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1. Augustinus Aurelius 

Augustinus Aurelius patřil do světa pozdní antiky stejně jako do doby 

nastupujícího křesťanství. Z pojetí antického si přináší chápání filosofie 

jakožto všezahrnující aktivity, která se týká všeho, co má nějaký význam pro 

uskutečnění konečného cíle lidského života. Jakmile přijal Augustin 

křesťanské učení jako cestu ke spáse, stává se mu právě toto náboženství 

pravou filosofií, neboť ta se také snaží o dosažení šťastného života. Jak to 

později Augustin vyjádří ve svých Vyznáních, „srdce člověka je nepokojné, 

dokud nenajde pokoj v Bohu". Neusiluje tudíž o autonomii filosofie, ale snaží 

se o vybudování jednotné křesťanské moudrosti. Přesvědčení, že 

křesťanství je totožné s pravou filosofií, se pak stává jádrem Augustinova 

myšlení. 

Stvořen k obrazu Božímu, je lidský duch nasměrován k Bohu. Toto 

nasměrování se aktualizuje v modlitbě, v promluvě s Bohem, jakou jsou 

Augustinova Confessiones. Od samého počátku tohoto vrcholného 

autobiografického díla se ztotožňuje s biblickým člověkem, rozmlouvá se 

svým Pánem „u jezera Genezaretského"1. Podobně meditativní je i spis De 

Trinitate, v němž rozvinul Augustin nauku o trojici. 

Písmo, jakožto závazný a spolehlivý pramen, zaznamenává činy, 

jimiž Bůh zjevil cíl, který v dějinách sleduje. Krom dějin spásy obsažených 

v Písmu nemají lidé žádné další zjevení Božích záměrů, nic, co by svědčilo 

o tom, jaký význam mají historické události pro Boží cíle. S 

nejpronikavějším zamyšlením nad působením Boha v lidských dějinách se 

setkáváme ve spise De civitate Dei. Zde podává Augustin nejen dějiny 

spásy, jejichž rámec nám umožňuje vykládat dějiny jako božské 

uspořádání, ale podává i výklad dějin římské říše a dějin soudobých, kde 

formuluje úvahy o lidské společnosti a organizovaném státu. Rozvrhuje 

zcela jiný vztah náboženství a státu a zcela jinou představu o církvi a jejím 

poslání, než jaký razili jeho křesťanští předchůdci. 

1 - Machovec (1967, s.99) 
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Augustinův život 

Augustin se narodil 13.listopadu 354 v numidském Thagaste, dnes 

Souk Ahrasu v Alžírsku, které bylo součástí římské říše. Narozen byl sice 

z křesťanské matky Moniky, ale nebyl pokřtěn, což bylo v tehdejší africké 

církvi obvyklé, jelikož hříchy spáchané po křtu jsou větší, než ty spáchané 

před křtem, a „praktičtí Afričané předvídali správně, že budou hřešiti zase i 

po křtu, ale chtěli hřešiti co nejladněji, chtěli, aby je pokání mnoho nestálo. '2 

Jeho otec - Aurelius Patricius - byl pohanem, resp. nekatolíkem. A zde se 

opět setkáváme stou zmiňovanou africkou praktičností - pohanství 

nepraktikoval nijak horlivě a spíše z pragmatismu, aby si neznepřátelil coby 

decurion vlivné osobnosti v kraji, rovněž pohany. 

Poté, co ukončil Augustin jakési základní vzdělání v Thagaste3, byl 

rodiči poslán na studia rétoriky, která tehdy byla skutečnou bránou do světa, 

jak bylo patrné na osudu jiného tehdejšího thagastkého rodáka, rétora 

Victorina. Tak Augustin putoval v roce 365 do Madaury. A jelikož se ukázal 

dobrým žákem, byl poslán na dokončení studií do Kartága.4 Brzy se stal 

nejlepším (maior) řečníkem a vůdcem svých soudruhů. Již pověstné je 

Augustinovo zaujetí Ciceronovým dialogem Hortensius5, který v něm 

probudil snad touhu po poznání moudrosti, snad jakýsi vhled. Tento svůj 

zážitek popisuje ve Vyznáních jako „obrácení", jako „výzvu k filosofii"6. 

- Bertrand (1929, s.33) 
4 - Naučil se základům čtení, psaní, počítání u učitele začátečníka - \zm.primus magister. 

- Augustinovy životní osudy jsou velice spletité a neméně zajímavé, ale bohužel není zde 
prostor k tomu, se jimi podrobněji zabývat, proto se omezme jen na události, které mají 
nějaký „bezprostřednější" význam k tématu. 

- Ten byl tehdejším studentům určen osnovami. Dnes je již ztracen, zachovalo se nám 
pouze několik vět a to právě díky Augustinovi. Toto dílo bylo pravděpodobně jakousi 
chvalořečí na moudrost. Cicero v něm ukazuje, že štěstí nemůže záležet v nepravých 
dobrech, jakými jsou bohatství, rozkoše, sláva, ale že je třeba hledat je v asketickém a 
kontemplativním životě, jímž je filosofie. 

- Markus (2002, s.385). Jak později vzpomíná sám Augustin: „Ta kniha změnila mou 
náklonnost, k Tobě, Pane, obrátila mé modlitby, mým přáním a touhám dala zcela jiný 
směr. Všechna marná naděje se mně rázem znechutila a s neuvěřitelným zápalem srdce 
jsem vzplanul po nesmrtelné moudrosti, takže jsem počal vstávati, abych se vrátil k Tobě. " 
Ulle vero liber mutavit affectum meum et ad te ipsum, Domine, mutavit preces meas et 
vota ac desideria mea fecit alia. Viluit mihi repente omnis vana spes et immortalitatem 
sapientiae concupiscebam aestu cordis incredibili et surgere coeperam, ut ad te redirem. ") 
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V této době se také setkává podrobněji s Písmem. Jak trefně 

poznamenává Bertrand: „...přijití kbibli po Ciceronovi, to byl návrat do 

škamny... přímý sloh, který hledí k věci a ne k tomu, jak ji povědět, nemohl 

než odpuzovat žáka řečníků kartaginských"; nepochopil z Písma nic, 

protože „našel ... knihu neproniknutelnou pyšným, ale která se zcela 

neotvírá ani chudým duchem, knihu, jejíž vchod je nízký, ale která roste, 

čím dále do ní vcházíte, a její vrch se ztrácí v tajemství. Nu a já jsem nebyl 

ten, který by sklonil hlavu, aby do ní vešel i"7 

V Kartágu této doby se nacházela rozličná směs náboženství a 

kultur, a to ve své nejživější podobě, zejména donatisté a manichejští. A 

právě k těm druhým se Augustin „v beznaději vrhá". Manicheismus v té 

době jako jediný mohl skutečně konkurovat katolickému křesťanství a to 

proto, že byl také soustavou nábožensko - spasitelskou a živě reagoval na 

krizové jevy současné doby. Jednalo se o učení perského proroka Máního 

(216 - 276), který přenáší do křesťanských podmínek prastarou íránskou 

tradici dualismu světla a temnoty8 a také eschatologický mýtus9 a z Indie si 

„vypůjčuje" teorii o stěhování duší. Podstatu manichejské nauky lze shrnout 

do dvou formulí - dva principy a tři okamžiky. Ten, který chtěl „vstoupit do 

náboženství", musel vědět, že existují dva principy naprosto odlišné povahy, 

světlo a tma, a tři okamžiky: okamžik předchozí, kdy svět ještě nedošel bytí 

a kdy světlo bylo odděleno od temnot, okamžik střední, poté, co temnoty 

napadly kraj světla, a okamžik příští, kdy oba principy budou znovu 

odděleny.10 Manicheismus nenabízel pouze morálku a soteriologickou 

metodu, ale především také absolutní, celistvé vědění. „Uchazeč totiž 

získával spásu, protože znal původ vesmíru, příčinu stvoření člověka, 

metody, kterých užívá Vládce temnot, a opačné metody, které vytvořil Otec 

světla. 'Vědecké vysvětlení' některých vesmírných jevů ... současníky 

ohromovalo." 11 Ke spáse postačuje osvícení, získané gnosí, neboť 

podněcuje k určitému chování, jež odděluje věřícího od světa. 

g -Ber t rand (1929, s.94) 
- Dvojbožství - odvěký zápas dobrého boha se zlým, produktem jejichž konfliktu jsou 

lidské dějiny i svět vůbec. 
- Máního „Třetí čas", neboli eschatologické finále, bude konečným oddělením obou 

substanci - částečky světla budou zvednuty k nebi a hmota uvězněna. 
° - Eliade (1997, §232, s.342) 

" - T a m t é ž , s. 343 



To vše domyšleno vedlo ktomu, že ,jsem-li bytostí dvojjedinou ... 

můj každodenní život je pak nutně obětí výkyvů ve prospěch toho či onoho 

principu"12, což je vlastně pohodlné a neklade to žádné nároky na vnitřní 

přerod ani mravní odpovědnost. Tento systém sice umožňuje racionalizovat 

krizovost a podvojnost - zejména tu, která byla Augustinovou životní 

zkušeností mládí13 - ale neodstraňuje ji. I po praktické stránce muselo toto 

náboženství vyvolávat jisté pochybnosti14. 

Augustin se oddával svému rétorskému umění15, uchvacoval jím své 

přátele, diskutoval a měl obdiv posluchačů, „kdekoho" obracel na svou víru, 

vydržován přitom svým dávným známým - thagastským rodákem, který jej 

vydržoval i v Kartágu - Romaniem, jehož synům byl receptorem. Z toho 

všeho byla jeho matka Monika, pravověrná a horlivá křesťanka, 

samozřejmě nešťastná. Pozdější biskup hipponský se stává filius istarum 

lacrymarum (synem tolika slz), za což bude jednou Monika svatořečena. 

3 - Machovec (1967, s.56) 
- „...poskytlo mu mytologický obraz ostrých rozporů v jeho vlastním nitru", Markus (2002, 

s.385) 
- jak bystře poznamenává Bertrand: „Mnozí se divili, jak tento duch přímý a positivní mohl 

se zahloubati do učení tak křivolakého, tak nejasného, poskvrněného tak pitomými bajkami. 
Ale zapomíná se snad, že v manicheismu bylo ze všeho trošku. Předáci sekty nezjevovali 
najednou svým katechumenům celé nauky; k úplnému zasvěcení bylo několik stupňů. 
Nuže, Augustin zůstal vždy jen auditorem, posluchačem v církvi manichejských. Co k nim 
lákalo duchy elity, bylo, že se napřed vydávali za racionalisty. Mást i dohromady obor víry s 
oborem vědy a filosofie, k tomu směřují již bludaři a volní myslitelé všech věků. 

Manicheové také trvali v tomto bludu. Všude chodili, vykřikujíce: „Pravdu! Pravdu!" 
O tu právě šlo Augustinovi; jiného nehledal. Běhal na kázání těchto šarlatánů, netrpěliv jsa 
poznati konečně tuto pravdu, tak hlučně hlásanou. Kdo jim chtěl věřiti, tedy ta pravda byla 
obsažena ve spoustě tlustých knih, napsaných jejich prorokem z vnuknutí Ducha svatého. 
Byla toho celá knihovna. Aby oslnili dav, ukazovali z nich některé, které prý jsou velmi 
důležité, monumentální, jako desky Zákona, bohatě vázané v pergamenu,zdobené 
skvělými obrázky. Jak pochybovati, že celé zjevení je obsaženo v tak krásných knihách ? 
Každý byl hned pln úcty k náboženství, které mohlo na svědectví ukázati takovou kupu 
knih. 

Jenže knězi jich neotvírali. Aby oklamali netrpělivost svých posluchačů, bavili je 
zatím tím, že kritisovali knihy a dogmata katolíků. Tato předběžná kritika byla prvním 
stupněm jejich nauky. Objevovali v bibli spousty nesrovnalosti, nerozumností, pozdějších 
vložek: podle nich část Písem byla zfalšována Židy. Ale zvlášť rádi ukazovali na 
nesrovnalosti v evangeliích. Podkopávali je sylogismy. Pochopíme, že tato logikářská hra 
zvláště sváděla mladého Augustina. Ve své mimořádné dialektické bystrosti tu brzy velmi 
vynikl, vynikl i nad své mistry. Ujímal se slova ve shromážděních, šermoval proti některému 
textu, porážel jej na hlavu, přiváděl k mlčeni své protivníky. Tleskali mu, zahrnovali jej 
chválami. Náboženství, které mu přinášelo tolik úspěchů, muselo býti pravé." Bertrand 
(1929, s .95-96) 

15 - Neumann (1999) zde připomíná jeden důležitý fakt, a sice, že povolání učitele rétoriky 
přinášelo jisté výhody v tom, že bylo spojeno s cennými privilegii a Augustin mohl opustit 
stav, v kterém byl zrozen, a vést svobodnější život. 

8 



Mladý proselyta se vrací zpět do Kartága, kde dále čte a vzdělává se, 

vznikají zde také jeho první polemické spisy a traktáty. 

Zkoumavý duch se ale již pomalu přestává spokojovat 

s manicheismem, jehož předáci, aby jej uklidnili, obracejí jeho pozornost ke 

konversi Písma a předkládají mu různá esoterická dogmata. Ovšem sám se 

seznamuje s některými astronomickými spisy a zjišťuje, že kosmologie 

maicheů a jejich přírodní vědy odporují skutečným poznatkům. Nadto do 

Kartága přibyl manichejský biskup Faustus - jenž měl být mužem dokonalé 

vědy - který se ukázal být naprostým ignorantem nemajícím nejmenších 

potuch o vědě. Augustin Kartágo opouští - jednak rozčarován 

manicheismem a jednak v nebezpečí, poté co císař Theodosius vydal proti 

manicheům edikt. 

Uchyluje se do Říma, kde opět s pomocí svých manichejských přátel 

sežene dostatečný počet žáků na to, aby se uživil.16 Zde se setkává 

s dalším předákem své církve - biskupem Helpidiem, který se rovněž 

ukazuje jako muž hrubý, bez kultury. Poslední, kčemu mu ještě „jeho 

církev" dopomohla bylo místo rétora v Miláně, kam byl doporučen prefektu 

Symmachovi17. Tehdy již bylo Augustinovi zřejmé, že nemůže déle u 

manicheismu setrvat. V Miláně se setkává s biskupem (svatým) Ambrožem, 

jehož kázání jistě podněcovala Augustinova hloubavého ducha.18 Zavedl 

totiž do výkladu Písma metody orientálů - snažil se v nich hledat alegorický 

význam, poučný, hluboký, zabarvený novoplatonismem19. Augustin tak 

zvolna shledává bibli rozumnější a moudřejší, než se mu zdála dříve. 

Později sice odhaluje rozdíl mezi křesťanstvím a platonismem, ovšem jeho 

hlavní výtkou zůstává nadále to, že nedokážou přijmout cestu ke spáse, jak 

o tom mluví v De civitate Dei. Za jeho pobytu v Miláně pak dochází k jeho 

16 - Museli se sice po Theodosiově ediktu schovávat, ale v Římě vytvořili početnou skupinu 
která vytvořila tajnou církev, velice dobře organizovanou, se styky ve všech vrstvacn 

^-°JenTby'l odpůrcem křesťanství a nadto původem Afričan, takže Afričany protěžoval. 
18 - Ačkoli se mu od Ambrože nedostalo vlídného přijetí, spíše žádného, coz jisté muselo 
Augustina přinejmenším „trápit" při jeho postavení městského řečníka. Bertrand to vykládá 
tak, že mu Ambrož zřejmě zpočátku příliš nevěřil. Bertrand (1929, s. 150 - 151) 
Každopádně byl Ambrož silnou osobností, před níž se skláněl i císař - Theodosius pry o 
něm prohlásil: „Znám jen jednoho, který je hoden jména biskup, a tím je Ambrož. Novák 
(1988, s.88) 
19 - „Z atmosféry Plótinova a Porfyriova učení bylo snadné přejít do světa sv. Pavla a 
čtvrtého evangelia a Augustin nepociťoval žádnou radikální změnu." Markus (2002, s.386) 
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úplnému obratu a to po známé příhodě v zahradě v srpnu 386. Tehdy 

zaslechl ze zahrady sousedního domu dětský hlas, který říkal: „Vezmi a 

čti!". Augustin otevřel Nový zákon a jeho oči spočinuly na pasáží, kde Pavel 

říká: „Ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech ..., nýbrž 

oblecte se v Pána Ježíše Krista a nestarejte se o tělo, abyste hověli 

žádostem."20 Neměli bychom také smlčet, že Augustin měl syna Adeodata21 

s jakousi blíže neznámou ženou, sn iž žil patrně v tehdy běžném 

konkubinátu, která byla zřejmě z popudu Moničina vyhnána, a to bez syna. 

Tato kapitola je velice temná a nejasná. 

Srpen roku 386, kdy má volno, tráví Augustin v Cassiciacu s celou 

svou dost podivnou „rodinou"22. Zde se oddává „filosofické prázdni", otium 

philosophandi, tak jak to činil již například Cicero v Tusculu o 400 let dříve. 

Za tohoto pobytu vznikají jeho díla Contra academicos, De oridne a De 

beata vita, poslední, která jsou psána elegantně žertovným a 

svobodomyslným tónem. Tyto diskuse byly zaznamenány zapisovatelem a 

Augustin poté opravoval a opatřoval poznámkami, upravujíc dialogy podle 

modelu Platonova a Ciceronova23. Na jaře 387 se vrací do Milána a je 

pokřtěn Ambrožem coby třiatřicetiletý spolu sAdeodatem a přítelem 

Alypiem na Velikonoční noc. Do doby jeho milánského pobytu je datován 

spis o nesmrtelnosti duše De immortalítate animae a rovněž plán 

rozsáhlého díla o sedmi svobodných naukách, z něhož dokončil ale jen 

některé části. Téhož roku se rozhoduje vrátit se do Afriky a během této 

cesty na podzim umírá Monika v Ostii, kde je také pochována. V téže době 

začíná rovněž psát spis Contra Manicheos, kde se počíná měnit jeho styl -

píše více hovorovým jazykem, aby byl srozumitelnější i prostým a méně 

vzdělaným. „Chce být věrným synem, ano - jak to bývá u ' obrácených'-

ještě o stupeň horlivěji, než je běžně...'24 V Thagaste pak žije po tři roky 

20 - Řím 13, 13 - 14 (v celé práci použito Bible svatá, podle vydání kralického z roku 1613, 
ed.Biblické dílo) 
21 - A-deo-datus, tedy „dán od Boha" (dn.Bohdan). Ten je např.druhým diskutérem v dialogu 
De magistro. 
22 - „matka, ... syn a přátelé typu platónských diskutérů", Machovec, s.57. Matka Monika, 
syn Adeodatus, bratr Navigius, bratranec Lastidianus a Rusticus, dva žáci Licentius a 
Trygetius a přítel Alypius. 
23 - Ještě jako učitel rétoriky v Kartágu napsal předtím De pulchro et apto. Během pobytu ve 
ville také zřejmě vedl deník který se stal základem pozdějších Soliloquia. Battenhouse 
(1995, s.94) 
24 - Machovec (1967, s.62) 
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v jakési komunitě připomínající klášter25. V této době také umírá jeho syn 

Adeodatus. 

Jelikož v celé Africe byl v té době nedostatek kněží, byl roku 391 -

snad z vlastních pohnutek, snad na žádost hipponského biskupa Valeriana, 

snad že ho provolal sám lid - vysvěcen na kněze a o čtyři roky později 

konsekrován na pomocného biskupa v Hippo Regiu. Stal se ovšem 

biskupem v obci, která téměř neměla oveček - vrchu získávali v Africe 

donatisté - s jedním jediným svatostánkem Basilica pacis26, kde Augustin 

kázal. Od této doby vzniká většina jeho literární produkce „vlastně na okraji 

jeho úsilí, bylo to dílo jeho večerů a nocí, výsledek jeho 'odpočinku"27. Tak 

tomu bylo až do jeho smrti v roce 430. 

Co ho zajímá především - vzhledem k jeho předchozímu „angažmá" 

u manicheů - je otázka Unde malum? (Odkud zlo?). Tuto otázku řeší na 

základě privace - zlo nemá vlastní podstatu, záleží v pouhém nedostatku 

dobra28. Vše, co Bůh stvořil je skutečné, participuje na bytí a je tudíž dobré. 

Zlo nemůže být žádnou substancí, jelikož neobsahuje nejmenší stopu 

dobra29. 

Další Augustinovou polemikou byla ta s donatisty, následovníky 

numidského biskupa Donata. Ti kladli značný důraz na čistotu duchovních, 

jelikož ten, kdo vysluhuje svátosti, by neměl zhřešit. „Augustin na to 

odpověděl, že svatost církve nikterak nezávisí na dokonalosti kléru a 

věřících, nýbrž na milosti prostředkované svátostmi."30 Po roce 303, kdy na 

rozkaz Diokleciánův odevzdat svaté texty, někteří tak učinili31, došlo 

k rozkolu mezi africkými nespokojenými biskupy a stoupenci Říma. Když byl 

kartaginským biskupem v roce 311 zvolen Caecilianus, oblíbenec římské 

25 - Takovýto úmysl pojal již za svého pobytu v Miláně. Během svého života založil Augustin 
tři kláštery - v roce 388 v Thagaste, později další v kostelním areálu (intra ecclesiam) 
v Hippo Regiu a třetí ve svém biskupském domě. 

- Čili „bazilika míru". Ovšem výrazem pax byli vůbec označováni katolíci, takže toto 
pojmenování vpodstatě znamená „katolická bazilika". Velikostí se podobala zhruba 
Betlémské kapli v Praze. Ostatně v severoafrických provincích bylo tehdy několik set 
biskupů, každé městečko mělo svého. K tomu např. Machovec (1967, s.60 - 61) 
28-Machovec (1967, s.61) 

- „zlo... nemá vlastni oblast jsoucna" Machovec (1967, s.97). Toto bychom mohli 
namítnout Bondymu, který dovozuje, že „...manicheismus stavěl úplné rozděleni dobra a 
zla na počátek kosmického děni, Augustinovi to vyplývá na jeho konci. Tedy věru 
manicheismus moc nepřekonal." Bondy (1993, s.79) 
- - Tím se vyrovnává s manicheismem. 
™-Eliade(1997, §255, s.55) 

- Byli proto také svými odpůrci nazýváni traditores (zrádci). 
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kurie a císaře Konstantina, vystoupili proti němu přívrženci Donatovi. 

Považovali jeho volbu za neplatnou, jelikož jeden z volitelů patřil právě 

k traditores. Rozkol mezi donatisty, původně patřícími ke katolické církvi, a 

katolíky se nadále prohluboval. Císař Honorius nařídil uspořádat pod 

vedením Flavia Marcellina veřejnou disputaci katolíků s donatisty. Po 

třídenním jednání bezmála tří set biskupů na každé straně32 došlo k 

odsouzení donatistů přísným zákonem a dalším zákonem byli tito kněží a 

biskupové vyhnáni ze svých míst a jejich majetek připadl katolické straně. 

Augustinovi se sice povedlo ono učení svými spisy podlomit, ovšem v Africe 

působilo přesto ještě do 6. století. 

Nejzásadnější polemiku pak vedl biskup hipponský s pelagiány. 

Mnich Pelagius hlásal, že člověk vše, co má, má - nezaslouženě - od 

Boha, ovšem že jedině člověk sám je odpovědný za své hříchy. Byl totiž 

stvořen smrtelný - smrt tedy není důsledkem dědičného hříchu - s dobrou 

přirozeností a svobodnou vůlí rozhodovat se pro Boha a dobro. Proto 

odmítá myšlenku automatického dědictví Adamova prvotního hříchu, která 

byla pro Augustina - jak uvidíme dále - velice důležitá. Hřích prvních lidí 

hodnotí Pelagius jako špatný příklad, ne jako zkažení či narušení lidské 
i 

přirozenosti. „Situace lidí post lapsum je tedy ohrožena a oslabena jen 

špatným příkladem, z něhož plyne návyk hřešit.'33 Kristova výkupná oběť 

pak představuje příklad, který „neutralizuje" špatný příklad Adamův. Křest 

nemá za cíl smýt z člověka prvotní hřích, ale posvětit křtěného Kristem. 

Odpouští člověku jeho dřívější hříchy a dává poučení a příklad k dosažení 

věčného života bez další pomoci Boží milosti. V Pelagiově teologii je 

člověk, obdařený svobodným rozhodováním, svým způsobem tvůrcem své 

vlastní spásy. Z toho pak pramení mravní perfekcionismus a také asketický 

rigorismus. Naproti tomu Augustin vidí člověka jako poněkud více závislého 

na Boží moci a milosti, Jeho pokusy o nějakou autonomní existenci, o 

- Disputace se účastnilo 286 katolických a 279 donatovských biskupů. K tomu Hošek 
(2000, s.29) Již tento samotný fakt ukazuje jednak silu donatovského učení, jeho vliv, a 
zároveň i „význam" biskupského úřadu v tehdejších poměrech. 

- Machula (2000, s.7). Novorozenci se rodí podle Pelagia ve stavu prvního Adama, tedy 
s dobrou přirozeností, bez onoho svedení ke hříchu špatným příkladem. 
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rozvoj vědomí jeho já vlastními činy si zaslouží odmítnutí'34. Polemikám 

zejména s těmito třemi učeními věnoval Augustin značnou část svých spisů. 

Důležitost v celku Augustinova díla ale přísluší také vlastním dílům 

exegetickým. Písmo svaté je pro něj sumou veškeré pravdy, pramenem 

veškeré učenosti a také jeho teologie je zcela biblická, stejně jako 

katecheze35. 

Zásadní Augustinův přínos ale spočívá v tom, že řečeno s M. 

Machovcem „...Augustin dovedl vidět sám sebe u nohou svého mistra 
*(i3 6 

někde tam u jezera Genezaretského, svou fantazií s ním 'rozmlouval" , 

zkrátka navrhuje psychologizující a antropologicko - existenciální 

interpretaci Písma. Augustinův vliv na západní filosofii a teologii byl jistě 

velice zásadní, vzpomeňme jeho učení o predestinaci, teorii mravnosti 

založenou na rozdílu mezi „užitím prostředku" a „těšením se z cíle", 

uchování mnohých zlomků a interpretací jinak dnes již neznámých myslitelů 

v jeho dílech a tak dále. Bez významu není jistě ani jeho přínos co se týče 
'37 

užití latiny, kde vpodstatě stanovil normu církevního jazyka na celá staletí . 

34 - Neumann (1999, s.93) U 1 ..... „ 0 7 f i 35 - Je známo, že ve vydáni benediktinů z opatství Saint - Maur bylo zjištěno na 13 276 
citací ze Starého a 29 540 z Nového zákona. Marrou (1979, s.44) 
36 - Machovec (1967, s.99) 
37-Marrou (1979, s.47) 
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KRITIKA ŘÍMA 

Historické pozadí vzniku De civitate Dei 

Augustinovo dílo De civitate Dei vznikalo v pohnuté době na počátku 

pátého století. Již na konci roku 399 vstupují Vandalové do Galie a Hunové 

dosahují Labe. O dva roky později poprvé útočí Visigóti na Itálii a císař 

Honorius následně moudře přesouvá své sídlo do Ravenny, která poskytuje 

díky svému umístění v bažinatých oblastech větší bezpečí před velkými 

vojenskými akcemi. V roce 409 Vandalové a Svébové vnikají do Španělska 

a roku 410 se Vandalové pod vedením Alaricha dokonce zmocňují Říma a 

po tři dni od 24. do 27. srpna město plení. Pak sice táhnou dále, ovšem 

s obrovskou kořistí a množstvím vznešených zajatců. Tato událost je jen 

vrcholem dlouhého procesu - vše v Evropě je již tou dobou padesát let 

v pohybu. Římské impérium již nemá sil k účinné obraně a jeho latinská 

západní část je neustále vystavena útoku „barbarů", kteří ale, jak podotýká 

Machovec, Již zatím byli sami většinou křesťany"1. Sám Augustin sepsal 

k této události Kázání a o vyplenění Říma: 

„A divíš se, že svět zaniká? Jako kdyby ses divil, že svět stárne. Je 

jako člověk: rodí se, roste, umírá. Ano, svět stárne a všude zní jen steny 

trýzněných. Leč uvaž: což to snad nic není, že ti Bůh ve stáří světa seslal 

Krista, aby tě obnovil, když všechno zaniká? Kristus přišel v hodinu, kdy 

všechno zaniká, aby tebe samotného obnovil. Svět stvořený, ustavený, 

určený k zániku se sklání k západu ... avšak On tě přišel utěšit uprostřed 

tvých trýzní a slíbit ti věčný odpočinek.'2 

Vyplenění Říma v roce 410 šokovalo tehdejší svět a mohlo se 

současníkům zdát jako ohlášení doby, kdy nutně nastane zkáza civilizace. 

Po staletí pevný Řím, který nepamatoval takovouto pohromu posledních 

800 let, centrum světských ctností, nebyl nezranitelný. Ozvuk těchto 

událostí se dokonce objevuje i v Betlémě, kde sv. Jeroným, nepřestávaje 

být Římanem a rétorem, napsal: „Celý svět zahynul v jednom městě." Jistý 

1 - Machovec (1967, s.50) 
2 - De Libera (2001, s.248 - 249) 
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Macedonius, říšský vikář v Africe, v dopise Augustinovi3 přiznává prvním 

čtyřem knihám De civitate Dei apologetickou hodnotu (jak uvidíme níže), 

ovšem lituje toho, že bylo nutné znovu vyprávět o této bolestivé epizodě, 

kterou by bylo lepší ponechat v zapomnění. Macedonius tímto zdá se 

reflektovat pocity vládnoucích stejně jako literárních kruhů, což dokládá 

paradoxní situaci, že o této události se více dočteme u křesťanských 

autorů.4 

Biskup Augustin má ovšem jinou odpovědnost než mnich v Betlémě. 

I kdyby se měl svět zhroutit, musí stát „u svých lidí", aby je utěšoval a 

posiloval. Musí interpretovat události a poukazovat na jejich smysl. Takto 

reaguje již vzápětí v zmíněném Kázání o vyplenění Říma. Ačkoli utrpení 

může být žalostné, nemělo by být neočekávané. Takovéto věci se staly 

mnoha lidem v různých dobách a pamatujme, že přítomné utrpení je 

nesrovnatelné s radostmi, které čekají na věřící na věčnosti. 

A právě vyplenění Říma považuje G. Papini za popud ke vzniku 

Augustinova díla De civitate Dei, které snad původně mělo podobu několika 

knih, které vznikly příležitostně5. Stejně tak i R. Hardy se domnívá, že 

Augustin původně neměl v úmyslu napsat tak rozsáhlé dílo, jelikož první 

kniha z celkem dvaadvaceti začíná informativními komentáři k soudobé 

situaci6. „Pak ovšem zjistil, že toto ho vede k širším otázkám apologetiky a 

historické interpretace, a když se apologie rozrostla do devíti knih, bylo 

nutné vytvořit i pozitivní část stejného rozsahu. Zbývajících dvanáct knih, 

které spadají do skupin po čtyřech, byly pravděpodobně plánovány a 

sepsány jako celek."7 

3 - Ep. 154 A , . . ,. 
4 - „Vypleněni Říma bylo příliš nepříjemnou vzpomínkou na to, aby se stala Pamětem 
literatury." („The Sack of Rome was too uncomfortable a memory to be made a subject of 
literature/) Burleigh (1949, s. 16) . . . . . . . . 
5 - knihy De civitate Dei .... nebyly by bývaly patrně napsány, kdyby nebylo zločinu 
Alarichova. Ale vypleněni Říma byl enom popud: od oné skutečnost,-...dovedl se Augustin 
povznéstiksynthesi historie lidské a božské, v níž náš rod, rozpoltěny na dvě armády se 
bije před zrakem božím, vise, která po tisíciletí osvěcovala a formovala křesťanství. Papini 
(1947,8.178-179) 
è - Což je právě, jak podotýká Hardy, obvyklé pro kratší útvary („appeared as a senes of 
magazine articles or short book." Hardy (1955, s.260) , .. . 
7 - „Then he realized that this was leading him into broader questions of apologetics and 
historical interpretation, and when the apologia grew into nine books it was necessary to 
construct the positive section on a smiliar scale. The remaining twelve books, which fall into 
groups of four, were then probably planned and constructed as a whole. Hardy (195b), 
s.260 
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Popudem k sepsání De civitate Dei se vyplenění Říma stalo proto, že 

křesťanství bylo činěno zodpovědným za počínající rozpad římské říše 

vůbec. Takovouto výtku bylo možné odmítnout a víru ospravedlnit tím, že 

zdůvodní univerzální nárok křesťanství, a to tak, že z hlediska křesťanské 
r . 8 

víry mohou být dějiny lidstva chápány a vykládány jako smysluplné děni. 

Dalším úkolem, který si Augustin předsevzal, pak bylo střetnout se s nářky 

samotných křesťanů, ukázat, že utrpení samo o sobě není zlem. Špatným 

lidem se zdá zlem, jelikož je přerušuje a vyrušuje v jejich neřestech, dobří 

lidé ho naproti tomu přijmou jako trest za své hříchy a užijí jej jako očištění, 

za které mohou děkovat Bohu. 

Práci na knize zahájil Augustin pravděpodobně roku 412 nebo 413 na 

žádost tribuna Marcellina, a to v době, kdy zvedala hlavu protikřesťanská 

reakce. Sestavení celkem 22 knih De civitate Dei zabralo Augustinovi 

nejméně deset až patnáct let. Pro představu pouze dodejme, že v průběhu 

těchto patnácti let napsal na dvacet dalších děl9. Pozoruhodný je rovněž 

fakt, že dílo je zároveň jakousi encyklopedií, ve které figuruje veškeré 

vědění zvolna dohasínajícího starověku - filosofické systémy, války, zvyky 

barbarů, pověry, dokonce jsou zde obsažena a dokázána i všechna 

dogmata křesťanství od prvotního hříchu po vzkříšení těla. „Kniha-prales ... 

vzniká z vyplenění města a končí se vzkříšením těl pod novým nebem; 

mluví o době, kdy země dosud nebyla, končí se, když už není; je líčením 

války a ukazuje se v ní mír; obírá se lidskými osudy a hlavním činitelem je 

Bůh."10 Fakt, že dílo nevznikalo najednou, dokonce ani nebylo původně 

rozšířeno najednou11 společně s tím, že se jedná o dílo svým charakterem 

nejen filosofické ale i encyklopedické, vede k jisté specifičnosti, která ale na 

druhou stranu je vlastní Augustinově tvorbě vůbec. Jak k tomu 

poznamenává J.O'Donell: „Opakuje (Augustin - pozn.aut.) na některých 

® - K tomu Heinzmann (2000, s.91 - 92) . . _ . . „ „ e 
- Podrobná Augustinova bibliografie, ze které rovněž čerpám, zejm. in Teske (2003, S.BM 

- 856). 
10 - Papini (1947, s 179) 
11 - O čemž svědčí závěrečná kapitola páté knihy, kde Augustin říká: Když vyšly první tři 
knihy a již se ocitly v rukou širší čtenářské obce, doslechl jsem se, ze někteří připravuji 
jakousi písemnou odpověď na ně Pak se mně doneslo, je ji už maji napsánu, ale čekají na 
vhodnou dobu, kdy by ji mohli bez nebezpečí vydat." („Quorum très priores cum edidissem 
et in multorum manibus esse coepissent, audiui quosdam nescio quam aduersus eos 
responsionem scribendo praeparare. Deinde ad me perlatum est, quod ïam scripsermt, sed 
tempus quaerant, quo sine periculo possint edere.") De civ. Dei V. 26 
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místech to, co zmínil již jinde ...o stvoření a pádu člověka a andělů 

v Genesi; jeho vyprávění o dějinách světa (knihy 15 - 18) se může zdát 

nezvyklé výběrem (událostí - pozn.aut.) a nekonsistentní soudobému 

čtenáři, který je uvyklý čtení klasických historiků nebo dokonce 

křesťanských kronikářů; ... Závěrečné knihy pak v posledku užívají exegeze 

ve službě eschatologii, vrcholíc na posledních stránkách díla anticipací 

nebeského spočinutí a řádu ..." 12 Tohoto faktu si všímá například 

H.Marrou, přirovnávající Augustina k hudebnímu skladateli, který vytváří 

četné variace na jedno téma. K. Floss charakterizuje Augustinovo myšlení 

jakožto myšlení v kruhu, v jehož středu je právě trvalé zaměření na 

dějinnost. „Teprve obsah kruhu je plněn metafyzickými prvky. Tyto prvky 

mají silnou odstředivou tendenci, avšak Augustin je sto, i když často 

s krajním vypětím, udržovat je ve spojení se středem."13 Tím vším je dáno, 

že k různým problémům se obrací z různých úhlů v různých souvislostech, 

kombinujíc přitom vyprávění o Božích skutcích s líčením některých skutků 

na základě Boží prozřetelnosti.14 

I. kniha De civitate Dei 
• 

V principu můžeme rozčlenit De civitate Dei do dvou částí. První -

knihy I. až X. - se obrací proti pohanství. Tato část je apologetická, 

Augustin zde dokazuje, že bohové nejsou dárci pozemského života. 

V prvních pěti knihách vyvrací římský mýtus a obžalovává římské dějiny, 

aby byl podán důkaz, že bohové nezajišťují ani štěstí na tomto světě15. 

12 - J O'Donnell (2006): „He will repeat in some of its pages some of ^ f ^ ted 'd " 
several other places ... about the creation and fall of men and fSelsmGenesishs 
narrative of world history (Books 15-18) would seem strangely selective and mconsisten to 
a reader of his time accustomed to read the classical historians, or even the Christian 
chroniclers; but it is nevertheless a progress through the most important pieces of the 
scriptural data. The last books, finally, will place exegesis in the service of eschatology 
culminating on the last pages of the work with the anticipation of heavenly repose and 
order, to match the peace and lack of division that is evoked on the first pages of Book 11. 
13 - K.FIoss (1992, s.64) 
14 - K tomu zejm. De civ.Dei XVIII.40 
15 -Papini (1947, s. 179) 
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Augustin si zde klade zejména dvě otázky: Nese křesťanství zodpovědnost 

za pád Říma16 či pohanství za jeho rozkvět? 

Ačkoli římští císaři byli křesťané, tolerovali stále staré rity. Situace se 

začala přiostřovat až se sklonkem 4. století. V roce 382 se Gratian, 

Valentinian II. a Theodosius vzdali titulu pontifex maximus, zrušili kněžské 

akademie, zkonfiskovali věna Vestálek a nařídili odstranit oltář bohyně 

Vítězství z budovy Senátu. To znamenalo úplnou odluku církve od státu. 

Zvedla se sice pohanská reakce, ale v roce 394 došlo ke konečnému 

vítězství Theodosia a tím i triumfu křesťanství. Nejslavnějším dokumentem 

konečného boje o staré náboženství je obhajoba Symmachova z roku 384 

adresovaná Theodosiovi. Symmachus, praefectus urbi a princeps senatus, 

se v ní znovu vrací ke smyslu starého náboženství, které dle jeho náhledu 

učinilo z Říma velmoc. Císařové byli mnohým zavázáni bohyni Vítězství, 

jejíž podobizna dlouho zdobila budovu Senátu. Vestálky zasvětili svou 

cudnost veřejnému bezpečí a blahu. Nejsou to pouhé formální rituály, které 

Symmachus brání, ale osud říše. Všechna neštěstí lidu povstala podle něj 

z činů svatokrádeže. 

Jak již bylo zmíněno výše, bezprostředním důvodem pro sepsání De 
i 

civitate Dei bylo Augustinovi vyplenění Říma, resp. jednak ona 

„propaganda", která činila za pád Říma zodpovědným křesťanství, jednak 

nářky samotných křesťanů nad jejich údělem. Rovněž jsme se již 

v předchozím zmínili o jisté samostatnosti, kterou vykazuje první kniha 

z oněch celkem dvaadvaceti. Koncepce obou civitates, charakteristická pro 

toto dílo, nehraje zde ještě žádnou roli. Ovšem s výjimkou úvodu a 

posledních dvou oddílů první knihy17. Jako by Augustin své prvotní sepsání 

až později „orámoval" kontextem dvou obcí.18 

16 - Jak se dalo očekávat, pohanská náboženská elita a pohanské• kultu rn a j^ansM 
kruhy vysvětlovaly tuto pohromu opuštěním tradičního římského náboženstvía^ijeím 
křesťanství." Eliade (1997 §252, s.47). „Toto je znovuoživením starého rčení. Když Tiber 
zaplaví město, když Nil nezaplaví pole, když dlouho trvá špatné počasí když se země 
hýbe, když je hlad, když je mor, hned křesťany Ivům. (Toto rčení zmi uje up i 
Tertullianus ApolAO - pozn.aut.) Toto bylo původně ryze lidové přesvědčení, které 
nevyžadovalo žádné navádění z vyšších míst." („This is a revival of the old charge: Si 
Tiberis descendit in moenia, si Nilus ascendit in arva, si coelum stetit, si terra movet si 
fames, si lues, statim Christianos ad leonem. Originally this had been a genuinely popular 
feeling, requiring no prompting from above. ") Burleigh (1949, s.28) 
17 - De civ.Dei 1.35 a 1.36 
18 - Zdali tomu tak bylo či ne, to ponechme stranou. 
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To, čím se především první kniha zabývá, jsou bezprostřední 

problémy, které nastaly po vyplenění Říma Góty. První kapitola se vrací 

k plenění Říma a připomíná, že ušetřeni byli právě ti, kdo se schovali 

v křesťanských svatyních. Jako váleční plenitelé Gótové ušetřili svatá místa, 

jelikož sami byli křesťané, ačkoli patřilo k běžným zvyklostem války, že ani 

ti, kdo se schovali v chrámech, nebyli ušetřeni. A přesto pohanští Římané 

obviňují křesťany.19 Augustin staví do protikladu zvrhlou praxi Římanů 

k příkladnému chování křesťanů, co se týče ochrany svatých míst - podle 

svědectví Catonova v De civ. Dei I.5 neochránili Římané své vlastní chrámy 

při drancování ani před svými lidmi. 

Augustin se dále obrací k pověsti o založení Říma, přičemž užívá 

především Vergilia. Tendence tohoto postupu je poměrně zřejmá. Snaží se 

na základě svědectví vlastní římské literatury dokázat vnitřní křehkost 

protikřesťanských výpadů. Jeho polemika v De civ. Dei I.2 - 4 se týká 

především pohanských kultů, obsahuje ale i motiv dei vidi, od nichž nikdo 

nemůže rozumně očekávat ochranu města. Vždyť podle Aeneidy byly 
20 

bohové poraženi a svěřeni člověku, aby alespoň nějak po porážce vyvázli. 

Jak by tedy mohli ochránit Řím? 

Podle Augustinova mínění mravní zkaženost nacházíme již velmi 

brzy na počátku římských dějin a to již od dob pádu Kartága. Tato událost je 

mezníkem proto, že s Kartágem padl poslední soupeř Říma a říše se tak 

oddala bezstarostnosti, která je nebezpečná slabým povahám. Z ní potom 

pramenil úpadek. Jedním z nejzhoubnějších sklonů římské povahy je touha 

po slávě a dále „panstvíchtivost, která vedle jiných lidských neřestí tkvěla 

v celém římském národě obzvláště hluboko'21. Další nízké instinkty, které 

spolu s panstvíchtivostí jsou navzájem v součinnosti a ženou ji vpřed jsou 

okázalost, lakota a rozmařilost. Vycházeje z teze, že výčitky pohanů 

19 -.... druzi zase proti nl (Boži obci - pozn.aut.) planou zášti,"MP1^"^ **™ 
nevděční kdobrodiní jejího Vykupitele tak očividným, ze by dnes pr°U nl^lazykem 
nešermovali, kdyby nenalézali na útěku před mečem nepřítele v jejlchpos^n^ 
místech život, na kterém si zakládají." („...multi uero in earn fante exardescunt gnibus 
odiorum tamque manifestis beneficiis redemptoris eius ingrat, sunt, u hodie contra eam 
linguas non mouerent, nisi ferrum hostile fugientes in sacratis eius locis uitam, de qua 
superbiunt, inuenirent.") De civ. Dei 1.1 
20 - De civ. Dei I 3 , 
21 - „.. .libido dominandi, quae inter alia uitia generis humani meracior inerat umuerso populo 
Romano." De civ.Dei 1.30 
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nepocházejí z lásky k míru, ale ze sklonu k nerušenému požitku, dochází 

Augustin k tomu, že mravní úpadek samotný způsobil zkázu Říma. Tím míří 

především tedy proti soudobým pohanům, kteří katastrofě nerozuměli 

v křesťanském smyslu jako napomenutí a ponaučení, ale dále setrvávali ve 

svém neblahém způsobu života. Do této katastrofy přivedla lidi vlastní 

špatnost, jelikož Římané v žádném období svých dějin nedokázali čelit 

svému vlastnímu úpadku, naopak stále více umožňovali jeho postup.22 

Do chmurného obrazu úpadku Říma přináší Augustin několik 

světlých momentů v podobě chování vojevůdce Marcella při vyplenění 

Syrakus a konzula Fabia po dobytí Tarentu23, kteří, ač vítězi, nevztáhli ruku 

na svatyně. Oba charakterizuje s uznáním, ale ani oni nejsou vyjmuti ze 

zásadní kritiky spočívající v rozdílu mezi ideálem římanství a skutečným 

stavem. Augustin zde využívá dvou tradičních motivů apologetiky. Jednak 

zmíněné využití svědectví samotné římské literatury pro účely apologie a 

jednak užití příkladů římských ctnostných hrdinů.24 Je znám význam, který 

byl již v římské literatuře a dějinných spisech přikládán těmto příkladům 

(např.u Cicerona a Livia). Tyto příklady jakýmsi způsobem „uspořádávají" 

římské tradice a ztělesňují vysoké hodnoty římanství jako závazné normy. 

Latinští křesťanští autoři pak takovýto postup přebírají. „Možná je tedy 

Augustinovo líčení římských hrdinů závislé na (této - pozn.aut.) literatuře 

příkladů. Z díla Valeria Maxima byly ve 4. století pořízeny dva výtahy, které 

- jak říká Augustin v jednom ze svých kázání: „Proto pravíme, bratři, modlete se, co jen 
můžete. Je hojnost zlořádů a Bůh si to tak přál Kdyby nebylo mnoha zlých lidí, nebylo by 
ani takové množství zlořádů. Jsou zlé časy, jsou svízelné časy - to říkají všichni lidé. 
Kdybychom žili lépe, pak i časy by byly dobré. Časy jsme my: jací jsme my, takové jsou 
časy. ... Neboť co je to - špatný svět? Vždyť není špatné nebe, země, voda a co v nich žije: 
ryby, ptáci a stromy. To vše je dobré ale špatným činí svět špatní lidé. Protože však bez 
špatných lidí nemůžeme žit, musíme pokud budeme žit, jak jsem byl řekl, toužit po Bohu." 
(„ideo dicimus, fratres, orate quantum potestis. abundant mala, et deus uoluit ut abundarent 
mala, utinam non abundarent mali et non abundarent mala, mala tempora, laboriosa 
tempora, hoc dicunt homines. Bene uiuamus, et bona sunt tempora. Nos sumus tempora: 
quales sumus, talia sunt tempora quid est autem malus mundus? Non enim malum est 
coelum, et terra, et aquae, et ea quae sunt in eis, pisces, uolatilia, arbores. Omnia ista 
bona sunt: sed malum mundum mali homines faciunt. Sed quoniam carere non possumus 
malis hominibus, quamdiu uiuimus sicut dixi, ad dominum deum nostrum gemamus") 
Serm.80 
23 - „...Marcellus až k slzám dojat osudem Syrakus." („...Marcellus Syracusanam ciuitatem 
recolens eius paulo ante culmen") De civ.Dei 111.14. Dobytí Syrakus Marcellem (214 př.Kr.) 
je spojeno mj.i s Archimédovou smrtí. Konzul Q.Fabius Maximus dobyl Tarent během 
punských válek na Hanibalově posádce. 25 000 zajatců odtud prodal do otroctví, kořist 
rozdělil vojákům a peníze za prodané zajatce uložil do státní pokladny. Tehdy se mnoho 
římských obcí, které byly přešly k Hannibalovi, opét poddalo Fabiovi. 

- K tomu zejména Maier (1955, s.87) 
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Augustin jistě znal díky rétorské škole. Všechny příklady, které Augustin 

obzvláště rád cituje, zde najdeme."25 Velice obsáhle se zabývá otázkou 

sebevraždy, která se rovněž po událostech roku 410 stala aktuální26 a i zde 

si vypůjčuje příklady z římské historie - Lukrécii a Catona. Na Catonově 

příkladu27 ukazuje, že motivy jeho sebevraždy nebyly ve skutečnosti mravní, 

ale byly jimi touha po slávě a závist na Caesarovu velikost. Tímto Augustin 

znovu odkrývá, že skutečné podněty těch, kteří jsou uváděni jako příklady 

římské virtus, nebyly příliš ctihodné. 
28 

Těmto zavrženíhodným příkladům staví pak do protikladu Regula. 

V De civ. Dei 1.15 se obšírně zmiňuje o jeho osudu a oceňuje jeho postoj 

v těžké situaci mezi Senátem a Kartágem. Pro Augustina je Regulus 

nobilissimum exemplum, zvláště pro své vnímání jednou dané přísahy 

v protikladu k stanovisku Senátu. Ovšem i on zůstává pohanem, zaujatým 

falešnými představami víry v božstva. 

Jak jsme zmínili, Augustin se nejen brání proti nařčením směřovaným 

na křesťany, ale rovněž i těmto poskytuje vysvětlení a útěchu.29 Je pravdou, 

že v tomto životě se dobro i nemoc děje dobrým stejně jako špatným. Rozdíl 

je ovšem v tom, co si z těchto věcí „vezmeme". Žádný křesťan, vzhlížející 

k budoucímu nebi, by neměl uznávat smrt30, plenění či škody jako 

skutečnou porážku, „...v témže strádání zlí Boha proklínají a rouhají se mu, 

- „Möglicherweise ist daher Augustinus Darstellung römischer Helden auch von der 
Literatur der Exempla abhängig. Vom Werk des Valerius Maximus sind im 4. Jahrhundert 
noch zwei Auszüge hergestellt worden die Augustin sicher durch die Rhetorenschule 
kannte. Die von Augustin besonders gern zitierten Beispiele lassen sich alle dort finden. 
Maier (1955, s.89) 
26 - Zejména v souvislosti se zneuctěním žen a dívek a tím, může-li být sebevražda někdy 
projevem duševní síly. 
27 - Po Caesarově vítězné bitvě na jaře roku 46 př.Kr.u Thaspu spáchal Cato mladší jako 
Caesarův opozičník sebevraždu. ť . 1AX4 . 
28 - Regulus je jedním z oněch příkladů římské historie, které Augustin uvád s obzvláštní 
zálibou. Kromě zmínky v Ep 125 3 jej zmiňuje v De civ.Dei 1.15, I.24, 1I.23, 111.18 a V.lö. 
Stejně tak je i příkladem pro další křesťanské autory - Jeronýma, Tertulliana a Cypnána. 
K tomu Maier (1955, s.90) 

- Hardy se dokonce domnívá, že to je hlavním účelem první knihy De civ.Der. „Zdá se, ze 
zde Augustin plše spiše pro odpadllky a jejich přátele než proti pohanům." („It seems that 
St.Augustine is here writing for the refugees and their friends rather than against the 
pagans.11) Hardy (1955, s.261) , t , 

- „Jedno vim, že nezemřel nikdo, kdo by jednou zemřít nemusel. Konec života však staví 
na roveň i dlouhý život i krátký. ...Ale co na tom, jakou smrtí se tento život skončí, když 
ten, komu končí, po druhé zemřít (o „druhé smrti" viz.dále - pozn.aut.) nemusí?" („hoc scio, 
neminem fuisse mortuum, qui non fuerat aliquando moriturus. finis autem uitae tam longam 
quam breuem uitam hoc idem facit... quid autem interest, quo mortis genere uita ista 
finiatur, quando ille, cui finitur, iterum mori non cogitur?") De civ. Dei 1.11 
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zatím co dobří ho vzývají a chválí. Tak velice záleží na tom, jaký je ten, kdo 

trpí, a ne, co trpí!"31 

Kritika Říma I 

„Při tom jsem si uvědomil, že se musím obrátit nejdříve proti lidem, 

kteří nynější války, sužující tento svět, a především nedávné zpustošení 

římského města kladou za vinu křesťanskému náboženství, ježto prý jim 

brání sloužiti hříšnými obětmi démonům."32 Augustin by rád prokázal, že 

úpadek Říma nezapříčinil odklon od starých kultů. To jej vede k tomu, že se 

snaží římské dějiny vyložit jako proces zhoubného úpadku a tím pádem 

pohanské výčitky oplakávají jako ztracený tak jako tak problematický stav. 

Nejprve se zaměřuje na prokázání rozkladu morálního. Charakter a mravy 

jsou důležitější než vnější okolnosti - lidé, ne hradby dělají obec. 

Soudobé Římany staví nejprve do ostrého protikladu proti těm, kteří 

jsou vzpomínáni v líčeních písemných památek jakožto slavní zakladatelé 

římských tradic. „Vždyť Řím, založený a zvelebený úsilím předků, přivedli 

(tito soudobí Římané - pozn.aut.) do nejohyzdnějšího stavu za jeho trvání 

... ,33 Později, jak dále uvidíme, kritizuje Augustin i prvotní Řím, takže sice 

se zdá, jako by velice pozitivně hodnotil dřívější římanství, ovšem tyto 

formulace jsou pouze „rétorickou" pomůckou, která slouží k naznačení 

kontrastu se soudobým stavem. 

Kořen veškerého úpadku spatřuje biskup hipponský především 

v kultu starých božstev - v jejich zhoubném vlivu na římskou mravnost. Zde 

znovu napadá i ludi scaenicí34, spojené právě s kulty božstev a zjeveními. 

Všímá si toho, že bohové nevydali ani nezanechali žádné příkazy stran 

mravnosti a naopak ty, kteří je uctívali, ještě sváděli k nepravostem. „Proto 

- „unde in eadem adflictione mai, deum detestantur atque blasphémant, boni autem 
precantur et laudant. Tantum interest, non qualia, sed qualis quisque patiatur. De civ.Dei 
I.8 
32 - „Occurrit mihi resistendum esse primitus eis, qui haec Delia, quibus mundus iste 
conteritur, maximeque Romanae urbis recentem a barbaris uastationem Chnstianae 
religioni tribuunt, qua prohibentur nefandíš sacrificiis seruire daemonibus. De civ. Deill.z 
33 - „Romam quippe partam ueterum auctamque laboribus foediorem stantem fecerant 
quam ruentem, quandoquidem in ruina eius lapides et ligna, in istorum autem uita omnia 
non murorum" De civ.Dei II.2 
34 - Stejné jako je tomu v první knize De civ.Dei a stejně tak jako je napadá např. i Cicero. 
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se ta božstva nestarala o život a mravy obcí a národů, jichž úctě se těšila, 

ba dokonce je vydala úplně v plen těm strašlivým a příšerným pohromám, 

které nezasáhly ... ani to tělo, podřízené mysli, ale právě mysl, právě 

ducha, řídící tělo - a dopustila to bez nejmenšiho výhružného zákazu."35 a 

„v tom (ve svátečních slavnostech a hrách - pozn.aut.) nehledali nic než 

svůj prospěch, nedbajíce, kterak lid žije, ba přispívajíce k tomu, aby žil 

dokonale zvrhle, jen když to všecko k jejich cti konal, slouže jim ze 

strachu.'36 Bohové tedy nijak nepřispěli mravními normami, této - podle 

Augustina - jejich práce se zhostil až Numa Pompilius, Romulův nástupce, 

který dal Římu zákony37. Jde tedy o snahu lidí, kteří se snaží, seč mohou, 

proniknout k mravním zákonům. V tom spatřuje pak Augustin právě jeden 

z problémů - jakmile člověka přepadne chtíč, vytanou mu na mysl spíše 

skutky bohů (často problematické mravní hodnoty) než naučení filosofů či 

tradice předků. A bohové nenařizují krotit okázalost, lakotu a rozmařilost, 

tedy ty nectnosti, kterých si všímá již v první knize De civ. Dei. Ačkoli se 

ovšem Augustin snaží dokázat, jak málo jsou římská božstva hodna úcty, 

nic to nemění na tom, že ani samotní Římané nemohou být tímto zproštěni 

svých chyb. 
« 

Obšírnou kritiku pak věnuje tradici idealizovaného římského 

dávnověku. Užívá k tomu příklady z liviovského podání dějin jako například 

únos Sabinek38. Tento a další příklady, které znal každý současník, ukazují, 

že „staré dobré časy", kdy římské ctnosti byly domněle v rozkvětu, jsou iluze 

a nemůže být ani řeč o pietas a iustitia ani tehdy. Sám Sallustius uznává 

úpadek po pádu Kartága. „Připomenuv, kterak byl národ římský v době mezi 

druhou a třetí válkou s Karthagem dokonale ukázněný a úplně svorný, a 

usoudiv, že příčinou tohoto chování nebyla láska ke spravedlnosti, nýbrž 

strach, že za trváni Karthaga není mír spolehlivý ... hned připojil týž 

- „Hinc est quod de uita et moribus ciuitatum atque populorum a quibus colebantur illa 
numina non curarunt, ut tam horrendis eos et detestabilibus malis non ... non denique in 
ipso corpore, quod menti subditur, sed in ipsa mente, in ipso rectore carnis animo, eos 
inpleri ac pessimos fieri sine uila sua terribili prohibitione permitterent. " De civ.Dei 11.6 

- „ubi nihil daemones nisi negotium suum egerunt, non curantes quemadmodum Uli 
uiuerent, immo curantes ut etiam perdite uiuerent, dum tarnen honori suo illa omnia metu 
subditi ministrarent" De civ.Dei 11.22 

- De civ.Dei 11.16 
38 - Jedná se opèt o velice rozšířený motiv mezi apologety, který známe např. i z Cypriána a 
Jeronýma. Ktomu Maier(1955, s.96) 

23 



Sallustius slova: 'Leč nesvornost a chamtivost a stranictví i ostatní neřesti, 

jaké za blahobytu obvykle vznikají, vzrostly v nejvyšší míře po pádu 

Karthaga. "3g 

Život pozdní republiky se stal již zcela zkaženým. V De civ. Dei 11.20 

se setkáváme s neostřejší možnou kritikou v podobě fiktivních mravních 

zásad římského smýšlení o státě. To, co bylo jinde ukázáno na jednotlivých 

jevech, je zde zhuštěno do jednoho obecného obrazu. Je to obraz státu, 

který by odpovídal skutečným přáním „modlářů", bez mravního cíle 

v politickém a společenském jednání občanů. A tento úpadek sledujeme 

ještě před příchodem Krista, není tedy důvod klást tyto strasti za vinu 

křesťanství.40 To Augustin dokazuje za pomoci samotných římských autorů 

par excellence a to přímo za užití jejich slov. „Konsekventní úsudek o 

římanství jako ideálu a dějinách mravních měřítek zde v těchto kapitolách 

přebírá pesimistický pohled pozdního Sallustia, který již v mores patrii 

dřívějších časů viděl působení materialismu a egoismu a s nejostřejší 

morální kritikou konstatoval stálý úpadek ve vývoji Říma.,A1 

Zmiňme se nyní poněkud obšírněji o Ciceronovi, na základě jehož 

definice státu ze spisu De re publica Augustin dokazuje, že vlastně v této 

době již ani nemůžeme o římském státě mluvit. 

Ciceronův spis De re publica ve vztahu k Augustinovi 

Marcus Tullius Cicero se začal psaní filosofických spisů věnovat až 

ve věku plných šedesáti let, v roce 45 př. Kr. Tato doba, kdy občanské války 

ničily republiku, byla v jistém ohledu podobná té, kdy začal také Augustin 

39 - „nam cum optimis moribus et maxima concordia populum Romanům inter secundum et 
postremum bellum Carthaginiense commemorasset egisse causam que huius boni non 
amorem iustitiae, sed staňte Carthagine metum pacis infidae fuisse dixisset ... continuo 
subiecit idem Sallustius et ait: at discordia et auaritia atque ambitio et cetera secundis 
rebus oriri sueta mala post Carthaginis excidium maxime aucta sunt'" De civ.Dei 11.18 

- „...jak hluboko klesla ta obec do bahna největšl mravní zkázy před příchodem našeho 
nebeského Krále ... proč (tedy - pozn.aut.) kladou strasti přítomné na vinu Kristu." (cerms 
tarnen, ut opinor, et quisquis aduerterit, facillime perspicit, conluuie morům pessimorum 
quo illa ciuitas prolapsa fuerit ante nostri superni regis aduentum ...cur mala praesentia 
Christo inputant) De civ.Dei 11.18 

- „Das konsequente Urteil über das Römertum als Ideal und Geschichte von sittlichen 
Ma3stäben her in diesel Kapiteln übernimmt die pessimistische Schau des späteren 
Sallust, der schon in den mores patrii der frühen Zeit Materialismus und Egoismus wirken 
sieht und mit schärfster moralischer Kritik einen steten Zerfall in Roms Entwicklung 
konstatiert. " Maier (1955, s.98) 
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psát své De civitate Dei. Cicero napsal v květnu 54 př. Kr. ze své vily 

vCumae bratrovi Quintovi dopis, v němž se zmiňuje, že pracuje na 

politickém pojednáni42. Slovem „politické" zde mínil zřejmě primárně odvětví 

filosofie - tedy teorii polis, městského státu, na kterou bylo pohlíženo jako 

na část širších studií etiky. Spis De re publica43, psaný v tradici Platonově a 

Aristotelově, zřejmě první svého druhu v latině vůbec, měl zahrnovat nejen 

teorii ústav, přirozeného práva a spravedlnosti, otázky morální výchovy a 

výchovy občanů, místa kultury v životě společnosti apod., ale hlavním 

předmětem měla být nejlepší ústava - optimus status civitatis44 Značná 

část ze šesti knih spisu je dnes však ztracena a víme o nich pouze 

z narážek a citací pozdějších autorů, zejména Augustina, Nonia, Lactania a 

dalších. 

V mnoha směrech ovlivnil Ciceronův dialog De re publica Platon. 

Například v zacházení s politikou jako se schopností, která může být 

předmětem vědění, dále v analogii mezi státem, individuem a kosmem. 

Rovněž tak ideál státníka - filosofa, který je popsán v posledních dvou 

knihách a který ilustruje již jen samotný výběr aktérů dialogu, to vše 

odkazuje na přístup Platonův. Ciceronův vztah k Platonovi charakterizuje 
45 

Powell tak, že ho Cicero vpodstatě přenáší do současnosti a na zem . 

Přestože ovšem inspirace je platónská, uspořádání samotného dialogu je 

čistě římské, navíc odpovídající rétorickému smýšlení autora. 

V první knize hned v úvodu konstatuje Scipio Aemilianus, hlavní aktér 

dialogu, že „příroda dala lidskému druhu takovéto nutkání k dobru a takovou 

touhu bránit blaho společnosti, že tato síla má převahu nad všemi 

pokušeními k požitku a pohodlí"46. Nejvyšší metou je pak Ciceronovi praxe. 

Tvrdí, že člověk může mít dovednost a vědět, jak ji praktikovat, ačkoli tak 

nikdy neučiní, tudíž morální výtečnost (virtus) se může osvědčit jedině 
v Praxi Nicméně kdyby si měl někdo vybrat mezi těmito cestami 

2 "Ad Quintum fratrem 2.12.1 
44 - Pasáže z tohoto spisu, které maji souvislost s našim tématem uvádím v Příloze 1. 
45" Schofield (1999, s.70) 

- „Cicero, it can be argued, does not reject Plato, but brings him up to date and down to 
earth." Powell - Rudd (1998, Intr.s.xvii) 

- „tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura tantumque amorem ad 
communem salutem defendendam datum, ut ea vis omnia blandimenta voiuptatis otique 
vicerit." Rep. 1,1 Cicero toto uvádí na příkladu Marca Catona st., který místo „aby si užíval 
důchodu v Tusculu" se věnoval politice až do své smrti v 85 letech. 
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k moudrosti, potom, ačkoli někteří lidé si myslí, že život strávený tiše 

studiem nejvyšších umění je šťastnější, nemůže být pochyb o tom, že život 

státníka je obdivuhodnější a ještě více vynikající."47 

Dále kritizuje své oponenty, kteří argumentují těžkostmi, jež musí 

snášet ten, kdo brání stát, když přitom upozorňují na nebezpečí veřejného 

života48, „omílajíce" neštěstí znamenitých mužů, kteří byli nuceni snášet 

křivdy svých nehodných spoluobčanů - např. Miltiades, Themistokles, 

Camillus. Když však jsme ochotni věřit, že nebezpečí cestování bude 

uspokojeno získaným věděním, proč by tedy naše - Scipia a jeho 

společníků - těžkosti, spojené s působením ve veřejném životě, neměly být 

uspokojeny očekávaným ziskem. Toto uvádí na příkladu, kdy končil se svým 

konzulátem a dovolával se na veřejném shromáždění toho, že stát byl 

zachráněn jeho činy a římský lid přísahal stejně - „to mi dalo dostatečnou 

náhradu za trápení a nesnáze způsobené všemi křivdami, které jsem 

snášel"49. 

Cicero pak pokračuje v kritice epikurejců: „Toto shledávám 

nejpřekvapivějším v dílech intelektuálů: obhajují svou neschopnost 

kormidlovat loď když je na moři bezvětří, jelikož nikdy ... se nestarali o 

získání takového vědění; a najednou prohlašují, že se chopí kormidla, když 

jsou vlny nejvyšší! Tito mužové otevřeně doznávají, a vskutku jsou velice 

pyšní na to, že se nikdy neučili a nevyučovali nic o tom, jak založit či 

udržovat vládu; myslí si, že odbornost v těchto věcech nepřísluší učeným a 

filosofickým mužům a měla by být ponechána lidem s praktickou 

zkušeností v takovémto druhu věcí."50 Poté, co se takto vyrovná se svými 

47 - „sin altera sit utra via prudentiae deligenda, tamen, etiamsi cui videbitur illam opt mis 
studiis et artibus quieta vitae ratio beatior, haec civilis laudabilior est čerte et inlustnoř 
Rep. 3,6 
"-Rop. 1,5 

- „salvam esse consulatu abiens in contione populo Romano idem lurante lurassem, 
facile iniuriarum omnium compensarem curam et molestiam. " Rep. 1J 

- „maximeque hoc in hominum doctorum oratione mihi mirum viděn solet, quod qui 
tranquillo mari gubernare se negent posse, quod nec didicerint nec umquam scire 
curaverint, iidem ad gubernacula se accessuros profiteantur excitatis maximis fluctibus. isti 
enim palam dicere atque in eo multum etiam gloriari soient, se de ratiombus rerum 
publicarum aut constituendarum aut tuendarum nihil nec didicisse umquam nec docere, 
earumque rerum scientiam non doctis hominibus ac sapientibus, sed in illo genere 
exercitatis concedendam putant" Rep. 1,11 
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oponenty a otázkou či je třeba se takto věnovat politice, věnuje se již 

samotnému tématu spisu, a to zejména otázce nejlepší formy vlády.51 

K dalším částem spisu De re publica, a to zejména knihám 2 a 3, pak 

najdeme již mnoho odkazů v Augustinově De civitate Dei. Nejprve se Cicero 

zamýšlí nad rozdíly mezi ústavou římskou a konstitucemi ostatními, přičemž 

vychází především z Catona Staršího. „Cato říkával, že naše ústava byla 

dokonalejší než ostatní, jelikož v ostatních případech obvykle byl jeden 

jedinec, který vybavil svůj stát právy a institucemi, například Minos Krétský, 

Lykurgos Spartský a ti mužové, kteří způsobili postup změn v Athénách 

(Theseus, Drakón, Solón, Kleisthenés a mnozí další) dokud konečně, když 

se nacházely umdlévající a pokořené, byly pozvednuty učeným mužem, 

Demetriem z Faléru. Naše ústava, naproti tomu, nebyla zavedena 

schopnostmi jednoho muže, ale schopnostmi mnohých, nikoli v průběhu 

jednoho lidského života, ale během několika věků a generací. Říkával, že 

žádný duch takové velikosti nikdy neexistoval, aby mohl si být jist, že nic 

nepřehlédl; a že žádný spolek schopných lidí v určitém časovém momentu 

nemohl mít dostatečnou předvídavost, aby vzal v úvahu vše; je zapotřebí 

praktické zkušenosti po dlouhou dobu dějin."52 Římská ústava je tedy 

produktem postupného vývoje, jehož vrchol nastal za rané republiky, a 

takováto cesta je nejlepší. 0'Daly nazývá tuto pasáž biologickou metaforou 

růstu k síle, ovšem upozorňuje, že u jiných autorů - např. u Polybia53 - tato 

analogie vede k předpokladu nevyhnutelného úpadku, zatímco Cicero 

připouští možnost nesmrtelného státu.54 

51 - .... nejsem spokojen s tím, co nejpřednější a nejmoudřejší Řekové nám ze,nechai ve 
svých spisech o tomto tématu (o tématu nejlepší formy vlády - pozn.aut). („sed neque s 
contentus sum quae de ista consultatione scripta nobis summi ex Graecia sapient,ssimique 
homines reliquerunť) Rep 1 36 * • • * 
52 - Js dicere solebat obhanc causam praestare nostrae civitatis statu m ceteris C'fajibus 
quod in Ulis singuli fuissent fere quorum suam quisque rem publicam const,tu,sset legibus 
atque institutis suis, ut Cretum Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus Athen,ens,urn.quae 
persaepe commutata esset, tum Theseus tum Draco tum Solo tum Clisthenes tum multi a > , 
postremo exsanguem iam et iacentem doctus vir Phalereus sustentasset Demetrius nostra 
autem res publica non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed aliquo 
constituta saeculis et aetatibus. nam neque ullum ingenium tantum extitisse dicebat, ut 
quem res nulla fugeret quisquam aliquando fuisset, neque cuncta ingénia conlata in unum 
tantum posse uno tempore providere, ut omnia complecterentur sine rerum usu ac 
vetustate." Rep.2,2 

Jak uvidíme níže. „ „ „ . . . 
54 - O'Daly (2001, XIV, s.50). O takovémto názoru svédčl nap t.Rep.2,30 - „Ale tuto věcsi 
uvědomíš snáze, když budeš uvažovat o naši zemi, že se vyvíjela a pohybovala jistým^ 
druhem přírodního procesu po cestě k nejlepší ústavě." (,,'atqui multo id facilius cognosces, 
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Rovněž Augustin bere v úvahu teorii postupného vývoje, jak o tom 

svědčí jeho nauka o aetates s odkazem na období lidského života55 nebo 

negativní příklad přirovnávající stát k lupičské tlupě. „Banda se skládá z lidí, 

řídí se rozkazy náčelníka, je vázána společenskou smlouvou, kořist si 

rozděluje podle zákona dohody. Jakmile se tato spřež, přibírajíc vyvrhele, 

rozmůže natolik, že ovládne území, založí sídla, obsadí obce a podmaní si 

národy, tu se na ni hodí ještě zřejměji jméno 'stát'..."56 Odmyslíme-li se ono 

negativní, zůstane právě představa vývoje. Na rozdíl od Cicerona ovšem u 

Augustina tato představa státu je vázána společenskou smlouvou, nikoli 

přirozenou touhou sdružovat se57. Přesto oba vnímají a kladou důraz na 

sociální strukturu v historickém vývoji. 

Následující vyprávění o Romulovi v Rep. 2,4 dobře ilustruje 

Ciceronovy záměry. Romulus, „když vyrostl daleko před ostatními ve fyzické 

síle a síle charakteru, že všichni lidé, kteří žili v té oblasti, kde dnes stojí 

hlavní město, ochotně a radostně přijali jeho vůdcovství"58. V celé pasáži, 

pojednávající o zakladateli Říma, není ani zmínka o bratrovraždě a to 

především z důvodu, že pro Ciceronovy záměry je toto nepodstatne , ve 

svém vyprávění se snaží zdůraznit státotvorné prvky, problémy ústavnosti 

atd. Navíc se snaží distancovat od lidového vyprávění.60 

To, co je společné Ciceronovi i Augustinovi, je názor, že morální 

kvalita jedince má větší vliv na formování státu než určitý druh ústavy. Je 

samozřejmé, že pro Augustina hrají kvality jedinců v dějinách Říma značnou 

roli - snaží se dokázat (jak uvidíme dále), že to byly schopnosti lidí, které 

inquit Africanus, 'si progredientem rem publicam atque in optimum statum naturali quodam 
itjnere et cursu venientem videris") 

- De civ.Dei XVI.43 u , • • 
56 - »quia et latrocinia quid sunt nisi parua regna? manus et ipsa hominum est impeno 
principis regitur, pacto societatis adstringitur, placiti lege praeda diuiditur. hoc malum si in 
tantum perditorum hominum accessibus crescit, ut et loca teneat sedes constituât, ciuitates 
occupet populos subiuget, euidentius regni nomen adsumit" De civ.Dei IV.4 

- k tomu níže, Rep. 1,39 ,u 
58 - „quo in loco cum esset silvestris beluae sustentatus uber,bus pastoresque eum 
sustulissent et in agresti cultu laboreque aluissent, perhibetur ut adoleverit et corporis 
viribus et animi ferocitate tantum ceteris praestitisse, ut omnes qui tum eos agros ubi hodie 
est haec urbs incolebant, aequo animo Ulilibenterque parerent." Rep.2,4 
59 - přesto se nevyhne námitce dalšího aktéra dialogu Tubera - „Vypadá to, že chvalořečiš 
naši formu vlády..." („'laudavisse mihi videris nostram rem publicam") Rep.2,64 60 - K tomu Powell - Rudd (1998, s.70) 
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učinily Řím velikým, a ne bohové. Cicero tvrdí, že existuje vzájemná 
r v 

souvislost mezi tradicemi společnosti a dobrými občany. 

O další části spisu De re publica referuje Augustin: „Potom rozebral 

značně podrobněji a obšírněji, jak dalece prospívá obci spravedlnost a jak 

velice jí škodí nedostatek. Nato se ujal slova Fílus, jeden z účastníků 

rozhovoru, a poprosil, aby právě tuto otázku řešili důkladněji a aby řekli o 

spravedlnosti více, jelikož už zobecněl náhled, že stát nemůže být 

spravován bez bezpráví."62 Cicero odmítá teorii práva, jako smlouvy 

založené na slabosti (imbecillitas), která vede k bezpráví na druhých, jak ji 

formuluje Filus v jeho dialogu: „Pokud existuje vzájemný strach mezi jednou 

osobou a jinou osobou, a mezi jednou skupinou a jinou skupinou, pak, 

protože nikdo se nemůže spolehnout jen na svou vlastní sílu, jistý druh 

smlouvy je uzavřen mezi lidmi a několika mocnými. ... Vidíte, že matkou 

spravedlnosti není přirozenost, ani dobré úmysly, ale slabost."63 Na její 

místo staví Cicero myšlenku, že všem lidským bytostem je přirozená touha 

sdružovat se. Již v Rep. 1,39 implikuje toto stanovisko, kdy proti 

zmíněnému výkladu původu společnosti jako smlouvy o vzájemné ochraně, 

který byl spojen například s Lucretiem a Polybiem, staví názor, že součástí 

lidské přirozenosti je formování komunity bez ohledu na užitek. „Prvotním 

důvodem pro spolčení není ani tak slabost jako druh přirozené touhy ... 

lidských bytostí spolčovat se. Náš druh není totiž složen ze samotářských 

individualit nebo osamělých poutníků."64 

„Po dostatečném rozboru této otázky se vrací Scipio k přerušenému 

výkladu a přezkoumává a dokazuje svou krátkou definici státu, ve které jej 

vymezil jako věc lidu. Stanoví však, že lidem není jakkoli sdružený dav, ale 

společenství, spojené stejným právním cítěním a společným 

61 - Rep.5,1 . 
- „ac deinde cum aliquanto latius et uberius disseruisset, quantum prodesset lusitia 

ciuitati quantumque obesset, afuisset, suscepit deinde Philus, unus eorumqu, disputât,on, 
aderant, et poposcit, ut haec ipsa quaestio diligentius tractaretur ac de lustitia plura 
dicerentur, propter illud, quod iam uulgo ferebatur rempublicam regi sine iniuria non posse. 
De civ.Dei 11.21 ,. , . ... 

- „sed cum alius alium timet, et homo hominem et ordo ordinem, tum quia sibi nemo 
confidit, quasipactio fit inter populum et potentis ... etenim iustitiae non natura nec voluntas 
sed inbecillitas mater est." Rep.3.23. Schofield nazývá tuto teorii vzniku statu 
kontraktualistickou. 
64 - „eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam 
hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc Rep. 1.39 
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prospěchem."65 Augustin zde odkazuje k Rep. 3,43, ovšem tato definice res 

publica jako res populi se ale objevuje již dříve v Rep. 1,39. Zde bychom 

měli rozeznávat dva komponenty této definice - (A) ideu populus jako 

takovou a (B) tvrzení, že res publica je res populus66 Ideu populus 

vysvětluje Cicero - jak nás o tom informuje i Augustin - ne jako libovolné 

seskupení lidských bytostí, ale jako soubor lidí, kteří tvoří společnost 

shodou v respektu k zákonu a podílu na výhodách.67 Mohlo by se zdát, že 

jistota res publica je tedy dána vládou lidu. S tím ovšem Cicero nesouhlasí -

formulace (B) může být uspokojena jen tehdy, pokud lid, který drží v rukou 

moc, je skutečně populus, tzn. pokud je realizována podmínka (A). Z výše 

řečeného vyvozuje Schofield, že „státoprávní uspořádání se kvalifikuje jako 

res publica jen v případě, že vláda v řízení veřejných zájmů bere přiměřené 

ohledy na zájmy lidí, kteří tvoří společnost na základě účinné shody 

spravedlnosti a společného prospěchu"68. Augustin v De civ. Dei 11.21 dále 

předpokládá, že tyranie a oligarchie nesplňují podmínky pro res publica, 

jelikož není právě žádná res populi, a v případě vlády davu pak není žádný 

populus69 

Dále se Augustin zmiňuje o pasáži Rep. 5.1-270, kde Cicero sám 

mluví o úpadku římského státu. Jeho základy stojí podle Cicerona na 

starodávných mravech a mužích, ovšem toto vše již vymizelo, zůstalo jen 

jméno republiky, podstata byla dávno ztracena. Stalo se tak právě díky 

65 

- „qua quaestione, quantum satis uisum est, pertractata Scipio ad intermissa reuertitur 
recolitque suam atque commendat breuem reipublicae definitionem, qua dixerat earn esse 
rem populi. populum autem non omnem coetum multitudinis, sed coetum iuris consensu et 
utilitatis communione sociatum esse determinat." De civ.Dei 11.21 

- Takovýto pohled zastává Schofield (1999, s.68) . u 

- „Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum 
coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 
communione sociatus." Rep 1 39 Stručnosti formulace a vágnosti spojení mezi oběma 
částmi si všímá M.Schofield - dle jeho názoru zde šlo Ciceronovi především o obecně 
přijatelný způsob výkladu („...what he wanted at this point was a generally accepted story 
which could then be put to critical use later in the theory.") Schofield (1995, s.70) 

-„•••a constitutional set-up will qualify as a res publica if and only if the government in 
conducting public affairs adequately consults the interests of people, which forms a society 
m virtue of agreement on justice and of common advantage...", Schofield (1995, s.74) 

- „... protože není věci lidu, když jej má v rukou tyran nos nebo politická strana, ba ani lid 
už není lidem, jakmile už není společenstvím, spojeným na základě stejného právního 
cítěni a společného prospěchu, jak zněla definice lidu." ( quoniam non esset res populi, 
cum tyrannus earn factioue capesseret, nec ipse populus iam populus esset, si esset 
iniustus, quoniam non esset multitudo. iuris consensu et utilitatis communione sociata, sicut 
çopulus fuerat definitus.") De civ.Dei 11.21 

- Tato část je ovšem známa právě jen z Augustina, De civ.Dei 11.21. 
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tomu, že jednak již není více takových mužů, jednak kvůli morálním 

pochybením, říká Cicero. Augustin zde využívá Ciceronův text ktomu, aby 

jednak upozornil na to, že onen úpadek římského státu se dál ještě dříve 

než přišel Kristus71 a že byl dokonce samotnými Římany - a to vynikajícími 

římskými osobnostmi - zaznamenán a popsán. Za druhé na něm Augustin 

ukazuje na základě vlastních Ciceronových definic, že ten stát nikdy 

neexistoval, protože v něm nikdy nebylo pravé spravedlnosti"72. Otázkou je, 

zdali Augustin přesně vystihl to, oč Ciceronovi v jeho slavné lamentaci jde: 

„Co zbylo z těch starých zvyklostí, na nichž, jak tvrdí, římský stát pevně 

stojí? Vidíme je v troskách díky zanedbání, že nejen zůstávají 

nepovšimnuty, ale nejsou již ani známy. A co mám říci o těch starobylých 

mužích? Je to nedostatek takových mužů, který vedl k vymizení těchto 

zvyklostí. Nejsme povinni jen podat popis této velké tragédie; musíme nějak 

bránit sami sebe, jako kdybychom byli obžalováni hrdelním zločinem. 

Nestalo se náhodou - ne, stalo se tak kvůli našim morálním chybám - že 

jsme byli ponecháni se jménem republiky, dlouho předtím ztratíc její 

podstatu."73 Autor sám zde spíše oplakává zanedbávání starých zvyků a 

nedostatek veřejně činných duchovních individualit, které by je udržovaly a 

rozvíjely. Zdá se, že zaměření je tedy spíše morální než konstituční.74 Ony 

morální hodnoty, které Cicero obhajuje, se ovšem podle Augustina realizují 

až v křesťanské víře. A jsou to právě tyto hodnoty, které připravují člověka 

na „život po smrti", tak jak o něm mluví i Cicero v závěru De re publica, 

nazývaném Scipionův sen75. Římské republice tak podle Augustina chyběla 

skutečná spravedlnost - „Kolik tedy asi spravedlnosti můžeme 

předpokládán v člověku, který Bohu neslouží? Vždyť duch nemůže na 

žádný způsob spravedlivě vládnouti tělu ani lidský rozum vášním, neslouží-li 

Bohu. A není-li v takovém člověku žádné spravedlnosti, není ji bezpochyby 

71 - A že tudíž křesťané nemohou být v žádném případě obviňováni z úpadku římské říše. 
- „ut ostendam secundum definitiones ipsius Ciceronisnumquam illam fuisse 

rempublicam, quia numquam in ea fuerit uera iustitia. " De civ.Dei 11.21 
- „quid enim manet ex antiquis moribus, quibus ille dixit rem stare Romanam, quos na 

obliuione obsoletos uidemus, ut non modo non colantur, sed iam ignorentur? nam de uins 
quid dicam? mores enim ipsi interierunt uirorum penuria, cuius tanti malí non modo 
reddenda ratio nobis, sed etiam tamquam reis capitis quodammodo dicenda causa est. 
nostris enim uitiis, non casu aliquo, rempublicam uerbo retinemus, re ipsa uero iam pridem 
amisimus" De civ.Dei 11.21 
74 - k tomu Schofield (1995, s.66 - 67) 
75 - Rep.6,9 - 29 
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ani v lidské společnosti, která se z takových lidí skládá. Není tu tedy toho 

souhlasu ve věcech práva, který činí z lidského davu lid, jehož věcí je prý 

stát."76 

Kritika Říma H 

Když nejprve probral morální rozklad římské říše, soustřeďuje se nyní 

Augustin na neduhy „vnější", politické, a zároveň se snaží vyloučit pohanské 

náboženství jako příčinu římské prosperity. Především, co se týče založení 

Města, zkoumá v celém De civ. Dei tu část římské pověsti, která hovoří o 

Romulovi. „Potom ten Amulius učinil z Rhey, dcery svého bratra Numitora, 

Vestálku, která prý počala blížence z Marta; tím způsobem se uctívá či 

omlouvá její smilstvo a za důkaz se uvádí, že prý odložená nemluvňata 

kojila vlčice. ... Ostatně podle jiného podání se těch odložených a plačících 

dětí ujala nejdříve jakási nevěstka ,.."77 Zde Augustin poněkud nevraživě 

vyslovuje domněnku, že Rhea chtěla skrýt poklesek touto legendou. 

Zároveň odkazuje k tomu, že člověk může pod touto lupa, vlčicí, rozumět 

zároveň i nevěstku, označovanou latinsky sice meterix, ale někdy právě i 

lupa78. Rovněž dalším „pozastaveníhodným" motivem je Romulovo přijetí 

mezi bohy. V De civ. Dei 111.15 je jeho divinizace vysvětlena jako obratný 

klamavý manévr - Romulus byl prý rozsápán pro svou krutost v senátu a 

skrze nastrčeného Julia Procla79 - který prohlásil, že se mu Romulus zjevil 

a nařídil, aby jej uctívali jako boha - byl rozvášněný lid, který se proti senátu 

76 
- „Quapropter ubi homo Deo non seruit, quid in eo putandum est esse iustitiae? Quando 

quidem Deo non seruiens nullo modo potest iuste animus corpori aut humana ratio uitus 
imperare. Et si in homine tali non est ulla iustitia, procul dubio nec in hominum coetu, qui ex 
hominibus talibus constat. Non est hie ergo iuris ille consensus, qui hominum multitudinem 
populum facit, cuius res dicitur esse res publica." De civ.Dei XIX.21. Ktomu také Nohlen -
Schulze (1995, s.258): „Pozemská obec, která je pouhým právním řádem jako římská 
republika, postrádá skutečnou spravedlnost, která teprve z libovolného davu čml národ." ( 
„Einer civitas terrena, welche wie römische Republik blosse Rechtsordnung ist, fehle die 
wahrhafte Gerechtigkeit, die erst aus einer beliebig zusammengewürfelten Menge ein Volk 
macht.") 
77 - „Porro Amulius fratris sui Numitoris filiam, Rheam nomine, quae etiam Ilia uocabatur, 
Romuli matrem, Vestalem uirginem fecerat, quam uolunt de Marte geminos concepisse, 
isto modo stuprum eius honorantes uel excusantes, et adhibentes argumentum, quod 
infantes expositos lupa nutriuerit. .... quamuis non desint qui dicant, cum expositi uagientes 
iacerent, a nescio qua primum meretrice fuisse collectos et primas. " De civ.Dei XVIII.21 

- Tento náznak se objevuje již u Tertulliána Ad.nat 2, 10. Augustin toto pak dále opakuje 
ještě jednou v De civ.Dei XXII.6. Ktomu Maier (1955, s.100) 

- Hodnověrnost Julia Pocla napadá i Cicero v Rep.2.20. V De civ.Dei 11.14 je Romulus 
stavěn po bok tak obskurním božstvům jako jsou Priap a Cynocephalus. V De civ.Dei 11.17 
je jeho zbožněni vysvětleno jako pouhý akt lichoceni a omylu. 
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bouřil, uklidněn. Augustin zde může poměrně zdárně demonstrovat 

devalvaci římského božství. 
80 

Nejdůležitější z celé pověsti je ale vražda respektive bratrovražda . 

Dějiny Říma tak začínají zločinem, hroznou vraždou, a ve válkách a 

vnitřních nesvárech je patrna stále působící vina. Zločin na počátku dějin 

nejlépe ukazuje, jak oprávněná je u pohanů kritika pietas a iustitia. Augustin 

sice „zdědil" tento komplex antické a křesťanské kritiky římské pověsti o 

založení Města, ovšem dává vině nový rozměr - „...pachatelkou (je -

pozn.aut.) celá obec, jelikož rozhodně měl být pomstěn, ale celá obec ho 

nedbala."81 Tento motiv se stává prvotně zatěžujícím82 - Řím na sebe tímto 

uložil těžkou vinu a v De civ. Dei 111.12 je poukazováno na to, že již zde 

zločin začíná působit. Vlastním motivem činu byla panstvíchtivost, ono - s 

Bohem v nesouladu - bažení po panství a slávě, které zmítá občany civitas 

terrena83. Již zde se vyznačuje Augustinem popisovaný Řím jako 

v počátcích nespravedlivý a nesvatý. 

Vycházejíc z těchto počátků, sleduje Augustin dějiny Říma jako 

chmurnou kroniku zla. „Významným znamením toho neštěstí bylo, že žádný 

z králů nezavřel brány války (tzn.Janusova chrámu - pozn.aut.). Žádný 

z nich tedy pod ochranou tolika bohů nevládl v míru."84 Doba vlády 

zmiňovaného Numy Pompilia, zákonodárce, je často označována jako 

laudabília tempora, období bez válek, a toto římští dějepisci připisovali svým 

bohům. Ovšem i zde nacházíme stín - právě vtom, že Numa zavedl 

množství nových kultů a božstev a tak je počítán k podporovatelům 

zhoubné římské pověrčivosti.85 Hlavním příznakem římského vývoje jsou 

80 - Augustin nejprve nechává otázku vinika nezodpovězenou. „Snaši otázkou nemá co 
dělat, zda to Romulus dal vykonat nebo vykonal sám; leckdo to směle popírá, leckdo to ze 
studu bere v pochybnost, leckdo to z lítosti zastírá." („Nec ad causam quam nunc agimus 
interest, utrum hoc fieri Romulus iusserit aut Romulus fecerit, quod multi inpudentia negant, 
multipudore dubitant, multi dolore dissimulant") De civ.Dei III.6. Později již chápe Romula 
jako pachatele (De civ.Dei XXII.6), což je mj.dáno i synkrezl s Kainem, výslovně jsou jako 
paralela Kain a Romulus uvedeni v De civ.Dei YM.5. 

1 - „quoniam debuit utique uindicari, tota hoc illa ciuitas fecit, quod tota contempsit De 
civ.Dei II 1.6 
" - „schwerwiegend", Maier (1955, s. 103) 

- O civitas terrena viz.dále. „. „ , .. ... 
84 - „Non paruum indicium calamitatis huius fuit, quod portas belli nullus clausit illorum. 
Nullus ergo illorum sub tot dis praesidibus in pace regnauit. " De civ. Dei 111 14 
85 - Takto ho kritizuje i Tertullián (Apol.21: „Numa, qui Romanos operosissimis 
superstition ibus oneravit.") a Arnobius (Adv. Nat. 7, 26: „religionibus artifex in 
comminiscendis Numa"), Maier (1955, s.105) 
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vnitřní boje a vnější války. Následuje doba pozdní republiky a ani zde zlo 

nebere konce. Několik osamocených pozitivních příkladů, které se při líčení 

dřívějších dob objevovaly (např. pozitivní hodnocení Scipiona), zde zcela 

chybí. Dějiny Říma jsou neustálým sledem zla, válek a nesvornosti. 

Augustin jde dokonce tak daleko, že hodnotí chování gótských barbarů při 

plenění Říma ve srovnání s činy Gaia Maria a Sully jako mírné.86 

Povšimněme si ještě toho, že v některých pasážích je líčení velice 

věcné a nijak kriticky zabarvené, což vpodstatě neodpovídá jeho celkové 

tendenci. Máme na mysli kupříkladu hodnocení Tarquinia Superba v De civ. 

Dei 111.16 či kapitolu následující. Maier to považuje za důkaz očividné 

závislosti na pramenech. „Právě na této kapitole se ukazuje, že Augustin 

někdy bez velkých okolků vypisuje z antických pramenů, které jeho teze 

podporují a tím často přejímá jeho tendencím ne vždy odpovídající tón 

předlohy.,67 

V De civ. Dei IV.3 - 4 se otevírá otázka velkých říší. Ačkoli totiž 

můžeme historii Říma popsat jako plnou neštěstí, je nepopiratelné, že 

Římané dosáhli velice rozšířeného a dlouhotrvajícího panství nad lidmi 

v mnoha zemích. Augustin se snaží dokázat, že tato velikost představuje 

jen fiktivní „dobro". Nejprve bere v úvahu kritérium praktické, félicitas. 

Vyvozuje, že toto „štěstí" se zakládá jen v sebeklamu, jelikož všechna vnější 

znamení jsou v této otázce irelevantní, „...jednoho ...si mysleme chudého 

nebo prostředně majetného, druhého velmi bohatého; ale představme si, že 

ten boháč je sužován obavami, chřadne úzkostmi, hoří žádostivostí, nikdy 

se necítí bezpečným, je vždy pln nepokoje, uštván ustavičnými spory s 

odpůrci, ale těmito trampotami jenom roste jeho jmění do nekonečna a s 

jeho vzrůstem mu také přibývá hořkých starostí; zato ten druhý, méně 

majetný, je spokojen malými a omezenými prostředky, je milý svým drahým, 

těší se sladké shodě se svými příbuznými, sousedy i přáteli, ve věcech víry 

je svědomitý, svou myslí laskavý, tělesně zdravý, v životosprávě střídmý, 

mravně bezúhonný, svědomí má čisté. Sotva bude kdo tak nemoudrý, že by 

86 - De civ.Dei III.29. Tato kritika se shoduje i s odsudkem Ciceronovým. 
87 - „Gerade an diesem Kapitel zeigt sich, da3 Augustin manchmal ohne gro3e Umstände 
aud antiken Quellen Beispiele ausschreibt, die seine These unterbauen und dabei oft die 
seiner Tendenz nicht immer entsprechende Tonart der Vorlage übernimmt.", Maier (1955, 
s.109) 
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si troufal váhati, komu dát přednost!'88 Každá živá bytost se tedy může 

nazývat šťastnou a dobrou, je-li přivedena vírou k pravému Bohu a 

k mravnosti. Druhým kritériem je pak normativní iustitia. Zde uvádí známý 

příměr o státě jako lupičské bandě.89 Tímto nechce nijak tvrdit, že každé 

státní uskupení představuje lupičskou bandu, takovýmto je pouze stát, který 

nemá spravedlnost.90 

Zdá se, že otázka ztotožnění římského impéria s popisovanou velkou 

říší spolu s jejími neduhy, kterou nazývá mocenským státem, zůstává zde 

otevřena. Jak ukazují jeho výroky například v De civ. Dei IV.6, považuje za 

mocenské státy všechna dějinná impéria, ačkoli výslovně takto označuje 

pouze říši asyrskou. Každý velký stát či říše je Augustinovi státem násilí. 

Ideálem politického uspořádání je svět tvořený z malých, ve svorném 

sousedství žijících států. Takto jedině se snad dá vyloučit válečný zmar -

malé, svorné státy, jimž nevládne panstvíchtivost.91 Hardy zastává názor, že 

toto Augustinovo protiimperiální smyšlení bylo jen teoretické a římská říše 

pro něj byla daným faktem92, s čímž se zřejmě můžeme ztotožnit.93 

Jaký obraz Říma tedy Augustin v prvních čtyřech knihách De civitate 

Dei přináší? Předně se vzdává - v souvislosti s aktuálními potřebami -

popisu doby císařské ve jménu co nejasnějšího důkazu úpadku Města a 

říše ještě před příchodem Krista. Posuzování Římanů vystupuje 

v Augustinově pojetí ne jen jako popis jednotlivých osob, ale jako celkově 

vystavěný kritický obraz - v tom spočívá právě novost Augustinova pojetí. 

Takovýto obraz ovšem vystupoval v ostrém protikladu k „mohutným" 

- „quorum duorum hominum unum pauperem uel potius mediocrem, alium praediuitem 
cogitemus; sed diuitem timoribus anxium, maeroribus tabescentem, cupiditate flagrantem, 
numquam securum, semper inquietum, perpetuis inimicitiarum contention/bus anhelantem, 
augentem sane his miseriis Patrimonium suum in inmensum modům atque Ulis augmentis 
curas quoque amarissimas aggerantem; mediocrem uero illum re familiari parua atque 
succincta sibi sufficientem, carissimum suis, cum cognatis uicmis amicis dulcissima pace 
gaudentem, pietate religiosum, benignum mente, sanum corpore uita parcum monbus 
castum, conscientia securum. Nescio utrum quisquam ita desipiat, ut audeat dubitare quem 
praeferat!" De civ.Dei IV.3. Augustin zde užívá srovnání s životem jedince. 

- De civ.Dei IV.4 a IV.5 (cit.viz.výše) . , 
- „Jakožto dějinný rámec, v němž se odvíjí život obou obcí (k tomu dále - pozn.aut.) má 

pozemský stát svou důstojnost. To zejména platí, je-li založen na spravedlnosti." Trojan 
(1994, s.99) 
91 - Na rozdíl od jiných křesťanských autorů (Eusebios) nepokládal Augustin impérium za 
jedinou možnou formu politického uspořádání. K tomu Dampf (1964, s.4) 
92-Hardy (1955, s.262) 
93 - Naproti tomu např.Deaneova charakteristika vyznívá tak, že toto je Augustinovým 
skutečným přáním („Augustine would thus prefer..."), Deane (1963, s.171) 
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římským tradicím. Víra v příkladnou platnost římského dávnověku byla totiž 

pro Cicerona a mnoho dalších závaznou tradicí, jíž se symmachiánská 

restaurace snažila znovu přivést k životu. „To nezasáhlo jen kult božstev, 

byl to jednoznačný útok na středobod římské tradice - na úctu vyžadující 

tradici starého dobrého Říma, jeho postavy a činy...'04 

Co se týče rozvržení, podává konvenční obraz rozvoje od městského 

státu k nadvládě nad Apeninským poloostrovem až po vyvrácení Kartága a 

opanování mediterrání oblasti. Značnou roli hraje v jeho podání Sallustius, 

ačkoli Augustin se pokouší na krátkých obdobích, kdy podle tohoto 

římského historika vládly dobré mravy a svornost, ukázat, že i v těchto 

dobách byl morální stav v Římě chmurný. Tento morální stav a s ním 

korespondující vnitřní zmatky i vnější pohromy jej vedou k závěru, že 

vlastně nemůže být o žádném vývoji - v pozitivním slova smyslu - ani řeč. 

Přes zmíněné spojení se Sallustiem vykazuje Augustinovo uvažování 

značnou samostatnost a nemůže být vysvětleno jen skrze vliv tohoto 

historika. Problematika Říma je především problematikou římské ctnosti. 

Takže pohanský člověk musí dojít rozhodujícího odsouzení, jelikož 

pohanství je skutečně mravnosti neschopné. Zde se objevuje také 

rozpolcenost, spočívající vtom, že i pozitivně viděné osoby neujdou 

zásadnímu zavržení stran svého pohanství. Toto je úhelným kamenem jeho 

pohledu na věc a vede k náboženské a mravní kritice římanství a zdrcujícím 

úsudkům - ve falešné víře se manifestuje pýcha lidí a objevují se aviditas 

laudis a libido dominandř5. 

Augustin se snaží dokázat, že kult římských božstev není jen 

nerozumný (k čemuž mu slouží četné příklady) ale i bezbožný. Proto musí 

Římané vždy znovu špatně jednat a jejich stát sám sebe odsuzuje jako 

daemonicola civitas. Pokud nahlížíme na věc z tohoto úhlu, znamená to, že 

když se takováto na bezbožných principech založená říše hroutí, není 

důvodu ji oplakávat. Výčitka proti křesťanům je tedy beze smyslu. 

94 - „Das traf nicht nur den Götterkult, es war ein eindeutiger Angriff auf das Herzstück der 
römischen Überlieferung - auf die ehrfurchtgebietende Tradition vom guten alten Rom, 
dessen Gestalten und Taten ...", Maier (1955, s.116) 

- „tak obsažně jako on (Augustin - pozn.aut.) ještě nikdo neuskutečnil myšlenky libido 
dominandi základním principem římského politického jednáni. " {„... so umfassend wie er 
hat noch Normand den Gedanken von der libido dominandi als Grundprinzip römischen 
politischen Handelns durchgeführt.") Maier (1955, s.107) 
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Zdroje Augustinova učení o dvou obcích 

Je zřejmé, že Augustinovi bylo hlavním „inspiračním zdrojem" Písmo 

svaté, kde můžeme například v Žalmech najít zmínku o civitas caelestis, jíž 

je myšlen Jeruzalém. Ovšem na druhou stranu například v apokalyptickém 

líčení se s takovýmto označením nesetkáváme. Je tedy zapotřebí hledat i 

jiné zdroje, které biskupu hipponskému pomohly formulovat jèho učení o 

dvou obcích. 

Metafora dvou protikladných obcí se objevuje již v textech archaické 

formy křesťanství, ve které byly silně přítomny židovské obrazy, jejich učení 

a etika. Například v židovských textech z Kumránu1 nacházíme dvojice 

těchto základních elementů - dva protikladní duchové, dvě protikladné 

cesty a dvě protikladné společnosti dobrých a zlých. Takovéto zpodobnění 

dvou obcí nacházíme i v gnostických textech z Nag Hammadí, především 

tzv. Skutcích Petra a dvanácti apoštolů2. Není pravděpodobné, že by tyto 

texty bezprostředně inspirovaly Augustina, ovšem uvádíme je zde jako 

důkaz pro přítomnost takovéhoto pojetí v tehdejším myšlenkovém klimatu. 

Lze totiž předpokládat, že tyto texty sehrály roli nejen v židovské ale i 

v křesťanské katechezi.3 

Je nepochybné, že Augustin znal velice důvěrně manichejské učení, 

především ze svého devítiletého působení u této sekty. Některé vykopávky 

zTurfanu, Tunhangu, Medinet Madi či nejnověji z egyptské oázy Dakleh 

přinášejí velice cenné poznatky o učení manichejců. „Nyní víme jistě, že 

manichejské spisy se často zmiňují o nebeském království a dokonce 

nebeském městě (obci), jejímž protikladem je království temnoty, království 

tohoto světa. Nebeské království je mírumilovné město andělů a lidí; 

' - Jde především o tzv.Příručku k výchově 1QS. K tomu van Oort (1997, s.160) 
- Označené jako N HC VI 1 Odpověděl jim a řekl: 'Můžete-li, přijďte do mého města, 

abych vám ji nejenom ukázal, ale dal vám ji zadarmo. ' (NHC VI.1.4) ... A o cestě k tomu 
městu, na niž ses mne ptal, ti povím: Nikdo po ní nemůže jít kromě toho, kdo se vzdal 
všeho svého majetku (NHC VI.1.5) ... Odpověděl jsem a řekl jsem: 'Vskutku správně (...)je 
lidé nazvali, protože těmi, kdo jsou trpěliví ve svých pokušeních, bývají obydlena města. A 
vyvstává z nich království, které je drahocenné, protože vytrvá uprostřed lží a strádání v 
bouři. A tak město každého, kdo trpělivě nesl jho víry, bude obydleno a on bude počítán do 
království Božího.' (NHC VI.1.7) ... Řekl jim: 'Vraťte se do města, z něhož jste vyšli, které 
se nazývá 'Místo přebývání'. Zůstaňte trpěliví a vyučujte všechny ty, kteří uvěřili v mé 
jméno, protože i já jsem byl trpělivý v protivenstvích pro víru. Já vám dám vaši odměnu.'" 
(NHC VI.1.10). Pokorný (1986, s. 2 - 8 ) 
3 - K tomu van Oort (1997, s.166) 
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jednoho dne budou věřící připojeni k množství andělů. Království temnoty je 

zcela rozdělené, dmoucí se pýchou, plné temného chtíče a žádostivosti.íA 

K těmto označením nacházíme paralelu na mnoha místech De civitate Dei, 

například v podobě označení „v temných žádostech rozervaná ... sršící 

odporem"5 apod. Domnívám se ovšem, že van Oortův názor, týkající 

spojení učení o dvou obcích s rozvojem dějin ve třech „časech", který máme 

doložen u manichejců a van Oort jej předpokládá i u Augustina, je třeba 

odmítnout. Ztotožnění manichejského ínítium, medium, finis s exortus, 

excursus, debiti fines z De civ. Dei XI. 1 je sice možně6, ale nejedná se o 

nijak zásadní rys Augustinova učení o obou obcích. Spíše můžeme hovořit 

o zcela přirozeném členění - které není nijak vlastní pouze učení o dvou 

obcích - na vznik, dějiny a konec (v tomto případě obou civitates). 

Charakterističtější je naopak Augustinovo členění na aetates, jak o něm 

budeme hovořit níže, které se u manichejců neobjevuje. Přesto ovšem 

můžeme připustit jistý vliv manicheismu na koncepci dvou protikladných 

obcí. Nejedná se ovšem ani o jediný ani o hlavní zdroj inspirace. 

V tradici křesťanské je s učením o dvou obcích spojován reformní 

donatista Tyconius. Jeho sice ztracený, ale dnes již poměrně dobře 

rekonstruovaný komentář k Apokalypse staví proti sobě mocnost dobrých a 

zlých jako civitas Dei a civitas diaboli7: „Tyto dvě obce, jedna touží sloužit 

světu a jedna Kristu: jedna touží mít království na tomto světě, a jedna 

z tohoto světa prchat ... jedna bičuje a jedna je bičována, jedna mučí a 

jednaje mučena, jedna, že je ospravedlněna, druhá, že činí bezbožně. Tyto 

obě se tak trápí v jednom...'6 Svědectví o tom, že Augustin tento komentář 

4 - „We now know for certain that the Manichean writings often referred to a heavenly 
kingdom and even a heavenly city, whose antithesis is the kingdom of darkness, the 
knigdom of the world. The heavenly kingdom is a peaceful city of angels and men; one day 
the believers will be added to the number of the angels. The kingdom of darkness is 
completely divided, swollen with pride, full of dark lust and envy, van Oort (1997, s.165) 

- De civ.Dei XI.33 
' - v a n Oort, s.165 . „ . . 
7 - „tyto dvě obce, jednu Boži a jednu ďábelskou" („ecce duas civitates, unam Dei et unam 
diaboli"), Maier (1955, s.151) 
8 - „Hae duae civitates, una mundo, et una desiderat sen/ire Christo: una in hoc mundo 
regnum cupit tenere, et una ab hoc mundo fugere: ...una flagellat, altera flagellatur: una 
occidit, altera occiditur: una, ut iustificetur adhuc, altera ut impie agat adhuc. Hae utraeque 
ita laborant in unum..." Commentarius in Apocalipsin in Scholz (1911, s.79) 
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k Apokalypse znal, nám podává spis De doctrina Christiana9. Tento spis 

vznikal sice v rozmezí let 396 - 426 - a bylo by tedy možné, že by se 

Augustin s Tyconiovým komentářem seznámil až později - ovšem díky 

pauze, která nastala během sepisování De doctrina Christiana10 můžeme 

celkem spolehlivě datovat Augustinovu znalost Commentarius in 

Apocalipsin ještě před vznik De civitate Dei. Jistou odvislost koncepce dvou 

obcí od Tyconiova komentáře tedy můžeme předpokládat. „Nejvíce, co 

může být řečeno nepochybně, je to, že Augustinovo užití termínů corpus a 

civitas jako označujících dvě obce se jeví jako podobné Tyconiově 

terminologii."11 Což ovšem nijak nevylučuje možnost, že právě tento autor a 

Augustinův kritický pohled na jeho teze se stal inspirací k rozvržení tématu 

takovým způsobem, jak jej vidíme ve spise o obci Boží12, respektive 

v některých dílech, která De civitate Dei předcházela. 

Takovýmto dílem je právě Augustinovo De vera religione z let 389 -

391, kde mluví poprvé o prokursu dvou pospolitostí v dějinách. Ačkoli jeho 

vývody zde jsou velmi obecné, přesto odpovídají náhledu, který se objevuje 

v pozdější koncepci. Již zde se lidstvo rozpadá na dvě skupiny, které se 

odlišují zaměřením své víry a své vůle. Člověk, žijící z těla a lásky k časným 

věcem je vykreslen jako pozemský a od něj se pak odlišuje člověk, který je 

připoután nebeskými zákony13. Poslední soud pak dovede obě pospolitosti 

k zmrtvýchvstání anebo k věčné smrti.14 Co především odlišuje tento 

myšlenkový postup od pojetí v De civitate Dei je to, že Boží lid, populus Dei, 

nenacházíme již na počátku dějin, ale vystupuje až v průběhu dějin spolu 

9 - „...ptá se například (Tyconius - pozn.aut.;, jak je ve Zjevení Janově třeba rozumět 
andělům sedmi církví, jimž se Janovi přikazuje psát, různě logicky uvažuje a dochází 
kzávěru, že těmito anděly máme rozumět samy církve." („Neque enim aliqud ill, tale 
versatur aut quaeritur, sicut in Apocalypsi loannis quaerit, quemadmodum intellegendi smt 
angeli Ecclesiarum septem, quibus scribere iubetur. Et ratiocinaturmultipl,citer et ad hoc 
pervenit ut ipsos angelos intellegamus Ecclesias. ") De doctr. Christ. III. JO „ 
10 - Na základě dochovaného Augustinova listu biskupu Aurehov, (Ep.41) se můžeme 
domnívat, že přerušení nastalo právě v důsledku toho, že se Augustin ptal svého 
nadřízeného, smí-li Tyconia v tomto spise užít. K tomu Nechutová, s.28 - 29 
11 - Jhe most that can be said unequivocally is that Augustine s use of terms corpus and 
civitas as denoting the two cities appear to resemble Tyconius terminology, van Oort, 
S.166 
12 - snad také rozhodující impuls kjeho koncepci dvou obcí přijal od Tyconia" 
( vielleicht auch den entschiedenen Ansto3 zu seiner Zweistaaten-Konzeption von 
Ticonius empfangen hat.") Scholz, s.79 
13 - („corpore et cupiditatibus rerum temporalium colligatus"; „in caelestes leges adstringif) 
De vera re/.48 - 49 
14 - De vera rel. 50 
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s Kristem. Židovský národ v De vera religione představuje jen vybledlý stín 

pozdějšího populus De/'.15 

Spisem, kde je představa dvou obcí více konkretizována je De 
16 

cathecizandis rudibus, který biskup hipponský sepsal mezi lety 399 - 400. 

Nacházíme tu tato slova: „Zde jsou tedy dvě obce - jedna hříšných, druhá 

svatých - které jsou vedeny od počátku lidstva ke konci světa. Nyní jsou 

smíseny těly, ale rozděleny vůlí. Jsou určeny ktomu, aby byly znovu 

rozděleny v těle za Soudného dne..."17 Ti, co jsou hodni zatracení, jsou 

ovládáni myšlenkami na moc a slávu. Základním postojem, který je vlastní 

Bohu nepřátelské duši, je superbía. Člověk, jehož cíle neleží v 

„transcendentnu", se oddává dobrům tohoto světa, mezi nimiž moc a sláva 

zabírají jedno z čelných míst.18 Augustin mluví o dvou duchovních říších, a 

tyto dvě civitates tu figurují především jako eschatologicky chápané jednoty, 
19 

které zahrnují všechny lidi a existují až do okamžiku Posledního soudu. 

Stejně jako Tyconiův komentář k Apokalypse, tak i De cathecizandis rudibus 

představuje ideální koncepci, která měla být upotřebena při výuce 

náboženství.20 Tyconiův i Augustinův spis tedy spojuje i fakt, že jakékoli 

politické názory - které by se do koncepce dvou obcí promítly např. 

ztotožněním jedné z nich s církví apod. - nejsou předmětem zkoumání. 

Bezprostředně zdoby před vznikem De civitate Dei pak pochází 

korespondence mezi Nectariem a Augustinem, kde se představa obce Bozi 

dává již zcela zřetelně. V souvislosti s následky násilí, které zachvátilo 

křesťany a nekřesťany v Calamě, adresoval Nectarius Augustinovi žádost o 

intervenci ve prospěch spřátelených nekřesťanů, obviněných z ilegálního 

udržování tradice procesí a útoků na křesťanský kostel ve městě.21 Z této 

15 - Zde užívám shrnutí spisu De vera religione, jak jej uvádí van Oort (1997) a Karfíková 
(1994). 

-Zde užívám shrnutí spisu, jak jej podává Scholz (1911). 
- „Duae itaque civitates, una iniquorum, altera sanctorum, ab initio generis humani usque 

in finem saeculi perducuntur, nunc permixtae corporibus, sed voluntatis separatae, m die 
vera iudicii etiam corpore separandae ...", De cat.rud.37 

- De caf.ruc/.31 
19 - De cař. rud. 31 
20 - Již v tomto prvním náčrtu kontrastu obou znepřátelených říší je tento rozdíl ztotožněn 
s protikladem Jeruzaléma a Babylónu (De cat.rud.37), což podle Scholze (s.81) je dalším 
důkazem pro fakt, že koncepci přejal od Tyconia. Dle mého náhledu to nesvědčí o ničem, 
jelikož protiklad Jeruzaléma a Babylónu je poměrně pochopitelnou asociací spojenou se 
dvéma protikladnými říšemi ve vztahu k Písmu svatému. 
21 - Pozadí vzniku těchto listů Učí 0'Daly (2001, XIV, s.54) 
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korespondence se nám zachovaly čtyři dopisy22, dva od Nectaria a dvě 

odpovědi od Augustina z rozmezí let 408 až 410. V dopise od Nectaria pak 

můžeme zřetelně nalézt stopy části Ciceronova spisu De re publica 

nazvaného Scipionův serr. „(Toto město - pozn.aut.) které velký Bůh, a ty 

duše, které si od něj vysloužily blaženost, obývají, o které všechny zákony 

usilují rozdílnými cestami a stezkami, které nemůžeme vyjádřit řečí, ale 

které snad může být objeveno myšlením ... o kterém nejučenější muži říkají 

že, pro ty, kteří si to zaslouží, je připraven příbytek v nebi, tak že jistý druh 

povýšení do nebeského světa je nabízen těm, kteří se dobře zasloužili o 

rodnou obec, a tito žijí blíže Bohu, kteří jsou ukazováni jako ti, kdo přinesli 

spásu své zemi svou radou nebo činy.'23 Pro srovnání uveďme pasáž 

z Ciceronova díla, která vyjadřuje to samé: „... pro každého, kdo chrání a 

slouží své vlasti, je připraveno určité místo na nebi, kde může užívat života 

věčné blaženosti. Nejsvrchovanějšímu bohu, jenž vládne světu, není nic 

milejšího než tato společenství a komunity lidí, kteří jsou spojeni právem a 

nazývají se státy. Jejich vládci a spasitelé se vydávají na cestu z tohoto 

místa a k němu se zas navracejí.'24 

Nectarius tedy, ať už apeluje na Augustina poněkud „vemlouvavě" 

anebo vyjadřuje své přesvědčení, každopádně bere v potaz posmrtnou 

dimenzi, kterou má ideál dobrého občana. Podstatný je pro nás fakt, že jiz 

v prvni odpovědi, kterou mu Augustin dává, přímo postihuje zdroj, z kterého 

Nectarius čerpal: „... tyto knihy o republice, z kterých jsi načerpal zanícení 

pro obětavého občana ...,25 Jak se zdá, byl v této době Augustin již dobře 

obeznámen s Ciceronovým De re publica a uvažoval nad jeho tvrzeními. 

Dokonce z jeho dopisu z roku 409 nebo 410 víme, že pokládal právě onu 

22 - Ep 90 91 103 104 
23 - sed quam magnus Deus, et bene meritae de eo animae habitant atque incolunt 
quam omneš leges diversis viis et tramitibus appetunt, quam loquendo exprimere non 
possumus, cogitando forsitan invenire possemus... de qua bene merit,s vins doctissimi 
homines ferunt, post obitum corporis in coelo domicilium praeparan ut promotio quaedam 
ad supernam praestetur, his hominibus, qui bene de genitalibus urbibus meruerunt; et h, 
magis cum Deo habitent, qui salutem dedisse, aut consilus, aut operibus patriae 
doceantur."Ep.103.2 . . _ - , 
24 - „omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, auxermt, certum esse m caelo 
definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur; nihil est enim illi principi deo, qui 
omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque 
hominum iure sociati, quae 'civitates' appellantur, harum rectores et conservatores hinc 
profecti hue revertuntur." Rep.6,13 
25 - „Intuere paululum ipsos de Republica libros, unde ilium affectum amantissimi civis 
ebibisti, quod nullus sit patriae consulendi modus, aut finis bonis" Ep.91.3 
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pasáž Ciceronova díla známou jako Scipionův sen za zcela slučitelnou 

s křesťanstvím a domníval se, že právě ty morální hodnoty, které zde Cicero 

obhajuje jsou přivedeny k životu křesťanstvím. „A ti, které Tullius (tedy 

Cicero - pozn.aut.) nazývá consulares philosophos26, které si podržuje ve 

velké vážnosti, poněvadž se domnívají, že když se účastníme nejkrajnějšího 

dne, že duše není usmrcena, ale vystěhuje se, a přiřadili také podle jejích 

zásluh buď dobrých nebo špatných, tak buď blaženost nebo bídu. Toto se 

shoduje se svatými Písmy ,.."27 

Ciceronův náhled na posmrtný život byl tedy podle Augustina 

obdobný jako křesťanský. A jak teprve muselo biskupu hipponskému libě 

znít Ciceronovo „...nejlepší a nejctěnější z otců, řekni mi - poněvadž toto je 

život (život v nebi, jak jej popsal Scipionovi jeho otec - pozn.aut.), proč 

otálím na zemi? Proč nespěchám, abych tě následoval? ... Není pro tebe 

způsobů, odvětil on, jak se dostat sem, ledaže tě bůh, jehož chrám je tento 

celý viditelný svět, osvobodí z pout těla. Lidské bytosti byly zrozeny 

v postavení, že by měly obstarávat sféru, jež se nazývá zemí, kterou vidíš 

uprostřed tohoto nebeského prostoru.,28 

Významná je korespondence s Nectariem ještě v jednom aspektu. 

Poprvé se zde totiž objevují pasáže, které naznačují pozdější rozvržení 

problému tak, jak je prezentováno v De civitate Dei. Jedná se zejména o 

Ep.91.1, kde poprvé užívá Augustin označení jako in hac terra peregrinati či 

supernae patriae: „Z toho důvodu bychom si také přáli počítat tě jako 

občana jisté obce nahoře. Je to proto, že milujeme tu zemi svatou láskou -

jak jen můžeme - proto přijímáme nebezpečí a námahu mezi lidmi, o 

kterých se domýšlíme, by jim mohla prospět k dosažení této země. Kdybys 

jím byl, usoudil bys, že není žádná míra a hranice pro péči ani o nejmenší 

- Těmito consolares philosophos myslel platoniky. „...platoniků, kterým dává titul 
consulares philosophos ..." („...a los platónicos les de la tltulo de consulares 
philosophos...") Alonso del Real (2001, s.28) 

- At Uli quos Tullius quasi consulares philosophos appellat. quod eorum magnipendat 
auctoritatem, quoniam cum extremum diem fungimur, non exstingui animam, sed emigrare 
censent, et ut merita quoque eius asserunt seu bona, seu mala, vel, ad beatitudinem, vel 
ad miseriam permanere. Hoc congruit et Litteris sacris..." Ep. 104.3 

- ,,'Quaeso', inquam, 'pater sanctissime atque optime, quoniam haec est vita, ... , quid 
moror in terris? Quin hue ad vos venire propero?' 'Non est ita,' inquit ille. 'Nisi enim deus is, 
cuius hoc templům est omne, quod conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hue tibi 
aditus patere non potest. Homines enim sunt hac lege generati, qui tuerentur ilium globum, 
quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur ..." Rep.6,15 
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skupinu jejích občanů, kteří jsou v cizině na této zemi ... v jeho věčném 

míru jistě neshledáš žádný konec radování ,.."29 Tato značení, stejně jako 

například další, které nacházíme v této čtveřici dopisů - patria carnalis30, 

civitas31 - předjímají pozdější Augustinovu „terminologii". 

Prvotní hřích 

De civitate Dei je mimo jiné také jakýmisi „dějinami Božího zjevujícího 

jednání mezi lidmi"32. To je dáno tím, že Augustin se snaží vylíčit činy, jimiž 

Bůh zjevuje cíl, který v dějinách sleduje, tzv.Heilgeschichte33. Teprve jejich 

rámec umožňuje vykládat dějiny jako Boží uspořádání. Týkají se vykoupení 

lidského rodu a informace o nich nám dává (výlučně) Písmo. Jak nás 

nabádá sám autor: „Vždyťi zprávy historiků, které si navzájem odporují, nás 

vedou k tomu, abychom věnovali důvěru spíše tomu, kdo není v rozporu s 

božskými dějinami, na nichž trváme. ... my, opírajíce se v historii našeho 

náboženství o božskou autoritu, nepochybujeme, že vše, co je s ní v 

rozporu, je naprosto falešné; a co se týče ostatního obsahu světských knih: 

ať už je pravdivý či nepravdivý, není žádným přínosem k tomu, abychom žili 

správně a blaženě,'34 Jak jsem již předeslal, Augustin v první části svého 

spisu odmítá myšlenku souvislosti mezi jakoukoli říší a Heilgeschichte. Jak 

„to vše" vlastně dopadne nevíme, to se můžeme jen dohadovat. A pro své 

dohady nezískáme podklady odjinud, než z Písma svatého. Odkud tedy 

vzaly počátek civitas Dei a jí protikladná civitas terrena, hlavní předmět 

29 - „Unde supernae cuiusdam patriae, in cuius sancto amore pro nostro modulo, inter eos 
quibus ad Ulam capessendam consulimus, periclitamur atque laboramus, talem etiam 
teipsum čivem habere vellemus ut eius portiunculae in hac terra peregrinanti, nullum 
consulendi modům finemque censeres; ...in eius aeterna pace nullum gaudendi finem 
inventuru ..." Ep.91.1 

- Ep.91.6, Ep. 104.3 
- Ep.91.6 32 - Markus (2002, s.455) 
- Nejvíce se tomuto termínu blíží český překlad „déjiny spásy , ale jelikož zcela 

nevystihuje myšlené, podržme německý termín Heilgeschichte. 
- „nam et ipsa historicorum inter se dissonantia copiam nobis praebet, ut ei potius 

credere debeamus, qui diuinae, quam tenemus, non répugnât historiae. Porro autem ciues 
inpiae ciuitatis diffusi usquequaque per terras cum legunt doctissimos hommes, quorum 
nullius contemnenda uideatur auctoritas, inter se de rebus gestis ab aetatis nostrae 
memoria remotissimis discrepantes, cui potius credere debeant, non inueniunt. nos uero in 
nostrae religionis historia fulti auctoritate diuina, quidquid ei resistit, non dubitamus esse 
falsissimum, quomodolibet sese habeant cetera in saecularibus litteris, quae seu uera seu 
falsa sint, nihil momenti adferunt, quo recte beateque uiuamus." De civ.Dei XVIII.40 
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zkoumání Augustinova De civitate Dei? 

Vše, co je, je stvořené Bohem. A vše, co stvořil, stvořil z ničeho, ex 

nihilo. Nenacházíme žádnou věčně existující látku, kterou by pouze 

uspořádal v procesu stvoření. Ono stvoření se neděje v čase, ale „na 

počátku", nespadá do série jiných sukcesivních událostí. Stejně jako pro 

Platona35, tak i pro Augustina čas začíná existovat společně se světem. 

„Svět nebyl bez pochyby stvořen v čase ale s časem.'36 Čas se totiž 

vztahuje k proměnlivým věcem a existuje tudíž tam, kde existují takové věci. 

Kde není stvořený svět, tam není ani čas. 

Jak Augustin upozorňuje, nemůžeme chápat Genesi dětinsky. 

Domnívá se, že oněch šest dní musí být chápáno v jiném smyslu, než jako 

dny přesně dané oběhem slunce37. Příběh těchto šesti dní je dramatickou 

reprezentací toho, co se dělo najednou a vcelku. Bůh stvořil všechny věci 

najednou38 či pohromadě a pouze autor Genese „nejprve představuje 

stvoření jako celek a poté jsou jeho části popsány popořadě podle 

mystického čísla dní.'39 Tyto „části" nechápejme jako časové úseky po sobě 

následující. Ovšem všechny věci nebyly stvořeny v jejich současné viditelné 

podobě a vzhledu. „Země stvořená současně s duchovním nebem má být 

chápána jako látka, neviditelná a nediferencovaná, ale se špetkou formy, 

která ji odlišuje od nihil."40 Žijící věci byly stvořeny na počátku jako „skryté 

sémě" a později se stanou takovými, jaké je známe dnes. Toto vše se stále 

děje za bezčasí. Jedná se totiž o akt Boží vůle a Boží vůle není v čase. „... 

není pravdou, že chce (Bůh - pozn.aut.) onu věc v jednu chvíli a jinou věc 

v další chvíli, ale jednou pro všechno a všechno najednou a vždy chce vše, 

co chce."41 

35 - „Čas tedy vznikl se světem, aby jako současně vznikly, tak i současně zanikly ..." 
Timaios 38b 
* - „procul dubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore" De civ.Dei XI.6 
3g-Oe Gen. ad. L/f. III. 26 
iq - „creavit omnia simul" De Gen.ad.Lit VI.6 

- „ut primitus earn totam proponeret ac deinde partes eius secundum mysticum dierum 
numerum exsequeretur. " De civ. Dei XI. 33 

- „The earth created simultaneously with the intellectual heaven is to be understood as 
matter, unseen and undifferentiated, but with a modicum of form to distinguish it from nihil. 
Keyes (1966, s.149) 
41 - „Unde non eum modo velle hoc modo \/elle illud, sed semel et simul et semper velle 
omnia quae vult, non iterum et iterum neque nunc ista nunc illa nec velle postea quod 
nolebat aut nolle quod volebat prius, quia talis voluntas mutabilis est et omne mutabile 
aeternum non est" Conf.X 11.15 
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Prozkoumejme nyní tedy Augustinovo pojetí Boha, které s představou 

stvoření bezprostředně souvisí. Bůh je neměnný, všemohoucí a 

nemyslitelný. Jak jsme již poznali výše, neměnná je Boží vůle42 a ani 

stvoření světa ani stvoření člověka nezpůsobuje u něj změnu stavu. 

Vzhledem k Jeho neměnnosti pochopitelně nenacházíme u Něj přechod ze 

stavu klidu do stavu pohybu, ovšem nenacházíme u něj ani stav klidu. 

Neměnnost Boží spočívá v tom, že je stále činný.43 Neměnné je také vědění 

Boha. Vidí minulost spolu s budoucností jako svou věčnou přítomnost. „On 

totiž nevidí tak, že by obracel mysl od jednoho k druhému, ale vidí vůbec 

neproměnně; a tak to, co se v čase děje, a co jako budoucí ještě není i co 

jest už přítomno i co jako minulé už není, to všecko on chápe ve stálé a 

ustavičné přítomnosti ... jeho vědění není jako naše, aby se měnilo 

rozmanitostí tří časů."44 Ani zmínky o Božím hněvu neznačí Jeho duševní 

pohnutí, ale vyjadřuje se tak k hříšníkům. „Hněv u Boha není znepokojením 

ducha, nýbrž soudem, jímž se hříchu ukládá trest."45 Konečně se pak 

neměnnost Boží prokazuje v tom, že všechny funkce Boha jsou identické. 

Všemohoucnost se projevuje jednak jako bytí-s-to-čehokoliv, jednak 

jako všepůsobnost a zdůvodnění všech věcí.46 Ono bytí-s-to-čehokoliv se 

prezentuje tak, že činí nemožné možným, respektive že způsobuje zázrak, 

který je sice v rozporu s přirozenou zkušeností, ale není v rozporu 

s přírodou jako takovou.47 Boží všepůsobnost řídí dějinný život a i například 

42 - „... avšak vněm se vůle nezměnila ani nezmizela tím, že jedna věc vystřídala druhou 
předchozí; naopak jednou a touž věčnou a neproměnnou vůli způsobil, aby věci jím 
stvořené dříve nebyly, dokud neexistovaly, a aby později byly, jakmile začly existovat (,,m 
illo autem non alteram praecedentem altera subsequens mutauit aut abstuli uoluntatem, 
sed una eademque sempiterna et inmutabili uoluntate res, ^as

o
c0(™' et ut pnus non 

essent egit, quamdiu non fuerunt, et ut posterius essenť) De civ.Dei XI1.18 
-De civ.Dei X I.5 , ..... . . , ., 
- JHe quippe non ex hoc in illud cogitatione mutata, sed omnino mcommutabiliter uidet; /fa 

ut ilia quidem, quae temporaliter fiunt, et futura nondum sint et praesentia ïam smt et 
praeterita iam non sint ipse uero haec omnia stabili ac sempiterna praesentia 
conprehendat; nec aliter oculis, aliter mente; non enim ex ammo constat et corpore; nec 
aliter nunc et aliter antea et aliter postea; quoniam non sicut nostra, ita eius quoque scientia 
trium temporum" De civ.Dei XI.21 , x „ _ 
45 - „Ira dei non perturbatio animi eius est, sed iudicium quo inrogatur poena peccato. De 
civ.Dei XV. 25. 
46 - Takto shrnuje projevováni všemohoucnosti např. Scholz. Ad. bytl-s-to-čehokoliv -
vycházím z německého „Allvermögen". Scholz (1911, s.26) 
4f - „Leč ty věci, které se dějí zdánlivě proti přírodě a o kterých se mluví jako o 
protipřirozených ... a které se jmenují divy, zázraky, znamení a zjevení, mají pro nás 
znamenat či předznamenávat a předpovídat to, co Bůh podle své předpovědi učml 
s lidským tělem, aniž mu v tom zabráni jaká překážka, aniž mu bude předpisovat nějaký 
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světové říše, které ač se zdají působit proti ní, existují skrze ni 48 Rovněž 

celý „volní" život lidstva je projevem tohoto a to včetně svobody, takže podle 

Augustina ani nejpřísnější představa Božího předzvědění lidskou svobodu 

neohrožuje49, ba dokonce ji Augustin musí postulovat, jelikož bez ní nelze 

vysvětlit lidský pád, vzpouru proti dobrému Božímu řádu. 

Konečně je Bůh všemocný prazáklad všech věcí. Pokud člověk 

uvažuje o Božím systému světa jako o odstupňované spojitosti příčin - a 

Augustin tuto novoplatónskou představu do křesťanství přenáší - pak je 

Bůh nejvyšší příčinou.50 Nejvyšší bytí pak povolalo zbylé formy bytí podle 

zákona sestupné dokonalosti v život. Stvořitelská Boží moc tvoří, jak bylo 

zmíněno, z ničeho, a dílo jeho stvoření patří mezi nižší jsoucna. Od Boha, 

plnosti bytí, „cestou dolů" dobra ubývá. I to nejnižší jsoucno je dobré Gelikož 

stvořené), ale usiluje-li o toto jsoucno jsoucno stojící výše, dopouští se zla: 

„Leč člověk (zde konkrétně Adam - pozn.aut.) se neodchýlil tak, že by nebyl 

vůbec ničím, nýbrž že by, obrátiv se sám k sobě, byl méně, než byl tehdy, 

dokud lpěl na tom, jenž svrchovaně jest."51 Přehledně shrnuje ono 

směřování člověka Trojan: „Čím výše po stupnici stoupáme, tím více se 

blížíme nejvyššímu dobru - Bohu. Bytosti obdařené rozumem a vůlí mají 

právě usilovat o tento pohyb vzhůru ...jestliže ale člověk obrátí svou žádost 

k nižšímu jsoucnu, umožní tak vstup zlého do skutečnosti. Ke zlu dochází 

tedy tak, že člověk buďto zůstává lpět na dosažené úrovni dobra, ačkoli by 

mohl stoupat výše, anebo se rozhodne k sesunu na nižší příčku." 

Výsledkem těchto všech kombinací je představa všemohoucnosti, která 

vylučuje každý protiklad, a nemyslitelnosti, nikdy se nevyčerpavší 

nekonečné působnosti. 

zákon přírody." („nobis tarnen ista, quae uelut contra náturám fiunt et contra naturam fieri 
dicuntur ...et monstra ostenta, portenta prodigia nuncupantur, hoc monstraredebent, hoc 
ostendere uel praeostendere, hoc praedicere, quod facturus sit deus, quae de corporibus 
hominum se praenuntiauit esse facturum, nulla inpediente difficulté, nulla praescribente 
lege naturae.") De civ.Dei XXI.8 

- De civ.Dei V.11 
49 - De civ. Dei V. 9 
50 - De c/V.De/XII.26 
51 - „nec sic defecit homo, ut omnino nihil esset, sed ut inclinatus ad se ipsum minus esset, 
quam erat, cum ei qui summe est inhaerebat. " De civ.Dei XIV. 13 
52 - Trojan (1994, s.94) Například služba tělesnému zdraví je dobrá, jelikož být zdráv je 
přirozeným darem Božím, ale výlučné zaměření člověka na toto je zlé (člověk by totiž měl 
současně usilovat o povzneseni mysli a ducha k dobru vyššímu, jímž je poslušnost Boha). 
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Poté, co Augustin rozebírá a potvrzuje věčnost Boha, jenž tvoří bez 

jakékoli novosti vůle, obrací svou pozornost ke stvoření. Ačkoli tedy Bůh 

stvořil od jednoho druhu vždy více zvířat, člověka stvořil jediného, „aby mu 

tak důrazněji kladl na srdce společenskou jednotu a svornou soudržnost, 

když lidé budou spjati nejen podobností přirozenosti, ale i příbuzenským 

citem"53. I ženu, která se s ním měla spojit nestvořil jako jeho, ale z něho, 

čímž poukazuje na to, že lidstvo se rozvětvilo z jediného člověka.54 Ať už 

člověk tedy miluje nebo nenávidí své bližní, nemůže se nijak vyhnout 

společnosti. Člověk byl přitom stvořen tak, aby přes rozum a důvtip 

převyšoval všechny ostatní živočichy. Má tedy panovat nad bytostmi 

nerozumnými, ne ale jeden nad druhým55. 

»... a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou."56 

Ono vdechnutí duše člověku si ale nesmíme představovat jaksi „po 

řemeslníčku", neboť Bůh dělá vše jinak. Jako vše ostatní stvořené, člověk je 

dobrý, ovšem je nestálý a proměnlivý. Tak dlouho, dokud uznává svou 

závislost a podřízenost Bohu, svému stvořiteli, a podrobuje se jeho 

příkazům, bude dobrý a šťastný. Nadto byla člověku ale ještě dána 

svobodná vůle - tu nemají žádné jiné bytosti - aby jej Bůh více připodobnil 

Sobě, takže může, když chce, činit způsobem protikladným Bohu. „A tudíž 

vyšel od špatného užití svobodné vůle řetěz neštěstí, jenž vleče 

nepřetržitými strastmi lidské pokolení s jeho zkaženým původem jakoby se 

shnilým kořenem až k záhubě druhé smrti, která nemá konce - vyjma pouze 

ty, kdo jsou osvobozeni milostí Boží."57 

- „sed ut eo modo uehementius ei commendaretur ipsius societatis unitas uinculumque 
concordiae, si non tantum inter se naturae similitudine, uerum etiam cognationis affectu 
homines necterentur" De civ.Dei X 11.22. 

- Nadto ještě ukazuje i na zvláštní drahocennost manželství: „„Bok po boku jsou totiž 
spolu spojeni ti, kteří zároveň spolu kráčejí a spolu hledí, kam jdou. " De bono conj. I 

- De civ.Dei XIX.15, také Gen.1,26. Proto také byli první spravedliví pastýři a ne králi. 
Teprve až patriarcha Noe nazval svého syna otrokem za jeho hřích („/ řekl: Zlořečený 
Kanán, služebník služebníků bude bratřím svým." Gen 9,25). Služebníci ale mají být svým 
pánům ze srdce a upřímně oddáni, aby jim sloužili ve věrné oddanosti a ne ve „lstivém 
strachu". Člověk se tedy stává otrokem posléze, svým činem - za trest - nikoli svou 
přirozeností. 

- Gen 2,7 
- „Ac per hoc a liberi arbitrii malo usu series calamitatis huius exorta est, quae humanum 

genus origine depravata, velut radiče corrupta, usque ad secundae mortis exitium, quae 
non habet finem, solis eis exceptis qui per Dei gratiam liberantur, miseriarum connexione 
perducit. " De civ. Dei X 111.14 
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Prvotním hříchem je pýcha. Někteří andělé58 a poté i člověk nadužili 

svou podobnost Bohu. „Adam byl přiváben falešným slibem padlého anděla 

... a jelikož se pokládal za Bohu rovného, cítil se svoboden ktomu, aby 

vynesl rozsudek nad Božím dílem. Je svobodný k tomu, aby si to přál, 

ovšem měl nedostatek schopnosti, aby to uskutečnil úspěšně a udělal 

drastické chyby v soudu. Popletl druhotná dobra s prvotními a prostředky 

s důsledky; ve snaze dosáhnout dobra ztratil to lepší a srazil na sebe 

zklamání a zmar. ...Ale to skutečné zlo je vněm, v jeho pyšné vůli soudit 

věci pro něj tak hluboké, v jeho „nechtění" identifikovat svou vůli s Boží vůlí 

a v jeho tragickém neporozumění, k čemu to vede."59 Otázkou zůstává, jak 

je svobodná vůle slučitelná s Boží všemohoucností60. Jak uvěřit, že 

současně jednak Adam si vybral neuposlechnout Boha a my si stále 

vybíráme svobodně zlo, a na druhou stranu každá událost v dějinném 

procesu má své místo ve věčně zakotveném rozvrhu moudrého a milujícího 

Boha? Hřích i zlo musely být předurčeny Božím předzvěděním, „...tím je 

Augustin donucen postulovat, že i když hřích a zlo je lidským činem, je 

vposledu předurčen Božím předzvěděním a v tomto smyslu nejen „povolen", 

nýbrž ve spojení s Boží všemohoucností, důsledně domyšleno, aktualizován 

takovým způsobem, že Bůh nemůže být vyvázán z odpovědnosti za jeho 

uskutečnění. To je onen rozpor či přinejmenším napětí, do kterého je 

Augustin vehnán právě v důsledku toho, že použije obecné filosofické 

kategorie k vyjádření Božích charakteristik a predikátů, jež se na půdě 

biblických dějů jeví jako nepřípadné a nepřiměřené. Filosofické pojmosloví 

má svou tvrdou logiku a vynucuje si určitý koncept, který lze jen stěží 

58 - Anděly zmiňuje Augustin v De civ.Dei poměrně dosti obšírně. Pro naše účely postačí, 
zmínlme-li se o tom, že k rozdělení do dvou obcí, resp. rozdělení na základě lásky došlo 
nejprve právě mezi anděly, kteří jsou stejně jako lidé duchovními bytostmi, jejichž část se 
obrátila k Bohu jako svému tvůrci čili počátku, část ovšem pro své sebezallbenl padla. I 
padli čili zll andělé maji ovšem dobrou přirozenost ... jejich zlo spočívá výhradně ve 
zvrácené vůli." Karfíková (2006, s.258) _ 

- „Adam is attracted by the fallen angel's false promise ..., and as God s supposed equal 
he feels free to pass judgment upon God's handiwork. He is free to will this, but he lacks 
the capacity to carry it out successfully, and makes drastic errors in judgment. He confuses 
secondary goods with primary goods, and means with ends; in pursuing the good he 
misses the better, and brings down upon himself disappointments and frustrations. ...But 
the only real evil is within him, in his proud wish to judge things too deep for him, in his 
unwillingness to identify his will with God's, and in the tragic misunderstandings to which 
this leads. " Keyes (1966, s. 151 ) 
60 - Že tomu tak je opakuje Augustin velice často, až působí dojmem pořekadla o stokrát 
opakované lži. 
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harmonizovat s biblickým pojetím. Filosof Augustin stojí v myšlenkové při s 

Augustinem theologem, který se křečovitě snaží doložit biblickým 

materiálem to, do čeho byl natlačen pojmovými výtvory."61 

Bůh ovšem není jen stvořitelem, „nestojí jen vedle světa, ale 

projevuje o něj providenční starost a chce přivést stvoření a zejména 

člověka v věčné blaženosti."62 Augustin se nemůže stát naprostým 

deterministou, jelikož křesťanská víra vyžaduje jistou dávku svobodné vůle. 

Ovšem svobodná vůle nestačí ktomu, aby přivedla člověka ke 

správnému63. Bůh musí pomoci, aby umožnil člověku chtít a dělat, co je 

správné. Bůh, který předvídá celý historický proces - a pochopitelně nejen 

to - ví od „počátku", kdo obdrží Jeho svobodnou a nezaslouženou milost. „V 

nejisté laskavosti, Bůh nám více či méně připouští vnitřní život, předzvěda, 

že užijeme svou svobodu ke kritice a nepochopení hry (to, o čem Keyes 

mluví jako o Božské Komedii - pozn.PM); a naše nepochopení nás zaplétá 

do neštěstí. Nepochopení a neštěstí se zdají být nevyhnutelné, dokud Bůh 

ve svém milosrdenství nezasáhne. Každá vnější okolnost a konečný osud 

každého herce nebo rekvizity je předem determinován."64 

Problematiku milosti řeší Augustin mimo jiné v exegezi Pavlova listu 

Římanům Expositio quarundam propositionum ex Epištola ad Romanos 

z let 394 - 39565 Zde se zabývá především otázkou vztahu režimu pod 

zákonem a pod milostí. Milost umožňuje člověku odstranit hřích, neboť jej 

jednak odpouští a jednak dává člověku sílu jej přemoci. Lidská svoboda 

volby je totiž omezená zátěží, kterou na své potomky „neposlušností" uvalil 

Adam. Sama o sobě není svobodu nehřešit, ale pouze nechtít hřešit, 

peccare nolle. Člověk není schopen své chtění uskutečnit a teprve milost 

dává této vůli její účinnost a uschopňuje tak člověka ke správnému jednání. 

Člověk nedochází správnosti na základě svých skutků66, ale proto, že uvěřil 

^'-Trojan (1994, s.93) 
- Trojan (1994 s 94) 

63 - Augustin zde nesouhlasí s Jeronýmem, který tvrdí, že i kdyžčlovék potřebuje pomoc, 
aby konal dobro, může se alespoň rozhodnout zdali se pokusí dobro činit 
64 - „In dubious kindness, God permits us a more or less free inner I,fe, foreseeing that we 
will use our freedom to criticize and misunderstand the play; and our misunderstanding 
involves us in unhappiness. Misunderstanding and unhappiness seem to be inevitable 
unless God in His mercy intervenes. Every external circumstance, and the ultimate fate ot 
every actor or stage property, is predetermined. " Keyes (1966, s. 158) 
65 - Zde čerpám především z Karfíková (2004). 
66 - Tedy snahy naplnit zákon. 
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v milost67. Víra je tak vlastně relevantní zásluhou člověka. Člověku byla po 

Adamově pádu ponechána svoboda rozhodování, která mu umožňuje věřit 

či nevěřit. Ovšem jeho vůle nedokáže úmysl dobrého jednání naplnit a 

musí být podepřena darem Ducha svatého.68 „Nepředurčil nikoho, o kom by 

předem nevěděl, že uvěří a uposlechne jeho povolání..."69 Milost Božího 

povolání vede člověka ke kajícnosti, které je tedy relevantní „zásluhou"70, a 

na základě kajícnosti může člověk dosáhnout odpuštění svých hříchů. 

Milost v Augustinově Prop. Rom. figuruje jednak jako Boží povolání ke 

kajícnosti a jednak jako samo odpuštění na základě zásluh pokání. 

V další exegezi, tentokrát listu Galatským, Epistolae ad Galatas 

expositionis liber unus z téže doby shrnuje pak Augustin předchozí -

skutečným plodem milosti je postoj víry, který je pokorou a zároveň i situací 

svobody, v níž neplní člověk přikázání ze strachu71 ale z víry. Dar Ducha 

svatého, který posiluje vůli a působí skutky lásky, nazývá Augustin milostí, 

gratia, jelikož je dána zadarmo, gratis.72 Milost daná od Boha gratis, 

očekává lásku milující jej gratis, tedy pro něho samého, ne pro odměnu. 

Takto tedy shrnuje L. Karfíková význam Prop. Rom. a Exp. Gal. Co se týče 

problematiky milosti. 

V Ad Simplicianum73, prvním díle napsaném po svém nástupu na 

biskupský stolec v roce 396, se Augustin zabývá problematikou zákona a 

hříchu. „Co přinesl Zákon lidstvu, které hřešilo? Vědomí hříchu, odpovídá 

Augustin. Zákon hřích nezpůsobuje, pouze ho odhaluje."74 Augustin se zde 

vyrovnává také s předchozími tvrzeními z Prop. Rom. a Exp. Gal. - Bůh zná 

předem víru, vycházející z vůle, a na jejím základě udílí milost 

^ - A z lásky nyní zákon plní. 
- „Ze věříme, je náš vlastni vklad, že konáme dobro, vklad Boži." („Quod credlmus, 

nostrum est, quod autem bonům operamur, illius."), Prop. Rom. 52, 60, 12 
- Nec praedestinavit aliquem, nisi quem praescivit (zároveň to znamená, že předurčení je 

totéž co před vědění) crediturum et secuturum vocationem suam... Prop. Rom. 47, 55, 4. To 
'lustruje Augustin na příkladu toho, jak Bůh zatvrdil srdce egyptského faraóna (Ex. 10, 1). 
Buh faraóna ke zvrácenému jednání nepřinutil, jen jej ponechal jeho vlastní zvrácenosti, 
aby tak potrestal jeho nevěru. I zde je rozhodujícím momentem lidská víra. 

- Jediným činem, který je milostí požadován, je právě víra v ni, resp. kajícnost jako rub 
víry. 

- Jako je tomu v režimu pod zákonem. Postoj pokory umožňuje z lásky naplnit to, co 
strach naplnit nedokázal. 
* - Karfíková (2004, s.165) 

- Simplicianus se stal roku 397 nástupcem Ambrože na milánském biskupském stolci, ač 
to byl on, kdo nejprve zasvěcoval Ambrože do křesťanského učení. 

-Machula (2000, s.13) 
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ospravedlnění a vyvolení. Dále se zabývá příběhem Jákoba a Ezaua z 

Řím. 9, 10 - 13. Aby obhájil Boží spravedlnost, musí Augustin ukázat, že 

Ezau si své zavržení zasloužil jako trest. To ovšem nikoli vlastními činy, 

protože v lůně matky své činy ještě neměl. „Vždyť byl-li Jákob vyvolen bez 

jakékoliv zásluhy, ještě než se narodil, když ještě vůbec nic nevykonal, 

nemohlo to být vlastně vůbec vyvolení, protože neexistovala žádná 

odlišnost, na jejímž základě by byl vyvolen."75... „Proč byl odvržen Ezau, 

když se ještě nenarodil a nemohl ani uvěřit v toho, který povolává, ani 

povoláním pohrdnout, ani vykonat něco dobrého nebo špatného?"76 Své 

zavržení si Ezau zasloužil jako příslušník adamovské „masy hříchu", která je 

hodna zavržení jako celek. Boží nezasloužené smilování nad Jákobem nijak 

neumenšuje zaslouženost Ezauova trestu. I když co se týče svobodné vůle, 

náleží prvotní iniciativa Božímu povolání, přesto se zdá, že ještě zbývá 

prostor s touto darovanou vůlí souhlasit.77 Ovšem i tento souhlas je dar 

Boží: „A protože dobrá vůle nepředchází povolání, nýbrž povolání dobrou 

vůli, správně se Bohu, který povolává, připisuje to, že chce něco dobrého -

nelze přece připisovat nám samotným, že jsme povoláni. Slova: 'Nezáleží 

tedy na tom, že někdo chce nebo běží, ale na Bohu, který se 

smilovává'(Řím 9,16 - pozn.aut.), nebyla tudíž řečena proto, že bez jeho 

pomoci nemůžeme dosáhnout toho, co chceme, ale spíš proto, že bez jeho 

povolání nemůžeme chtít."78 Jen milost může hříšného člověka přivést 
k tomu, aby našel zalíbení v obratu k Bohu. 

Karfíková k tomuto pojetí namítá, že „představa děděné lidské viny 

jako osobní spravedlivě trestané provinilosti a představa o Božím 

nepochopitelném vyvolení jedněch a ponechání jiných 'zaslouženému' 

trestu zcela bez ohledu na lidské činy se totiž jeví jako jeho nutné, nicméně 

mravně i teologicky nepřijatelné důsledky. ... lze oprávněně namítnout, že 

vychází z modelu jakési 'konkurence' mezi Boží a lidskou iniciativou. 

Lidskou vůli či lidský souhlas s vlastní vůlí působí podle Augustina buď jen 

Bůh, nebo jen člověk. ,.."79 Poněkud odstíněně hodnotí problematiku milosti 

15 - Ad Simpl.2,4 
ni-Ad Simpl.2,11 

- K tomu Karfíková (2004, s.170) 
Is-Ad Simpl. 2,12 
9 - Karfíková (2004, s.173 - 174) 
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u Augustina Trojan: „Ale i tato milost je strukturálně spojena s Boží 

všemohoucností a providencí. Je Boží aktivitou, která znemožňuje, aby se 

hřích a zlo staly překážkou Božích záměrů. I když totiž člověk postupuje 

proti Božím příkazům a hřeší, přesto tím vposledu naplňuje Boží věčnou 

vůli. Zlo má tak vposledu jen instrumentální charakter a jako kontrastní 
í(80 

složka bytí jen zvyšuje jeho celkovou harmonii.' 

Bůh, plánující a počínající práci na spasení, nyní iniciuje ozdravení 

lidského druhu v založení dvou obcí.81 Přirozený a nevnucený mír, pořádek 

a spravedlnost, které existovaly v Ráji a pravá a nepomíjející harmonie, 

která bude provždy vládnout v nebeské obci, se pak nedokonale zrcadlí v 

„institucích", jež byly ustanoveny Bohem po pádu a přizpůsobeny „novým" 

podmínkám hříšné existence. „Celá tato skupina lidských ustanovení, která 

jsou prospěšná nezbytným životním potřebám, není v žádném případě 

něčím, čemu by se měl křesťan vyhýbat, naopak by si toho měl v náležité 

míře hledět a mít to na paměti."82 Tímto Bůh drží pod kontrolou lidskou 

lačnost a násilí a ochraňuje společnost od zhroucení do úplného chaosu a 

anarchie. „Tyto instituce, jako je soukromé vlastnictví a celé právní a 

politické uspořádání, jsou božsky ustanovené jak tresty tak i léky na hříšný 

stav člověka ... pozemský mír a pořádek, které jsou tím umožňovány nejsou 

přirozené ani spontánní a musí být udržovány donucováním a 

potlačováním. 'S3 

Bůh věděl, že zplodí syny smrti a smrtelníky a také předvídal, že 

zástup zbožných bude Duchem svatým přidružen ve věčném pokoji ke 

svatým andělům až bude zničena poslední nepřítelkyně smrt. V člověku 

stvořeném nejdříve vzešly již v Božském předzvědění jakoby dvě obce - ti 

v trestu spojení se zlými anděly, a ti v odměně spojení s dobrými anděly.84 

Od prvního člověka a jeho pádu tedy počítáme dvě obce, o kterých bude 

80 - Trojan (1994, s.95 - 96) , 
81 - , , God, planning and beginning the work of redemption, now initiates the restoration of 
mankind, and thereby the foundation of the two cities, or rather of their earthly colonies, is 
completed." Christian (1955, s.269) 
82 - De doctr.Christ.W.AQ , , ,.x. , 
83 - „These institutions, such as private property and the entire legal and political order, are 
divinely ordained as both punsihments and remedies for the sinful condition of man ...the 
earthly peace and order that they make possible are no longer natural and spontaneous, 
but must be maintained by coercion and repression." Deane (1963, s.96) 
84 - De civ.Dei XI.23 a XI.28 
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pohovořeno dále. Prvním, pokud se to tak dá říci, trestem za 

neuposlechnutí Boha bylo zakrytí fíkovým listem85. Augustin to vysvětluje 

tak, že duše, pohrdajíc službou Bohu, nemohla udržet nižšího služebníka -

tělo - k plnění své vůle. Tehdy začalo tělo žádat proti duchu. 

Bůh o lidském pádu věděl, nebyl co se toho týče v nejistotě, jinak 

bychom totiž mohli tvrdit, že mu něco budoucího bylo skryto. Ale také 

předem věděl, že Jeho semenem s podporou jeho milosti bude právě týž 

ďábel (který prvotního člověka pokoušel) větší slávou svatých přemožen."86 

Bůh kpádu svým předzvěděním nikoho nenutil, ale chtěl toto ponechat 

v lidské moci a pak ukázat, co zmůže jejich pýcha a jeho milost. Člověk se 

tímto prvotním hříchem jakoby stává „podobným ďáblu", a to proto, že 

stejně jako ďábel se rozhodl žít sám podle sebe87. Stejně tak ďábel mluví 

lež sám ze sebe, ne z Božího. Lež je věcí naší a pravda věcí Boží. Žije-li 

tedy člověk podle člověka, nikoli podle Boha, je podoben ďáblu a žije-li 

podle pravdy, žije podle Boha. Člověk je stvořen, aby žil podle svého 

stvořitele, aby plnil jeho vůli, ne svou.88 To se týká i oněch dvou obcí - jedni 

žijí podle Boha a druzí podle člověka. 

.i 

Tělo a duše 

Následkem prvotního hříchu a zněj vzešlé smrti (a druhé smrti) 

vznikly dva druhy lidského společenství, dvě obce: Lidé, kteří žijí podle těla 
a l l d é- kteří chtějí žít podle ducha, přičemž „ti i oni (žijí - pozn.aut.) v pokoji 

svého druhu"89. I Augustinovi je zřejmé, že nelze všechnu špatnou 

žádostivost vykořenit, můžeme si ji však s Boží pomocí podrobit tím, že s ní 

nesouhlasíme a jsme stále jakoby „na stráži". Varujme se ale toho, 

abychom triumfy v tomto přičítaly sobě, jelikož vítězíme skrze Krista.90 

1 'Gen . 3,7 
- De civ.Dei XIV.27 (s.64) 
- „ On byl vražedník od počátku a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví 

lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži. " Jan 8,44 
- De civ.DeiXIV.4 

89 . 
- „in sui cuiusque generis pace uiuentium" De civ.Dei XIV. 1 
- Rim 8,37 či např. 1 Kor 15,57 
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Dělení na život podle těla a život podle ducha nemůžeme ale brát ve 

smyslu antickém, tedy jedněm přiřknout snahy například epikurejců a druhé 

ztotožnit kupříkladu se stoiky. Přihlédneme-li totiž k Písmu svatému, z nějž 

se Augustin vždy při svých úvahách snaží vycházet, pak je tělem myšlena i 

samotná lidská přirozenost91. Vždyť i člověkem duchovním nazýváme toho, 

kdo je tělem dosud tělesný a jaksi pozoruje ve svých údech jiný zákon, 

odporující jeho mysli.92 Přesto máme příslib, že vzkříšené tělo se stane 

tělem duchovním93, ovšem stran milosti dané tomuto duchovnímu tělu 

nemáme zatím žádnou zkušenost. 

Augustin se staví proti hledání zdroje chorobných žádostí a 

podobných neřestí v těle, ve smyslu, v jakém o tom mluví platonikové a také 

manichejští94. „Kdo chválí přirozenost duše jako nejvyšší dobro a 

přirozenost těla tupí jako zlo, ve skutečnosti se k duši přiklání tělesně a tělu 

se vyhýbá tělesně...,£>5 Východisko z toho nabízí Augustin zcela jiné. Žádost 

a radost například je vůle v souhlasu s tím, co chceme, a strach je vůlí 

v nesouhlasu s tím, co nechceme. Lidská vůle se obrací v city podle 

rozmanitosti. Nikdo není přitom zlý od přirozenosti - vždyť zlo je jen privací -

ale kdokoli je zlý, tak svou neřestí. Člověk žijící podle Boha je povinován 

dokonalou nenávistí ke zlým tak, aby miloval člověka, ale nenáviděl neřest. 

Jelikož celé lidské pokolení bylo odsouzeno na základě Adamova 

hříchu, trestem se mu stala jakási propast nevědomosti, která jej dělí od 

prvotního člověka. Je to láska k tolika marným a škodlivým věcem a z ní 

pramenící starosti, zmatky a podobně. Jelikož ale Boží prozřetelnost 

91 - Jak o tom mluví Pavel Gal. 5,19nn, jsou neřesti těla i ty, ve kterých se projevují, neřesti 
s tělesnou rozkoši nesouvisející. Augustin ktomu říká, že například i když: se ve 
jménu sektářství vzdáme neřestí těla. přesto samo sektářství zůstává neřestí těla. Pod 
jménem tělo je myšlen člověk (dále např. Řím 3,20 nebo 1Kor 3,1). 
92 - „Ale vidím jiný zákon v údech svých odporující zákonu mysli mé a jímající mě zákonu 
hříchu, který je v údech mých." Řím 7,23 Jtl , . . . ... . . f „ 93 - „Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest / tělo duchovní. 
1Kor 15,44 
94 - Vzpomeňme zde manichejský mýtus o původu světa: Na počátku existuje párová 
dvojice Dobro - Zlo, resp. Bůh - Hmota. Tyto dvě říše jsou na sobě nezávislé, čih 
stvořitelem zla je Satan, otec Zla. Každá z těchto říší má tedy svého otce - Boha (jehož 
hypostazemi jsou rozum - myšlení - chápání - smyslové poznávání - rozmyšlení) a 
Satana (s hypostazemi kouř - tma - oheň - voda - vítr). Satan se válce, kterou rozpoutal, 
zmocní části říše světla (Bůh Dobra nemůže vést válku) a uzavře ji do muže Adama, tedy 
do temné hmoty. Hošek (2000, s.64 - 67) 
95 - „nam qui uelut summum bonům laudat animae naturam et tamquam malum naturam 
carnis accusat, profecto et animam carnaliter adpetit et carnem carnaliter fugiť De civ.Dei 
XIV. 5 
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neopouští odsouzené úplně a Bůh ani ve hněvu96 nezadržuje svoje 

slitování, je proti tomuto „vrozenému temnu" na stráži zápověď a výchova, 

které jsou ovšem spojeny s trudem a bolestí.97 

Porušení těla - ve výše zmíněném smyslu - je pokutou za prvotní 

hřích a toto porušení zatěžuje duši, přitom však „hříšná duše přivodila 

porušitelnost těla'38. Není tomu tedy tak, že by tělo udělalo z duše „hříšnici". 

V této pasáži reaguje Augustin na Platonovo učení, zejména pak v celém 

De civitate Dei polemizuje s Timaiem. Ptá se, proč jsou bohové 

znepokojeni, aby nezemřeli99 a demiurgos je ujišťuje, že nezemřou, když 

zbavení se těla by mělo být vysvobozením. A i ti, kdo pokládají za vrchol 

blaženosti, aby se duše zbavila těla, se neodváží platónské mudrce po 

ztrátě těla stavět výše než nesmrtelné bohy, jimž se u Platona slibuje dar 

věcného společenství se svými těly - tedy nezrušitelný život. Naprostým 

důkazem je pak pro Augustina tvrzení platoniků, že neustálým střídáním se 

z živých stávají mrtví a z mrtvých živí, tím pádem je každá duše takříkajíc 

pojata touhou dostat tělo, tedy i moudré duše.100 „V křesťanské době se za 

toto platónské dogma zastyděl již Porfyrius. "101 

Pereqrinatio obce Boží 

- Pod tímto hněvem si nesmíme představovat jakési rozčilení či znepokojení ducha, ale 
Augustin tím míní soud, jímž se hříchu ukládá trest. Substantiva hněv je zde užito, ačkoli 
jeho rozhodnuti o věcech vůbec je tak pevné a, jako je jeho předzvědění jisté. Ale kdyby 
Písmo takových slov neužívalo, nezdomácnělo by jaksi v srdcích celého lidstva." („/'fa deum 
cuiusquam facti sui paenitet, cuius est de omnibus omnino rebus tam fixa sententia quam 
čerta praescientia. sed si non utatur scriptura talibus uerbis, non se quodammodo 
famiharius insinuabit omni generi hominum") De civ.Dei XV.25 
98 " civ.Dei XXII.22 
99 " •£nima peccatrix fecit esse corruptibilem carnem. " De civ.Dei XIV.3 

- Platon tu uvažuje o „ostatních božských bytostech" (Timaios, 40d) kromě demiurga. Jde 
™ 0 bohy obecné mytologie. Tyto nižší bohové pak mají stvořit vše živoucí, protože 
kdyby je stvořil demiurgos sám, byly by bohy a ne smrtelnými bytostmi. 

- Zde se Augustin ale poněkud míjí s Platonovým výkladem v tom, že podle Timaia totiž 
je první vtělení stanoveno pro všechny stejné a ten, kdo dobře prožije příslušný čas, ten se 
má navrátit zpět do příbytku své příslušné hvězdy a bude mít blažený a s ní společný život. 
Pokud ovšem neobstojí, při druhém narození se stane ženou (Platon rozlišuje dvě lidské 
přirozenosti, z nichž přednější je muž), pokud opět neobstojí, stane se zvířetem a tak se 
bude stále proměňovat, až nakonec rozumem přemůže tělo. Své argumenty proti této 
koncepci, týkající se ale spíše cyklického času, formuluje v De civ.Dei XII. 14 

- „De quo Platonico dogmate iam in libris superioribus diximus Christiano tempori 
erubuisse Porphyrium" De civ. Dei X 111.19 

55 



Eva porodila Kaina a Ábela, z nichž prvý je představitelem obce 

lidské a druhý představitelem obce Boží.102 Je příznačné, že Kain později 

založil obec, kdežto Ábel jako cizinec ve světě zdejším žádnou obec 

nezaložil. Obec svatých je totiž nahoře, „ačkoli tady rodí občany, ve kterých 

dlí v cizině, dokud nedojde čas jejího kralování, až shromáždí všechny, kdo 

vstanou z mrtvých ve svých tělech ... budou se svým panovníkem, králem 

věků, bez jakéhokoli časového omezení kralovati."103 Tito dva se narodili již 

spoutáni pouty, která má kvůli prvotnímu hříchu každý člověk. Zrozeni jako 

členové civitas terrena, mohou se stát občany obce Boží jen zvláštním 

Božím zákrokem. Takto tedy začali Kain i Ábel oba život za stejných 

podmínek. 

Brzy se však jejich cesty rozdělily. Z důvodů, které zná jen Bůh, byl 

Ábel zachráněn a předurčen aby se stal občanem civitas Dei. Stal se 

pastýřem a putoval po zemi, nic zn í nevlastníc, žil z toho, co mu daly 

pastviny, poutnickým životem dosvědčoval svůj status občana obce 

nebeské. Kain byl ponechán s jedinou možností, aby uskutečnil svůj domov 

na zemi. A tak i učinil, symbolicky reflektuje svůj osud zakořeněním se do 

půdy jako rolník. Možná rozdílný postoj k jejich práci a „produkovanému 

zboží" poskytuje „vhled" do Božího odmítnutí Kaina. Když totiž Kain přinesl 

Bohu oběť, doufal, že se mu dostane uznání. K jeho zděšení byla jeho oběť 

odmítnuta a bratrova přijata. Snad viděl Kain svou oběť jako reprezentací 

sebe, jakožto plody své práce na poli a svého moudrého plánování, a tudíž 

očekával odměnu za to, co on sám dokázal. Či snad byla Kainova oběť jaksi 

„sebe-ukazující", kdežto Ábelova odkazovala kTomu, kdo je příčinou 

všeho? Možná vzala Kainova nenávist k bratrovi počátek od toho, že 

srovnal svůj život - upoceného, špinavého otroka své země - s životem 

bratrovým - svobodou, putující se stádem široko daleko.104 Augustin 

- První se narodil Kain, jelikož není dříve to, co je duchovní, ale to, co je živočišné, jak o 
tom mluví i 1 Koř. 15,46: „Však ne nejprve duchovní, ale tělesné, potom duchovni." Dalším 
významem prvorozenosti Kainovy je to, že se nejdříve narodil občan tohoto světa, později 
příslušník obce Boží, milostí předurčený „...nejdříve je nutně po Adamovi zlý a tělesný; 
pakli znovuzrozením v Kristu pokročí, pak bude dobrý a duchovní." De civ.Dei XV. 1 
103 -De civ.DeiXV. 1 
104 - Přehled těchto úvah podává např.Burt (1997, s.200) 
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105 
podává své vysvětlení pro odmítnutí Kainovy oběti. Podle 1Jan 3,12 

upozorňuje, že zatímco Kain dával Bohu část svého majetku, není ani 

zmínky o tom, že by dal Bohu i sebe. „Z toho lze vyrozumět, že na jeho dar 

Bůh neshlédl proto, že dělil špatně106 právě v tomto, dávaje totiž Bohu něco 

svého, ale sobě sebe sama. To dělají všichni, kteří, držíce se vůle své, 

nikoli Boží, tj.nežijíce ze srdce upřímného, ale zvráceného..."107 Nejhorší 

Kainovou chybou pak byla bezdůvodná nenávist k bratrovi. 

Brzy poté v závistivém hněvu zabil Kain svého bratra Ábela a byl 

Bohem odsouzen ktomu, aby se stal nepokojným poutníkem na zemi. 

Spojil se pak s jinými lidmi podobné mysli a vytvořil první občanskou 

společnost, městský stát pojmenovaný po Kainovu synovi Henochovi. Po 

něm byla pojmenována celá zmíněná obec - Henoch znamená zasvěcený 

a i ona pozemská obec se „zasvěcuje tady, protože svůj cíl, k němuž 

směřuje a touží, má tady."108 Její občané byli doma na tomto světě a byli 

spokojeni s mírem a štěstím, které poskytuje tento svět.109 Vášně, které 

ovládaly život Henochu, byly velice odlišné od těch ideálů, které panovaly 

v obci Boží. Mystický otec jejích občanů Set, Kainův druhý bratr, svým 

jménem značí vzkříšení a symbolizuje všechny ty, hledají konečně dobro v 

„krajině za smrtí". 

Takovémuto archetypu odpovídá i příběh Romula a Rema. 

Podobnost spočívá v tom, že oba zločiny, jak Kainův tak i Romulův, byly 

vykonány ze závisti. Oba „synové vlčice" byly občany říše pozemské a oba 

si hledali slávy jako zakladatelé římského státu. Avšak záviděli si, že vláda 

jednoho by byla zkrácena spoluvládou druhého, a tak jeden odstranil 

druhého, aby měl více vlády. U prvních bratří, Kaina a Ábela, to byla závist 

„ďábelská", jakou zlí závidí dobrým. „Jeho (Kainův - pozn.aut.) důvod pro 

"^MTjako Kain, kterýž z toho zlosynika byl, a zamordoval bratra svého. A pro kterou 
Příčinu zamordoval ho? Proto že skutkové jeho byli zll, bratra pak jeho spravedliví. 1Jan 
3,12 
106 - Právé to říkají totiž slova Hospodinova v Gen.4,6: „Což nemáš hřích, jestliže obětuješ 
správně, ale nesprávně dělíš?" 
0 7 -De civ.DeiXV.7 

108 - De civ.Dei XV. 17 
109 - „Kain zplodil Henocha a jeho jménem nazval obec, kterou založil, arci pozemskou, 
nikoli cizí na tomto světě, nýbrž spokojenou v jejím časném pokoji a blahu. De civ.Dei 
XV. 17 Jt( . . . . 
110 - „Po tak dlouhé době (od činu Kainova - pozn.aut) při založení města, jež mělo bytí 
hlavou této pozemské obce ... a kralovati mnoha národům, vyskytl se svého druhu obraz, 
odpovídající tomuto prvnímu vzoru, jak říkají Řekové, archetyp." De civ.Dei XV.5 
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zabití bratra byla závist a čin byl vykonán s jasnou myslí a chladným 

srdcem. Jako Satan, začal Kain nenávidět ostatní jednoduše proto, že byli 

dobří."111 Tato vražda ukazuje, jaké panuje nepřátelství mezi oběma 

obcemi, kdežto vražda Rema ukazuje, jak je pozemská obec sama v sobě 

rozdělena.112 

Lidstvo ,jsme rozdělili ve dvě skupiny: jednu těch, kteří žijí podle 

člověka, druhou těch, kteří žijí podle Boha; nazýváme je mysticky také 
k1 13 

dvěma obcemi, tj.dvěma lidskými společnostmi." 

Označením civitas terrena má Augustin na mysli něco celkově 

špatného, tu část stvořených rozumových bytostí - andělů a lidí - kteří ze 

svobodné vůle rebelovali proti Bohu, pokračují v pýše a sebelásce a najdou 

svůj zasloužený konec v bolestech pekelných. Tato obec existovala ještě 

předtím, než byla stvořena země114. Fakt, že člověk existuje hmotně a 

společně na zemi není sám o sobě zlem. Všichni narození lidé jsou občany 

pozemské obce, a to z důvodu, že se narodili „přirozeně" pokaženi hříchem 

v důsledku Pádu. 

Pozemská obec, jejíž dějinná existence se pak počíná násilným 

aktem, má svůj původ v Kainovi. Ono násilí, které je „úzce spjaté se 

založením obce, vypovídá o tom, že moc má v této pospolitosti 

sebestvrzující intenci. Všichni její členové jsou udržováni v soudržnosti 

vnější mocí. Pokud se pozemské obci podaří dosáhnout míru, je to většinou 

v důsledku podmanění slabších silnějšími. Občanům pozemské obce 

vládne nezkrotitelná touha po moci, která (tato moc) se stává cílem sama o 

sobě."115 To vyplývá z toho, že „žádaného (což se týká pozemských statků 

- pozn.aut.) se nedostává, jednou pro nikoho, po druhé ne pro všecky, a tak 

tato společnost, nejsou jednotkou, namnoze se sama v sobě rozdvojuje a 

silnější část utiskuje druhou."116 Pozemské statky jsou tedy omezené - není 

• u , ,„jthp act was performed with a clear mind 1,1 - „His reason for killing his brother was ^ ^ l e r s simply because they were good." 
and a cold heart. Like Satan, Cam begun to hate others y 

Burt (1997, S.201). • hniuil zlí a dobří; ale dobři s dobrými, jsou-112 - „Bojují tedy zlí se zlým,; rovněž mez, sebou bojuj zu a , co se dokonalosti b|(žíi 
li dokonali, mezi sebou bojovat nemohou. De civ.Dei XV o. > v 
mohou mezi sebou bojovat jen v tom, v čem bojuji sami proti sooe. 
113 -De civ.Dei XV. 1 
1.4-Burleigh (1949, s.167) 
1.5-Trojan (1994, s.97) 
116 - De civ.Dei XVIII.2 
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jich dost pro všechny - a tudíž je možno se jich zmocnit jen na úkor jiných, 

tedy mocensky. Civitas terrena je neustále ohrožena rozkladem, jelikož je 

zmítána protiklady a nemá společný cíl ve smyslu „jednoty v srdci"117. 

Navíc, i když na čas dosáhne míru a vnitřního sjednocení, děje se tak jen 

skrze uspokojování časných potřeb. 

Nebeská obec, mající původ v Ábelovi, je stejně jako on putující, 

peregrina, občansky se cítí „doma" až v nebeské obci. V civitas terrena 

vládne sebeláska až ke zhrzení Boha, „nebeské (obci - pozn.aut.) láska 

k Bohu až ke zhrzení sebe ... prvá se chlubí sebou, druhá Pánem."118 

Strázně a úzkosti, jimiž procházejí „synové světla", slouží k prohloubení 

jejich víry. Těžkosti a nesnáze mezi občany obce Boží vznikají v důsledku 

buďto vnější nepřízně a tlaku nebo plynou z nedostatečnosti vlastní víry. 

„'Civitas Dei' a 'civitas terrena' jsou morálně určovanými 
119 

společenstvími smýšlení, která se rozlišují podle způsobu lásky." 

Průvodním jevem lásky až ke zhrzení Boha je pýcha - smrtelný hřích. 

Dobrota „v podání" občanů Boží obce je skromná, připouštějící vítězství nad 

sebou, jež je umožněno milostí Boží. Filosofické učení může dokázat 

mnohé, ovšem pouze Bůh může dát svrchovaný dar lásky k Bohu až ke 
120 

zhrzení sebe, bez které není možná žádná skutečná ctnost nebo dobrota. 

Ovšem jen v ideálním světě existuje jasný a nesmazatelný rozdíl 

mezi dobrými a špatnými. Augustin si toto uvědomuje - „...jeho myšlení je 

hlubší, než by se mohlo zdát z této řeči."121 Mezi lidmi, v proměnlivých 

podmínkách pozemského života, je situace poněkud komplexnější, rozlišení 

mezi dobrými a špatnými není absolutní. Dokud trvá život, není možno vést 

hranici mezi jedněmi a druhými. I ten „nejsvatější" může odpadnout a i ten 

největší hříšník se může obrátit.122 Pouze Bůh zná ty, kteří jsou Jeho. 

117 - Termín H.A. Deaneho. 
118 - De civ.Dei XIV.28 

» ^ S f f S i S i . Augustinova etika je „Boho-středná" („God-centered,. Burleigh 

W-%Sut™iouW is more profound than such language would suggest.« Burleigh (1949, 

- kupř ík ladu v De civ.Dei . 35 Augustin říká, te i v obci Boží jsou, při ^ 
někteří, kteří skryté i bez okolků reptají proti Bohu. De cv.De/ XX.9 - v dnešní církvi jsou 
co „učí i plní", ale také ti, kdo „učí a neplní". 
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Obě obce se „na tomto světě prostupují a mísí navzájem, dokud je 

nerozloučí poslední soud"123. Přitom se na jedněch ukazuje, co znamená 

milosrdná milost a na druhých, co znamená spravedlivá msta. Těch 

trestaných je více a to proto, aby bylo patrně, co by mělo patřit všem.124 

„Těžké jho spočívá na bedrech synů Adamových ode dne, kdy vyjdou z těla 

matky"125 až do chvíle, kdy budou pohřbeni „v matce všech" a tento život se 

nám stává trestem v důsledku hříchu v ráji. Jakési očistné tresty existují už 

v tomto životě a jsou určeny těm, kdo se pod jejich tíhou napraví. Ostatní 

tresty - dočasné nebo věčné - se ukládají buďto za hříchy minulé či 

současné nebo proto, aby byly utuženy a projeveny ctnosti. Zkrátka, jak říká 

Elifaz Temanský: „Blahoslavený jehož tresce Bůh. A proto káráním 

Všemohoucího nepohrdej !"126127 

V De civitas Dei mluví Augustin o obci Boží tak, že je v tomto světě a 

čase peregrina. Latinské sloveso peregrinatio znamená „být v cizině, být 

cizincem, žít v emigraci". Peregrinus - cizinec - nemá, na rozdíl od 

poutníka128, cíl, ke kterému by se přibližoval. Je mu dáno v-cizině-být ne 

cestou, ale neustále na cestě (ale ne k něčemu). Jak trefně říká Schmidt 

„Unbehaustsein". Tato Augustinova představa navazuje na představu 

prvotního křesťanství, kde Kristus je označován jako „cizinec a jinověrec 

bez občanského práva na zemi"129. Obec Boží žije tedy sice v cizině, nemá 

však váhat poslouchat zákonů obce lidské, a to proto, aby ve věcech 

vztahujících se ke smrtelnému stavu, jenž je oběma společný, byla mezi 

123 n 
nA-De civ.Dei 1.35 ue civ.Dei I.35 

Připomínka, že by si to všichni lidé zasloužili, ale Bůh je milosrdný. K tomu viz.výše. 
Sir 40,1. Stejné tak De c/V.De/XX 1.12 „...ten, který to (hřích - pozn.aut.) spáchal první, 

ne ztrestán s celým svým kmenem, který v něm měl svoje kořeny. " 
w - J o b 5,17 
. • <Jd sedmnácté kapitoly XV.knihy počíná Augustin výklad jednotlivých souvislostí mezi 
jmény, tím, co znamenají, čísly, počítáním biblického času atd. Jelikož toto není předmětem 
naších úvah, ačkoli se to týká větvení obce Boží a obce lidské, ponechejme tyto pasáže 
stranou. Dostáváme se tímto k potopě, kdy celý rod lidské obce, vzešlý od Kaina, je 
vyhlazen, ovšem ze synů patriarchy Noema - který sám je představitelem obce Boží - byl 
opět obnoven. Pozemská obec musí totiž nutně trvat až do skončení tohoto světa. Ve 
spojení s Noem se také setkáváme s jeho archou coby předobrazem církve svaté. 

- Nejčastěji je obec Boží označována resp. překládána jako putující; překlad „putující" je 
nemožný již z toho důvodu, že v celém textu není nikde užito předložky peregrinari ad, ale 
slovesa je užito absolutné. Schmidt (1985, s.87) 

Fremdling und Paröke ohne Bürgerrecht auf Erden" Schmidt (1985, s.86). Je 
zapotřebí poněkud upřesnit výraz „Paröke", pocházející z byzantského jazykového 
prostředí - člověk jiného náboženství s omezenými schopnostmi prosazení se. 
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nimi zachována svornost.130 Civitas terrena „naciluje" své občany ktomu, 

aby mezi nimi byla shoda vůle v otázkách potřeb pozemského života. Zde 

se zřejmě nejedná o protiklad mezi oběma, pravděpodobněji jde o to, že 

„kompetence a snahy" civitas terrena v tomto bodě končí a civitas Dei má 

ještě zákony takříkajíc „náboženské", pro které „se stala solí v očích obci 

pozemské"131. Takovéto vysvětlení pak má značný význam pro pozdější 

chápání Augustinova učení, které se následně v některých dobách stalo 

základem opravňujícím církev považovat se za na státní moci nezávislou, 

ba nadřazenou této.132 

Jistá část obce pozemské se stala obrazem obce nebeské, 

neznamenající již sebe, ale tu druhou, a proto sloužící. Obec lidská ukazuje 

svou přítomnost a její občany, tyto „nádoby hněvu", rodí přirozenost. Obec 

Boží svou přítomností slouží k zobrazení obce nebeské a její občany -

„nádoby milosrdenství" - rodí milost. Takovéto dělení odpovídá dvěma 

synům Abrahamovým Ismaelovi a Izákovi. Sára původně nemohla mít dítě, 

nebyla plodná, a tak povolila Abrahamovi, aby zplodil s nevolnicí Agar 

potomka - Ismaela. Toho zrodil obyčej, lidská zvyklost, nenáležel ale 

přirozenosti. Přirozenost lidstva, porušená hříchem, „...nezasluhovala 

budoucně ani špetku pravého štěstí"133. Právem až Izák, zrozený z těla 

svobodnice Sáry, kterého zrodil příslib, božské dobrodiní, znamená občany 

Boží obce. Ale i Ismael, tento stín - jak říká Augustin - má zde svůj smysl. 

1 3 0 - K t o m u viz.níže 
131 - De civ.Dei XIX.17. Chadwick jde tak daleko, že dokonce tvrdí že „Kristův stoupenec by 
měl být poslušen císařů svým tělem a Boha svou myslí a duší. „Jako poutníka v c^íjem, 
by neměla být jeho účast na politickém životě ... trpnou rezignaci, ale pozitivní povinnosti. 

^Tmo{llltskàlbec ... voláksobě všechny občany ze všech národů a shromažďuje 
cizineckou obec všech jazyků, nedbajíc toho, co je odchylného v jejich mravech, zákonech 
a zřízeních, jimiž je pozemský mír zjednáván a udržován, nerušíc a nenič e z meh nic ba 
dokonce chráníc a zachovávajíc to, co směřuje ... k pozemskému míru, pokud to nepřekáží 
náboženství, jež učí úctě kjedinému nejvyššímu a pravému Bohu. De civ.Dei XIX.17. 
Církev by se tedy neměla považovat za nadřazenou, ale za korigující a napravující. 
Používá tedy i tato nebeská obec na tomto svém putování pozemského míru a pokud je to 
možno bez úhony víry a náboženství, ostříhá a přeje si ve věci přirozených lidských potřeb 
souladu lidských vůlí a naciluje tento pozemský mir na mir nebesky, který ... (má byt 
považován - pozn.aut.) za dokonale uspořádané a velesvorné společenství v požíváni 
Boha a v Bohu sebe navzájem ... Dokud Boží obec tady ve víře putuje, má tento mír a z 
této víry spravedlivě žije, nacilujíc na dosažení onoho míru každý dobrý skutek, který 
vykoná vůči Bohu i bližnímu, protože život obce je jistě životem pospolitým." De civ.Dei 
XIX.17 

133 - De civ.Dei XV.3 
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Neboť obec Boží „i ona předobrazujíc, byla předobrazena jiným 

předcházejícím znamením"134, kterým právě je syn Agar. 

Zde bych rád učinil krátkou odbočku, týkající se toho, jak Augustin 

pojímá označení civitas135. V Augustinově době má civitas význam jako 

občanské právo („Bürgerrecht"136) či město137, zatímco pro stát, ve smyslu 

politické působnosti či kulturního systému, užívá jiné termíny (res publica, 

impérium, regnum). Někde „uprostřed" se pak nachází polis, městský stát, 

jak o něm Augustin mluví v případě Athén138 a Sagunta139. V tomto smyslu 

je již Kainova obec malým státem a zdá se, „že slovo civitas nepozorovaně 

z významu 'město'přechází v jiný význam 'stát', aniž by prvotní (význam -

pozn.aut.) zcela ztratilo."140 

To, co označuje stát jako fenomén, můžeme tedy akcentovat a 

nahlížet z poněkud jiného aspektu - jakožto právě občanské právo, které 

stát tvoří. Typický překlad civitas Dei do národních jazyků jako Gottesstadt, 

City of God, La Cité de Dieu a další jsou inspirovány spíše biblickým 

jazykem141. Označení civitas, societas a populus142 nemá význam 

institucionální, ale spíše duchovně - etický coby souhrnný pojmem, 

obsahující všechny anděly a Boží milostí predestinované vyvolené. Těmto 

protivná civitas pak zahrnuje padlé anděly a zavržené. 

S touto druhou se v textu setkáváme převážně jako s civitas 

terrena143, jejíž členové nežijí podle Boha, ale podle člověka. Členové 

tohoto společenství mají společný jen pobyt zdejší a život vezdejší je jejich 

,35 ~De civ.Dei XV. 2 
- Které je uváděno v různých překladech - nejčastěji ve smyslu obec (překlad De civitas 

ueiH.Chadwick, M.Machovec, K.FIoss a další) nebo stát (U.Neumann, většina německých 
m J č ' m ě s t 0 (zejm.anglicky psané práce). 
137-Schmidt (1985, s.76) 

- Např. De civ.Dei XV. 1: „Tak tedy o Kainovi je psáno, že založil obec." Zde navrhuje 
holz jako v h o d n ě j š í a pravděpodobnější překlad spojení „concidit civitatem" formulaci, že 

•faložil město". Scholz (1911, s.85) 
l J 9 - De civ.Dei XVIII.9 
14o" De c/V.De/III.20 

- „da3 das Wort civitas unvermerkt von der Bedeutung 'Stadt'übergeht in die andere 
,Sfaaf, ohne doch die ursprüngliche ganz zu verlieren." Scholz (1911, s.85) 

- K tomu Schmidt (1985, s.79). Civitas Dei jako symbolické Boží město, jako jeho pra- a 
předobraz Jeruzalém v De civ.Dei XV.II a civitas diaboli, jejímž předobrazem je Babylon 
v De civ. Dei XVI 11.41. 
i43 - Těchto dalších označení Augustin také využívá jako synonym. 

- Jednotlivé pozemské státy jsou takto nazývány, ovšem v singuláru, tedy jakožto 
souhrn, aniž by to jakýmkoli způsobem popisovalo ideu pozemské státnosti, stejné tak, jak 
je tomu přímo u výrazu civitas. 
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cílem144. Na základě toho si můžeme učinit představu o těchto dvou 

civitates jako o eschatologických společenstvích. Takovéto společenství je 

pak spjato s církví, jakožto empirickou institucí745 a v tomto smyslu je 

nazývána také jako civitas Dei - cizinec v tomto světě - a z téhož úhlu 

pohledu státy jako spolky tělesně smýšlejících lidí146 se mohou jmenovat 

civitas terrena. Civitas terrena je ale nadto také protikladem k civitas 

aeterna, která je společenstvím občanů Boží obce. Proto se například boj 

mezi dvěma státy odehrává uvnitř civitas terrena147. Ve výkladu se snad 

příliš neodchýlíme původních Augustinových záměrů, přijmeme-li tedy 

označení civitas jako obec. 

Augustinovy názory na stát a jeho vládce 

Tak dlouho, dokud trvá svět, nelze očekávat společnost, která by byla 

tvořena pouze těmi, jež mají být spaseni. Dokud jsou obě obce - civitas Dei 

i civitas terrena - spojeny a „promíseny" dohromady, tedy až do Posledního 

soudu, každý pozemský stát bude tvořen především hříšníky. Politický a 

právní systém musí proto být ustaven svědomím toho, že „zápasí" 

s hříšnými lidmi.148 Stát nemá v Augustinově pojetí ambici učinit člověka 

lepším či ctnostnějším. Spíše je orientován na snahu potlačovat určité 

škodlivé (případně až kriminální) jednání svých občanů. Deane dokonce vidí 

ucel státu ještě ostřeji: „Stát je také donucovacim řádem, udržovaným 

užitím síly a spoléhajícím na strach z bolesti..."149 U všech společností 

zrcadlících civitas terrena zjišťujeme dvě hlavní překážky, které neumožňují 

stabilní mír. Jednak je to nemožnost přátelství ve smyslu „jednoty v srdci", 

- „On/ (členové této obce žijící jaksi secundum hominem) se zařizuji ve zdejším světě 
n í'Jak0 by toto byl iej'ch životnt 0,1 • a nebudou po tomto čase již existovat na onom světě 
niKúy jako civitas a pospolitost." {„Sie richten sich im Irdischen ein, als wenn dies das 
Lebensziel wäre, und sie werden nach dieser Zeit im Jenseits nicht mehr als civitas und 
Gemeinschaft existieren.") Schmidt (1985, s.81). „Augustin chápe pod každou 
z protichůdných civitates určitou skupinu lidi, kteří chtějí totéž s ohledem na konečný cíl a 
jsou spolu touto jednou vůli navzájem spojeni." Kranz (1998, s.92) 
M6 - Markus (2002, s.462) 

-Ve smyslu „fleischlich gesinnten Menschen". Schmidt (1985, s.82) 
- v singuláru. 

^ - K státoprávnímu uspořádání jako důsledku pádu viz.výše. 
- „The state is also a coercive order, maintained by the use of force and relying on the 

fear of pain..." Deane (1963, s.117) 
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která je důležitá pro mírumilovnou společnost150. Další překážkou je pak 

zaměření všech obcí, založených podle Kainovy obce („Není pochyb o tom, 

že Augustin považoval Henoch, město postavené Kainem, za 

paradigmatické pro všechno, co bylo nejhorší v politické společnosti."151), na 

dobra tohoto světa. Jak jsme již zmínili výše, nastává problém s omezeností 

těchto dober, přičemž touha zkažených po nich je „nekonečná", což vede 

k hrabivé soutěživosti a závisti ktěm, kteří mají víc.152 Členové civitas 

terrena jsou tak sice stále společenskými bytostmi, ovšem touha po 

osobním prospěchu u nich převažuje nad altruismem.153 

Specifický rozdíl mezi občany civitas terrena a civitas Dei je také 

v tom, že první užívají (frui) časných dober a ti druzí je používají (uti), aby 

dosáhli věčného konce.154 Pospolitosti těch, co používají spíše než těch, co 

užívají, je dosaženo v nejlepších státech, kde občané žijí ctnostným životem 

věříce ve skutečnou víru a kde vládci, naplnění stejně víry-plnými 

vlastnostmi, jsou obdařeni rovněž uměním dobře vládnout. V takovýchto 

politických pospolitostech mohou občané již ve světě zdejším zakusit 

náznak toho, jak bude jejich život vypadat ve věčné obci Boží. 

V De civ. Dei XIX.24 nabízí Augustin další definici státu (vzpomeňme 

na tu definici, která mu vyplývá z polemiky s Ciceronem). „Nedefinujeme-li 

však lid takto (jako Cicero v Rep.- pozn.aut.), ale jinak, např. řekneme-li, že 

Hd je rozumná lidská společnost, sdružená na podkladě svorného 

společenství ve věcech, jež miluje: pak opravdu, chceme-li vědět, jaký který 
lid Íest< musíme přihlédnouti k tomu, co miluje. Leč, ať miluje cokoliv, tu 

není-li to stádo dobytčat, nýbrž společnost rozumných bytostí, sdružená 

svorným společenstvím ve věcech, jež miluje, je na místě nazývat ji lidem; 

ten je arci tím lepší, čím lepších věcí se týká jeho svornost, a tím horší, čím 

horších věcí se týká. Podle tohoto našeho výměru je římský lid lidem a jeho 

- Tato „jednota v srdci" závisí na znalosti druhého (uvědomme si však - jak dokládá 
Augustin - že neznáme ani sami sebe, a i kdybychom se náhodou poznali a dokázali to 
aruhému sdělit slovy, kterým by porozuměl, není jisté, že nás pochopí) a absolutní důvěře 
{vzpomeňme však na náš strach z cizího atp.). 

- „There is no question that Augustine considered Henoch, the city bulit by Cain, as a 
paradigm for all that was worst in political society." Burt (1997, s.204). A to nikoli proto že 
by to byl stát, ale kvůli touhám jeho členů. 

iss " K r o m t o h o i e důs |edkem i ona sebestvrzující moc, jak bylo vzpomenuto výše. 
154 " K tomu De civ.Dei XVIII.2 (viz.výše). 

- Augustinovo užití uti-frui je vysvětleno především v jeho De doctrina Christiana. 
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věc je nepochybně státem."155 Augustin zde zdůrazňuje aspekt lásky - tak, 

jako je lidský charakter určen kvalitou věcí, po nichž touží, které chce a 

miluje, tak pokud máme objevit charakter lidu, musíme sledovat, co milují 

společně. Aby nějaká společnost mohla být označována jako stát, musí 

alespoň minimálně dbát spravedlnosti v tom, že hledá jistý druh společného 

dobra. Na tomto skromném základě je možno postavit stát, který je dobrý, 

jak jen nějaká časná pospolitost může být. Žádný stát, který si to označení 

ovšem zaslouží, není tedy naprosto špatný. Tato pružná definice nám 

umožňuje zahrnout pod pojem populus a res publica „kdejakou" skupinu lidí 

a států s rozdílnými cíly a zájmy.156 Je nutné si ale uvědomit rozdíl, který 

Augustin činí mezi „pravou" spravedlností, jež nacházíme pouze v Božím 

království (a jejíž absence tedy je předpokladem nespravedlnosti), a horší 

„časnou" či „pozemskou" spravedlností, kterou shledáváme ve všech 

pozemských státech. Pozemská obec (či stát) může být podle Augustina 

nazývána „pravou" či „správnou" jen v tom smyslu, který vypovídá o obci 

jako bene oridinata157 či bene constituta. Je takovou, pokud je v ní zajištěn 

soulad a svornost mezi občany a alespoň jistá dávka časného míru. 

Vládcové a zákony jsou potom hlavními činiteli, které zajišťují tuto míru 

-„Si autem populus non isto, sed alio definiatur modo, velut si dicatur: "Populus est 
videî multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatus", profecto, ut 
dilia t qualis Quisle populus sit, illa sunt intuenda, quae diligit. Quaecumque tamen 
dil^t Sl Coetus est multitudinis non pecorum, sed rationalium creaturarum et eorum quae 

igit concordi communione sociatus est, non absurde populus nuncupatur; tanto utique 
eiior, quanto in melioribus, tantoque deterior, quanto est in deterioribus concors. 

'stem definitionem nostram Romanus populus populus est et res eius sine 
auDitatione respublica." De civ.Dei XIX.24. Obdobně i jinde: „Národ jest jedna obec, jíž je 

eoezpečna nesvornost; co jiného je však nesvornost než nesmýšlet jedno? Z mnoha 
vojínu vzniká jedno vojsko; zdaž není kterékoliv množství tím méně přemáháno, čím více 
se spojuje v jedno? Odtud samo spojení v jedno bylo pojmenováno cuneus (klínový šik -
pozn.K Svobody)..." („Populus una civitas est, cui est periculosa dissensio: quid est autem 

ssentire, nisi non unum sentire? Ex multis militibus fit unus exercitus: non ne quaevis 
muititudo eo minus vincitur, quo magis in unum colt? Unde ipsa coitio in unum cuneus 
nominatus est, quasi couneus.") Deord.UAQ 

- V tomto smyslu je Augustin kritizován, že z definice státu vypustil element 
sP™edlnosti. K tomu např. Hardy (1955, s.275) s odkazem na A.J.Carlyle A History of 
Mediaeval Political Thought in the West I (Edinburgh, 1903), s. 164 - 169 a St.Augustine 
m J C l t y o f G o d i n e d F J C.Hearnshaw The Social and Political Ideas of Some Great 
Mediaeval Thinkers (London, 1923), s.49 - 51. Stejně tak Deane (1963, s. 125) s odkazem 
na Ch.H.Mcllwain The Growth of Political Thought in the West (New York, 1932), s.154 nn. 

157 - „Důmyslný a uspořádaný souzvuk rozmanitých tónů představuje totiž jednotu dobře 
uspořádané obce, vzešlou ze svorné různosti." („Diversorum enim sonorum rationabilis 
moderatusque concentus concordi varietate compactam bene ordinatae civitatis insinuât 
unitatem.") De civ. Dei XVI 1.14 
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pořádku158 a tím i obec, která je bene ordinata. V tomto smyslu bychom, 

domnívám se, měli chápat definici státu z De civ.Dei XIX.24. 

Ve smyslu oné možnosti „pravé" spravedlnosti bychom měli 

prozkoumat i jiné, velmi populární Augustinovo srovnání státu a lupičské 

bandy. „Odstranime-li spravedlnost, co zůstane z vlád, ne-li veliké 

loupežnické podniky? Vždyť ani lupičské sdružení není nic jiného nežli stát v 

malém. Banda se skládá z lidí, řídí se rozkazy náčelníka, je vázána 

společenskou smlouvou, kořist si rozděluje podle zákona dohody. Jakmile 

se tato spřež, přibírajíc vyvrhele, rozmůže natolik, že ovládne území, založí 

sídla, obsadí obce a podmaní si národy, tu se na ni hodí ještě zřejmě ji 

jméno 'stát'; to jí udělí už nepokrytě - neupuštění od chamtivosti, ale získání 

beztrestnosti."159 Jak jsme uvedli výše, nemůžeme se domnívat, že tím chce 

Augustin říci to, že odstraníme-li „pravou" spravedlnost, pak je stát jen 

lupičskou bandou. Je tedy správné se domnívat, že onou spravedlností 

myslí tu „časnou", „pozemskou", ten pouhý stín „pravé" spravedlnosti? Nebo 

to snad znamená, že jelikož stát nemá - a ani nemůže mít - „pravou" 

spravedlnost, pak je vždy nutně jen lupičskou bandou? V každém případě je 

zde položena jasná paralela mezi státem a spolkem lupičů - obě jsou 

ovládány autoritou vůdce, drženy pohromadě společenskou smlouvou, 

v obou jsou zisky děleny ve shodě s pravidly uznávanými oním uskupením. 

Jak se loupeživé spolčení rozrůstá a usazuje, osvojuje si stále zřetelněji 

označení stát. A to nikoli proto, že by chamtivost z řad jeho členů mizela, 

ale jelikož má výhodu jakési beztrestnosti, která státům náleží. To myslíme 

v tom smyslu, že „království nejsou o nic méně hrabivá než loupežné bandy, 

ale zatímco banda lupičů může být potrestána státem, není žádná nad-

- Jelikož podstatná část občanů jakékoli společnosti patří k lidem, počítajícím se k civitas 
terrena, vede to nutné k tomu, že se chovají nesprávně, přičemž se každý snaží překonat 
ostatní v neustávajícím boji o hmotná dobra, moc a slávu. 

- „Remota itaque iustitia quid sunt régna nisi magna iatrocinia? quia et iatrocinia quid 
sunt nisi parua régna? manus et ipsa hominum est, imperio principis regitur, pacto 
societatis adstringitur, placiti lege praeda diuiditur. hoc malum si in tantum perditorum 
hominum accessibus crescit, ut et loca teneat sedes constituât, ciuitates occupet populos 
subiuget, euidentius regni nomen adsumit, quod ei iam in manifesto confert non dempta 
cupiditas, sed addita inpunitas. " De civ. Dei IV.4 
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státní nebo mezinárodní policejní síla, která by trestala stát za jeho přečiny 

či loupení."160 

Stejně je tomu i s vládci oněch států. Podstata tkví totiž v tom, že i 

takovýto loupežník přese všechno dbá, aby v jeho domácnosti vládl klid a 

mír. „A kdyby dostal nabídku (tento lupič - pozn.aut.), že se mu poddá větší 

celek, obec nebo kmen, a že mu bude sloužit nejinak, než jak se mu podle 

jeho vůle mělo sloužit v jeho domě: neskrýval by se už v doupatech jako 

loupežník, ale povýšil by se veřejně na krále, ačkoli by v něm trvala tatáž 

chtivost a zloba. Všichni tedy touží žít se svými v míru, když chtějí, aby žili 

po jejich. Vždyť i z těch, se kterými válčí, by nejraději udělali svoje 

příslušníky, podrobíce je svému řádu a míru."161 Takže to, co odlišuje vládce 

od lupiče, není absence zkaženosti či chamtivosti, ale jeho vysoká a těmi, 

nad nimiž vládne, uznávaná pozice. 

Krom státu skrz naskrz zkaženého, jako byla Augustinovi Kainova 

obec162, shledává ještě jakoby vyšší stupeň státu, který je inspirován 

ctností, která činí z vládců a těch, jimž vládnou, takové, že povyšují zájmy 

obecného blaha nad své vlastní. Takovýto stát, jehož občané jsou 

motivováni, aby sloužili společnému dobru pozemskými ctnostmi, je 

znázorněn v tom nejlepším z římských dějin. Takováto obec je lepší než 

Kainův Henoch a Augustin vždy zdůrazňoval, že je lepší, když státu vládne 

člověk alespoň nějaké ctnosti, i když mu ctnost pravé víry chybí163. Krom 

- „Kingdoms are no less avaricious than robber bands, but whereas the band of robbers 
may be punished by the state, there is no super-state or international police force to punish 
we state for its misdeeds or its depredations." Deane (1963), s.128 

- „ideoque si offerretur ei seruitus plurium, uel ciuitatis uel gentis, ita ut sic ei seruirent, 
quemadmodum sibi domi suae seruiri uolebat, non se iam latronem latebris conderet, sed 
regem conspicuum sublimaret, cum eadem in illo cupiditas et malitia permaneret. pacem 
Q

aq"e cum suis omnes habere cupiunt, quos ad arbitrium suum uolunt uiuere. nam et cum 
quibus bellum gerunt, suos facere, si possint, uolunt eisque subiectis leges suae pads 
\n6Ponere." De civ.Dei XIX.12 
t (."xAugus t i n v é ř i l - ž e každý stát bude mít něco ze zkaženosti Kainovy obce, ovšem véřil 

K é v možnost zdokonaleni. „Je možné, s Boží pomocí, dokonce i pro smrtelné lidi, vytvořit 
politickou společnost, která se stará o legitimní časné potřeby svých občanů, přičemž 
nf*°P°mlná a neignoruje fakt, že všichni jsou stále poutníky na zemi." („It is possible, with 
me help of God, to even wounded humans to create a political society which takes care of 
the legitimate temporal needs of its citizens while not neglecting or ignoring the fact that all 
are still pilgrims on this earth.") Burt (1997, s.208) 

- „Avšak všem skutečně zbožným duším je známo, že bez pravé zbožnosti ... nemůže 
mít nikdo pravou ctnost a že není pravou ctností, slouží-li lidské slávě; že však ti, kteří 
nejsou příslušníky věčné obce, dávají pozemské obci větší užitek, mají-li ctnost alespoň 
tuto než nemají-li ani jí." („dum illud constet inter omnes veraciter pios, neminem sine vera 
pietate, ... veram posse habere virtutem, nec earn veram esse, quando gloriae servit 
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toho je zapotřebí takovému vládci, aby byl dobrým, mít ještě „umění 

vládnout".164 „Ať pokládají za vlastní všechny ty, nad kterými jim byla dána 

moc! Ať tak slouží, aby se druzí ostýchali nad nimi vládnout, a ať tak 

vládnou, aby bylo potěšením jim sloužit! ...Ať nechtějí spravovat obec, leč 

jsou-li dokonalí, a stát se dokonalými ať se snaží buď ve věku senátorském 

nebo vůbec mužném!"165 

Augustin však žil již v době křesťanských vládců. Jak se to má tedy 

s nimi? Portrét křesťanského vládce, známý jako Zrcadlo knížat166, je třeba 

chápat jako poučení, jak by se měli tito vládcové chovat, spíše než líčení 

toho, jak se chovají167. Dobrý křesťanský vládce má povinnost užívat 

královskou moc k rozšiřování pravého náboženství a uctívání jediného 

pravého Boha. Otázkou je, jak je tato povinnost slučitelná s Augustinovým 

tvrzením stran státu a jeho vládce, jehož úkolem je ochraňovat vnější mír a 

podporovat nedokonalou „časnou" spravedlnost nad hříšnými lidmi. Toto je 

totiž stále podle biskupa hipponského hlavním úkolem státu, jemuž by se 

měl věnovat především. Spíše než pro křesťanského vládce, je úkol 

podporovat pravé náboženství a zbožnost mezi lidmi úkolem každého 

křesťana, jenž se snaží dosíci věčné spásy, a v tomto smyslu je to tedy 

povinností i pro vládce. Ovšem stále je třeba si uvědomit, že bez ohledu na 

to, kdo se stane vládcem, stát jako takový nemůže být skutečně spravedlivý 

ma"a®; eos tamen, qui cives non sint civitatis aeternae, utiliores esse terrenae civitati, 
7M ° habfnt virtutem vel ipsam, quam si nec ipsam. ") De civ. Dei V. 19 

, " "Jestliže však lidé, obdaření pravou zbožností a dobře žijící, dovedou spravovati 
národy, tu není pro lidskou společnost většího štěstí, než mají-li Boži milosti moc oni." {„lili 
awem, qui vera pietate praediti bene vivunt, si habent scientiam regendi populos, nihil est 
reiicius rebus humanis, quam si Deo miserante habeant potestatem.") De civ.Dei V.19 

- „Suos putent omnes, in quos sibi potestas data fuerit. Ita serviant ut eis dominari 
puaeat, ita dominentur ut eis servire delectet....Perfici autem vel intra aetatem senatoriam 
restinent, vel certe intra iuventutem." De ord. II.25 

- De civ.Dei V.24 a 26. Viz.Příloha 2. Jedná se o portrét císařů Konstantina a Theodosia. 
, a k o v á t o pojednání, sepsaná filosofy a adresovaná vládcům, se objevují v hellénské tradici 
Vjřa r 0 2 d í l od Deanea (1963, s.131) se domnívám, že nikoli poprvé) a pak dále ve 
středověku jak na Západě tak v Byzanci. Veškerá tato sepsání potvrzují státoprávní status 

V* UŽ 0 k r á l o v s t v í nebo jinou formu vlády) jako nejlepší a jediný možný a radí na 
základě idealizovaného portrétu vladařské shovívavosti, velkodušnosti, mírnosti a 
spravedlivosti. Z období před Augustinem je nejznámější pravděpodobně Saenecův De 
Uemení/a, adresovaný Nerovi. Zcela v tomto duchu psal své pojednání i Augustin. 

- „Lze pochybovat, zda by Konstantin či Theodosius poznali sami sebe v Augustinově 
Zrcad/e knížat. Měl snad sklon předstírat, že vysoce ortodoxní osobnosti sdílejí jeho 
ideály." {„it may be doubted whether either Constantine or Theodosius would have 
r
f°C°g

h
n'led h'mself in St.Augustine's Mirror of Princes. He is perhaps too apt to assume 

that high orthodox personages share his other worldly ideals.") Burleigh (1949, s.38) 
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(ve smyslu „pravé" spravedlnosti).168 Vládci i občané jsou „jen" lidé, omylní, 

naplnění předsudky atp. a dokonce i když činí, jak nejlépe mohou, jsou stále 
• 169 

vzdáleni „pravé" spravedlnosti. 

Tvrdá ruka státu a jeho přísné nástroje represe jsou nutné jakožto 

jediný způsob, jím může být hříšný člověk „držen na uzdě". Intenzitu 

konfliktu o statky a slávu mezi lidmi může v „časném" světě změkčit jen 

takovéto zřízení. Činy politického dozoru a tresty uvalované právním 

systémem představují jasné příklady toho, kdy je ze zmatku znovu nastolen 

pořádek. „Neboť co jest ohavnějšího nad kata? Co hrubšího a krutějšího 

nad jeho mysl? A přece má nezbytné místo mezi samými zákony, řadí se do 

pořádku dobře zřízené obce, je sice škodlivý svým smýšlením, avšak podle 

jiného pořádku je trestem pro škůdce."170 

Pokud se takovéhoto úřadu dostane křesťanovi, nebude trestat 

zločince pomstou, ale láskou a dobrou vůlí. Zde se znovu objevuje 

Augustinova aplikace příkladů z rodinného prostředí na stát. Dokonce i po 

Pádu totiž může život ve společnosti se všemi různými zly zachovávat stopy 

původní dobroty. Příkladem nejlepšího života v pospolitosti je život v rodině. 

„Ale v domácnosti muže spravedlivého, žijícího z víry a dlícího dosud 

v cizině od té nebeské obce, slouží i ti, kdo rozkazují, a to těm, kterým na 

pohled rozkazují. Nedávají totiž rozkazů z panovačnosti, ale z povinné 

Péče, a nerozkazují z panské vypinavosti, ale z milosrdné starostlivosti."171 

Křesťanský otec rodiny se snaží zajistit to, aby uctíváním Boha nyní rodina 

Přišla do nebeského domova, kde nebude více otroctví a panství. Jako 

otcové a hlavy domácností mají povinnost napravovat napomenutím či 

trestem své děti a sloužící tak, aby se pokud možno rozvíjela rodinná 

harmonie, nebo alespoň se tito zdrželi dalších špatných činů, tak i ti, kdo 

168 - Stát může ovlivnit své občany jen na úrovni vnějšího chování. Uvaluje tresty na ty, kteří 
Poruší jeho zákony, ale nemůže ovlivnit srdce a vůli lidí či dokonce znát pravé lidské 
pohnutky a jejich charakter. 

- „Avšak přestože byl zbaven obviněni (z nespravedlnosti - pozn.aut.) zákon, přece 
nenahllžím, jak mohou být zbaveni obviněni oni lidé..." („Sed Uli homines lege inculpata, 
quomodo incuipati queant esse, non video") De lib.arb.I.V. 12 

- „Quid enim carnifice tetrius? quid illo animo truculentius atque dirius? At inter ipsas 
leges locum necessarium tenet et in bene moderatae civitatis ordinem inseritur estque suo 
animo nocens, ordine autem alieno poena nocentium." De ord. 11.12 

- „Sed in domo iusti viventis ex fide et adhuc ab illa caelesti civitate peregrinantis, etiam 
qui imperant serviunt eis, quibus videntur imperare. Neque enim dominandi cupiditate 
imperant, sed officio consulendi, nec principandi superbia, sed providendi misericordia. "De 
civ.Dei XIX. 14 
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mají politickou a soudní moc, musí trestat zločince, kteří překračují 

zákon.172 Měli by však být pamětlivi toho - jsou-li křesťané - že sami jsou 

hříšníci, kteří potřebují Boží milost. Musí proto ukazovat milost těm, nad 

nimiž mají moc trestat či dokonce je zabít. Augustin zdůrazňuje vzájemnou 

propojenost života osobního i veřejného, ovšem veřejný život mu jen zřejmě 

jen částkou života osobního. „V ústraní nemá člověka blažit nečinná 

prázden, nýbrž hledání a nalézání pravdy, aby v ní činil pokroky a neskrýval 

svoje objevy před druhými. V životě veřejném nemá zase toužit po hodnosti 

nebo moci v tomto životě, protože všechno pod sluncem je marnost, ale po 

tom díle, jejž tato hodnost a moc umožňuje, koná-li se správně a s užitkem, 

tj. tak, aby vedlo k blahu podřízených ve smyslu vůle Boží."173 

A jakým občanem státu má být křesťan ve svém zdejším pobytu, ve 

svém peregrinatio? „Každá duše vrchnostem poddána buď. Neboť není 

vrchnosti, jedině od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, od Boha zřízené jsou. A 

protož kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak 

protiví, odsouzení sobě budou."174 Křesťané mají tedy dle Augustina 

posvátnou povinnost podrobit se zákonům a příkazům vládců.175 Již 

sedmdesátileté období babylonského zajetí je prefigurací podrobení se 

králům tohoto světa. V době, která předchází Poslednímu soudu, ve své 

časné existenci, musí se všichni lidé podvolit králům a vládcům, bez ohledu 

na to, jak jsou tito zkažení či bezbožní. I oni totiž hrají roli v Božím plánu - i 

tyranové a krutí vládci do něj samozřejmě zapadají. „Avšak i takovým lidem 

se dostává panovnické moci jedině prozřetelností nejvyššího Boha, kdykoliv 

nahlédne, že lidstvo si takových plánů zaslouží. O tom máme jasný božský 
172 
m De c/V. Dei XIX. 16 

- Jn otio non iners vacatio delectare debet, sed aut inquisitio aut inventio veritatis, ut in 
a quisque proficiat et quod invenerit ne alteri invideat. In actione vero non amandus est 
°"or in hac vita sive potentia, quoniam omnia vana sub sole, sed opus ipsum, quod per 

eumdem honorem vel potentiam fit, si recte atque utiliter fit, id est, ut valeat ad earn 
sa'u em subditorum, quae secundum Deum est" De civ.Dei XIX. 19; „I na pozadí těchto 
myšlenek musíme konstatovat, že Augustin působil v dalších dějinách rozporně, 
podněcoval jak k zcela únikovým tendencím a k odvratu od světských záležitostí - „protože 
všecko pod sluncem je marnost" - a zase naopak k promyšleným postojům vůči 
společenské problematice, protože „koná-li se dílo (doplňme: správy veřejných věcí) 

ri î f S užltkem- V- tak- abY vedlo k blahu podřízených ve smyslu vůle Boží" - je naše 
odpovědnost za veřejné věci jednak přípravou na ono společenství, které je spojeno s 
vecnym královstvím Božím, jednak již v dimenzi naší dějinné zkušenosti jeho prožívanou 
předjímkou. Trojan (1994, s. 101 ) 

Řím. 13,1 - 5 

je formována přirozeným sloučením rodin a ty by méiy přizpůsobit své domácí 
„viaanuti , aby domácnost byla v harmonii s občanským právem. 
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výrok ve slovech Boží moudrosti ,.."176 Bůh „užívá" zlé činy zkažených 

vládců, za které jsou pochopitelně oni sami odpovědni, k ztrestání 

přestupků hříšných a ke zkoušce víry těch dobrých. 

Vládci je pak Augustinem přiznána naprostá svoboda při stanovování 

zákonů, o nichž tento vládce věří, že jsou nezbytné pro zachování míru a 

dobrého pořádku v pospolitosti, nad níž vládne. „Neboť je-li králi dovoleno 

vydávati zákony ve státě, jemuž vládne, kterých před ním ještě nikdo, ani on 

sám nevydal, a poslechnouti ho není proti ústavě státní, ano naopak 

neposlechnouti jest proti ústavě, poněvadž jest všeobecně platným 

usnesení lidské společnosti poslouchati vladařů: čím více nutno jest bez 

váhání poslechnouti Boha, Vládce veškerého svého stvoření!"177 Jestliže 

poslušnost k vládcům je ve veřejném zájmu, všechny zákony jím vydané, 

musí občany být dodržovány, a to s výjimkou těch, které jsou proti Božím 

přikázáním. Pokud se skládáme z těla a duše, musíme tak dlouho, pokud 

jsme v životě vezdejším, být poddání s ohledem na naše tělo moci tohoto 

světa, jíž je propůjčena vláda nad časnými záležitostmi, zatímco pokud se 

týká duší a jejich věčné spásy, jsme poddáni pouze Bohu a nikomu z těch, 

kde jedná proti Božímu zákonu. Toto je jediný druh neposlušnosti, který 

Augustin připouští - pasivní neposlušnost s naprostým přijetím důsledků, ke 

kterým vede neuposlechnutí státních příkazů a to pouze v případě, že 

požadavky vládce jsou v jasném protikladu proti Božím přikázáním.178 „Tak 

- „Etiam talibus tamen dominandi potestas non datur nisi summi Dei provident/a, quando 
res humanas iudicat talibus dominis dignas. Aperta de hac re vox divina est loquente Dei 
sapientia" De civ.Dei V.19. Je to Bůh který svou kontrolou nad lidskými činy determinuje 
..osudy" států a jejich vládců. To je jasný důsledek Boží prozřetelnosti - tím pádem i pokud 
nastane převrat a nový vládce se chopí vlády, stane se tento „usurpátor" právoplatným 
vládcem. 

7 - Conf.lll.8. Ačkoli však požívají vládci mezi lidmi velké úcty a moci, nezapomínejme, že 
se jedná stále o lidi, smrtelné a křehké bytosti, „oběti" stejné proměnlivosti, kteří jsou 
rovněž hříšné a zatraceni hodné bytosti. 

- Zde můžeme uvést přiklad, který se ovšem týká situace opačné. Jedná se o obžalobu 
Apuliea z čarodějných rituálů před křesťanskými soudci: „Jestliže on to čarodějství, kladené 
mu za vinu, znal jako božské a zbožné a shodné se skutky božských mocností, měl se 
k němu nejen přiznat, ale také je hrdě vyznati, dávaje vinu spíše zákonům, které zakazují a 
zatracují věci, jaké mají být obdivovány a ctěny! Tak by byl buďto přesvědčil soudce o své 
pravdě, anebo ...by byli odplatili jeho duši důstojnými dary démoni, pro jejichž božské 
skutky a oslavu se nebál přijít o lidský život." („Quas utique sibi obiectas si diuinas et pias 
esse nouerat et diuinarum potestatum operibus congruas, non solum eas confiteri debuit, 
sed etiam profited, leges culpans potius, quibus haec prohiberentur et damnanda 
putarentur, quae haberi miranda et ueneranda oporteret. Ita enim uel sententiam suam 
persuaderet iudicibus, uel, ... digna animae illius daemones dona rependerent, pro quorum 
diuinis operibus praedicandis humanam uitam sibi adimi non timeret.") De civ.Dei VIII. 19 
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jednali naši mučedníci: když se jim kladlo za vinu křesťanské náboženství, 

které jim dávalo slávu a spásu na věky ... (rozhodli se toto náboženství -

pozn.aut.) ... doznati, vyznati, hlásati a za to všecko věrně a statečně trpěti 

a se zbožnou bezstarostností zemříti; tak přinutili zákony, jež jim bránily, 

aby se zastyděly a změnily."179 A stejně tak jinde: „Hledíme-li na tento život 

synů smrti, prožívaný i končící v několika málo dnech: co záleží na tom, pod 

čí vládou žije smrtelný člověk, nenutí-li ho vládcové k bezbožným a 

nespravedlivým skutkům?"180 Nadto si uvědomme, že například uctívání 

falešných bohů je škodlivé pro ty, kteří je uctívají, takže neloajalita 

k pozemskému společenství je ve skutečnosti službou tomuto společenství. 

Tím pádem křesťan ani nijak neporušuje jednotu dvou velkých příkazů lásky 

k Bohu a lásky k člověku, jimiž je jeho život regulován. 

Augustin ještě připomíná, že bez ohledu na to, jak nám přikazují 

lidští vládcové, máme stále „vnitřní svobodu", svobodu myšlenek, mysli a 

duše. E. TeSelle181 se domnívá, že Augustinova rada, co se týče časného 

přebývání ve státě (peregrinatio na tomto světě) by mohla odpovídat 

Hospodinovu doporučení, které čteme v Jer. 29,5 - 7: „Stavějte domy, a 

osazujte se, štěpujte také štěpnice, a jezte ovoce jejich. Pojímejte ženy, a 

ploďte syny i dcery, dávejte také synům svým ženy, dcery též dávejte za 

muže, ať rodí syny a dcery; množte se tam a nebeřte umenšení. A hledejte 

pokoje města toho, do kteréhož jsem zastěhoval vás, a modlívejte se za ně 

Hospodinu; nebo v pokoji jeho budete míti pokoj." Augustin nepředpokládá 

nutné zlo v civitas terrena, která hledá pozemský mír, ani v protikladu 

k civitas caelestis, která hledá potěšení věčného míru. Ovšem hmotné cíle 

hledané státem jsou pro křesťana druhotné, což ovšem neznamená, že by 

nebyl hotov užít mechanismu státu k jejich zajištění, ačkoliv vzhledem ke 

svým nadějím v Nebe, jsou jiné věci jeho srdci bližší. „Jakožto dějinný 

rámec, v němž se odvíjí život obou obcí, má pozemský stát svou důstojnost. 

179 - „sicut martyres nostri, cum eis pro crimine obiceretur Christiana religio, qua nouerant 
se fieri saluos et gloriosissimos in aeternum, ... sed potius confite'ndo profitendo 
praedicando et pro hac omnia fideiiter fortiterque tolerando et cum pia securitate moriendo 
leges, quibus prohibebatur, erubescere conpulerunt mutarique fecerunt." De civ.Dei VIII. 19 
18 - „Quantum enim pertinet ad hanc vitam mortaiium, quae paucis diebus ducitur et finitur 
quid interest sub cuius imperio vivat homo moriturus, si Uli qui imperant ad impia et iniqua 
non cogant?" De civ.Dei V. 17 
181 - Citován in Burt (1997, s.209) 
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To zejména platí, je-li stát založen na spravedlnosti."182 Pohanský stát, 

například římská říše, je oblastí, v níž se Bohu zlíbilo podrobit svět, sjednotit 

jej na společném právním principu a dát mu pax romana, který umožňuje 

nebeské obci, aby za klidných podmínek mohla vést intenzivní vnitřní 

duchovní boj a rostla v onen věčný pokoj. 

Doposud jsme se zabývali Augustinovým popisem situace a jeho 

doporučeními. Otázkou je, existuje-li možnost, aby byl založen stát, který by 

byl onou „pravou" pospolitostí spravedlivých. Zde zjišťujeme, že výsledkem 

takovéhoto založení, by nebyl křesťanský či spravedlivý (ve smyslu „pravé" 

spravedlnosti) stát, ale spíše naprostá absence státu takového, jak jej 

známe. Jestliže by totiž nebyl nutný onen aparát práva, trestů, donucování a 

represe183 - ten má stát vzhledem k hříšné povaze padlého člověka - stát 

by byl nahrazen jakousi „anarchií" v dobrém slova smyslu, resp.jakýmsi 

stavem pod milostí.184 Jinými slovy, pravá spravedlivá společnost by byla 

civitas Dei přenesená z nebe na zem, což je ovšem pro Augustina naprosto 

nemožné, takže stát, kde by jak vládce, tak ti, jimž se vládne, byli 

inspirováni vírou, takový nebyl v lidských dějinách dosažen a zůstává jen 

ctihodným ideálem. 

Z - Trojan <199,4' S
H^Lfířně rozumíš tomu, že těm, kteří jsou svou dobrou vůli ukotveni ve 

ň "í ZdM6' ! nenî zaDOtřeM z à ko na dočasného." („eos ,ero qui legi aeternae per 

* * n° n i n d i g e r e • s a t i s - u t a p p a r e" i n t e i i e 9 i s " D e 

lib.arb. I.XV.31. 
184 - Jak je tomu v Prop.Rom. 



Teorie obce a dějin před Augustinem 

Problém vztahu platonismu a Augustina je velice široký a přesahuje 

možnosti této práce, proto bych se zaměřil zejména na otázky související 

s Platonovým pojetím světa (kosmu) a teorii obce1, kteréžto obě souvisí 

s Augustinovou teorií dvou obcí a jeho otázkami spojenými s povahou 

světa. Vytyčená tvrzení nám pak budou materiálem pro srovnání obou 

pojetí. 

„Poněvadž totiž bůh chtěl, aby pokud možno všechno bylo dobré a 

nic nebylo špatné, ale nalezl všechno, cokoli bylo viditelné nikoli v klidu, 

nýbrž v nesouladném neuspořádaném pohybu, uvedl to z neuspořádaného 

pohybu v řád, pokládaje tento stav za všeobecně lepší než onen."2 Bůh 

tedy, demiurgos, chtěje vytvořit svět nejkrásnější, nalezl úvahou, že nic 

nemůže být krásnější nežli to, co je uspořádané, co má rozum. Jelikož 

ovšem není nic, čemu by se dostalo rozumu bez duše, „vložil rozum do 

duše a duši do těla, aby vykonal dílo co do přirozenosti nejkrásnější a 

nejlepší".3 

Povšimněme si několika „vlastností" demiurga. Svět byl vytvořen, ve 

smyslu udělán, nikoli stvořen, demiurgos je jakýmsi božským pořadatelem. 

Není Bohem ve smyslu absolutní bytosti, neboť své dílo konal podle vzoru 

věčných a skutečných jsoucen, tedy podle něčeho, co je mimo něj. Rovněž 

tak jej nestvořil z ničeho4, jelikož tvoření z ničeho Platon nezná. Čas vznikl 

zároveň se světem5 - podle Timaios 37d učinil demiurgos ve vytvořeném 

s v ě t ě J a k ý s i pohyblivý obraz věčnosti... s pohybem, určovaným číslem, to, 

co jmenujeme čas"6. Takto stvořený svět pak berme jako nejlepší, ne sice 

absolutně, ale v mezích možnosti. Poté, když tento prvotní pořadatel učinil 

všechno, co chtěl učinit sám, „dlel ve svém obvyklém stavu"7. Řízení 

vesmíru má „na starosti" duše světa a její světový rozum. Demiurgos nemá 

v jeho řízení úlohu. „Svět je věc vzniklá; protože tedy náleží do rodu věcí 

1 - Zde čerpám především z Novotného (1949). 
2 - Timaios 30a 
3 - Timaios 30b 
4 - Jak to ex nihilo činí Bůh v Genesi. 
5 - Augustinův náhled. 
6 - Timaios 37d 
7 - Timaios 42e 
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vznikajících, musí mít i svou příčinu; odtud mythos o demiurgovi. Není 

dostatečného důvodu pro snahu, vykládat tato slova Timaia o vzniku světa 

v jiném než tomto smyslu.,s 

Platonův názor na svět je veskrze teleologický - všechna jsoucnost a 

všechno dění má účelem dobro, jež je nejvyšší z idejí. A dále, „všechno, co 

vzniká, vzniká z nějaké příčiny, neboť jest nemožno, aby něco vzalo 

počátek bez příčiny.'3 Dobro je v Platonově pojetí všemu účelem a zároveň i 

příčinou. Když se člověk stane spravedlivým a zbožným za spolupůsobení 

moudrosti, připodobní se tak bohu (dobru) podle možnosti.10 Tím je myšleno 

rozumové a mravní povznesení k světu pravého bytí, prostému vší 

smyslovosti. „Tedy filosof, stýkaje se s božským a spořádaným, stává se 

spořádaným a božským, pokud jen člověku možno."11 Takto naznačený cíl 

je vně smyslového světa dění, a proto se může jevit jako „útěk odsud 

onam'A2. Cílem života, jak nahlíží Platon, je štěstí, a to takové, kterého se 

člověk dopracuje svým dobrým jednáním. Mluvíme o štěstí eupraxia, které 

tu figuruje jako mravní pojem.13 

Obec je podle Platona podřízena týmž mravním zásadám jako 

jednotlivec a tytéž druhy dobrosti, které má mít jednotlivec, má mít i obec. 

Jelikož spravedlnost - o které bude dále pohovořeno - prvotně závisí na 

jedinci, pak je stát sám jaksi jedincem ve velkém14, jako obráceně může být 

jedinec brán jako stát ve státě. Také Augustin srovnával takto stát 

s individuem a ideu Boží spravedlnosti dříve než ji přenáší na stát, nejprve 

objasňuje na jedinci.15 Avšak vraťme se k Platonovi. 

Obec, jakožto mravní osobnost, má být vnitřně sjednocena a 

ustálena. Tato její sjednocenost se projevuje formou její ústavy. Bez 

náležitě zřízené politické pospolitosti nemá průměrný člověk podmínky, aby 

8 - N o v o t n ý (1949, s.262) 
9 - Timaios 28a 
10 - Theaitétos 176b 
11 - Ústava VI.500c 

" * A Â n n é l d ' â t è s l ï eutychia, kterého se člověku dostane bez jeho vlastního přičinění 

*arem Ä ^ « í ^ n r 'řam' ̂ se vztahuje 

, ;•••• "l™2 E„,1ÍT ia totiž kdybychom se pokusili podívali na spravedlnost napřed u 
lize Oy tyto možno uvidéti ji v jednotlivém Vovékur 

Ústava IV.434d 
-De civ.Dei XIX.21 
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mohl žít nejen hospodářsky dobře, ale i mravně. Oním „průměrným 

člověkem" je myšlen ten, jehož rozum nemá v duši vládu nad žádostmi a 

city. Takový pak potřebuje „božského a rozumného vládce dosazeného 

zevně, abychom si všichni byli co možná rovni a vespolek přáteli, jsouce 

řízeni týmž činitelem."16 Tento poměr vládců, kteří mají být moudří, 

k občanům srovnává Platon s poměrem rodičů k dětem: „totiž jim dáváme 

svobodu teprve tehdy, když v nich založíme stejně jako v obci náležité 

zřízení a vypěstujíce jejich nejlepšího činitele, odsadíme ho v nich na místo 

svého nejlepšího činitele za stejného strážce a vládce: teprve tehdy je 

propouštíme svobodny."17 

Obava před slabostí lidské přirozenosti přiměla Platona k tomu, že 

místo lidí nárokuje vládu zákonům. Ovšem i tam, kde jsou zákony, musí být 

osobní vláda, aby se starala o jejich provádění. Společným zákonem obce 

je vedení rozumového úsudku směrem k dobrému.18 Především je těžko 

poznat, a z toho důvodu jsou zákony ustaveny, že politika musí dávat 

přednost obecnému blahu před soukromým, jelikož obecné blaho poutá 

dohromady a soukromé „roztrhává". Nejen zákony, ale i vládce -

použijeme-li Platonova příměru, jako tkadlec, který vplétá měkký útek do 

pevné osnovy - tvoří jednotu spojováním jednotlivců různých povah.19 

Štěstím státu je, vládnou-li v něm filosofové. „Nestanou-lí se, děl jsem, 

v obcích filosofové králi nebo neoddají-lí se nynější takzvaní králové a 

panovníci upřímně a náležitě filosofii a nespadne-li toto obojí v jedno ... 

není pro obce, milý Glaukóne, konce běd ...,£0 

16 - Ústava IX.590d 
17 - Ústava IX.590e 
18 - Zákony l.644d představu „královského muže", který má královskou 
19 - V dialogu Politikos vytvař n j b s

K
0 ,u t i s m u J e povolaným správcem, ať vládne po vůli 

duši, předjímající ideál osvícen©r a n ý c h nebo bez psaných zákonů. Všechno záleží 
poddaných nebo bez jejich vuie poa p ^ j _ s v ) á d o u i i k r á , o v s k é h o muže<< _ j e 

na jeho vladařském uměni. Jeu« k t e r é m u s ( u ž ( v a t psaných řádů. Tento stav, 
správná. Všechny ostatní jsou nap • ̂  d m h ý u ne j|epší a nespravedlivější (po 
kdy je trestán ten, kdo přestoupl za*u y, ̂  8 t ö n , p r a v é m í r y , k t e r é nastává, když 
„prvním" stavu vlády „královského muz ^ e d | n o s t . ž á d n ý člověk, který samovládně 
se duším dá příliš velká moc, P'" schopen toho, aby se nenaplňoval zpupností a spravuje lidské věci, není dle P atona > ^ 
nespravedlností. K tomu Novotný U ^ . . n i t f i |0 S 0 f y z a křestany a obdržíme i 20 - Ústava V.473d. Zde by snad stač ^ ^ n e n ( | j t o t Q s r Q v n á n ( p f ( | j š 

Augustinovu P ^ X á t k a l o zujeme ty, kteří dosáhli nejvyšší mety. „samozřejmé", jelikož zkratKa 
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Ten, kdo má v držení duševní statky, jako je spravedlnost, 

rozumnost, moudrost, se o ně má dělit s jinými. Takovéto nesobecké 

výchovné působení se ukládá za povinnost jednotlivcům, kteří dosáhli 

dobrosti. „... většinu času ať věnují filosofii, ale kdykoli na každého dojde, ať 

vedle toho věnují svou práci politice a správě ve prospěch obce, ne že by 

v tom viděli něco krásného, nýbrž jako nezbytnou povinnost. '21A stejně jako 

se k vládě platónští filosofové rozhodují ze smyslu pro povinnost, ne 

z náchylnosti, tak i Augustin říká, že „na tomto světě není vláda dobrých 

darem ani tak pro ně, jako pro lidstvo.'22 

Kdo má být velkým mužem - říká Platon - nemá mít zalíbení v sobě 

a ve svých věcech, ale ve věcech spravedlivých, ať se vyskytují více v jeho 

jednání nebo u jiných. Spravedlnost je pak stav, kdy každý má své a každý 

činí své a toto jmění a činění sám nachází. „Co jsme totiž hned na počátku 

stanovili všeobecnou povinností, když jsme zakládali svou obec, to právě 

jest podle mého zdání spravedlnost anebo snad nějaký druh toho. Stanovili 

jsme totiž a často jsme opakovali, pamatuješ-li se, že jeden každý má se 

zabývati jen tou prací pro obec, a to ke které jest jeho přirozené založení 

nejzpůsobilejší.'23 a dále „I zde asi by se uznávalo za spravedlnost držení a 

konání vlastního a svého.'24; Augustin tento postoj přejímá - „Spravedlnost 

pak je ta ctnost, která dává každému, co jeho jest.'25 Síla oné spravedlnosti 

je klíčem k platónskému státu. 

Přesto i Platon připouští, že to, co se jeví žádoucím stran nejlepší 

obce, je nedosažitelné, snad leda jinde a jindy. Mluví o obyvatelích oné 

obce jež jest stále pokládána za nejdokonalejší, že v ní žijí utěšeně 

„bohové nebo synové bohů'26. Naděje na její uskutečnění ve světě lidí již 

Athéňana opustila a svět bohů je daleko. Platon tedy, jak připomíná i sám 

Augustin27 hledá pojmenování pro svou obec u nejvyššího principu. „Kdyby 

se měla obec, o kterou nám jde, jmenovat podle něčeho takového, musela 

21 

22 JnhZ ergUerra regnum bonorum non tam Ulis praestatur quam rebus humanis. " De 
Hai I V 3 civ.Dei IV.3 

23 - Ústava IV.433a 
24 - Ústava IV.433e 
23 : S Ä es,. Quae sua cuiQUa m r De * M X D C 2, 
26 - Zákony V.739d 
27 - De civ.Dei 11.14 
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by se nazývat jménem boha, který je opravdovým pánem rozumných 

bytostí.'28 

Již Platon pociťoval rozdíl mezi „božími" a „bezbožnými" jako 

protiklad dvou sil, které spolu zápasí. Vítězství nebo porážku v tomto boji29 

činí odvislým od toho, že „nespravedlnost a zpupnost spojená 

s nerozumností nás hubí, ale zachovává nás spravedlnost a uměřenost 

spojená s rozumností, které bytují v živoucích silách bohů, ale jakých něco 

málo by bylo možno zřetelně spatřit ubytováno také zde v nás. '30 Stejně tak 

u Augustina má pieta vliv na vítězství a superbia přivozuje katastrofu. 

Jak vidíme, Platon - stejně jako Augustin - vidí alternativu života 

v obci nedokonalé a neklidné v „jiné" ideální obci řádu (u Augustina 

zejména lásky). Střetáváme se zde s napětím mezi státem ideálním, který 

se - „vyňat z vlivů časoprostorových - uskutečňuje ne historickým vývojem, 

ale rozumovou konstrukcí"31, a nedokonalou historickou skutečností. 

Stejně jako Platon se myšlenkou ústav zabýval i jiný Řek, Polybios. 

Ve svém rozlišování mezi počátkem, arché, příčinou, aitia, a záminkou či 

spoledním podnětem, protasis, které prosazoval v historickém zkoumání, 

dochází k tomu, že příčinou rozmachu států je často jejich ústavní zřízení. 

Domnívá se, že již ústavy samy nesou v sobě zárodky svého zániku a samy 

sebou se obrací ve svůj vlastní opak. Tento přechod, jenže děje bez vnější 

příčiny, je mu universální ideou lidského dění. „V prvních dobách ti, kdo byli 

jednou zvoleni a obdařeni touto mocí (vládnout - pozn.aut.) ... A pokud se o 

to snažili, byli prosti pomluv a závisti ... Ale když byli k vládě povoláni 

zástupci oněch prvních jen pro svůj původ a měli již předem všecko ke své 

ochraně a ke své výživě, ba mnohem více, než potřebovali, popustili ... 

uzdu svým žádostem ,.."32 Již z tohoto krátkého úryvku je patrné, že spojuje 

myšlenku koloběhu ústav s mravností. Z oné dějinné nutnosti koloběhu 

(ústav), se lze vymanit alespoň na čas, jak to ukazuje na příkladu římské 

t u j e o v š e m t a k o v ý t o b o j b e z k o n c e ' Zák0"Y 

X.906a 
30 - Zákony X.906a 
31-Popelová (1947, s.22) 
32 - Popelová (1947, s.51) 
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říše33. Ta totiž podle něj došla na základě dlouhodobé zkušenosti k velmi 

dokonalé ústavě, jejíž složky jsou vyváženy. Dalším významným 

momentem u Polybia - historika je fakt, že má ambici psát dějiny 

univerzální. Vyplývá to z představy koloběhu ústav jako univerzální idey 

lidského dění. V tomto je patrný vliv stoicismu. 

Stoická filosofie, navazující na herakleitovský pojem věčného 

osudového zákona34, se vyznačuje právě onou univerzálností, jelikož lidské 

dění i přírodní dění je podrobeno témuž zákonu. Koloběh se u stoiků stává 

zákonem vesmírným. Všesvětový rozum, mající svou obdobu v rozumu 

lidském, tvoří jednotící pouto mezi vesmírem a člověkem a rovněž 

„prolamuje brány separatismu malé řecké obce k 

universálnímu světoobčanství. ...V universalitě vesmírného osudu, řízené 

jednotně věčnou Nemesí, ztrácí historická odlišnost i historická událost 

jakýkoli smysl... nejen ve prospěch vnitřního klidu stoického mudrce, ale i 

v důsledku základních pravd stoické metafyziky."35 Takovéto cyklické pojetí 

bylo pochopitelně trnem v oku křesťanům, chápajícím dějiny spásy jako 

proces lineární. „A proto věříme, že po konci světa dojde ke vzkříšení těl, a 

nikoli že - jak učí- stoikové - stále vznikají a zanikají tytéž věci podle 

jakýchsi periodických opakování cyklů, která nejsou ničemu prospěšná. My 

na rozdíl od tohoto učení věříme, že až náš věk dojde svého konce, budou 

-a to jednou provždy - vzkříšeni pouze lidé, aby byli souzeni. "36 

Počínaje Poseidoniem se pak stoa otevírá platónským vlivům. Jeho 

osobnost jako taková je problematická, jelikož není zcela jasné, která díla 

mu přisoudit či nikoli. Pro nás mají z jemu připisovaného díla význam dva 

momenty. „Tím, že do centra svého výkladu Platóna umístil (Poseidonios -

pozn.aut.) Timaia, prý se na celá staletí dokonale změnil význam 

platonismu. Navíc se mu v jeho filosofii podařilo sloučit platónský a 

aristotelský přístup - a syntéza obou pojetí tvoří jeden z klíčových rysů 

3 - Právě na Polybia navazuje římský historik Pompeius Trogus (Historiae Ph i 
opouští cyklickou myšlenku vznikání a zanikání. Římskou říši totiž pokládá ",pP'cae) a 

stadium vývoje ústav. Popelová (1947, s.75) z a Konečné 
34 - „Předobraz tohoto rytmu systoly a diastoly, který je typický pro jejich ohm 
spatřovali stoikové v Hérakleitově učeni... ", von Ivánka (2003, s. 125) t a ' 

-Popelová (1947, s.28) 36-Tatianus Or.Graec.6 in von Ivánka (2003, s.148 pozn.132) 
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novoplatonismu."37 Druhým momentem je pak to, že se jako filosof snažil 

svou nauku ilustrovat příklady z historie a zeměpisu. Tak se nám zachovala 

předmluva z Diodorových dějin, která - j ak se někteří badatelé domnívají38 

- j e čerpána z Poseidonia. „Všeobecné dějiny se snaží přivésti celé lidstvo, 

které, i když je časové a prostorově odděleno, má přece účast na vzájemné 

příbuznosti, pod jeden a týž stávající řád a stává se tak jakýmsi výkonným 

orgánem božské prozřetelnosti39; neboť jako prozřetelnost slučuje řád 

hvězd a lidských povah ve vzájemnou analogii a pohání je po věčnost svým 

koloběhem, tím, že přiděluje každému jednotlivci to, co mu osudově přísluší, 

totéž činí i dějepisec, jenž líčí společné událostí celého okrsku zemského, 

jako by šlo o jedinou obec, a činí ze svého líčení jednotné skládání účtů 

před společným správním úřadem dění.'40 Ať už se jedná o Poseidoniovy 

myšlenky či nikoli, nacházíme zde v antické filosofii pozoruhodné spojení 

kosmu s dějinami řádem prozřetelnosti a i myšlenka univerzálnosti je zde 

povýšena na základní princip dění.41 

Vzpomeňme v tomto krátkém přehledu o obci a dějinách ještě jedno 

jméno - Plútarcha42. Tento představitel pozdní akademie chápal dějinné 

události jako souhru zdatnosti, areté, a štěstěny, tyché. Onu zdatnost chápe 

jak ve smyslu individuálním jako ctnost jednotlivých mužů, tak ve smyslu 

kolektivním jako zdatnost celých národů. Pokud areté a tyché nezasahují 

svorně a jsou-li tedy ve sporu, pak zdatnost má moc nad štěstěnou zvítězit. 

Jako historik hodnotí Plútarchos římskou říši velice kladně - chápe ji jako 

dílo božské prozřetelnosti a štěstěny, na jejímž růstu se podíleli ještě další 

dvě složky, a sice zdatnost a daimon. Ten chápe ve smyslu genia římského 

národa, tvůrčí síly a ochranného ducha. Prozřetelnost tedy již vytvořila 

v dějinách konkrétní dílo - „říši prozřetelnosti na zemi'43. 

Významným předchůdcem Augustinovým, který se zabýval otázkami 

spojenými s dějinami spásy byl Órigenés. „Skutečnosti dějin spásy se mu 

staly prostředkem porozumění světu, postavení bytostí v rámci hierarchie 

Merlan na tvrzení W.Jaegera. 

" ahoi^sto iků^ * P - ř e t e l n o s t - Merlan (2002, 

s. 147) o m 
40 - Diodor cit. in Popelová (1947, 3.60) 

- : z Ä Ä Ä popelové 77f * * z ®oso»e * (1947). 
43-Popelová (1947, s.65) 
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bytí je pojato jako funkce jejich stavu omilostnění."44 Pokusme se toto nějak 

osvětlit. Órigeněs rozlišuje dva „světy" - smyslově vnímatelný a „svět" 

netělesných duchů, jakousi nebeskou říši. Prvý podléhá zániku, druhý z nich 

nebude nikdy zničen. Onen první, svět smyslově vnímatelný, „vznikl z vůle 

dobrého Boha, který tyto duchovní bytosti („obyvatele" toho druhého světa -

pozn.aut.) přesazením do proměnlivého, viditelného, materiálního světa 

nejen trestá, ale právě skrze jejich pomíjivost a proměnlivost, jíž jsou 

podrobeny, jim chce poskytnou možnost návratu."45 takže „materialita je 

tedy zároveň 'trestem i prozřetelností'"46. Již v tomto by Augustin zřejmě 

nesouhlasil, jelikož jako důsledek Pádu nevidí materiálno, nýbrž uspořádání 

tohoto světa ve smyslu jeho přizpůsobení podmínkám hříšné existence. 

Proces spásy podle Órigena bude „pokračovat tak dlouho, dokud pro 

sebe Bůh nezíská všechny duše ... Jelikož je svoboda bytostnou součástí 

rozumem obdařené bytosti, nelze všeobecnou spásu prohlásit za 

předvídatelný konec v tom smyslu, že by se k ní vesmír pohyboval na 

základě nezadržitelného vývoje... A jelikož svoboda je věčná, dokonce i při 

vyvrcholení tohoto procesu, je možné, že poté, co budou všichni spaseni, 

dojde k dalšímu pádu. 'A1 Tento přístup zakládá cyklické pojetí běhu dějin, 

které je v rozporu s biblickým pojetím dějin spásy. 

Římské dějepisectví se na rozdíl od řeckého zaměřuje zejména na 

instinkty a žádosti, jelikož za hlavní dějinné faktory pokládá osobnosti a 

pospolitosti. Tak od Sallustia až po Tacita hledají dějinného činitele ve zlu, 

které řečtí historikové jako např. Thukydides pouze konstatují, a příčiny 

nejrůznější lapsů vidí v mravní zkaženosti resp. úpadku ve srovnání 

s dřívějšími dobami.48 Jak jsme již vzpomněli výše na příkladu Pompeia 

Troga, chápou římští autoři stadium této říše za konečné, čímž opouští 

myšlenku cyklicity. Rovněž na rozdíl od filosofů řeckých, jejichž ideál státu 

se opírá o filosofické pojetí ctnosti, ukazuje se na příkladu Ciceronově, že 

4 4-von Ivánka (2003, s.120) 
4 5-von Ivánka (2003, s.147) 
46 - von Ivánka (2003, s.119). Tento náhled zakládá rovněž ale možnost námitky jak by to 
bylo se světem, kdyby nebyl hřích (svět by nebyl stvořen?). Svět ovšem není pro Órigena 
ontickým následkem pádu, je prosté stvořením. K tomu von Ivánka (2003 s 147) 
47 - Chadwick (2002, s.225 - 226) 
48 - Tak například Sallustius i Cicero vidí příčinu Katilinova spiknutí v mravní zkaženosti 
určité části římské společnosti. Stejně tak Tacitus hledí na všechno historické dění 
prismatem dobra a zla. K tomu Popelová (1947, s.74) 
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zde hraje hlavní roli idea pozitivního práva a lidské důstojnosti. „Při 

synkretismu myšlenek antického dějepisectví s myšlenkami křesťanskými a 

prostřednictvím křesťanství s myšlenkami orientálního pojetí dějin spojuje se 

tato představa transíatio imperii s představou biblickou ... značný dějinně 

filosofický dosah tu má myšlenka universality dějin, pojetí lidstva jako 

jednotného celku, konečně i cenění míru Pax Romana jako konečného 

stavu lidstva."49 

Na druhou stranu ovšem „... odvozování světa co do jeho 

kosmického bytí z dějin pádu a návratu duší, je rovněž základním prvkem, 

obsaženým v obrazu světa filosofie této doby (tím myšlen přelom 2. a 3. 

století - pozn.aut.)."50 Tak se u Vergilia setkáváme se stále se obnovujícími 

saecula, jakožto obnoveními, návraty minulých generací. Jelikož tato 

problematika má význam pro náš výklad, zmíním ji zde poněkud obšírněji.51 

Jednotlivá saecula jsou završena a je umožněn příchod nových, když 

nejstarší člen obce zemře. Tím pak začíná nová generace. Saeculum 

můžeme chápat jako setbu, a to setbu duší, které Již jednou žily zde na 

zemi a které v novém saeculu budou znovu 'zasety' ... Nová generace je 

návratem generace staré, uplynulé.'02 V souvislosti s jejím příchodem 

nastává nový věk. Jistě i s touto tradicí se vyrovnává Augustin ve svém 

učení o aetates. Završením jedněch věků i u něj dochází k příchodu nových 

věků, lépe řečeno, nastává nový věk s novou kvalitou. Ztotožněním těchto 

aetates s věkem lidského života, s ontogenezí, zároveň potírá myšlenku 

cyklického vývoje. 

V Augustově době se pak hlasately pohledu na dějiny stávají 

básnící, jako Horatius či Vergilius, kteří oceňují především hodnotu pax 

Romana. Například Vergilius ukládá Římu jako dějinné poslání, stejně jako 

to kdysi učinil Polybios, vládu nad národy. A toto impérium znamená věčný 

mír, zlatý věk.53 

49 - Popelová (1947, s .74-75) 
5 0 -von Ivánka (2003, s.128) 51 - Přičemž čerpám především z výkladu von Ivánka (2003, s.128 - 131) 
5 2-von Ivánka (2003, s.130) 53 - K tomu Popelová (1947, s.93). Dostali jsme se tedy až k momentu, kdy vědomí 
v Římanech i v ostatních národech sdružených pod pax Romana bylo takové 6 

vyplenění Města Alarichem pro ně znamenalo skutečnou tragedii a konec věků 2 6 ° n ° 
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Augustinovo pojetí času a děiinnosti 

Pohlédneme-li na celé Augustinovo dílo, shledáme, že počátek 

Genese se Augustin pokoušel interpretovat v rozsáhlejší míře nejméně 

pětkrát. De civitate Dei představuje jeho poslední, pátý pokus, kterým jako 

by se vracel ke zdůraznění alegorické metody výkladu Genese, kterou 

předkládá již ve svém prvním pokusu De Genesi contra Manicheos z roku 

388.54 Zkoumá zde, co dělal Bůh předtím, než stvořil svět55, resp. jak může 

mít svět počátek, když ve věčné Boží vůli, která je jeho bytím, nemůže vstát 

žádné nové rozhodnutí56, což je otázka, kterou diskutuje již v jedenácté 

kapitole svých Vyznání. Znovu dochází k tomu, že před časem žádný čas 

nemohl být a znovu „se pokouší onomu 'na počátku' prvního verše bible 

rozumět jako poukazu na Boží slovo"57. Text De civitate Dei XI.6 ozřejmuje 

Augustinovu dlouholetou snahu dokázat, že před světem nebyl čas, jelikož 

čas závisí na existenci proměnlivého stvoření: „Rozlišuje-li se totiž správně 

věčnost a čas, protože času není bez nějaké pohyblivé proměnlivosti, 

kdežto ve věčnosti žádné změny není: pak vidí každý, že by bývalo nebylo 

časů, kdyby nevzniklo stvoření, které by nějakým pohybem něco změnilo; a 

když v tom pohybu a změně ustávají i nastávají neustále jiné a jiné věci, jež 

zároveň býti nemohou, že mají za následek v kratších či delších dobových 

intervalech čas. ... (Bůh je neměnný,), nechápu, jak o něm lze říci, že stvořil 

svět po rozloze časů... Dále: jestliže svatá a nanejvýš pravdomluvná Písma 

dí, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, takže zřejmě před tím nestvořil 

nic (neboť kdyby byl co stvořil před vším ostatním stvořením, stálo by tam 

spíše, že to stvořil na počátku), nebyl bezpochyby stvořen v čase, nýbrž s 

časem... ale žádného minulého býti nemohlo, ježto nebylo žádného 

stvoření, jehož proměnlivými pohyby by se uskutečňoval. Leč svět byl 

stvořen s časem, jestliže při jeho stvoření vznikl proměnlivý pohyb ..."58 Tím 

54 - Třetfm Augustinovým pokusem je Conf.XI. - XIII. a čtvrtým De Genesi ad litteram 
napsané po roce401. Ktomu Flasch (1993, s.105). 
55 - Vzpomeňme zde populární „Augustin zavrhne odpověď 'Připravoval peklo pro lidi, co 
kladou šťouravé otázky'." Kenny (2000, s. 156) 
56 - K tomu viz.výše v souvislosti se stvořením. 
57 - „versucht er, das 'Am Anfang' des ersten Bibelverses als Hinweis auf das göttliche 
Verbum zu verstehen" Flasch (1993, s.106) 
58 - „Si enim recte discernuntur aeternitas et tempus, quod tempus sine aliqua mobili 
mutäbilitate non est, in aeternitate autem nulla mutatio est: quis non videat, quod tempora 
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se dostáváme k pojmu času. 

Augustin si všímá toho, že čas má tři základní dimenze - minulost, 

přítomnost a budoucnost, které může sjednotit pouze lidská duše svou 

nedělitelnou aktivitou. Vně duše existuje jen přítomnostní fáze pohybu, která 

je nedělitelná59. Souvisí s tím až existenciální otázka onoho nyní -

přítomnost je vlastně neustále tísněna minulostí a budoucností. „Přítomným 

může se nazývati jen ten okamžik času, který nemůže již býti rozdělen 

v žádné, ani ty nejmenší části. Tento okamžik však nespěchá tak rychle 

z budoucnosti do minulosti, že ani chvilky netrvá; neboť, kdyby trval, nutně 

by se rozdělil na minulý a budoucí.'eo Tento problém řeší Augustin naukou o 

paměti jako o distentio animi61 - „... čas není ničím jiným, než jakýmsi 

trváním (jde právě o ono distentio - pozn.aut), nevím však opravdu čeho? 

Bylo by opravdu divné, kdyby ne samého ducha."62 Aktivita lidské duše, 

která je s to udržet pohromadě tyto tři rozpadající se dimenze lidského času, 

má základ v této distensi63. Díky tomu je možné měření času, jelikož 

non fuissent, nisi creatura fieret, quae aliquid aliqua motione mutaret, cuius motionis et 
mutationis cum aliud atque aliud, quae simul esse non possunt, cedit atque succedit, in 
brevioribus vel productioribus morarum intervallis tempus sequeretur ... quo modo dicatur 
post temporum spatia mundum creasse, non video ... Porro si Litterae sacrae maximeque 
veraces ita dicunt, in principio fecisse Deum caelum et terram, ut nihil antea fecisse 
intellegatur, quia hoc potius in principio fecisse diceretur, si quid fecisset ante cetera cuncta 
quae fecit: procul dubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore ... nullum 
autem posset esse praeteritum, quia nulla erat creatura, cuius mutabilibus motibus 
ageretur. Cum tempore autem factus est mundus, si in eius conditione factus est mutabilis 
motus" De civ.Dei XI.6 
59 - K tomuto jedna poznámka: „Augustin vidí hlavní účel oné specifické aktivity lidské duše, 
která je sto sjednocovat tři dimenze časového toku, právě v měření pohybu ..." ale na 
rozdíl od Aristotela „čas nikdy nezprostorňuje, zachovává vždy věrně jeho autonomii ... 
měří čas vždy jen časem." K.FIoss (1992, s.27). Jak uvidíme dále, tímto méří pohyb vnitřní 
zkušeností duše. 
60 - „Sed discutiamus etiam ipsum, quia nec un us dies tot us est praesens. Nocturnis enim et 
diurnis horis omnibus viginti quattuor expletur, quarum prima ceteras futuras habet, 
novissima praeteritas, aliqua vero interiectarum ante se praeteritas, post se futuras. Et ipsa 
una hora fugitivis particulis agitur: quidquid eius avolavit, praeteritum est, quidquid ei restât, 
futurum." Conf.X\. 15. 
61 - Rozpětí duše. 
62 - „est nihil esse aliud tempus quam distentionem: sed cuius rei, nescio, et mirum, si non 
ipsius animi" Conf.X 1.26 
" - jelikož byl Augustin i rétorem, chápe čas také gramaticky a vyvozuje, že korektní 
vyjadřováni o čase by mělo znít: „Správněji snad by se mělo říci: Jsou tři časy, totiž 
přítomný čas vzhledem k minulosti, přítomný čas vzhledem k přítomnosti a přítomný čas 
vzhledem k budoucnosti. Tyto tři věci vidím ve své duši, jinde jich nevidím. Přítomnou 
vzhledem k minulosti jest paměť, přítomným s ohledem ke přítomnosti jest nazírání, 
přítomným s hledem k budoucnosti jest očekávání. Možno-li tak mluviti, i já osvědčuji a 
přiznávám, že jsou tři časy ..." („Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de 
praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non 
video, praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de 
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distentio animi můžeme chápat jako paměť, jako psychologické vědomí 

času, které umožňuje pochopit čas a své vlastní já jako jednotu. 

Právě v tom čase neexistuje žádné zastavení, žádný pevný bod. 

„Kdo uchopí, upoutá a alespoň poněkud zastaví to srdce, aby pochopilo 

skvělost nezměnitelné věčnosti, porovnávajíc ji se stále kolotajícím časem, 

a tak nahlédlo, že srovnání není vůbec možné, aby nahlédlo, že dlouhý čas 

nemůže býti dlouhým, leda slouhou řadou prchavých okamžiků."64 Bohu 

ovšem, jelikož je neměnný a každá změna musí být buďto k lepšímu nebo 

k horšímu, což není možné, lze připsat jedině aeternitas - věčnost65 Neboť 

čas - tempus - je jen tam, kde je změna, pohyb. Augustin tedy vzdaluje od 

Boha jakoukoli časnost.66 „A věčnost je sama Boží substance a na té není 

nic proměnlivého. Není tam nic minulého, jako by to již nebylo. Není tam nic 

budoucího, jako by to ještě nebylo. Není tam nic jiného než jest."67 Čas je 

kvalitou stvoření, poněvadž je sám stvořený a i obráceně vše stvořené je 

poznamenáno časem, stvoření je časné.68 

Na základě toho můžeme chápat Augustinovo pojetí dějinnosti, která 

znamená čas obdařený kvalitativním charakterem. „Všude, kde je pohyb, 

musí se pohybovat 'něco'. Pro Augustina čas hýbe dějinami jedině proto, že 

je stopou věčnosti. Tak se stává toto quasi vestigium oním pohybujícím 

futuris exspectatio. Si haec permittimur dicere, tria tempora video fateorque, tria sunt.") 
Conf.XI.20 64 - Quis tenebit iilud et figet iilud, ut pauiulum stet et paululum rapiat splendorem semper 
staritis aeternitatis et comparet cum temporibus numquam stantibus et videat esse 
incomparabilem et videat iongum tempus nisi ex multis praetereuntibus motibus, quae 
simul extendi non possunt, iongum non fieri" Conf.X 1.11 
65 - Kterou lze vyjádřit jako „Zugleichbesitz" (vše-současné, simul omnia). Flasch (1993, 

-°/VeĎy/o tedy času, v němž jsi ničeho nedělal, poněvadž jsi čas sám vytvořil; žádný čas 
však není Tobě souvěčný, poněvadž jsi nezměnitelný." („Nullo ergo tempore non feceras 
aliquid quia ipsum tempus tu feceras. Et nulla tempora tibi coaeterna sunt, quia tu 
permànes") Conf.X 1.14. To mj.svédčl také o tom, že čas jakožto stvořený se má ke svému 
stvořiteli jako cokoli jiného stvořeného, je tedy mezi nimi stejná diference jako mezi 

stvořitelem ^ Bejerwaítes (1996, s.18). Boží léta jakožto Boží substance 
znamenají tedy bezprocesové či bezčasové „stání-v-sobé", neproměnné trvání Boha 

^bé
Ať

SZe"né pochopi, že beze stvoření Tvého nemůže vůbec býti čas, a ustanou od 
pošetilého mluveni! Ať spíše obrátí svou pozornost k tomu C0JefPř/d nimi, a pochopí, že 
Tv věčný Stvořiteli všech časů, jsi přede všemi časy a že žádny čas a žádný Tvor není 
Tobě souvěčnv i kdyby snad některý byl přede všemi časy." („Videant itaque nullum 

— rmaturn et desinant istam vanitatem loqui. Extendantur etiam in 
y'L * .Ax,,.* i kdvbv snad nenviy uy< — j • uai/ue huiiu 
Tobě souvecny i K y y creaturg ^ desjnant /sřam vanitatem loqui. Extendantur etiam 
eaPauae ante sunt et intellegant te ante omnia tempora aeternum creatorem omniu,,, 
lemporum nequeulia tempora tibi esse coaeterna nec ullam creaturam, etiamsi est aliqua 

supra tempora.") Conf.XI.30 
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'něčím'dějin. ... Teprve tam, kde je čas nejniternějším pohybem duše, 

může být i život společnosti pochopen jako dějinný rozměr dialektiky 

času.'69 Tak tedy měří Augustin čas časem, resp.pohyb vnitřní zkušeností 

duše. A jedná se o čas kairos, událostní, dějinný čas, který tedy není jen 

nějakou mírou věcí v prostoru, ale je „zráním" hodnot, jež se týká jak 

jednotlivců, tak i lidských společenství. 

Všechny filosofické výpovědi mají u Augustina dějinný (a 

existenciální) horizont, metafyzika nestojí nikde „o sobě", ale v souvislosti 

s horizontem dějin, tedy jako metafyzika člověka historicky utvářeného. Je 

součástí pohledu zaměřeného na smysl Heilgeschichte. Tato metafyzika 

chce ukázat, jaký je to Bůh, s nímž se lze setkat v lidských dějinách, ale 

„konečným cílem veškerého poznání není poznání tohoto Boha, nýbrž 

právě kontakt, existenciální setkání sním jako s někým, kdo záměrně 

vstupuje do toku lidských dějin. "70 

69 - «.Floss (1992, s.37) 
70-K.Floss (1992, s.57) 
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Věčný život 

Augustin v poslední kapitole XXII. knihy periodizuje běh dějin takto: 

Od Adama po potopu odpovídá dni stvoření prvnímu a od potopy po 

Abrahama je dnem druhým - tyto dvě období trvají stejný počet deseti 

pokolení. Od Abrahama po Davida, od dob Davidových až po babylónské 

vyhnanství a od Babylónu do Krista jsou tři období, z nichž každé má po 

čtrnácti pokoleních. Od Krista po Poslední soud je období, ve kterém nyní 

žijeme. „Po něm (šestém období - pozn.aut.) Bůh sedmého dne odpočine; 

... bude naší sobotou, na jejímž konci nebude večer, nýbrž věčný den Páně, 

jakoby den osmý, posvěcený Kristovým vzkříšením, předobrazující nejen 

věčný odpočinek těla, ale i ducha. "1 

Povšimněme si, že toto schéma dělení dějinných etap2 se objevuje 

„poprvé a naposledy" až v poslední kapitole na úplný závěr díla. Tím ovšem 

neříkáme, že by se jinde periodizací dějin nezabýval. Činí tak, ovšem na 

pomoc si bere spíše fáze lidského života3. Takto činí ve svém Kázání o 

vyplenění Říma4. Schéma 6 epoch nehraje pro Augustina sice nijak 

významnou roli - vyjma knih XV. a XVI. - a nemá tudíž zásadnější vliv na 

strukturování jeho výkladu, přesto nám otevírá několik zajímavých 

' - „Post hanc tamquam in die septimo requiescet Deus ... ; haec tarnen septima erit 
sabbatum nostrum, cuius finis non erit vespera, sed dominicus dies velut octavus aeternus, 
qui Christi resurrectione sacratus est, aeternam non solum spiritus, verum etiam corporis 
requiem praefigurans." De civ.Dei XXII.30 
2 - Dělení světových dějin do šesti epoch, a to podle analogie se šesti dny stvoření, které 
odpovídají šesti tisícletím, je starší než Augustinovo. První, kdo je přináší, je zřejmě 
Barnabáš, dále např.Hippolyt, s latinských autorů pak Cyprián, Ambrož či Jeroným. 
Posledné jmenovaný ve svém dopise uvádí: „Quia munuds in sex diebus fabricatus est, sex 
milibus annorum tantum creditur subsistere." Ep. 140,8 Órigénes ve svém komentáři 
k Matoušovi rozlišuje pět věků světa, které zahajují Adam, Noe, Abraham, Mojžíš a Kristus. 
K tomu Scholz (1911, s. 154 - 156). 
3 - Tj. infantia, pueritia, adulescentia, iuventus, gravitas, senectus. Augustin není prvním, 
kdo užívá takovéto dělení. Například římských historik Julius Florus římský lid srovnával 
s individuem a jeho dějiny s dějinami jedince. Rozdělil římské dějiny do 6 epoch - infantia 
(250 let království), adolescentia (dalších 250 let, první epochu republiky od Bruta a Collatia 
k Appiu Claudiovi a Quintu Flaviovi, období podmanění Itálie), iuventus (200 let republiky 
po Augusta, éra světové nadvlády), stařecký věk (císařství). Stejné tak Jeroným užívá ve 
svém komentáři k Matoušově evangeliu dělení podle infantia, pubertas, aetas matura, 
declinus ad senium, ultima senectus. K tomu Scholz (1911, s. 154 - 156). 
4 - Jako kdyby ses divil, že svět stárne. Je jako člověk: rodí se, roste, umírá. Ano, svět 
stárne a všude zní jen steny trýzněných ....Svět stvořený, ustavený, určený k zániku se 
skláni kzápadu ... avšak On tě přišel utěšit uprostřed tvých trýzní a slíbit ti věčný 
odpočinek. De Libera (2001, s.248 - 249), viz.také výše. 
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perspektiv pohledu. Z tohoto důvodu bychom se mu měli věnovat 

podrobněji. 

Další doklady pro ztotožnění dějinných epoch s fázemi lidského 

života nalézáme přímo v De civitate Dei: „...nastoupil na trůn David, jehož 

synem se Kristus nazývá především. Ten (David - pozn.aut.) se stal 

jakýmsi mezníkem a počátkem jakoby mužného věku lidu Božího; neboť od 

Abrahama až po tohoto Davida žil ten národ jakémsi jakoby jinošství. A není 

to náhodou, jestliže vypsal evangelista Matouš rodokmen Páně tak, že toto 

první období, totiž od Abrahama až po Davida, vyplnil čtrnácti generacemi. 

V jinošství totiž počíná lidská schopnost plodit; proto vzal počátek generací 

od Abrahama, který se stal i otcem národů, když obdržel nové jméno. Před 

tím, od Noema až po Abrahama, prožíval tento rod lidu Božího jakési 

dětství; a proto jsme při něm shledali řeč, totiž hebrejskou. Neboť člověk 

počíná mluvit v dětství, po nemluvněctví, které se takto jmenuje proto, že v 

něm mluvit neumí. Tento první věk upadá v zapomenutí, zrovna jako potopa 

zahladila první věk lidstva.,ó Shrneme-li tento text, pak: 

- od Adama po potopu6 infantia 

- od potopy po Abrahama puertia 

- od Abrahama po Davida7 adulescentia 

- od Davida po Krista8 iuventus 

- označení gravitas od doby exilní po Krista (které by odpovídalo 

pátému věku z 30. kapitoly XXII. knihy) chybí, pravděpodobně jde o 

podkapitolu iuventus9 Zcela schází také označení senectus obce Boží. 

5 - „David successif in regnum, cuius maxime Christus dictus est filius. In quo articulus 
quidam factus est et exordium quodammodo iuventutis populi Dei; cuius generis quaedam 
velut adulescentia ducebatur ab ipso Abraham usque ad hunc David. Neque enim frustra 
Matthaeus evangelista sic generationes commemoravit, ut hoc primum intervallum 
quattuordecim generationibus commendaret, ab Abraham scilicet usque ad David. Ab 
adulescentia quippe incipit homo posse generare; propterea generationum ex Abraham 
sumpsit exordium; qui etiam pater gentium constitutus est, quando mutatum nomen 
accepit. Ante hunc ergo velut pueritia fuit huius generis populi Dei a Noe usque ad ipsum 
Abraham; et ideo in lingua inventa est, id est hebraea. A pueritia namque homo incipit loqui 
post infantiam, quae hinc appellata est, quod fari non potest. Quam profecto aetatem 
primam demergit oblivio, sicut aetas prima generis humant est deleta diluvio." De civ.Dei 
XVI.43 
6 - Obsah knihy XV. 
7-Potud obsah knihyXVI. 
8 - Kniha XVII. V této knize vidi Schmidt počátek procursu Bozi obce. 
9 - Schmidt (1985, s.99). K tomu Schmidt dále říká, že „Augustin nemohl začít s představou 
dospělého lidského věku ('gravitas') pro období od babylonského zajetí po Krista, když 
Davidem započatá 'iuventus', čas proroků, byla ukončena." („Augustin konnte mit der 
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Zjevným důvodem je snaha, aby „si ušetřil nepříjemnou výměnu názorů o 

tom, jak křesťanství, ranní červánky nového mládí lidstva, může patřit do 

epochy klesající, ba přímo padlé síly"10. Rovněž chiliastické představy, které 

by toto ztotožnění asociovalo, nebyly Augustinovy jistě po chuti, což vyplývá 

i z poznámky, že ono poslední šesté období se jakémukoli chronologickému 

ohraničení vymyká.11 

Srovnání běhu dějin na základě lidského věku se týká jen civitas Dei 

nikoli civitas terrena. To se ukazuje i v další pasáži De civ. Dei XVI.43, kde 

jsou životní stupně brány pouze ve vztahu k Izraeli, Božímu lidu, a odtud 

vztaženy také na procursus obce Boží12. V prvním věku - infantia - období 

„Sprachlosigkeit" (bez-jazyka, ne-mluvněcí), jsou znamení dávána gesty, 

tedy prefiguracemi. Jako je období prvního dětství z podvědomí jedince, až 

na několik málo nejasných a nejistých stop, vymazáno, tak jsou také 

vzpomínky na infantia lidstva vymazány potopou. S Abrahamem se pak 

Boží obec stává zřetelnější a čitelnější jsou i Boží přísliby, které vidíme 

splněné v Kristu - Abrahamovy příběhy jsou vyprávěny prostřednictvím 

jemu daných Božích příslibů a ústy hebrejských proroků, to vše ve věku 

pueritia - hebrejštiny. Ve věku aduíescentia se objevuje schopnost plodit, 

stejně tak Abraham byl otcem národů. Důležitým přelomem je věc 

Kristova.13 

Vorstellung des reifen Mannesalters ('gravitas') für die Epoche von der Babylonischen 
Gefangenschaft bis zu Christus nicht anfangen, nachdem die mit David begonnene 
'iuventus', die Zeit der Propheten, beendet war.") Schmidt (1985, s.100). Stejně tak nechtěl 
užit senectus, jelikož pak by musel tento křesťanský čas představit jako dobu, jíž smrt 
vymezila určité hranice. 
10 - „die unbequeme Auseinandersetzung darüber ersparen, wie das Christentum, die 
Morgenröte einerneuen Menschheitsjugend, in die Epoche der sinkenden, ja verfallenden 
Kraft gehören könne" Scholz (1911, s. 157) 
11 - Odmítnutí „představit si křesťanský čas uvnitř určitých hrante jako senectus (spojeny -
pozn.aut.) se smrti" („sich die christliche Zeit als 'senectus' mit Tod innerhalb bestirnter 
Grenzen vorzustellen.") Schmidt (1985), s.100. Zatímco u těch předchozích byly například i 
přesně spočítány nejen generace (viz.výše), ale i roky trvání - napr.od Adama po Noema 
2262 let, od Noema po Abrahama 1070. K tomu Scholz (1911,Js.156). . . . . 
12 - „Před tím, od Noema až po Abrahama, prožíval tento rod I,du Božího (tedy Izrael) jakési 
dětství." („Ante hune ergo velut pueritia fuit huius generis populi Dei a Noe usque ad ipsum 
Abraham") De civ.Dei XVI.43 , . . . . 
13 - S tím souvisí problém Augustinovy christologie vzhledem kjeho učen. o predestinaci. 
Ruší predestinace lidské bytí Kristovo a jeho vykupitelskou smrt coby dějinnou a epochální 
událost nebo Boží predestinací byla dána nutnost seslání Krista? K tomu s ohledem na De 
civitas Dei zejm. Schmidt (1985, s.104 - 109) 
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V reakci na De civ. Dei IV.3314 se Kamlah domnívá, že křesťané 

přišedší po Kristu jsou stejní, jako byli ti před Kristem, jen se nyní tomuto 

náboženství dostalo jména křesťanství. „Ale již tenkrát rozuměli 'duchovní' 

lidé, 'třebaže ještě veřejně ohlašovali', že ony časné přísliby jsou jen 

zakrývající předzvěsti věčného ... V jejich predestinované víře se neliší 

předkřesťanští občané obce Boží od těch křesťanských."15 Na tento 

poznatek „navazuje" Scholzova úvaha: Augustin nechtěl „epochotvorný 

význam křesťanství v rámci svých úvah o dějinách uplatnit zřetelně 

vedle toho stojí myšlenka, že křesťanství existuje od stvoření světa. ... co to 

(seslání Krista - pozn.aut.) tedy potom křesťanství přineslo nového, když 

křesťané byli už před Kristem. Augustin by pravděpodobně odpověděl: byly 

to výjimky; ... Reuter mluví ne nepravdivě o 'historické preexistenci 

historického křesťanství' u Augustina. "16 

Domnívám se, že ona nutnost seslání Krista není předmětem 

k úvaze, ale je dána, s ohledem na Augustinovo pojetí, Boží predestinací. 

Stejně tak místo oněch výjimek, jde spíše o poznání, že „to nebylo dáno 

nikomu, než komu se dostalo božského zjevení o jediném prostředníku 

mezi Bohem a lidmi, člověku Kristu Ježíši, jehož příští v těle bylo dávným 

světcům věštěno právě tak, jako je nám zvěstován jeho příchod, aby jedna 

a táž víra jím daná přivedla všecky předurčené do Boží obce, do Božího 

domu, do Božího chrámu k Bohu."17 Jedinečná fakticita člověka Krista má 

14 - ,... i tehdy (ve starozákonních dobách - pozn.aut.) chápali duchovní muži (ačkoli toho 
ještě ve zjeveni nehlásali), jaká se naznačuje oněmi časnými věcmi věčnost a v kterých 
Božích darech pravá blaženost." („intellegentibus et tunc spiritalibus, quamvis nondum in 
manifestatione praedicantibus, et quae Ulis temporal/bus rebus significaretur aeternitas et 
in quibus Dei donis esset vera félicitas.") De civ.Dei IV.33 
15 - Jedoch hätten die geistlichen' Menschen auch damals schon verstanden, 'wenngleich 
noch nicht öffentlich verkündigt', da3 jene irdischen Verheûungen nur die verhüllende 
Vorbedeutung der ewigen ...In ihrem prädestinierten Glauben unterschieden sich die 
vorchristlichen Gottesbürger von den christlichen keineswegs." Kamlah (1951, s.314) 
16 - die epochenmachende Bedeutung des Christentums im Rahmen seiner 
Geschichtsbetrachtung deutlich zur Geltung zu bringen. ... daneben steht der Gedanke, 
da3 das Christentum seit der Weltschöpfung existiert ...was denn das Christentum Neues 
gebracht hat, wenn es schon Christen vor Christ gegeben hat. Augustin würde 
wahrscheinlich geantwortet haben: das waren Ausnahmen; Reuter spricht nicht mit 
Unrecht von einer 'historischen Präexistenz des historischen Christentums' bei Augustin." 

Scholz (1911, S.153) , x . . . . . . . . 17 - nemini concessum fuisse credendum est, nisi cui divinitus revelatus est unus mediator 
Dei" et hominum, homo Christus lesus, qui venturus m carne sie antiquis sanetis 
praenuntiabatur quemadmodum nobis vemsse nuntiatus est, ut una eademque per ipsum 
fides omnes in Dei civitatem, Dei domům, Dei templům praedestinatos perducat ad Deum. " 
— • « • W\ /III A "7 
De civ.Dei XV 111.47 
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takový - na jedné jediné identické víře založený - význam, že její časový a 

dějinný charakter je vedlejší. Kristus svým činem ruší zdánlivě 

nezprostředkovatelnou hranici mezi Bohem a stvořeným bytím. 

K tomuto například Augustinův výklad Exodu 3,15 v En.in Psalm.51. 

Ono „ Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův" je pojmenování pro ty, 

k nimž Bůh promlouvá. Beierwaltes toto nazývá jménem „k nám", jménem 

milosrdenství18. Bytí (Bůh) vněm nezůstává přivráceno výlučně k sobě 

samému (ve smyslu „Jsem, který jsem'), ale obrací se s příslibem 

k člověku, čímž jej odvrací od zoufalství a utěšuje jej nadějí v Něho. „A 

třebaže jsme zavrženi a třebaže jsme prach a popel, doufáme v něho. Jsme 

služebníci, ale kvůli nám na sebe Bůh vzal podobu služebníka: kvůli nám 

smrtelným chtěl on, který je nesmrtelný, podstoupit smrt, kvůli nám ukázal 

tento příklad zmrtvýchvstání. Nuže doufejme, že dospějeme k oněm rokům, 

které stojí a v nichž dny neuplývají s oběhem Slunce, nýbrž 1/ nichž to, co je, 

trvá tak, jak je, protože to jediné doopravdy jest."19 Odůvodněním naděje 

v podíl na Bohu samém v Heilgeschichte je Kristus. V něm se naplňuje ono 

Boží zaslíbení skrze jméno milosrdenství. Stává se svým vtělením 

prostředníkem mezi časem a dějinami na jedné straně a bezčasovým bytím 

na druhé straně. „Toto exemplární zrušení diference (mezi bytím a 

stvořeným - pozn.aut.) musí být nicméně v životě jednoho člověka 

uskutečňováno vždy znovu jako transcendování. Tím se Kristus stává ... 

jednak vnitřním umožňujícím základem základního lidského aktu, jednak 

dějinnou či spásnědějinnou zárukou smysluplnosti zprostředkujícího 

překlenutí. Neproměnné bytí je cílem myšlenkové i životní cesty; je vlastí' 

(patria). Mezi námi a jím, naší otčinou leží 'moře tohoto světa\.."20 

V Augustinově pojetí není vystoupení Kristovo hranicí epoch uvnitř 

dějin, nýbrž je koncem dějin - ve smyslu Heilgeschichte jakožto spojení 

dějin „těchto dní" s prefigurací - a křesťanský čas již není dějinami. Po 

Kristu, coby splnění starozákonních příslibů, není již možná ani nutná 

alegorická a heilgeschichtliche interpretace událostí ani proroctví. Pro tento 

18-Beierwaltes (1996, s.30) 
19-En.in Psalm.51.14 in Beierwaltes (1996, s.39) 
20-Beierwaltes (1996, s.45) 
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čas jsou dějiny spásy a dějiny světa ztraceny a stávají se 

eschatologickými.21 

Ty, kdo nejsou údy civitas Dei, postihne „druhá smrt"22, věčná bída, 

která nemůže již skončit. Provždy bude trvat bolest, aby trápila, a 

přirozenost, aby trpěla, nesmí totiž nikdy ustat pokuta. K tomuto anebo 

k věčné blaženosti - k jednomu nebo k druhému - dojdou všichni skrze 

Soud. U těch druhých tělo bude poddáno duchu a oživováno duchem tak 

vydatně, že ani nebude potřebovat potravy. Lidský duch nebude mít po 

tomto vykoupení žádné nectnosti, jsa dokonalý v míru i ve ctnosti. Bude mít 

hluboké, krásné a určité vědění o věcech, a to bez jakékoli námahy či 

omylnosti, bude pít Boží moudrosti přímo z jejího pramene23 Ono duchovní 

tělo24 má tělesnou podstatu, ale bez nejmenší hmotné porušenosti. A toto 

tělo bude okamžitě tam, kde bude chtít být duch. 

Bude Jam panovat pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum"25 či 

pomyšlení - mimo samozřejmě pomyšlení Boží. Tamější svatí budou tedy 

požívat takového míru, jaký přesahuje všechno chápání, pokoje, kterým se 

kojí sám Bůh. Stanou se podílníky onoho pokoje a to v nejvyšší možné 

míře, v jaké je to u nich možno26. Přitom zapomenou na viny a tresty, nikoli 

však na své osvobození, tudíž nebudou nevděční. Toto zapomenutí 

Augustin připodobňuje k rozdílu mezi postiženým a odborníkem a jejich 

vnímáním např. nemoci.27 Budeme si pamatovat útrapy, ale vymizí 

z našeho citu. 
Budou vidět tak, jak vidí andělé28, „hledět na tvář Otce svého'29, kde 

tváří je myšleno zjevení Boha, ne tvář ve smyslu tělesném. Toto patření je 

21 n l4 ~ěmse již nemůže stát nic srovnatelně důležitého, ale ... dějiny 
se posuzují^ Wed/sfca otázky přijetí nebo odmítnutí křesťanské víry." Bultmann (1994, s.54) 
22 x/i-T ww£o ! - Viz. výše 
23 - De c/V.De/XXII.24 
24 - Viz. výše. 
25 Fil A,7 26 - Nikdy tedy zřejmě nebudou zcela jako On 
27 Lfikař zná nemoci ale tohoto zla (nemocí) se zmocňuje pouze svou myslí. Naproti tomu 
Dostižení tkví v citu postiženého a jestliže zapomene, pak přestane trpět. Právě takto svatí 
zapomenou - budou zla prostí, jelikož vymizí z jejich citu. Naopak „odborné" pochopení zla 

kdyžsTotáže, podobni jemu budeme; nebo vidětijej budeme tak, jak jest. " ( Uan 3,2) 
29 a M-í. * o h n 29 -Mat 18,10 
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pro nás určeno jako odměna za víru30. Prostřednictvím svého těla budou 

svatí vidět Boha - stejně jako my prostřednictvím našeho těla vidíme 

například slunce - a všechno ostatní nehmotné i hmotné, a to nejen zavřou-

li oči, ale i všechno, čeho jsou tělesně vzdáleni31 a to díky patření srdcem. 

Světská tělesa nového nebe a nové země - dokonce i myšlenky - budou 

pravděpodobně vidět tak, že kam se rozhlédneme, uvidíme 

všudypřítomného Boha. Konečným cílem tedy není poznání Boha, ale 

kontakt, existenciální setkání s ním. 

30 n r-iu nei XXII 24 s tímto zvláštním motivem „odměny za víru" se setkáváme již při 
- k G e n e s i _ oživujícího ducha se mělo Adamovi dostat (jelikož tělo 

t ^ T Î Z ^ t záslužnou poslušnost" (De ci v. Dei XIII. 23) 
živočišné je dříve) za „zasluž p g v j d ë | ^ s | u h u G j e 2 i ^ ^ 

z a p o m o d b o ž í - f ° " c e b u d o u v i d ě t i s v a t " m o ž 

n.°.u i „»im i/o všem. " 1Kor 15,28 
ICIGOUC pi I»"""• •• - • , r O S 
Bůh bude vším ve všem. 1Kor 15,28 
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Závěr 

Soudobá historická krize vedla Augustina k tomu, aby zkoumal formu 

a smysl historie. Energickou polemiku vede především s teoriemi, 

zastávajícími názor, že historická existence je ovládána osudem či štěstím a 

že se opakuje v nekonečných cyklech32. Tímto se staví proti znehodnocení 

dějinného charakteru světa. Tvrdí, že pokud měl svět „počátek", pak jde o 

proces, v němž se rozhodující a nové události mohou objevit a objevují se. 

Jsou události, které se nikdy předtím nestaly, a takovéto události mají vliv 

na budoucnost skutečným a účinným způsobem33, takže se ani nikdy 

neopakují. Biskupu hipponskému se naopak jeví „běhoun času ozdoben 

Božím vzorem"34, rozbíhající se od počátku ke konci. Podoba, smysl a 

konec dějin jsou ovládány Bohem. Vždyť i samotná doktrína Božího 

předzvědění a predestinace se zdá přehodnocovat otázku nutnosti a osudu. 

Je vyloučeno, abychom zcela pochopili Boží záměr, můžeme však přijmout 

to, že za vším, co se děje, je převládající účel, který je božsky správný a 

svatý, a tento může odporovat našim cílům a přinášet nám zklamání a 

bolest, ovšem nikoli bez prospěšných důsledků. Dějiny mají počátek 

konec, procházejí od Stvoření k dovršení35 a takto chápané se stávají 

skutečně vážnými a majícími význam. 

Podle Augustinova pojetí je historie vždy historií pospolitosti. Dvěma 

základními „oddíly" lidské pospolitosti jsou civitas terrena - obec 

konstituovaná lidskou sebe-láskou - a civitas Dei - obec konstituovaná 

láskou k Bohu. Obec Boží existuje sice v čase, ale její konečné určení 

ukazuje za čas, je tedy společenstvím eschatologickým. Dokud neskončí 

čas obě obce musí žít pohromadě a ani jedna nemůže tu druhou vyloučit 

zcela vyloučit z časné scény.36 Historie je sférou interakce těchto dvou obcí, 

které ačkoli ostře kontrastují jedna s druhou, procházejí dějinami souběžně 

a neoddělitelně. Rozdíl mezi těmito dvěma se nedá v žádném případě 

a 

ií 

32 - Jak tvrdí stoikové. 
33 - Tímto napadá novoplatonské pojetí času. 
34 - „the tapestry of time as patterned by God" Outler (1955, s.363) 
35 - Od Božího tvůrčího aktu k dovršení lidské spásy. 
36-Outler(1955, s.364) 
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ztotožnit ani s rozdílem mezi biblickými a profánními dějinami37 ani 

s žádným jiným, neboť obě jsou promíseny. Obec Boží je jakousi zlatou nití 

táhnoucí se skrze dějiny a dávající jim soudržnost, význam a konečný cíl ve 

světě, kde díky vládě sebelásky, amorsui, zuří války, bída a otroctví. 

V úvodu své knihy Glaube und Unglaube vidí H. Scholz princip 

světových dějin u Augustina ve „vítězství Bohu spřátelených a 

samorozložení Bohu znepřátelených mocností"38. Stejně tak K. Löwith: „Tak 

jsou vlastně dějiny stálým bojem mezi vírou a bezbožností."39 a jinde 

„Vlastní dění dějin, které jsou univerzální, protože jsou řízeny jediným 

Bohem kjedinému cíli, je boj mezi civitas Dei a civitas terrena."40 Augustin 

tedy sice tvrdí, že mezi oběma obcemi panuje nepřátelství, ale nikde 

v celém De civitate Dei nenacházíme boj obou civitates - ve smyslu 

„zákona" dvou principů - jakožto princip dějin. E. Bloch spatřuje vysvětlení v 

konečném vítězství civitas Dei a v samo-rozložení civitas terrena. Tomuto 

oponuje E. Schmidt s tím, že nelze klást v celek teleologický dějinný proces 

Kristovy říše a mnohost jednotlivých životních běhů pozemských států41. 

Není totiž jasné, jak by se měla vytvářet jednota mezi procesem spásy a 

jeho antitezí (pozemským koloběhem prokletých), jejichž interakcí je podle 

Blocha Heilgeschichte. Jiné východisko navrhl již H. von Campenhausen -

tvrdí, že Augustin, jako filosof dějin předkládá v De civitate Dei „dvojitý běh 

dějin", předkládá nám ne jedny nýbrž dvoje dějiny.42 Tímto ovšem jako by 

byla napadena samotná myšlenka pojímat toto dílo jako dějinně -

filosofické. V opačném případě by musela Heilgeschichte dávat smysl 

univerzálním dějinám. Pokud by totiž byly dějiny obou civitates jedněmi, pak 

by musely být sloučeny v nějakém dějinně - účinném vztahu, který by mohl 

být chápán jako střet dvou principů - konečné kladné příčiny (věčného 

^raelité^tá^e was a p^ chose /f to 

prefigure ^ Selbstzersetzung 

^^Soîstdî^eigentliche ^ e x h i c M e e i n beständiger Kampf zwischen Caube und 

Geseke, die universa list, weil sie von einem 
einzigen Ziel Helenky vrird, ist der K a m p f zwischen der av,tas De, und der CMtas terrena. « 
Cit. tamtéž. 
41 -Schmidt (1985, s.92) 
42 - Cit.in Schmidt (1985, s.93) 

95 



života) a konečné záporné kauzality (dědičného hříchu) 43 Tyto motivy je ale 

velice těžké si jakýmkoli způsobem představit. Schmidt nakonec své 

stanovisko formuluje tím způsobem, že světové dějiny coby události a 

celosvětový cíl jsou v této konstrukci principiálně odděleny a jen díky 

peregrinatio věřících in hoc saeculo44 jsou spojeny jedno s druhým. 

Civitas Dei a civitas terrena tedy existují uvnitř dějin, avšak jelikož 

jsou společenstvími eschatologickými, nelze je od sebe rozeznat dříve, než 

budou odděleny při posledním soudu. Člověk se na nich podílí na základě 

své vědomé orientace, své volby, rozhodnutí pro lásku k Bohu nebo k sobě. 

Koncem dějin, naplněním, pak vyvrcholí „běh" obou obcí. Tyto dvě civitates 

však nejsou dějinnými faktory, ale „neviditelnými" veličinami onoho světa. 

„Boj mezi Civitas terrena a Civitas Dei tedy probíhá v individuálních dějinách 

Udí45. Pro ně jsou dějiny prostředkem, aby si vyzkoušeli svou poslušnost a 

pokoru."46 Dějiny tímto získávají smysl jako pole rozhodnutí mezi oběma 

obcemi, jsou dobou „zrání" obce Boží. V této koncepci se zračí také 

kairologický rozměr času, který Augustin nově vnáší. Tak pokládá 

promyšlený základ pro sebepochopení křesťanství jako eschatologického 

náboženství v plném smyslu toho slova, totiž náboženství, v němž se 

rozhodující volby odehrávají v rámci lidských dějin, jehož završení však 

lidské dějiny překračuje."47 

43-Schmidt (1985, s.94) 

- : K S * Â 5 3 Î ' m e z i dobrem a z,em své M n i déjiny. 
46 - Bultmann (1994, s.54) 
47 - Karfíková (2006, s.257) 
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Příloha 1 

Marcus Tullius Cicero 

De re publica 

- postavy v De re publica - Scipio Aemilianus, jeho přítel Laelius Sapiens, Manilius 
Philus, Mummius , Tubero (Scipionův synovec) a tři další mladíci - Rutilius 
Fannius, Scaevola 

- Kniha 1 
1.1 - ...Jednoduše konstatuji toto: příroda dala lidskému druhu takovéto nutkáni 
k dobru a takovou touhu bránit blaho společnosti, že tato síla má převahu nad 
všemi pokušeními k požitku a pohodlí.1 

1.2 - Můžeš mít dovednost jednoduše tím, že víš jak to praktikovat (morální 
výtečnost - pozn.aut.), ačkoliv tak nikdy neučiníš: kdežto morální výtečnost je čistě 
záležitostí praxe.2 Nejpodstatnější oblastí praxe je pak řízení státu 
1.3 - ... O Xenokratovi, jednom z nejznámějších filosofů, se říká, že když byl 
dotázán, co se od něj žáci naučí, odpověděl, že 'činit ze svobodné vůle to, k čemu 
jsou nuceni zákonem'3 ...atd., vyzdvihuje praxi 

- 1,4 - kritizuje své oponenty, kteří argumentují těžkostmi, jež musí snášet ten, kdo 
bráni stát, upozorňují na nebezpečí veřejného života, (1,5) „omílajíc" přitom 
neštéstí znamenitých mužů, kteří byli nuceni snášet křivdy svých nehodných 
spoluobčanů - např.Miltiades, Themistokles, Camillus; 

- 1,6 - chybějící část, ale podle Rudda pravděpodobné řečeno toto: když věříme, že 
nebezpečí cestování bude uspokojeno získaným věděním (příklad s těmi, jež se 
vydávají na moře, aby zkoumali a objevovali nové), proč by tedy naše (Cicerona a 
jeho společníků) nebezpečí nemělo být uspokojeno očekávaným ziskem, což uvádí 
na přikladu, kdy (1,7) končil se svým konzulátem a dovolával se na veřejném 
shromážděni toho, že stát byl zachráněn jeho činy a římský lid přísahal stejné - to 
mi dalo dostatečnou náhradu za trápení a nesnáze způsobené všemi křivdami, 
které jsem snášel.4 

- 1,10 - Znovu, když oni (epikurejci - pozn.aut.) popírají, že moudrý muž by se 
účastnil politiky, kdo, ptám se vás, může být spokojen s jejich výhradami ... Tak 
příležitost zachránit zemi, jakákoli jsou nebezpečí, která hrozí, nepřichází najednou 
nebo když si přejete, ale pouze když jste v postaveni, které vám tak umožní činit. 
(1,11) Toto shledávám nejpřekvapivějším v dílech intelektuálů: obhajují svou 
neschopnost kormidlovat loď když je na moři bezvětří, jelikož nikdy ... se nestarali 
o získání takového vědění; a najednou prohlašují, že se chopí kormidla, když jsou 
vlny nejvyšší! Tito mužové otevřeně doznávají, a vskutku jsou velice pyšní na to, že 
se nikdy neučili a neučí (oni neučí o tom - pozn.aut.) nic o tom, jak založit či 
udržovat vládu; myslí si, že odbornost v těchto věcech nepřísluší učeným a 
filosofickým mužům a měla by být ponechána lidem s praktickou zkušeností 
v takovémto druhu věcí.5... měl by mít všechno 'at his fingertips', jelikož nikdy neví 
kdy to bude moci použít.6 

- Unum hoc definio, tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura 
tantumque amorem ad communem salutem defendendam datum, ut ea vis omnia 
bíandimenta voluptatis otique vicerit. Cicero toto uvádí na příkladu Marca Catona st., který 
místo „aby si užíval důchodu v Tusculu" se věnoval politice až do své smrti v 85 letech 

- etsi ars quidem cum ea non utare scientia tamen ipsa teneri potest, virtus in usu sui tota 
posita est. Cicero zde zastává běžný - peripatetický - názor, že pouze praktický projev 
ctnosti opravňuje osobu k tomu, aby byla nazývána morálně výtečná 

- quin etiam Xenocraten ferunt, nobilem in přimis philosophum, cum quaereretur ex eo 
quid adsequerentur eius discipuli, respondisse ut id sua sponte facerent quod cogerentur 
facere legibus. 
4 - salvam esse consulatu abiens in contione popuío Romano idem iurante iurassem, facile 
iniuriarum omnium compensarem curam et moíestiam. 
5 - lila autem exceptio cui probari tandem potest, quod negant sapientem suscepturum 
ullam rei publicae parte ...non igitur potestas est ex tempore aut cum velis opitulandi rei 
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- 1,12 - jedná se v podstatě o kritiku epikurejců a s odkazem na učení Platona a 
Aristotela; dále zmiňuje „sedm mudrců" (Thaies, Pittacus, Bias, Solon, Cleobulus, 
Periander, Chilon), kteří podle Cicerona hráli v politickém životě Řecka významnou 
roli 
1,36 - ... nejsem spokojen s tím, co nejpřednější a nejmoudřejší Řekové nám 
zanechali ve svých spisech o tomto tématu (o tématu nejlepší formy vlády -
pozn.aut.).7 

1,39 - ... republika je věcí lidu, ovšem lid není každý druh lidského spolčeni, 
spolčeného jakýmkoli způsobem, ale četné spolčeni sdružené dohromady právním 
souhlasem a obecným zájmem. Prvotním důvodem pro spolčení není ani tak 
slabost jako druh přirozené touhy ... lidských bytostí tvořit pospolitost. Náš druh 
není totiž složen ze samotářských individualit nebo osamělých poutníků8 

1,41 - ... Takže tyto skupiny, utvořené zprávě vysvětleného důvodu, nejprve 
založily kolonii na určitém místě za účelem budování domů. Když, s pomoci terénu 
a jejich vlastní manuální práce, učinily je bezpečnými, nazvaly takový soubor obydlí 
městem nebo, pokud byly vystavěny zde svatyně a veřejná místa, obcí. ... Ten 
proces musí, v prvotní příčině, vždycky vzniknout ze stejného důvodu jako je ten, 
který dal vzniknout státu. Poté tento proces musí být svěřen jednomu muži, nebo 
vybrané skupině, nebo jinak musí v něm být pokračováno celou populací. Když 
nejvyšší autorita je svěřena jednomu muži, nazýváme ho králem, a ústavou státu je 
monarchie. Když je svěřena vybrané skupině, o takovém státě se říká, že je řízen 
vládou aristokracie (optimates). Stát, kde všechno závisí na lidech, je nazýván 
demokracií 

- 1,45 - Cicero zmiňuje Scipiovými ústy, že nejlepší by byla směs těchto tří 
konstitucí; tato teorie je spjata s Polybiem10 

- Kniha 2 
- 2,2 - Cato říkával, že naše ústava byla dokonalejší než ostatní, jelikož f ostatních 

případech obvykle byl jeden jedinec, který vybavil svůj stát právy a institucemi, 
například Minos Krétský, Lykurgos Spartský a ti mužové, kteří způsobili postup 
změn v Athénách (Theseus, Drakón, Solón, Kleisthenés a mnozí další) dokud 
konečně, když se nacházely umdlévající a pokořené, byly pozvednuty učeným 
mužem, Demetriem z Faléru. Naše ústava, naproti tomu, byla nebyla zavedena 
schopnostmi jednoho muže, ale schopnostmi mnohých, nikoli v průběhu jednoho 

publicae, quamvis ea prematur periculis, nisi eo loco sis ut tibi id facere liceat. (1,11) 
maximeque hoc in hominum doctorum oratione mihi mirum videri soiet, quod qui tranquillo 
mari gubernare se negent posse, quod nec didicerint nec umquam scire curaverint, iidem 
ad gubernacula se accessuros profiteantur excitatis maximis fluctibus. isti enim palam 
dicere atque in eo multum etiam gloriari soient, se de rationibus rerum publicarum aut 
constituendarum aut tuendarum nihil nec didicisše umquam nec docere, earumque rerum 
scientiam non doctis hominibus ac sapientibus, sed in illo genere exercitatis concedendam 
mutant. 
6 - tarnen arbitrarer hanc rerum civilium minime neglegendam scientiam sapienti propterea, 
quod omnia essent ei praeparanda, quibus nesciret an aliquando uti necesse esset. 
7 - sed neque iis contentus sum quae de ista consultatione scripta nobis summi ex Graecia 
sapientissimique homines reliquerunt. 
8 - Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum 
coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudes iuris consensu et utilitatis 
communione sociatus. eius autem prima causa coeundi est non tam mbecillitas quam 
naturalis quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum 

^coitus0igitur hac de qua eui causa instituti, sedem primům certo loco domialiorum causa 
constitueront; quam cum locis manuque saepsissent, e,us modi ^lunc 'onem tectorum 
oppidum vel urbem appellaverunt, delubris distinctam spatnsque cMwmtw de^ 
aut uni tribuendum est aut delectis quibusdam, aut suscipiendum es mM udin, atque 
omnibus, quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem Hum unum vocamus, 
et regnum eius rei publicae statum. cum autem est penes delectosjum H a civitas 
optimatium arbitrio regi dicitur. ilia autem est civitas popular,.s-s/c enim appellant -, in qua 
in populo sunt omnia. 
10 - K tomu např.Popelová (1947), s.53 
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lidského života, ale během několika věků a generací. Říkával (Cato st. - pozn.aut.), 
že žádný duch takové velikosti nikdy neexistoval, aby mohl si být jist, že nic 
nepřehlédl (nepominul); a že žádný spolek schopných lidí v určitém časovém 
momentu nemohl mít dostatečnou předvídavost, aby vzal v úvahu vše; je zapotřebí 
praktické zkušenosti po dlouhou dobu dějin.11 

• 2,4 - vyprávění o Romulovi, který byl když vyrostl daleko před ostatními ve fyzické 
síle a síle charakteru, že všichni lidé, kteří žili v té oblasti, kde dnes stojí hlavní 
město, ochotně a radostně přijali jeho vůdcovství12 

- 2,5 - Romulus založil město na velice výhodném místě, Cicero zdůrazňuje, že 
takové místo si mohl vybrat jen někdo s výtečnou předvídavostí 
2.7 - Nadto morální charakter pobřežních měst je náchylný ke korupci a úpadku. 
Jelikož jsou vystaveni směsi cizích jazyků a cizím způsobům chování. Cizí zvyky 
jsou přinášeny spolu s cizím zbožím; a tak žádná z jejich původních institucí 
nemůže zůstat neovlivněna. Obyvatelé těchto měst nezůstávají doma. Stále 
vyrážejí do cizích končin, plni vzdušných naději a plánů. A dokonce i když, fyzicky, 
zůstávají na místě, ve své představivosti se toulají v dálkách. Žádný faktor nebyl 
více zodpovědný za konečné svržení Kartága a Korintu ... než nekíidnost a 
rozptýlenost jejich obyvatelstva; pro jejich touhu po obchodních cestách a 
finančním zisku selhali y péči o svůj stát a svou armádu.13 

2.8 - to samé platí i pro samotné Řecko 
- 2,9 ... Hledání obživy na moři bylo jasně příčinou neštěstí Řecka, včetně jeho 

politické nestability14 

2,10 - to, že Řím dosáhl takového úspěchu je ale dáno právé i stykem s mořem a 
možností po řece importovat zboží dále do vnitrozemí; A tak Romulus, dle mého 
názoru, již předvídal, že toto město by možná mohlo tvořit sídlo a centrum světové 
říše. Město založené v jiné části Itálie, by jen těžko mohlo získat tak jednoduše 
takovou nesmírnou politickou sílu.15 

- 2,11 - dále rozebírá výhodnost opevnění, přístup k vodnímu zdroji apod. 
• 2,30 - (Scipio k Maniliovi).. .Ale tuto věc si uvědomíš snáze, když budeš uvažovat o 

naší zemi, že se vyvíjela a pohybovala jistým druhem přírodního procesu po cestě 
k nejlepší ústavě. A usoudíš, že moudrost našich předků byla chvályhodnější 

- is dicere solebat ob hanc causam praestare nostrae civitatis statum ceteris civitatibus, 
quod in Ulis singuíi fuissent fere quorum suam quisque rem publicam constituisset legibus 
atque institutis suis, ut Cretum Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheniensium, quae 
persaepe commutata esset, tum Theseus tum Draco tum Solo tum Clisthenes tum multi alii, 
postremo exsanguem iam et iacentem doctus vir Phaiereus sustentasset Demetrius, nostra 
autem res publica non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed aliquot 
constituta saeculis et aetatibus. nam neque ullum ingenium tantum extitisse dicebat, ut 
quem res nulla fugeret quisquam aliquando fuisset, neque cuncta ingénia conlata in unum 
tantum posse uno tempore providere, ut omnia complecterentur sine rerum usu ac 
vetustate. Římská ústava je produktem postupného vývoje a tato cesta je podle Catona, a 
v souhlasu s ním i Scipiona, nejlepší. 
12 - quo in loco cum esset siívestris beluae sustentatus uberibus, pastoresque eum 
sustulissent et in agresti cultu laboreque aíuissent, perhibetur ut adoleverit et corporis 
viribus et animi ferocitate tantum ceteris praestitisse, ut omnes qui tum eos agros ubi hodie 
est haec urbs incolebant, aequo animo Uli libenterque parerent. 
13 - Est autem maritimis urbibus etiam quaedam corruptela ac mutatio morum, admiscentur 
enim novis sermonibus ac disciplinis, et inporiantur non merces solum advent,aae sed 
etiam mores, ut nihil possit in patriis institutis manere integrum, iam qui ^Meas urbes, 
non haerent in suis sedibus sed volucri semper spe et cog,hat,cone rap, jntura deomo 
longius, atque etiam cum manent corpore, animo tarnen exulant et vagan unnee vero ulla 
res magis labefactatam diu et Carthaginem et Corinthum pervertit ahquando.J^Jl 
error ac dissipatio civium, quod mercandi cupiditate et navigandi et agrorum et armorum 

" ' ^ u T Z l a perspicua est malorum commutationumque Graeciae propter ea vitia 
maritimarum urbium quae ante paulo perbreviter adtigi. , m„m „„„,,„„ 15 - ut mihi iam tum divinasse ille videatur hanc urbem sedem aliquando et domum summo 
esse impertopraebituram; nam hanc rerum tantam potent,am non ferme fad,us al,a ulla m 
parte Italiae posita urbs tenere potuisset. 
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v tom, jak shledáš, že dokonce hlavní rysy, převzaté odjinud, byly přetvořeny lépe 
zde (u nás v Římě) než v místech, odkud pocházejí a odkud je my odvozujeme. 
Také shledáš, že římští lidé se stali silnými ne náhodou, ale díky jejich vlastnímu 
dobrému rozumu a pevnému systému hodnot - byť i, přiznejme, štěstí nestálo proti 
nim.16 

2,31 - Cicero zdůrazňuje, jak římští králové (jmenovitě Pompilius) dbali na to, aby 
určitá práva byla garantována lidu, např.vyhlašování války 

- 2,37 - Laelius podotýká, že je již zřejmé to, co říkal Cato, totiž, že jak následoval 
král za králem, nové a nové výhody pro lid se objevovaly (vývoj ústavy) 
2,43 - V jakékoli zemi, v které jediný muž drží stálou autoritu, specielně tu 
královskou - i když zde může být také senát, jako tomu bylo v Římě za dnů králů, a 
ve Spartě za Lykurga, a ačkoliv zde může také být jistý stupeň občanské moci, jako 
tomu bylo v dobách našich králů - stále, ten královský titul převažuje všechno 
ostatní a taková země je nevyhnutelně monarchií ve skutečnosti i jménem. Nyní 
tato forma ústavy je nejvíce náchylná ke změně; jelikož když se hroutí díky 
neschopnosti jednoho muže, není nic, co by ji zastavilo od pádu střemhlav do 
naprosté zkázy. Monarchie sama o sobě není jen svoboda od obviňováni; je, 
domnívám se, daleko lepší než ostatní dva jednoduché druhy ústavy, ale jen po tu 
dobu, pokud se udrží ve své řádné formě. Řádná forma vyžaduje, že by 
bezpečnost, stejná práva a mir pospolitosti měly být kontrolovány ustavičnou mocí, 
a chápající spravedlnost a moudrost jedním mužem.17 

- 2,47 - Vidíte (na příkladu Tarquinia Superba) tedy, jak se král změní v despotu a 
jak, díky zkaženosti jediného muže, se tento druh vlády změnil z dobrého na 
nejhorši možný. Tento druhý druh je reprezentován druhem politického vůdce, 
kterého Řekové nazývají 'tyran'. 'Králem'myslí toho kdo, jako otec, uvažuje o 
svém lidu a provádí své činy v nejlepším možném druhu života.18 

2,52 - upozorňuje na to, že Platon vytvořil jakousi stínovou zemi v mysli, místo aby 
čtenář ukázal, jak politika funguje 

- 2,56-V těchto časech, pak, Senát vládl státu v takovýchto podmínkách: ačkoli lidé 
byli svobodní, nemnoho bylo skrze ně učiněno; většina věcí byla vykonána 
z autority Senátu podle zvyku a tradice (precedent). Konzulové měli moc, která, 
ačkoli limitovaná délkou jednoho roku, byla ve své podstatě a zákonitosti stejná 
jako královská.19 Krátce nato byl Titus Lacrius jmenován diktátorem, čímž byla 
vytvořena nová mocenská pozice, velice podobná té královské 

- 2,57 ... Je zapotřebí mít na mysli, co jsem řekl na počátku, jmenovitě že jestliže 
stát neudrží správnou rovnováhu mezi právy, povinnostmi a funkcemi (úředníci 

16 'atqui multo id facilius cognosces, ' inquit Africanus, 'si progredientem rem publicam 
atque in optimum statum naturali quodam itinere et cursu venientem videris; quin hoc ipso 
sapientiam maiorum statues esse laudandam, quod multa intelleges etiam aliunde sumpta 
meliora apud nos multo esse facta, quam ibi fuissent unde hue translata essent atque ubi 
primum extitissent, intellegesque non fortuito populum Romanům sed consilio et disciplina 
confirmatum esse, nec tarnen adversante fortuna. 
17 - nam in qua re publica est unus aliquis perpetua potestate, praesertim regia, quamvis in 
ea sit et senatus, ut tum fuit Romae cum erant reges, ut Spartae Lycurgi legibus, et ut sit 
aliquod etiam populi ius, ut fuit apud nostros reges, tarnen iilud excellit reg,um nomen, 
neque potest eius modi res publica non regnum et esse et vocari. ea autem forma civitatis 
mutabilis maxime est hanc ob causam, quod unius vitio praecpitata in pernio,osissimam 
partem facillime decidit. nam ipsum regale genus civ,tat,s non modo non est 
reprehendendum, sed haud scio an reliquis simplicibuslonge anteponendum s, uilum 
probarem simplex rei publicae genus, sed ita quoad statum suum ret,neat s estRautem 
status, ut unius perpetua potestate et iustitia un,usque sap,ent,a regatur salus et 

Œ î l S e dominus extiterit, uniusque «o ; 
deterrimum conversum sit? hic est enim dominus ; 
nam regem ilium volunt esse, qui consulit ut parens populo, cons ^b"8 esř 

praepositus quam optima in condicione vivendi, sane ^um ut dx, 
- Genuit igitur hoc in statu senatus rem publicam temponbus ,ll,s, ut m populo libero 

pauca pe populum, pleraque senatus auctoritate et inst,tuto ac more gererentur, atque ut, 
consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genere ,pso ac ,ure reg,am. 
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mají odpovídající moc, rada aristokracie odpovídající vliv a lidé odpovídající 
svobodu) jeho ústavní organizace nemůže být uchráněna před změnou.20 

Kniha 3 
3,3 - rozvoj lidských schopností 
3,5 ... Vždyť co může být více působivé než spojení zkušenosti v řízení velkých 
věcí se studiem a zběhlostí v těchto ostatních uměních (tím myslí umění vládnutí a 
učení lidí - pozn.aut.)? Kdo může být považován za povolanějšího než Publius 
Scipio, Gaius Laelius a Lucius Philus - trojice, která ... přidala toto cizí učení 
odvozené od Sokrata k původním tradicím jejich předků? (3,6) Proto můj názor, že 
kdokoli, kdo dosáhne obou cílů, obeznámit se s našimi původními institucemi a 
s teoretickým věděním, získal vše potřebné pro výtečnost. Nicméně kdyby si měl 
někdo vybrat mezi těmito cestami k moudrosti, potom, ačkoli někteří lidé si myslí, 
že život strávený tiše studiem nejvyšších umění je šťastnější, nemůže být pochyb o 
tom, že život státníka je obdivuhodnější a ještě více vynikající.21 

3,7 - Nyní tato země sama zplodila více mužů, kteří, i když ne 'filosofové' (pro 
předešlou skupinu se houževnatě udržuje toto jméno), jistě si zaslouží nejvyšší 
chválu, ježto rozšiřovali předpisy a objevy filosofů. Vzpomeňme nadto na všechny 
ty státy, které byly a stále jsou skvělé ... vynalézt formu vlády, která bude trvat, to 
vyžaduje praktickou moudrost nejvyššího druhu.22 

3,18 - Philus (pouze naoko, ačkoli sám nesouhlasí, pouze proto, že je o to 
požádán - pozn.aut.) argumentuje: Kdyby přirozenost formulovala náš systém 
spravedlnosti, každá země by měla stejná práva, a jedna země by neměla rozdílné 
zákony v rozdílných dobách. Jestliže je povinností správného muže a dobrého 
občana poslouchat zákony, řekl by mi někdo, které zákony jsou tím myšleny? Je to 
každý zákon, co kdy existoval? Ale morální výtečnost nepřijímá protiklady 
(rozpory); přirozenost zapovídá odchylky; a jakkoli zákony jsou vynucovány tresty 
ne naším smyslem pro spravedlnost. Takže na spravedlnosti není nic 
přirozeného 
3,23 - Pokud existuje vzájemný strach mezi jednou osobou a jinou osobou, a mezi 
jednou skupinou a jinou skupinou, pak, protože nikdo se nemůže spolehnout jen na 
svou vlastni sílu, jistý druh smlouvy je uzavřen mezi lidmi a několika mocnými. ... 
Vidíte, že matkou spravedlnosti není přirozenost, ani dobré úmysly, ale slabost.24 

3,33 - . . . zákon v pravém smyslu je pravý důvod souladu s přírodou. Prostírá se 
skrz naskrz celým lidským společenstvím, neměnný a věčný, volající lidi k jejich 
povinnostem svými příkazy a odrazujíc je od konání špatného svými zákazy. Když 
se obrátí na dobrého člověka, jeho příkazy a zákazy nejsou nikdy marné; ale ty 

- id enim tenetote quod initio dixi, nisi aequabilis haec in civitate conpensatio sit et iuris et 
officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principům consiho et 
libertatis in populo sit, non posse hune incommutabilem rei publicae conservari statum. 

- quid enim potest esse praeclarius, quam cum rerum magnarum tractatio atque usus 
cum illarum artium studiis et cognition'e coniungitur? aut quid P. Scipione, quid C. Laelio, 
quid L. Philo perfectius cogitari potest? qui, ne quid praetermitterent quod ad summam 
laudem clarorum virorum pertineret ad domesticum maiorumque morem etiam hanc a 
Socrate adventiciam doctrinam adhibuerunt (3,6) quare qui utrumque voluit et potuit, id est 
ut cum maiorum institutis tum doctrina se instrueret, ad laudem hunc omnia consecutum 
puto. sin altera sit utra via prudentiae deligenda, tamen, etiamsi cut videbitur ilia m optimis 
studiis et ambus quieta vitae ratio beatior, haec civilis laudabilior est certe et mlustnor. 
22 - pluris vero haec tulit una civitas, si minus sapientis quoniam id nomen ill, tam restricte 
tenent, at certe summa laude dignos, quoniam sapientium praecepta et inventa coluerunt. 
atque etiam, quot et sunt laudandae civitates et fuerunt-quoniam id est,n rerum natura 
longe maximi consili, constituere eam rem publicam quae possit esse diuturna^ 
23 - 'sanxisset iura nobis, et omnes isdem et idem non alias alns uteMto quwauhM s, 
iusti hominis et si boni est viri parere legibus, quibus? an quaecumque erunt? a nec 
inconstantiam virtus recipit, nee varietatem natura pat,tur, 
nostra comprobantur; nihil habet igitur naturale ius; ex quo illud efficitur, ne lustos quidem 
GSSG natura 24 - sed cum alius alium timet, et homo hominem et ordo ordinem, tum quia sibi nemo 
confidit, quasipactio fit interpopulum etpotentis ... etemm lusMiae non natura nec voluntas 
sed inbecillitas mater est. 
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samé příkazy a zákazy nemají žádný vliv na zkaženého (nemravného). Tento 
zákon nemůže být odvolán, ani žádným způsobem změněn, ani úplně zrušen. 
Nemůžeme být vyjmuti z tohoto zákona žádným výnosem Senátu nebo lidu; ani 
nepotřebujeme nikoho jiného, aby ho vykládal nebo vysvětloval. Nebude jeden 
zákon v Římě a jiný v Athénách, jeden nyní a jiný v budoucnu, ale všichni lidé ve 
všech dobách budou přijímáni (obsaženi) jediným a věčným a neměnným 
zákonem; a bude zde, jak tomu bylo, jeden pán a vládce nás všech - bůh, který je 
autorem, předkladatelem a vykladačem zákona. Kdokoli odmítá se tomu podrobit, 
ten se otáčí zády sám k sobě. Protože popírá svou přirozenost jako lidské bytosti, 
bude čelit nejvážnějším trestům za toto sám, i když uspěje ve vyvarování se všech 
dalších věcí, na které se pohlíží jako na tresty ... 
3,34 - Ale z těchto trestů, které pociťují lidé nejtupější, totiž z nouze, z vyhnanství, 
z žaláře a zbičování, vyváznou často jednotlivci náhlou smrtí; zato pro stát je 
trestem smrt sama, která snad jednotlivce před trestem zachraňuje. Stát má totiž 
být uspořádán tak, aby byl věčný. Nepodléhá tedy stát žádnému přirozenému 
zániku, jako člověk, pro kterého je smrt nejen nutná, ale velmi často dokonce 
žádoucí. Avšak je-li zrušen, zničen a vyhlazen stát: je to cosi podobného -
abychom porovnali malé s velkým - jako kdyby zanikl a zhroutil se celý tento 
svět.25 

- 3,37 - ... máme různé druhy vládnutí a sloužení. O duchu se říká, že vládne tělu a 
také touze; ale v předešlém příkladě jeho vláda je jako vláda krále nad jeho 
poddanými, nebo otce nad jeho dětmi; v druhém příkladě se jeho vláda podobá 
vládě pána nad otroky, ve které podmaňuje a drtí touhy. Vláda králů, úředníků, 
senátorů, a sněmu lidu nad občany a spojenci je jako vláda ducha nad tělem; ale 
pánové ničí ducha (mysl) svých otroků, stejně jako nejlepší část v duši, jmenovitě 
rozum, ničí sevření nepoddajných a hříšných elementů v té samé duši, jako je 
chtíč, zloba ...26 

- Kniha 4 
- podle Lactania (De opificio Dei 1.11 -13) v této knize Cicero probíral vztah mysli a 

těla 
Kniha 5 

- 5,2 ... Co zbylo z těch starých zvyklosti (i právních - pozn.aut.), na nichž, jak tvrdí, 
římský stát pevně stál ? Vidíme je v troskách díky zanedbání, že nejen zůstávají 
nepovšimnuty, ale nejsou již ani známy. A co mám říci o těch mužích starých 
ctností ? Je to nedostatek takových mužů, který vedl k vymizení těchto zvyklostí. 
Nejsme povinni jen podat popis této velké tragédie; musíme nějak bránit sami 
sebe, jako kdybychom byli obžalováni hrdelním zločinem. Nestalo se náhodou -
ne, stalo se tak kvůli našim morálním chybám - že jsme byli ponecháni s jménem 
republiky, dlouho předtím ztratíce její podstatu.27 

- 5,5 - Správce statku zná povahu půdy a správce (steward) umí číst a psát; ale 
každý z nich se soustředí na praktickou účinnost raději než by se těšil určitému 
druhu vědění pro jeho vlastní příčinu Stejně tak náš státník bude jistě muset 
namáhat odkrýt pravdu o spravedlnosti a právu a bude jistě muset studovat jejich 
základy. Ale neměl by se zaplétat do zodpovídání otázek, studia případů a psaní 

25 - citováno z De civ.Dei XXI 1.6 - sed his poenis, inquit, quas etiam stultissimi sentiunt, 
egestate exsilio, uinculis uerberibus, elabuntur saepe priuati oblata mortis celeritate; 
ciuitatibus autem mors ipsa poena est, quae uidetur a poena singulos umdicare. debet 
enim const!tuta sic esse ciuitas, ut aeterna sit. itaque nullus intentus est reipublicae 
naturalis, ut hominis, in quo mors non modo necessaria est uerum ebam °Ptanda 

persaepe. ciuitas autem cum tollitur, deletur, exstinguitur, simile est quodammodo, ut parua 
magnis conferamus, ac si omnis hic mundus intereat et concidat. 
26 - citováno z Augustinova Contra lulianum 4.12.61- Sed et " 
- sunt dissimilitudes cognoscendae. Nam ut animus 
libidini: sed corpori, ut rex civibus suis, aut parens libens; 
quod earn coercet et frangit. Sic regum, sic imperatorum, sic magistratuum, s,c patrum, sic 
populorum impéria civibus sociisque praesunt, ut corponbus f^us- domin, ^em se^os 
ita fatigant, ut optima pars animi, id est, sapientia, eiusdem amm, vitiosas imbecllasque 
partes, utlibidines, ut iracundias, ut perturbationes ceteras. 
* - De civ.Dei 11.21. Na zvycích a mužích „starého typu" stojí základy Rima. 
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rozhodnutí. Musí být svobodný ... spravoval a udržoval prospěch státu. Bude 
zkušený v základních principech práva (bez toho by takovým nemohl být); bude 
také jistě znát civilní právo, ale pouze v tom smyslu, jako kapitán lodi musí mít 
znalost astronomie a doktor znalost přírodních věd.28 

Kniha 6 
- Scipionův sen (6, 9 - 29) 

6,13 ... pro každého, kdo chrání a slouží své vlasti, je připraveno určité místo na 
nebi, kde může užívat života věčné blaženosti. Nejsvrchovanějšímu bohu, jenž 
vládne světu, není nic milejšího než tato společenství a komunity lidí, kteří jsou 
spojeni právem a nazývají se státy. Jejich vládci a spasitelé se vydávají na cestu 
z tohoto místa a k němu se zas navracejí.29 

6,15-. . . Nejlepší a nejctěnější z otců, řekni mi - poněvadž toto je život30 (jak právě 
řekl Africanus), proč otálím na zemi? Proč nespěchám, abych tě následoval? ... 
Není pro tebe způsobu, jak se dostat sem, ledaže tě bůh, jehož chrám je tento celý 
viditelný svět, osvobodí z pout těla. Lidské bytosti byly zrozeny v postavení, že by 
měly obstarávat sféru, jež se nazývá zemí, kterou vidíš uprostřed tohoto 
nebeského prostoru. Duše jim byla vydána31 těmito věčnými ohni, které nazýváš 
hvězdami a planetami. Jejich těla jsou kruhová a sférická, oživená božskou myslí, 
a ony uzavírají své oběhy a dráhy ohromnou rychlostí. Proto ty, Publie, a všichni 
loajální muži musíte udržovat duši v poručnictví32 těla. Nesmíš odejít z lidského 
života dokud nedostaneš příkaz od toho, kdo ti dal tu duši; jinak budeš souzen 
coby zběh z pozemského místa, které ti bylo určeno Bohem33 

- 6,16 - Mésíc nesvítí svým vlastním světlem 
- 6,17 - vše spojeno dohromady 9 kruhy - země uprostřed, obklopena sluncem, 

Měsícem a planetami a obklopená sférou nehybných hvězd 
- 6 , 1 8 - 1 9 - p o p i s hudby sfér 
- dále Cicero upozorňuje na pomíj ivost pozemského věhlasu - co si lidé myslí o 

druhých je jej ich věc, lidská reputace ale není věčná, končí se smrtí těch, kdo o 
dotyčném mluví a vymizí, když potomstvo zapomene 

- 6,26 - ..."Ale pokud, jak říkáš, je zde jistá cesta pro urozené vlastence vedoucí 
k bráně nebes, pak se zřetelem k velké odměně, jež si mi předestřel, musím jít 
vpřed s dychtivou vědomostí (toho - pozn.aut.)." „To učiň,"odpověděl, „a měj na 
mysli, že ty nejsi smrtelný, jen tvé tělo. Nejsi osobou představovanou tvým 
tělesným zjevem. Skutečné lidské já je v duchu, ne ve tvaru, na který se může 
ukázat prstem. Pamatuj, že jsi bůh, jestliže bůh je někdo, kdo vlastní život, cítění, 

28 'ergo, ut vilicus náturám agri novit, dispensator litteras seit, uterque autem se a 
scientiae delectatione ad efficiendi utilitatem refert, sic noster hic rector studuerit sane luri 
et legibus cognoscendis, fontis quidem earum utique perspexerit, sed se responsitando et 
lectitando et scriptitando ne impediat, ut quasi dispensare rem publicam et in ea quodam 
modo vilicare possit, is summi iuris peritissimus, sine quo iustus esse nemo potest, civilis 
non inperitus, sed ita ut astrorum gubernator, physicorum medikus. 

- omnibus, qui patriam conservaverint adiuverint, auxerint, certum esse in caelo 
definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur; nihil est enim illi prmcipi deo, qui 
omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque 
hominum iure sociati, quae 'civitates' appellantur; harum redores et conservatores hinc 
profecti hue revertuntur. 
° - zřejmé život v nebi. 
1 -datusest- byla dána „ , x . , . . . . 

32 - je otázkou, jestli duše je „na stráži" nebo „pod dohledem (uvězněná v tě e) 
33 - 'Quaeso', inquam, 'pater sanctissime atque optime, quon.am haec est v.ta ut Africanum 
audio dicere, quid moror in terris? Quin hue ad vos venire propero? Non e«trta inqu t Hla 
'Nisi enim deus is, cuius hoc templům est omne, quod conspicis, «te to corporaeus otas 
liberaverit, hue tibi aditus pátere non potest. Homines en,m sun hac lege générât, qui 
tuerentur lum globum, quem in hoc templo medium v,des quae > t e r r a ' . s q u e an.mus 
datus est ex illis sem^ternis ignibus, quae sidera et s t e " ? V Z Î T ^ L Ï 
rotundae, divinis animatae mentibus, circulos suos 
Quare et tibi Publi, et piis omnibus retinendus animus est in custodia corporis nec .niussu 
eius a quo ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum 
assignatum a deo defugisse videamini. 
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paměť a předvídání a kdo kontroluje, reguluje a pohybuje tělem, nad nímž je 
ustanoven, stejně tak jako svrchovaný bůh vládne světem (světu). A stejně jako 
bůh, který hýbe světem, který je do jisté míry smrtelný, je věčný (ten bůh) tak 
duše, která hýbe křehkým tělem, je také věčná34 

6.27 - dále se Cicero zabývá pohybem - cokoli se pohybuje konstantním pohybem, 
je véčné; co uděluje pohyb něčemu jinému, ale samo je přitom uváděno do pohybu 
cizí silou, musí dojít na konec svého života, když jeho pohyb ustane; proto jedině 
to, co se hýbe samo od sebe, nikdy neustane v pohybu, jelikož to nikdy neztratí 
kontakt samo se sebou; následuje argumentace o prvotní příčině 
6.28 - ... je jasné, že co se pohybuje samo ze sebe, je věčné, kdo by mohl 
pochybovat, že tato vlastnost je vlastností ducha? Cokoli, co je poháněno silou 
mimo sebe, je neživé (bezduché); ale oduševnělé (živé) bytí je pohybováno svou 
vlastní vnitřní silou, což je zvláštností a funkcí ducha. Pokud duch je jedna a jediná 
entita, která sama sebou pohybuje (pohybuje se sama od sebe), nebyla jistě nikdy 
zrozena a nikdy nezemře.35 

34 - Et lile: 'Tu vero enitere et sic habeto, non esse te mortalem, sed corpus hoc; nec enim 
tu is es, quem forma ista declarat, sed mens cuiusque is est quisque, non ea figura, quae 
digito demonstrari potest. Deum te igitur scito esse, si quidem est deus, qui viget, qui sentit, 
qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur et movet id corpus, eu. praepositus est, 
quam hunc mundum ille princeps deus, et ut mundum ex quadam parte mortalem ipse 
deus aeternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet. 
35 - Cum pateat igitur aeternum id esse, quod a se ipso moveatur ^ est qm hanc 
naturam animis esse tributam neget? Inanimum est en.m omne, quod pulsu agitatur 
externo; quod autem est animal, id motu cietur interno et suo; nam haec est propria natura 
animi atque vis. Quae si est una ex omnibus, quae sese moveat, neque nata certe est et 
aeterna est. 
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Příloha 2 

Zrcadlo knížat 

„Leč my nepokládáme některé křesťanské císaře za šťastné proto, že třeba déle 
panovali nebo klidné zemřeli, zanechavše po sobě na trůně vlastní syny, nebo že pokořili 
nepřátele státu, či že se dovedli zabezpečit před povstáním osobních nepřátel z řad 
občanstva a potříti je. Takovýchto a podobných darů či radostí v tomto strastném životě si 
zasloužili i někteří ctitelé démonů, kteří nepatří do království Božího, do něhož patří oni 
první. I to se stalo z jeho milosrdenství, aby od něho jeho věrní nežádali těch věcí, jako by 
to byly nejvyšši hodnoty. Ale šťastnými je nazýváme tehdy, když vládnou spravedlivě, když 
se nevypínají, vychvaluje-li je kdo až do nebes nebo plazí-li se před nimi v prachu, a když 
nezapomínají, že jsou lidmi; když svoji moc staví do služeb Boží velebnosti, aby se jeho 
úcta co ejvíce rozšířila; když milují více ono království, v němž se nemusí obávat 
spoluvládců ; když hodně pomalu trestají a ochotně odpouštějí; když také trestní 
pravomoci užívají pro nutnou správu a ochranu státu, ne pro ukojení zášti k nepřátelům; 
podobně když neudílejí milost proto, aby dali beztrestnost nepravosti, ale v naději na 
polepšení; když vyvažují laskavým milosrdenstvím a štědrým dobročiněním to, co bývají 
nuceni rozhodnouti přísně; když jsou tím vzdálenější rozmařilosti, čím volněji by se jí mohli 
oddati; když je jim milejší vláda nad špatnými žádostmi než nad nevím jakými národy, a 
když to všechno činí ne z horlivosti o lichou slávu, ale z lásky k věčné blaženosti; a když 
neustávají za svoje hříchy obětovati svému pravému Bohu žertvu pokory, milosrdenství a 
modlitby. Takové křesťanské panovníky nazýváme blaženými, nyní v očekávání, později ve 
skutečnosti, jakmile přijde to, po čem toužíme."1 Proto také Theodosius nepřestal na 
tom, že mu za živa zachoval povinnou věrnost, ale ještě po jeho smrti po křesťansku přijal 
do své části říše jeho malého osiřelého bratra Valentiniana, vypuzeného jeho vrahem 
Maximem, a opatroval ho laskavě jako otec. A přece jej mohl při jeho úplné opuštěnosti 
hravě sprovodit se světa, kdyby byl planul více touhou po rozšíření vlády nežli láskou k 
dobrým skutkům. Raději jej přijal v ochranu, ponechav mu jeho vladařskou hodnost, a 
potěšil ho svou lidskostí a milostivostí. Potom, když známý Maximův úspěch začal budit 
hrůzu, císař, stísněn starostmi, nesnížil se k rouhavé a nedovolené všetečnosti, nýbrž 
poslal Janovi, sídlícímu v egyptské poušti, o němž §la jedna pověst jako o Božím sluhovi, 
který jest obdařen prorockým duchem; od něho dostal jistou zprávu o vítězství. Brzy nato 
odstranil vzdoroclsaře Maxima a dosadil znovu na trůn stejně milostivě jako uctivě 
mladičkého Vaientinia-na v té části říše, odkud byl vypuzen; a když ten krátce potom 
zahynul zákeřnou rukou, nebo snad jinak či jen náhodou, vyžádal si znovu prorokovo 
dobrozdání, a spoléhaje na svou víru, potlačil jiného samozvance Eugenia, který se 
nezákonně vetřel na místo onoho císaře. Proti jeho velmi silnému vojsku bojoval více 

- „Neque enim nos Christianos quosdam imperatores ideo felices dicimus, quia vel diutius 
imperarunt vel imperantes fiiios morte placida reliquerunt, vel hostes rei publicae 
domuerunt vel inimicos cives adversus se insurgentes et cavere et opprimere potuerunt. 
Haec et alia vitae huius aerumnosae vel munera vel solacia quidam etiam cultores 
daemon um accipere meruerunt, qui non pertinent ad regnum Dei, quo pertinent isti; et hoc 
ipsius misericordia factum est, ne ab illo ista qui in eum crederent velut summa bona 
desiderarent. Sed felices eos dicimus, si iuste imperant, si inter inguas sublimiter 
honorantium et obsequia nimis humiliter salutantium non extolluntur, et se hommes esse 
meminerunt; si suam potestatem ad Dei cultum maxime diiatandum maiestat, e,usfamulam 
faciunt; si Deum timent diligunt colunt; si plus amant illud regnum ubi non iment habere 
consortes; si tardius vindicant, facile ignoscunt; si eamdem vmdlctam p o nécessité 
regendae tuendaeque rei publicae, non pro saturandis inimicitiarum od^ exserun s 
eamdem veniam non ad impunitatem iniquitatis, sed ad spem 

. r . ' mieorimrd ae enitate et beneficiorum largitate 
quod aspere coguntur plerumque fy^^f posset esse liberior; si malunt 
compensant; si luxuria tanto eis P

et si haec omnia faciunt non 
cupiditatibus prav,s quam quibuslibet g o ^ m p e n m ^ ^ ^ s/ 
propter ardorem mams Qlonaesed PZTnissacSum Deo suo vero immoíare non 
peccatis humilitatis et miserationis et orat oms 
neglegunt. Tales christianos imperatores dicimus esse felices interim spe, postea re ipsa 
futuros, cum id quod exspectamus advenerit. " De civ.Dei v.^4 
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modlitbou nežli mečem. Vojáci, kteří v té bitvě bojovali, nám vyprávěli, že jim byly vyraženy 
z rukou všechny oštěpy; vál prý totiž směrem od Theodosia k jeho nepřátelům prudký vítr a 
nejen dravě unášel zpět střely na ně házené, ale i jejich vlastní zbraně obracel proti jejich 
tělu. Proto i básník Claudíanus, ač mu bylo křesťanství cizí, jej chválil slovy: Veliký miláčku 
Boží! i vzduch ti na vojně slouží, vichry jak spiklenci přijdou, když polnice do boje volá. 

Stav se pak vítězem, jak byl uvěřil a předpověděl, strhl Jovovy sochy, které byly 
proti němu posvěceny nevím jakými obřady a postaveny v Alpách, a jejich zlaté blesky 
daroval vesele a štědře svým běhounům, kteří o nich žertovali (což dovoloval v onom 
radostném rozpoložení) a říkali, že by jimi chtěli být zasaženi. Když synové jeho nepřátel 
(které sklátila válečná vichřice bez jeho rozkazu) hledali ochrany v církvi, ač ještě křesťany 
nebyli, museli se podle jeho vůle při této příležitosti stát křesťany; miloval je křesťanskou 
láskou, majetek jim ponechal a obmyslil je poctami. Po vítězství nedovolil vůči nikomu 
uplatňovat osobní nepřátelství. V občanských válkách nebyl jako Cinna, Maritis, Sulla a jiní 
jim podobní, kteří nechtěli přestat ani po jejich ukončení; spíše se rmoutil nad jejich 
vypuknutím, než aby po jejich ukončení chtěl někomu škodit. 

Při tom všem od samého počátku své vlády neustával pomocí nejvýše 
spravedlivých a milosrdných zákonů podporovat církev v jejím boji proti bezbožníkům; 
sklíčil ji totiž velmi těžce bludař Valens, přející ariánům. Že je údem této církve, to mu 
působilo větší radost nežli pozemské kralování. Nařídil všude skácet pohanské modly, 
chápaje dobře, že ani pozemské dary nejsou v moci démonů, ale pravého Boha. Ale co 
bylo úžasnějšího nad jeho zbožnou pokoru? Spáchali totiž Soluňští velmi těžký zločin a on 
jim už na přímluvu biskupů slíbil odpuštění, a-však pobouření některých lidí v jeho družině 
ho přimělo je potrestat; nato podrobiv se církevní kázni, konal pokání takové, že lid, modlící 
se za něho, spíše plakal nad jeho císařskou vznešeností, pokořenou v prachu, než aby se 
bál jejího hněvu pro svůj hřích. Takové dobré skutky a jiné podobné, jež bych musel dlouho 
vypočítávat, vzal s sebou z tohoto časného dýmu, jímž je i sebe vyšší trůn a vznešenost 
lidská; a odměnou za tyto skutky je věčná blaženost, kterou dává Bůh pouze lidem sku-
tečně zbožným. Zato ostatní vyznamenání nebo životni potřeby, jako sám svět, světlo a 
vzduch, zemi, vodu a plodiny, a také lidskou duši i tělo, smysly, mysl i život dává i dobrým i 
zlým; k nim patří i vláda sebe rozsáhlejší, kterou uděluje podle svého rozvrženi časů. Proto 
mám za nutno odpověděti ještě oněm odpůrcům, kteří jsou sice úplně poraženi nezvrat-
nými důkazy, že k těmhle časným statkům (po nichž výhradně dychtí bláhoví lidé) naprosto 
nedopomáhá početnost falešných bohů, ale kteří se pokoušejí o tvrzení, že bozi mají být 
uctíváni nikoli v zájmu pozemského života, nýbrž posmrtného. V těchto prvých pěti knihách 
jsem totiž, myslím, sdostatek odpověděl těm, kteří chtějí ctlti přeludy z oddanosti k tomuto 
světu a dětinsky si stýskají, nesmějí-li. Když vyšly první tři knihy a již se octly y rukou širší 
čtenářské obce, doslechl jsem se, že někteří připravují jakousi písemnou odpověď na ně. 
Pak se ke mně doneslo, že ji už mají napsánu, ale čekají na vhodnou dobu, kdy by ji mohli 
bez nebezpečí vydat. Těm radím, aby si nepřáli toho, co by se jim nevyplatilo! Není totiž nic 
těžkého myslet si, že člověk odpověděl, když nechtěl mlčet. A co se ozývá více než 
prázdný sud? A může-li prázdnota křičet ještě více než pravda, zachce-íi se jí, proto ještě 
nezmůže vice než pravda. Ale nechť všechno bedlivě uváží! A budou-íi snad přemýšlet 
nestranně a shledajl-li, že našimi důvody nelze tak snadno otřásti, jako je lze napadat 
nestydatým tlacháním ve svévoli takřka satyrské nebo šaškovské, pak ať nechají svých 
hříček a ať se rozhodnou raději se dát napravit od lidí soudných nežli sklízet chválu od 
nestoudných. Nečekají-li totiž na vhodnou dobu k svobodnému vyřknutí pravdy, nýbrž k 
volnému spllání, pozor, aby to s nimi nedopadlo jako s jedním člověkem, který byl pokládán 
za šťastného pro svoji volnost ve hřešení a o němž praví Cicero: „Ten ubožák, který směl 
volně hřešit!". Tedy ať je to kdokoliv, kdo se má za šťastného, má-li volnost spilat, ten bude 
mnohem šťastnější, nebude-li vůbec míti té možnosti. Ostatně odlozí-li svoji jalovou pýchu, 
touže po poučení, může také nyní činit jakékoliv námitky a slyšet v přátelském rozhoVOru, 
pokud možno, ve vší počestnosti, vážnosti a upřímnosti případnou odpověd od těch, ke 
kterým se obrátí."2 

2- „Unde et ille non solum vivo servavit quam debebat fidem, verum etiam post eius mortem 
pulsum ab eius interfectore Maximo Valentinianum eius parvu um fratrem in sui partes 
imperii tamquam Christianus excepit pupiUum, paterno custodivit affectu quem destitutum 
omnibus opibus nullo negotio posset auferre, si latius regnandi cupiditate magis quam 
benefaciendi caritate flagraret; unde potius eum servata eius imperatoria dignitate 
susceptum ipsa humanitate et gratia consolatus est. Deinde cum Maximum ternbilem 
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faceret ille successus, hic in angustiis curarum suarum non est lapsus ad curiositates 
sacrilegas atque illicitas, sed ad lohannem in Aegypti heremo constitutum, quem Dei 
servum prophetandi spiritu praeditum fama crebrescente didicerat, misit atque ab eo 
nuntium victoriae certissimum accepit. Mox tyranni Maximi exstinctor Valentinianum 
puerum imperii sui partibus, unde fugatus fuerat, cum misericordissima veneratione 
restituit, eoque sive per insidias sive quo alio pacto vel casu proxime exstincto alium 
tyrannum Eugenium, qui in illius imperatoris locum non legitime fuerat subrogatus, accepto 
rursus prophetico responso fide certus oppressit, contra cuius robustissimum exercitum 
magis orando quam feriendo pugnavit. Milites nobis qui aderant rettulerunt extorta sibi esse 
de manibus quaecumque iaculabantur, cum a Theodosii partibus in adversarios vehemens 
ventus iret et non solum quaecumque in eos iaciebantur concitatissime raperet, verum 
etiam ipsorum tela in eorum corpora retorqueret. Unde et poeta Claudianus, quamvis a 
Christi nomine alienus, in eius tamen laudibus dixit: O nimium dilecte deo, cui fundit ab 
antris Aeolus armatas hiemes, militât aether, Et coniurati veniunt ad classica ventil Victor 
autem, sicut crediderat et praedixerat, lovis simulacra, quae adversus eum fuerant nescio 
quibus ritibus velut, consecrata et in Alpibus constituta, deposuit, eorumque fulmina, quod 
aurea fuissent, iocantibus (quod illa laetitia permittebat) cursoribus et se ab eis fulminari 
velle dicentibus hilariter benigneque donavit. Inimicorum suorum filios, quos, non ipsius 
iussu, belli abstulerat impetus, etiam nondum Christianos ad Ecclesiam confugientes, 
Christianos hac occasione fieri voluit et Christiana caritate dilexit, nec privavit rebus et auxit 
honoribus. In neminem post victoriam privatas inimicitias valere permisit. Bella civilia non 
sicut Cinna et Marius et Sulla et alii tales nec finita finire voluerunt, sed magis doluit exorta 
quam cuiquam nocere voluit terminata. Inter haec omnia ex ipso initio imperii sui non 
quievit iustissimis et misericordissimis legibus adversus impios laboranti Ecclesiae 
subvenire, quam Valens haereticus favens Arianis vehementer afflixerat; cuius Ecclesiae 
se membrum esse magis quam in terris regnare gaudebat. Simulacra gentilium ubique 
evertenda praecepit, satis intellegens nec terrena munera in daemoniorum, sed in Dei veri 
esse posita potestate. Quid autem fuit eius religiosa humilitate mirabilius, quando in 
Thessalonicensium gravissimum scelus, cui iam episcopis intercedentibus promise rat 
indulgentiam, tumultu quorundam, qui ei cohaerebant, vindicare compulsus est et 
ecclesiastica cohercitus disciplina sic egit paenitentiam, ut imperatoriam celsitudinem pro 
illo populus orans magis fleret videndo prostratam, quam peccando timeret iratam? Haec 
ille secum et si qua similia, quae commemorare longum est, bona opera tulit ex isto 
temporali vapore cuiuslibet culminis et sublimitatis humanae; quorum operum merces est 
aeterna félicitas, cuius dator est Deus solis veraciter piis. Cetera vero vitae huius vel 
fastigia vel subsidia, sicut ipsum mundum, lucem, auras, terras, aquas, fructus ipsiusque 
hominis animam corpus, sensus, mentem, vitam, bonis malisque largitur; in quibus est 
etiam quaelibet imperii magnitudo, quam pro temporum gubernatione dispensât. Proinde 
iam etiam Ulis respondendum esse video, qui manifestissimis documentis, quibus 
ostenditur, quod ad ista temporalia, quae sola stulti habere concupiscunt, nihil deorum 
falsorum numerositas prosit, confutati atque convicti conantur asserere non propter vitae 
praesentis utilitatem, sed propter eam, quae post mortem futura est, colendos deos. Nam 
istis, qui propter amicitias mundi huius volunt vana colere et non se permitti puerilibus 
sensibus conqueruntur, his quinque libris satis arbitror esse responsum. Quorum très 
priores cum edidissem et in multorum manibus esse coepissent, audivi quosdam nescio 
quam adversus eos responsionem scribendo praeparare. Deinde ad me perlatum est, quod 
iam scripserint, sed tempus quaerant, quo sine periculo possint edere. Quos admoneo, non 
optent quod eis non expedit. Facile est enim cuiquam videri respondisse, qui tacere 
noluerit. Aut quid est loquacius vanitate? Quae non ideo potest quod Veritas, quia, si 
voluerit, etiam plus potest clamare quam Veritas. Sed considèrent omnia diligenter, et si 
forte sine studio partium iudicantes talia esse perspexerint, quae potius exagitari quam 
convelli possint garrulitate impudentissima et quasi satyrica vel mimica levitate, cohibeant 
suas nugas et potius a prudentibus emendari quam laudari ab impudentibus eligant. Nam si 
non ad libertatem vera dicendi, sed ad licentiam maledicendi tempus exspectant, absit ut 
eis eveniat quod ait Tullius de quodam, qui peccandi licentia felix appellabatur: O miserum, 
cui peccare licebat 86! unde quisquis est, qui maledicendi licentia felicem se putat, multo 
erit felicior, si hoc Uli omnino non liceat, cum possit deposita inanitate iactantiae etiam isto 
tempore tamquam studio consulendi quidquid voluerit contradicere et, quantum possunt, ab 
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eis quos consulit amica disputatione, honeste, graviter, Ubere quod oportet audire." 
civ.Dei V.26 
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