1961, str. 106). 

145 De diversis quaestionibus LXXXlll, 40: ,,Ex diuersis uisis diuersus appetitus animarum, ex diuerso appetitu 

diuersus adipiscendi successus, ex diuerso successu diuersa consuetudo, ex diuersa consuetudine diuersa est 

uoluntas. " (Aurelius Augustinus, De diversis quaestionibus octoginta tribus; De octo Dulcitii quaestionibus, 

Turnholti: Brepols ponti:ficius, 1975, str. 62). 

146 L. Karftková, Milost a vůle podle Augustina, str. 40. 

147 "Our habits are like a weight around our necks, and they reflect, or rather theyare identical with, our likes 

and dislikes." (John M. Rist,Augustine onfree will and predestination, str. 423). 

148 Confessiones VIII, 9/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 249. 
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"Není to tedy nestvůra, z části chtíti a z části nechtíti, ale jest to nemoc ducha, 
jenž povznášen rukou pravdy, pozdvihuje se jen na půl a klesá zpět pod tíhou 
zvyku. ,,149 

Jsme často svědky, že se z návyku na život hříšný nedokáže člověk zachovat správně, 

přestože by chtěl. Tak se rovněž setkáváme s tím, že dotyčný zcela ztrácí vědomí o špatné 

povaze svých činů. Není tedy nic divného na tom, že by vlivem špatného zvyku nebyl člověk 

s to jednat správně. Na povahu zvyku jako jakéhosi závaží, které táhne jednajícího k dobrému 

či zlému, poukazuje již Aristoteles ve druhé knize Etiky Nikomachovi. Je nezbytné, 

zdůrazňuje Aristoteles, abychom již od mládí dávali svým činnostem určitou povahu, neboť 

"spravedlivým jednáním stáváme se spravedlivými, uměřeným pak uměřenými a statečným 

statečnými".150 Zvykáme-li si však na konání zbabělé nebo se opakovaně dopouštíme 

nesprávných činů, pak v nás vznikají stavy opačné. Známkou každého stavu je libost či 

nelibost doprovázející jednání. 

Dalo by se samozřejmě předpokládat, že si vlivem obtížnosti v překonávání vášní jakožto 

trestu za prvotní hřích navyká na hřích každá lidská bytost zvlášť. Zvyk hřešit by se tak 

vytvářel znovu a znovu, v rámci každého jednotlivého lidského života. My jsme nicméně 

poznali, že se podle Augustina do obtížnosti v konání dobra a neznalosti jakožto důsledků 

tělesného zvyku (carnalis consuetudo) rodíme. Bylo by tudíž správnější považovat 

Augustinův zvyk za děděný následek vůle. 

149 Confessiones VIII, 9/ AureHus Augustinus, Vyznání, str. 250. 

150 Etika Nikomachova II, 1/ Aristoteles, Etika Nikomachova, Praha: Rezek, 1996, str. 50. 
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5. MOŽNOST OSVOBOZENÍ ČLOVĚKA 

5.1. Míra poškození lidské přirozenosti 

Poznali jsme, že je lidská schopnost svobodného rozhodování zatížena zvykem hřešit. 

Obraťme nyní pozornost k otázce, na niž jsme upozornili již v oddíle Příčina současné lidské 

nesvobody. Ptali jsme se, zda byla vlivem Adamova hříchu lidská přirozenost poškozena 

nenávratně, a člověk tak ztratil schopnost následovat Boží přikázání naprosto, nebo mu jakási 

naděje na opětovné nabytí svobody vzhledem k hříchu přece jen zůstává. 

Augustin se nepochybně přiklání k možnosti osvobození člověka. Ve třetí knize De libero 

arbitrio vyjadřuje svůj souhlas explicitně: 

"Má tedy své místo v tomto řádu i ono hříšné stvoření po ztrátě blaženosti pro své 

hříchy poté, co pro své hříchy ztratilo blaženost, aniž by pozbylo možnosti získat 
ji znovu.,,151 

Augustinův souhlas s možností osvobození člověka se neprojevuje pouze v několika pasážích 

jeho spisů. Převážná část jeho díla je zasvěcena přímo zkoumání, jak se v člověku poškozená 

přirozenost obnovuje. V centru Augustinovy pozornosti však není ani tak vynoření se ze 

slepoty nevědomosti jako spíše způsob, kterým se v člověku rodí rozhodná vůle následovat 

moudrost. K problému znovuzískání této dobré vůle zaujímá Augustin během svého života 

několik postojů. K sepsání této práce mě přivedla pochybnost, zda se může člověk vlastním 

úsilím vymanit z dlouhé řady svých špatných činů a obrátit k životu řádnému, tj. dojít 

nápravy. Klíčová otázka by proto mohla znít, zda v sobě dokáže člověk sám najít onu určující 

vůli ke správnému jednání, zda je schopen vymanit se z obtížnosti v konání dobra a osvobodit 

se od zvyku hřešit vlastními silami. 

5.2. K otázce znovunabývání dobré vůle 

Již jsme se seznámili s Augustinovými Vyznáními a popIsem vnitřního boje, jejž v nich 

podává. 

ISI De Ubera arbitria III, 5, 15/ F. De Capitani, str. 388 (R. Hošek, str. 207). 
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"Tam mne hnalo mé rozbouřené nitro, kde nikdo nerušil lítého boje, který jsem 

začal sám se sebou, až by nastalo rozhodnutí, které znal jsi Ty, já však ne; neboť 
tento zuřivý zápas mně přinášel spásu a tato smrt mně dávala život. ,,152 

Augustin vzpomíná, jak vnitřně rozpolcen zápasil sám se sebou, chtěje i nechtěje "sloužiti 

Pánu Bohu svému".153 A ačkoli už mnohokrát téměř vykročil směrem k moudrosti, nakonec 

tak neučinil: ,,Dosud jsem kolísal," popisuje Augustin, "mezi životem a smrtí a více ve mně 

zmohla navyklá neřest, než nenavyklá ctnost.,,154 A tak líčí Augustin dále, jak na něj pouze 

z dálky s podivným úsměvem hleděla zdrženlivost, onen toužený stav, který se staví na odpor 

vášním, a jak mu předkládala krásné příklady lidí, v nichž přebývala. Tímto výrazem, 

vzpomíná Augustin, jako by chtěla říci: 

"Ty nedovedeš toho, co dovedli tito a tyto? Či tito a tyto mohou sami ze sebe a ne 
z Pána Boha svého? Pán Bůh jejich mne jim dal. Proč se osměluješ spoléhati sám 
na sebe, když na tebe není spolehnutí?" 155 

Augustin tedy poznal během svého marného usilování chtít statečně a rozhodně uzavříti 

spolek a smlouvu s Bohem,156 že se nedokáže sám vlastními silami oprostit od vůle hřešit a že 

se musí obrátit na Boha, má-li se kdy skutečně věnovat hledání moudrosti. Teprve On mu 

může pomoci překonat působení zvyku, aby se celou svou vůlí přiklonil k životu ctnostnému. 

Na základě vlastní zkušenosti popírá Augustin ve Vyznáních, že by byl člověk sám ze sebe 

schopen nechat se určit k jednání dobrou vůlí. Bylo třeba Božího milosrdenství, aby skutečně 

nechtěl toho, co kdysi chtíval, a naopak, chtěl to, co Bůh chtěl. 157 

Svědectví o potřebě Boží milosti člověku, který ve snaze o život ctnostný uvízl v obtížnosti, 

předkládá rovněž ve druhé, převážně však ve třetí knize spisu De Ubero arbitrio. Teprve 

působením Boží milosti je člověk schopen uskutečnit své dobré chtění. 

152 Confessiones VlIl, 8/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 247. 

153 Confessiones Vln, 10/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 251. 

154 Confessiones VIII, II / Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 255. 

155 Confessiones VlIl, II / Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 256. 

156 Confessiones VlIl, 8/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 248. 

157 Confessiones IX, 1/ Aurelius Augustinus, Vyznání, str. 261. 
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"Vždyť žádnému člověku není upřeno vědomí, jak prospěšné je hledat to, co se 

k vlastní škodě nezná, a že je třeba pokorně vyznat svou slabost, aby tomu, kdo 

hledá a vyznává, přispěchal na pomoc Ten, který přicházeje na pomoc nebloudí a 
není podroben obtížím." 158 

Shledal tedy Bůh spravedlivé, píše Augustin v De Libero arbitrio, poskytnout podporu tomu, 

kdo chtěl překonat trest, do něhož se narodil. 159 Tato pomoc Boží spočívá v sestoupení Slova, 

skrze které bylo vše stvořeno, na naši úroveň: "A Slovo to tělo učiněno jest a přebývalo mezi 

námi." (J 1, 14) Sama pravda jako člověk sestoupila na Zem, aby nás nejen zbavila 

nevědomosti, ale aby nás především vyvedla z oné smrtící obtížnosti v konání dobra, jíž 

trpíme. 

"Tím se stalo, že člověka postihl spíše trest nápravný než smrtící, takže se tomu, 

komu se předtím k napodobení pýchy propůjčil ďábel, k napodobení pokory 

propůjčil Pán, skrze kterého se nám slibuje věčný život: abychom prolitou za nás 

krví Krista po útrapách a nevýslovných strastech přilnuli k našemu Osvoboditeli 

takovou láskou (tanta caritate) a byli k němu jati tak velkým jeho jasem, že by 

nás žádné spatřené věci, které se nacházejí dole, nemohly odvrátit od zření toho, 
co je ve výši;" 160 

Jakkoli by o to člověk usiloval, není s to naprosto a beze všeho chtít následovat moudrost, 

neobrátí-li se k němu současně tvář Boží milosti. Až tváří v tvář Kristu, jeho životu a utrpení 

může člověk vzplanout takovou láskou (tanta caritate) a náklonností k tomuto Vykupiteli, že 

se celou svou vůlí přikloní k následování Božího příkazu, hluchý k vábení dřívějších radostí. 

Milost vnuká člověku lásku k Bohu (caritas), skrze kterou je teprve schopen naplnit 

Y d k ák 161 poza av y z ona. 

158 De libero arbitrio III, 19, 53/ F. De Capitani, str. 438 (R. Hošek, str. 234). 

159 De libero arbitrio III, 20,55/ F. De Capitani, str. 438 (R. Hošek, str. 235,236). 

160 De libero arbitrio III, 5, 15/ F. De Capitani, str. 468 (R. Hošek, str. 251). 

161 V De diversis quaestionibus octoginta tribus rozčleňuje Augustin boj člověka s hříchem do čtyř stádií: "před 

zákonem" (ante legem), "pod zákonem" (sub lege), "pod milostí" (sub gratia) a "v pokoji" (in pace). "Před 

zákonem" neznáme hřích a následujeme své žádosti, "pod zákonem" se sice hříchu bráníme, ale následkem 

zvyku v něm pokračujeme, "pod milostí" hřešíme, rovněž však nad hříchem vítězíme a svou dobrou vůli 

uskutečňujeme, "v pokoji" pak ustává naprosto všechen boj a člověk spočívá v dokonalém, nepomíjejícím míru. 

Zatímco se "pod zákonem" snaží člověk naplnit zákon ze strachu, "pod milostí" jej k tomuto úsilí přivádi 

darovaná láska (caritas). Až tato caritas uschopňuje člověka ke správnému jednání: " ... praecepta legis per 
caritatem impleta sunt, quae per timorem non poterant. " (De diversis quaestionibus LXXXIII, 66 / Aurelius 

Augustinus, De diversis quaestionibus octoginta tribus; De octo Dulcitii quaestionibus, str. 150 - 163). 

Přítomnost strachu v člověku tedy nepostačuje, aby dokázal překonat působení špatného zvyku. Teprve lásku 
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Jistě se najdou interpreti Augustinova učení, kteří ztotožňují lásku k Bohu (caritas) s dobrou 

vůlí (bona voluntas), 162 sama se však takovému ztotožnění bráním. Podle třetí knihy De 

libero arbitrio v sobě člověk chová vůli k dobru ještě před obdržením milosti, ačkoli 

oslabenou: "Nebo chtění hotové mám, ale abych vykonati mohl dobré, tohoť nenalézám." (Ř 

7, 18) Darovaná caritas následně umožňuje dobré vůli, aby se realizovala. V Odpovědi 

Simplicianovi, jak uvidíme v zápětí, se několikrát vyjadřuje Augustin v tom smyslu, že naše 

dobrá vůle vyjde nadarmo, nesmiluje-li se Bůh. Odlišuji tedy od sebe vůli ke správnému a 

.caritas, již chápu jako podnět dostatečný k tomu, aby se dobrá vůle uskutečnila. 

Třetí knihou De libera arbitrio i Odpovědí Simplicianovi a Vyznáními prochází toto téma 

potřeby Boží milosti každému, kdo by měl uskutečnit svou dobrou vůli. Augustin tedy 

odmítá, že by byl člověk vlastními silami s to překonat vliv špatného zvyku. Ve třetí knize De 

libera arbitrio však ponechává člověku alespoň zásluhu na jeho správném konání. Závisí na 

úsilí člověka, dostane-li se mu Boží milosti, neboť pouze tomu Bůh pomáhá, kdo alespoň 

chce jednat správně. Třebaže člověk není s to jednat správně, je nicméně schopen dobro chtít. 

Není pak hříchem člověka, že je přirozeně neznalý a přirozeně bezmocný,163 ale že v poklidu 

setrvává v této neznalosti pravdy a nesnadnosti dobra, neboť mu není odepřena možnost 

usilovat o život ctnostný: "Nepočítá se ti za vinu to, co proti své vůli neznáš, nýbrž že 

zanedbáváš hledání toho, co neznáš; ani to, že se nesnažíš obvázat zraněné, nýbrž že 

opovrhuješ tím, kdo je chce uzdravit: toto jsou tvé hříchy."164 Jakkoli není v moci člověka 

stav, do něhož se rodí, nese plnou odpovědnost za podobu svého dalšího žití. 

V Odpovědi Simplicianovi a s největší pravděpodobností rovněž ve Vyznáních však Augustin 

odpírá člověku i tento podíl na správném jednání. Boží pomoc se nesoustřeďuje pouze na 

posílení dobré vůle, resp. na vyvedení vůle z její podvojnosti. Je nezbytná především, má-li 

padlý člověk vůbec chtít zvrátit svůj dosavadní způsob života a náležitě jednat. Sama dobrá 

vůle je darem Božím. Augustin se mimo jiné odvolává na tato slova apoštolova: "Bůh zajisté 

uznává Augustin za dostatečný podnět ke správnému jednání. Zdá se, že touhu po věcech dočasných může zbavit 

vlády pouze jiná touha, opačná. 

162 "And his love is a weight (pondus) which drives him to good and evil, or rather is his good and evi/ will. " 

(John M. Rist,Augustine on free will and predestination, str. 423). 

163 De libero arbitrio III, 22, 64/ F. De Capitani, str. 452 (R. Hošek, str. 242). 

164 De libera arbitrio III, 19,53/ F. De Capitani, str. 436,438 (R. Hošek, str. 234). 
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jest, kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění podlé dobře libé vůle své." (Flp 2, 13)165 

"ABYCHOM chtěli, to podle jeho (Boží) vůle záleží jak na něm, tak na nás; na něm, že nás 

povolává, na nás, že ho následujeme. ,,166 Bylo by však mylné z předchozího tvrzení 

vyvozovat, že podle Augustina záleží čistě na vůli povolaného, přitaká-li povolání. 167 Z Boží 

milosti není člověku předložena pouze možnost chtít si zvolit správné, jíž může zrovna tak 

využít jako ji odmítnout. Následkem této představy by byla účinnost Božího slitování závislá 

na vůli padlého člověka. Bůh se však nesmilovává nadarmo. 168 

Nad kým se Bůh smilovává, ten s nutností následuje jeho povolání. Bůh připravuje okolnosti 

životů oněch několika vyvolených takovým způsobem, aby skutečně chtěli následovat 

moudrost: "Nad kým se smilovává, toho povolá tak, jak ví, že mu to odpovídá, aby 

povolávajícího neodmítl.,,169 Z Boží milosti tedy nebylo člověku pouze umožněno chtít si 

zvolit, co je správné. Následkem této milosti si nutně bude chtít zvolit to, co má správně 

konat. 

5.2.1. Neustálá potřeba Boží milosti 

Třebaže člověk obdržel Boží milost a vykonal již mnohé správné skutky, nelze myslit, že je 

jeho přirozenost obnovena a on konečně získal skutečnou svobodu. Hlavním sdělením Bible 

je podle Augustina ta skutečnost, že je Boží pomoc nutná vždy. Snad tedy člověk koná 

správné skutky, neboť se mu dostalo milosti, je mu však zapotřebí rovněž milosti vytrvalosti 

165 Odpověď Simplicianovi I, 2, 12: "Zde (apoštol) dostatečně ukazuje, že i sama dobrá vůle v nás vzniká 

působením BOŽÍm." (Svatý Augustin, O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi, S. 
Sousedík, Praha: Krystal, 2000, str. 93) 
166 Odpověď Simplicianovi I, 2, 10 / S. Sousedík, str. 92,93. 

167 Této fázi spasení člověka se podrobně věnuje 1. M. Rist ve svém článku Augustine on free will and 

predestination. Je zřejmé, že Augustin postupně dospěl k přesvědčení, že člověk není schopen bez Boží pomoci 
ani konat ani chtít dobro. Než se však Rist rozhodne nazvat padlého člověka loutkou, zcela podřízenou Božím 

aktům, zkoumá, zda v něm nespočívá jakýsi pozůstatek původní lidské svobody volby. Jedinou skutečností, v níž 
by mohl být tento pozůstatek uchován, by byla možnost odmítnutí, a tudíž i přijetí Boží mílostí. 
168 Odpověď Simplicianovi I, 2, 13 / S. Sousedík, str. 95. 

169 Odpověď Simplicianovi I, 2, 13/ S. Sousedík, str. 95. 
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("the grace of perseverance "),170 aby ve správném životě pokračoval. Bez Boží pomoci opět 

poklesne jeho svoboda rozhodování do pouhé svobody k hříchu. J. M. Rist přirovnává vztah 

mezi milostí a duší u Augustina ke vztahu mezi silou a pohybujícím se tělesem u Aristotela: 

"Pokud není předmět udržován v pohybu neustálým tlakem pohybujícího, zastaví 
se. Podobně také hříšník, není-li veden ke spořádanému životu neustálým 
působením milosti, upadne zpět do svých špatných zvyků.« 171 

Zlo a zkažená přirozenost neustále naléhají, aby se mohly v člověku plně prosadit.172 Dokonce 

i ti vyvolení, kteří požívají "the grace of perseverance", mají v určitých jednáních sklony k 

selhání. Zkažená přirozenost na ně stále tlačí, a tak mají v mnohých situacích tendenci 

odvrátit se od Boha, těžko se zříkajíce věcí, na něž stihli přivyknout. V De diversis 

quaestionibus octoginta tribus popisuje Augustin člověka ve stavu "pod milostí" jako 

hřešícího i vítězícího. 173 

Veškerý nepříznivý nátlak v člověku ustává až po smrti, ve čtvrtém a zároveň posledním 

stupni souboje člověka s hříchem: "Ve čtvrtém (v situaci "v pokoji") nehřešíme, ale 

spočíváme v naprostém a věčném míru.,,174 A tak skutečně platí, co jsme již v předchozím 

textu zmínili, a pouze po smrti může být lidská přirozenost obnovena. Ona svoboda, které 

může dosáhnout člověk padlý, se však liší od původní svobody Adamovy. Není pouze 

možností žít život dobrý, nýbrž nutností jednat správně bez možnosti vybrat si ZIO.175 

170 "And because a man is able to perform some acts well-because his will has been prepared-it does not follow 

that he will continue to act weU; he mcry have received grace, but not the grace ofperseverance. " (John M. Rist, 

Augustine on free will and predestination, str. 426). 

171 "Unless the object is kept in motion by the continued pressure of the mover, it will come to a hall. Similarly 

unless the sinner is kept on the straight and narrrow path by the continual pressure of grace, he will fall back 

into his evil habits. " (John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 426). 

172 John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 426. 

173 De diversis quaestionibus LXXXIII, 66: ,,In tertia pugnamus et uincimus." (Aurelius Augustinus, De diversis 

quaestionibus octoginta tribus; De octo Dulcitii quaestionibus, str. 163). "Před :zákonem" se člověk nechává 

hříchem ještě volně unášet. "Pod zákonem" proti němu bojuje, avšak hřích jej dosud poráží. 

174 De diversis quaestionibus LXXXIII, 66: "ln quarta non pugnamus, sed perfecta et aeterna pace 

requiescimus." (Aurelius Augustinus, De diversis quaestionibus octoginta tribus; De octo Dulcitii 

quaestionibus, str. 163). 

175 "Now before he fell Adam was able not to sin (posse non peccare); in the case ofthose who are the elect, 

after they have aftained their final perseverance they will be unable to sin (non posse peccare), " (John M. Rist, 

Augustine onfree will and predestination, str. 434). 
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5.3. Pozice z první knihy De Ubero arbitrio 

Ve druhé a třetí knize De libero arbitrio, v Odpovědi Simplicianovi i ve Vyznáních upírá 

Augustin člověku sílu vykonat dobro. Až Boží milost uschopňuje lidské bytosti ke správnému 

jednání. 176 Přesto ještě v první knize De Ubero arbitrio zastává Augustin stanovisko zcela 

protichůdné. Na rozpor mezi první knihou De libero arbitrio na straně jedné a obsahem třetí 

knihy téhož spisu na straně druhé upozorňuje rovněž Rist ve svém článku Augustine on free 

will and predestination: 

"I když neměl Augustin v této záležitosti jasno, když psal De Ubero arbitrio - a 

v Retractations to dokonce popírá - je ve svých pozdějších pracích rozhodně 

důsledný v zastávání toho, že veškeré dobré činy, které vykonáváme, tedy veškeré 

činy, které pocházejí z vůle, jež byla osvobozena od hříchu, vyžadují pomoc 
(adiutorium) Boží." 177 

V první knize De Ubero arbitrio se Euodius táže Augustina, "proč takovéto přeukrutné tresty 

(bolest ze ztráty milované věci, prudké střídání strachu, tužeb a úzkostí, pocity nenávistí aj.) 

musíme snášet my, kteří jistě hloupí jsme, ale nikdy jsme moudří nebyli". 178 Načež Augustin 

odpovídá, že hloupé po zásluze stíhá tato ubohost, třebas nikdy nebyli moudrými,179 neboť 

stačí pouze chtít onu vůli, jíž usilujeme o život správný a čestný,180 abychom tohoto tak 

velkého dobra nabyli a následovali Božích příkazů. 

"Kdokoliv však ji (dobrou vůli) nemá, ten jistě postrádá to, co předčí všechny 

statky nezávislé na naší moci a co by mu dala toliko vůle skrze sebe samu. ,,181 

176 Tento Augustinův názor představuje velmi vyhrocené stanovisko, které nadto nabízí značný prostor ke kritice. 

Je-li lidským bytostem v situaci po pádu potřeba výše zmíněné milosti Boží, a tudíž lásky k Bohu (caritas), již 

milost přináš~ aby skutečně jednaly správně, pak se domnívám, že je nezbytné vysvětlit také tu skutečnost, že se 

ke správnému jednání uchylují často i lidé nevěřící. Takové vysvětlení jsem však u Augustina nenalezla. 

177 "Even if Augustine was not clear on the matter when he wrote De Libero Arbitrio-and he denies this in the 

Retractations- he is certainly consistent in his Jater works in holding that all good acts which we perjorm, aU 

acts, that is, which spring from a will which has been freed jrom sin, require the "assistance" (adiutorium) oj 

God. " (John M. Rist, Augustine on free will and predestination, str. 425). 

178 De libero arbitrio I, 12,24/ F. De Capitani, str. 268 (R. Hošek, str. 141). 

179 De libero arbitrio I, 12,26/ F. De Capitani, str. 272 (R. Hošek, str. 143). 

180 De libero arbitrio I, 12,25/ F. De Capitani, str. 270 (R. Hošek, str. 142). 

181 De libero arbitrio I, 12,26/ F. De Capitani, str. 272 (R. Hošek, str. 143). 
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Augustin se nezmiňuje o žádné nesnázi či obtížnosti, která by se stavěla na odpor této dobré 

vůli v člověku. Člověk chce pevnou a rozhodnou vůli po dobru a má ji: "Odvážíš se popřít, že 

máme dobrou vůli, když si to přejeme?,,182 

Představa z první knihy De libera arbitria, že jsou lidé schopni obrátit se k životu ctnostnému 

bez přímého zásahu Boha, byla vlastní mnohým církevním otcům. Zhruba o dvě stovky let 

dříve psal Órigenés z Alexandrie v De principiis, že žít vlastní život správně je naším úkolem, 

a nikoli prací Boží. 183 I ti nejméně umírnění a ctností z lidí, doplňuje Órigenés, mohou 

dosáhnout obrovské proměny, následují-li pokynů výchovy.184 Trénováni v disciplíně a 

správnou naukou upevňováni v dobru mohou dosáhnout mírnosti a jemnosti v činech. 185 

182 De libero arbitrio I, 12, 25/ F. De Capitani, str. 270 (R. Hošek, str. 142). 

183 Peri archón III, 1,6: "That it is our own task to live a good lije, and thaf God asks this ofus not as his work 

nor as a thing which comes to us from somebody else, nor, as some think; from fate, but as our own task, the 

prophet Micah will bear witness when he says, "] hath been told thee, O man, what is good, and what doth the 

Lord require of thee but to do justice and to love mercy and to be ready to walk with thy God?" (Mich VI. 8.) 

(Origen, Onjirst princip/es, Gloucester: Smith, Peter, 1973, str. 163, 164). 

184 Peri archón III, 1, 5 /Origen, On jirst princip/es, str. 162, 163). 

185 Peri archón III, 1,4/ Origen, Onjirst princip/es, str. 162). 
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6. ZÁVĚR 

V úvodu práce jsme se tázali, zda-li se může člověk vlastními silami vymanit z dlouhé řady 

svých špatných činů a obrátit k životu řádnému. Abychom dali svému zkoumání pevný 

základ, rozhodli jsme se využít nauky sv. Augustina, který zasvětil významnou část svého díla 

právě tématům nabývání pevné vůle k dobru a možnosti nápravy člověka. Stěžejním se během 

zkoumání ukázal text třetí knihy De Ubero arbitrio, dále spisy De duabus animabus, De 

diversis quaestionibus octoginta tribus a Confessiones, v nichž Augustin podává složitější 

analýzu svobodné lidské vůle neboli schopnosti činit rozhodnutí. 

Tato analýza ukazuje podmíněnost vůle jejími předchozími rozhodnutími. Jako vyvstávají z 

obrazů v mysli člověka (visa) odpovídající chutě (appetitus), tak dochází uskutečňováním 

těchto chutí (successus adipiscendi) k budování příslušných zvyků (consuetudines), které 

zpětně ovlivňují lidské jednání. Špatné zvyky uvrhují člověka do nevědomosti o tom, co je 

správné, a do obtížnosti v konání dobra. Nejspíš by se jen těžko našel někdo, kdo by tomuto 

tvrzení odporoval. Nejsme snad častými svědky, že ti, kteří se neustále dopouštějí činů 

nespravedlivých, nespatřují ve svém jednání nic zvráceného a špatného? Nebo jsme nikdy 

nezakusili či alespoň nepřihlíželi tomu, že se při vědomí špatnosti svého jednání nedokázal 

člověk z návyku na život hříšný zachovat správně, přestože chtěl? Nevidím tedy žádný důvod 

nepřipustit, že se zlý návyk staví na odpor případné dobré vůli v člověku. A tímto zároveň 

odmítám, že by předchozí nepatřičná jednání člověka nijak nepoznamenávala a nezanechávala 

v něm žádné překážky pro uskutečnění toho, co je správné. 

Jak však odpovědět na otázku, zda se může lidská bytost vlastními silami vymanit z návyku 

na zlo a vykonávat věci řádné? V první knize De Ubero arbitrio připisuje Augustin člověku 

sílu konat dobro. Činí tak však pouze proto, že v tomto textu dosud nepracuje se zatížeností 

lidské vůle zvykem. Kde však s touto zatížeností počítá, tam rovněž odmítá, že by byl člověk 

schopen obrátit se vlastními silami k životu ctnostnému. Pouze Boží milost jej může 

osvobodit od vlivu špatného zvyku. Jako ve většině případů i nyní podává Augustin na 

filosofickou otázku theologickou odpověď. Náleží k Ristovým postřehům, že Augustin 

neodděluje striktně theologii od filosofie. Obě oblasti jsou v jeho díle úzce provázány. 
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"Nadto je potřeba ještě zdůraznit, že je u Augustina nemožné vytyčit hranici mezi 
filosofií a theologií. ,.186 

Názor, že se člověk sám nedokáže osvobodit od zvyku hřešit, nebyl nikterak běžným u 

křesťanských myslitelů Augustinovy doby ani u myslitelů dřívějších. Viděli jsme, že Órigenés 

z Alexandrie ponechává i těm nejzkaženějším z lidí sílu dojít nápravy. Nasloucháním 

správných nauk a posilováním kázně mohou uskutečnit úkol, který jim Bůh svěřil, a žít život 

dobrý. 

Órigenés tedy připouští, že se člověk může zbavit svých špatných zvyků, a sice navykáním na 

záležitosti opačné, poté, co pochopil, jaká jednání si má žádat. Toto stanovisko by však 

vyžadovalo vysvětlení, jak se v člověku objevuje klíčové rozhodnutí zvrátit svůj dosavadní 

způsob života. Jedná se o velmi temný a problematický moment v procesu nápravy lidských 

bytostí. Viděli jsme, že Agustin toto náhlé rozhodnutí ke správnému činu vysvětluje 

působením cBoží milosti.. 

Bylo by rovněž třeba vysvětlit, kde se v člověku zprvu bere síla setrvat v započaté snaze o 

vlastní nápravu. Tato vytrvalost není ničím samozřejmým. Naopak, pozorujeme-li bývalého 

trestance v jeho snaze o život správný, většina z nás očekává, že dotyčný upadne zpět do 

svého dřívějšího přístupu ke světu. Setrvává-li nadále ve správném jednání, snažíme se 

zpravidla nalézt nějaké vysvětlení pro jeho vnitřní sílu. Do určité míry ji však stále chápeme 

jako jakýsi mimořádný a vzácný dar. 

I tato jednoduchá zkušenost zajisté mohla přivést Augustina k názoru, že je člověku zapotřebí 

Boží milosti mimo jiné pro to, aby pokračoval ve správném jednání. K tomuto tvrzení 

nemusel dospět výhradně z theologického impulsu, ale rovněž na základě zkušenosti, že 

člověk často polevuje ve svých dobrých přesvědčeních a jen zřídka a vzácně u nich setrvává. 

Odvažuji se dále tvrdit, že k samotnému pochopení, čeho si má člověk žádat a co by měl 

odmítat, vede několik cest. Kromě Órigénova naslouchání správným naukám přisuzuji tentýž 

186 "Furthermore it must stili be emphasized that for Augustine it is impossible to demarcate the boundary 

between philosophy and theology." (John M. rust, Augustine on /ree will and predestination, str. 420.) 
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účinek tragickým událostem zasahujícím do života jedince, nebo naopak jakési vnitřní kráse 

jiného, mravně čistého člověka. 

Je nepochybně kladem Augustinovy filosofie, že neupadá do výš~zmíněných nejasností. Aby 

se člověk rozhodl správně jednat a u správného jednání setrval, je mu zapotřebí Boží milosti. 

Navzdory uvedeným nejasnostem se však nedomnívám, že by milost a zásah Boží byly 

jediným přijatelným vysvětlením toho, jak by člověk mohl spočinout ve správném způsobu 

života. Věřím naopak, že člověk neřestný může dosáhnout mravní nápravy vlastním úsilím. 

Jakmile dojde skutečného pochopení, čemu a proč je nutno se vyhýbat a čeho je naopak 

nezbytné si žádat, může se, dle mého názoru, cvikem a praxí postupně upevňovat v životě 

správném a oslabovat v sobě vliv předchozího způsobu bytí. 

Toto je dle mého názoru cesta, kterou je možné dosáhnout nápravy člověka. Ačkoli 

připouštím, že zůstává velmi nejasné, jak se v člověku rodí rozhodnutí změnit svá jednání a 

odkud zprvu pramení jeho síla v tomto snažení vytrvat. 
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9. RÉSUMÉ 

V úvodu jsme si položili otázku, zda jsou lidské bytosti schopny dojít vlastními silami 

nápravy. Za účelem zodpovězení této otázky jsme se rozhodli prozkoumat nauku svatého 

Augustina, který se problémem intenzivně zabýval. Nejprve jsme se snažili nalézt 

Augustinovu definici hříchu. Poté jsme hledali původ zlých činů a pokusili se stručně 

definovat Augustinovu vůli (voluntas). Pátrali jsme po důvodu schopnosti svobodné volby 

v člověku a provedli srovnání této svobody volby se svobodou samou. V závěru jsme se ptali 

po příčině a podobě současné lidské nesvobody i po možnosti osvobození člověka. Nakonec 

se nám podařilo nalézt uspokojivou odpověď na otázku z úvodu práce. Dosud vykonané činy 

ovlivňují budoucí chování člověka. Časté zvrácené jednání způsobuje neznalost dobra a 

obtížnost ve snaze o jeho uskutečnění. Přesto jsem přesvědčena, že člověk je schopen nabýt 

pravé ctnosti. Věřím totiž, že může dospět k vědění o povaze jednotlivých činů a cvičením 

posilovat svou vůli k dobru. 

ln the preface we asked the question whether human beings are able to reach atonement on 

their own. We decided to explore the doctrine of Saint Augustine who had been dealing with 

this theme intensively. Firstly we aimed to find Augustine' s definition of sin. Then we 

searched for the origin of bad deeds and attempted to define Augustine's will (voluntas) 

brietly. We looked for the reason of the facuIty of free choice in man and compared this 

freedom of choice with freedom itself. We searched for the cause and the form of the present 

human lack of freedom and tried to find out whether and how the liberation of man possible 

is. Lastly we have found a satisfactory answer to our question. Acts so far intluence man' s 

future behaviour. Frequent bad actions cause the ignorance of and the difficuIty in carrying 

out the good. In spíte of this I am convínced that man is able to achieve the genuine virtue 

because I believe he can comprehend the nature of single acts and strengthen his will to the 

good by practice. 
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