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Dogmatická a morální aktuálnost pravoslavného učení o vášních
Pavel Milko

Resumé:  Problém zla a boj proti  zlu je spjat v pravoslavném učení s učením o vášních a  
bojem s nimi. Proto je boj proti sebelásce, poživačnosti, lakomství a marné slávě  jedním ze  
základních bodů autentického pravoslavného života.

Postavení problému
Často se můžeme setkat s kritikou víry a křesťanského života. Padají obvinění 

že  nijak  nebrání  současnému  morálnímu  úpadku  a  vládě  konzumního  života. 
Mnohdy  se  má  dokonce  za  to,  že  konzumní  život  stojí  přímo  na  křesťanských 
základech, když se generalizuje, co Max Weber říká ve své práci Protestantská etika a  
duch  kapitalismu  (Die  protestantische  Ethik  und  der  Geist  des  Kapitalismus -  poprvé 
publikována  1904-1905).  Záměrem  tohoto  článku  je  proto  pokus  o  představení 
pravoslavné duchovnosti a morálky z perspektivy boje proti vášním. Domníváme se, 
že toto jádro pravoslavné duchovnosti a morálky veškerá obvinění vyvrací a zároveň 
je výzvou k praktické realizaci.

Autentická duchovnost
Metropolita  Hierotheos  (Vlachos)  píše:  „Člověk  žijící  v církvi  musí  skrze 

milost  nejprve  očistit  své  srdce  od  vášní,  poté  dosáhnout  osvícení  mysli,  tedy 
Adamova  stavu  před  pádem,  a  nakonec  vystoupit  ke  zbožštění,  které  tvoří 
společenství a jednotou člověka s Bohem a je totožné se spásou. Takové jsou stupně 
duchovní dokonalosti, které jsou zároveň základem pravoslavné duchovnosti.“1

Autentická pravoslavná duchovnost je spjata s pojmy nipsis (νῆψις – duchovní 
bdělost)2 a  hesychia (ἡσυχία).  Základní rysy hesychie můžeme popsat následovně. 
Snažíme se setrvat bez přerušení ve vzpomínce na Boha a naplňovat věty z Nového 
zákona. „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48) „Bez 
přestání  se  modlete.“  (1  Thess.  5,17)  „Vždycky  a  při  každé  příležitosti  proste  a 
modlete  se,  jak to duch vnuká.“ (Ef 6,18) ad.  Ztišení se – hesychie je podmínkou 
dosažení  „čisté modlitby“, jak ji  nazývá Evagrios.  Tato čistá modlitba má několik 
stupňů. První stupeň je zřeknutí  se všech věcí,  druhý je odporování (ἀντιῤῥέσις) 
zlým myšlenkám (λογισμοί) a třetí  je osvobození se i  od dobrých a svatých věcí, 
které  jsou  pro  svou  mnohočetnost  a  rozmanitost  překážkou  pro  sjednocení  se 
s Bohem.  Duch  (νοῦς,  intellectus)  se  musí  stát  nahým  (γυμνός),  nehmotným 
(ἀΰλος), beztvarým (ἀνείδος), aby se stal čistým světlem.3 

1 Metropolita Hierotheos, Μικρά εἴσοδος στήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα. Ἀθήνα 1998, s. 56; 
český překlad Metropolita Hierotheos (Vlachos), Pravoslavná spiritualita. Prešov 2006, s. 46.  

2 Srv. podrobnější výklad ŠAK, Š.: Nipsis, cesta života. In: Nipsis 1/1, s. 3-9. 
3 K tomu byly užívány již pouštními otci tzv. střelné modlitby. Většinou to byl krátký verš 

z Písma,  který  opakováním  působil  jednak jako odporování  špatným myšlenkám a sjednocoval  a 
očišťoval mysl.  U hesychastů se prosadila jedna jediná střelná modlitba – modlitba Ježíšova (resp.  
modlitba k Ježíši): „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou (hříšným).“ Tato modlitba má 
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Nauka o stvoření a pádu člověka
Stěžejní dílo týkající se hesychasmu a modlitby – Filokalia4 má tento podtitul: 

„Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νητικῶν συνερανεισθεῖσα παρά τῶν θεοφόρων Πατέρων 
ἡμῶν  ἐν  ᾑ  διά  τῆς  κατά  τῆς  πρᾶξιν  καί  θεωρίαν  ἠθικῆς  φιλοσιφίας  ὁ  νοῦς 
καθαίρεται, φωτίζεται καί τελειοῦται.“  Do češtiny přeloženo: „Filokalia ze svatých 
neptiků sestavená svatými a bohonosnými Otci, skrze kterou je mysl etickou filosofií 
během  praxe  a  theorie  očišťována,  osvěcována  a  dováděna  k dokonalosti  (tj. 
zbožšťována)“. Postup na cestě hesychie lze popsat totiž také za pomocí tzv. třech 
stadii (očištění – osvícení – zbožštění),5 které se těsně pojí s pojmy theoria  (θεωρία) a 
praxis  (πράξις),  a  které  vycházejí  z  pravoslavného učení  o  stvoření  člověka  a  o 
prvotním hříchu. 

Podle pravoslavného učení o prvotním hříchu neodpovídá pravdě, že by sama 
lidská přirozenost byla hříšná. Člověk by potom nenesl za své konání odpovědnost.  
Hřích proto musí být záležitostí vůle, která se podřizuje vášním. Lidská přirozenost 
je k hříchu náchylná, neboť jí po pádu, kvůli smrti, zmítají vášně. Smrtelní lidé rodí 
smrtelné děti, které zdědili πάθη (vášně) z nichž vznikají hříchy. Dědí se smrtelnost 
a nikoliv hříšnost, která je chápána jako závislá, nebo odvozená od smrtelnosti.

Výchozím bodem pravoslavné antropologie je stvoření člověka „podle obrazu 
a  podobenství“  (Gn  26,1).  Lidská  přirozenost  je  tak  na  jedné  straně  (nekonečně) 
rozdílná od Boha – odraz není vzor –, na druhé straně mu je (nekonečně) podobná, 
příbuzná, protože je „podle obrazu“.6 První člověk je vlastně stvořen na hranici – ani 
smrtelný  ani  nesmrtelný.7 Na  jeho  svobodné  vůli  záleželo,  pro  co  se  rozhodne. 

dle tradičního učení tři stupně. Prvním je ústní modlitba, kdy je mechanicky opakována ústy a mysl 
do ní není příliš zapojena. Druhým stupněm je modlitba mysli (mentální), kdy je veškerá pozornost 
mysli  soustředěna  na  opakování  formule  a  třetím  stupněm  je  srdeční  modlitba,  kdy  mysl  (νοῦς, 
intellectus) sestupuje do srdce, které je v učení východních asketů centrem člověka, kde se setkává 
Bůh s člověkem. Tehdy se stává modlitba ustavičnou a člověk zažívá různé stavy milosti.

4 Texty o hesychastické modlitbě byly v r. 1782 vydány Nikodémem Hagioritou v Benátkách 
v antologii pod názvem Filokalia a obsahuje škálu autorů od sv. Antonína Velikého po hesychasty 14.  
stol. O jedenáct let později moldavský mnich Paisij Veličkovskij vydává v Petrohradě překlad těchto 
textu  v církevní  slovanštnině  pod  názvem  Dobrotoljubije.  Do  ruštiny  byla  přeložena  Theofanem 
Zatvornikem v druhé polovině 19. stol, který při svém překladu vynechal některé texty týkající se tzv. 
psychosomatické  metody  modlitby  (poloha,  způsob  dýchání  modlitebníka  ap.).  Hesychasmus 
zpopularizoval na Západě překlad ‘Upřímných vyprávění ruského poutníka’ (poprvé vydáno r. 1870) 
neznámého autora,  který vyšel  v r.  1945 francouzsky a brzy potom ve většině  evropských jazyků 
(kompletní a slušný překlad do češtiny vyšel nedávno: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu  
otci. Velehrad 2001).V Rusku byla ‘Ježíšova modlitba‘ známa nejpozději od 15. stol, kdy o ní hovoří 
např. Nil  Sorský (†1515) ve svém ‘Ustavu’.  Velkými propagátory modlitby byli Dmitrij  Rostovský 
(†1709), optinští starci,  Serafim Sárovský (†1883), Jan Kronštadský (1829-1908), Ignatij  Brjančaninov 
(1807-1867) ad.

5 Více viz Metropolita Hierotheos, Μικρά εἴσοδος στήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, s. 47-80; 
č. překl. s. 40-62.

6 MATSUKAS, N.: Δογματική καὶ Συμβολική Θεολογία II. Θεσσαλονίκη 19962, s. 195.
7 Srv. např. ROMANIDIS, I.: Τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα. Ἀθηνα 20012, s. 160, pozn. 1, který 

také uvádí, že existuje také mírně odlišný názor, podle kterého byl člověk stvořen sice smrtelný, ale 
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Člověk  byl  stvořen  relativně  dokonalý,8 po  všech  stránkách  vybavený  na  cestu  ke 
zbožštění,  kterého  měl  cestou  nekonečného  zdokonalování  dosáhnout.  Klasicky 
vyjádřeno – člověk měl dojít od obrazu k podobenství.9 

Život a nesmrtelnost člověka spočívala v lásce k Bohu a bližnímu.10 V Ráji Bůh 
postavil strom poznání dobra a zla, ale zakázal z něj pod hrozbou smrti člověku jíst.11 

Mezi autory převažuje názor,12 že Bůh člověku nechtěl poznání odepřít, nýbrž se k 
němu  měl  člověk  dopracovat.13 Člověk,  však  nechtěl  čekat  a  rozhodl  se,  že  se 
podvodem a bez úsilí stane rovným Bohu. Tato hybris nemohla zůstat nepotrestána, a 
jak píše Písmo, neměla se stát nesmrtelnou.14 Člověk nedospěl ke svému završení15 a 
nesmrtelnosti, tj. zbožštění. Bezprostředně po svém přestoupení se člověk zakrývá 
fíkovým listím, což symbolizuje vydání se démonům.16 Svým přestoupením se člověk 
rozhodl odmítnout životodárné společenství s Bohem a rozhodl se jít cestou smrti a 
démonské  poroby.  Když  odvrátil  svou  lásku  od  Boha,  přestal  milovat  i  svého 
bližního –, na tomto místě bychom si měli připomenout dvě základní novozákonní 
přikázání:  „Miluj  Hospodina,  Boha svého,  z celého svého srdce,  celou svou duší, 
celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27; 
Mt  22,37-39)  –,  láska  byla  zaměněna  strachem  a  vznikl  individualista  a  egoista. 
Odvrácení  od Boha přináší  smrt,  která  je  hlavním důsledkem prvotního hříchu a 
jedním z nejdůležitějších činitelů po pádu. Smrt a zlo nejsou dílem Boha. Přivádí je 
na svět člověk (a ďábel) svým svobodným rozhodnutím. Po prvotním hříchu se lidé 
dostali pod nadvládu smrti a zániku a jako smrtelní, rodili smrtelné děti. 

Adamův hřích je chápán jako příčina onemocnění lidské přirozenosti, které se 
projevuje  především  v podřízení  smyslovému  životu  a  následující  dědičné 
smrtelnosti. Pravoslavná tradice ve svém učení o prvotním hříchu nezná dědičnou 

nebyl nucen umírat.
8 ROMANIDIS, I.: Τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, s. 153-154. 
9 Toto rozlišení nacházíme již např. u Irenea (Adv. haer. V,6,1), u některých autorů se s ním 

ovšem nesetkáváme, jako např. u sv. Athanasia. Mohlo by se však zdát, že je kvůli tomu Athanasiovo 
myšlení  snad  méně  dynamické,  než  to  které  používá  a  dynamiku  získává  z distinkce  obrazu  a 
podobenství. Dynamika u Athanasia však plyne ze vztahu Obraz a ‘podle obrazu’ (srv. TENACE, M.: 
Vybrané kapitoly z antropologie. Olomouc-Velehrad 2001, s. 42-43). 

10 Adv haer. V,6,1; srv. ROMANIDIS I.: Τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, s. 156-157.
11 Gn 2,9.17.
12 V postních katechezích a řečech bývá tento zákaz z homiletických důvodů interpretován 

jako založení postu již v Ráji. Viz např. Řeč sv. Basila Velikého O postu (De jejunio I – PG 31, 168A).
13 Člověk nebyl na toto poznání zralý a nebylo a není mu k ničemu. Jak říká sv. Pavel: „Vím 

totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat 
už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci,  nýbrž zlo, které nechci.“  (Ř 7,18-19).  Člověk sice ví,  co je 
špatné, ale přesto to koná. 

14 Gn 3,22.
15 Zde je potřeba říci, že τελείωσις v pravoslavné tradici neznamená něco statického, ale i na 

věčnosti dochází ke stálému pohybu přibližování se k Bohu a neustálému „zdokonalování“. Věčné 
zatracení je naopak statický, neměnný stav bez Boha. Srv. MATSUKAS, N.: Δογματική II, s. 544-546.

16 Srv. Gn 3,7. Český ekumenický překlad Bible k tomuto místu uvádí: „V pozadí je představa, 
že  fíkovník  je  strom  obývaný  démony.  Člověk,  který  ztratil  Boha,  propadá  temným  mocnostem 
smrti…“ (Bible, Český ekumenický překlad. Praha 2001, s. 5.).
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vinu,  nebo dědičnou hříšnou přirozenost.  Jelikož se  Adamova volba odehrála  na 
rovině  γνώμη (osobní  vůle)17,  nemůže  být  postižena  přirozenost.  A  stejně  tak  je 
zjevné,  že  nedochází  k nějakému  pokažení  přirozenosti,  případně  ztrátě 
nadpřirozené  milosti,  nýbrž  osobní  volba  způsobuje,  že  dochází  k nerealizaci 
prvotního  určení  člověka,  který  je  dle  slov  sv.  Řehoře  Nazianského  ζῶον 
θεουμὲνον18.  Podřízení  se  smyslovému  životu  má  za  následek  jednak  atomizaci 
lidské přirozenosti a nenávist vůči ostatním lidem, ale hlavně zapomenutí na Boha, 
což je příčinou sebelásky a vášní vůbec.

Theodórétos Kyrrský, ve svém komentáři 50. [51.]. žalmu,19 kde čteme „ano, 
zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“20, a který je častou námitkou 
proti pravoslavnému učení o prvotním hříchu, říká: 

„Pokud by oni, říká [žalmista], nezhřešili, nepropadli by smrti, jako dani za hřích. A  
pokud by nebyli smrtelní, nepropadli  by zániku. S bytím mimo zánik by byla spjata  
bezvášnivost. Pokud by nepropadli vášním, hřích by <u nich> neměl místa. Když však  
zhřešili,   jsou  předáni  zániku – a  podřízeni  zániku,  takové  rodí  děti.  Takové,  které  
provázejí žádosti, strachy, slasti, strasti, zlost a závist…“21 

Vášně
Praxe  je,  jak  bylo  výše  řečeno,  snahou  o  očištění  srdce,  které  je  prvním 

stupněm  duchovního  života  a  je  záležitostí  etiky,  nebo  jak  čteme  v podnadpisu 
Filokalií,  etické  filosofie,22 s kterou  se  pojí  nipsis  (νῆψις,  трезвение)  –  duchovní 
bdělost,  duchovní ostražitost,  jež je  neustálou pozorností  a  připraveností  zabránit 
špatným myšlenkám, aby vyšly z rozumu a vstoupily do srdce. V srdci musí být totiž 
přítomna  pouze  mysl,  žádné  špatné  myšlenky  (λογισμοί).23 Theoria  (duchovní 

17 Předpoklad byzantské theologie, že hřích je možný pouze na osobní rovině, je pro Maxima 
Vyznavače důvodem pro rozpracování distinkce mezi  θέλημα φυσικόν a  θέλημα γνωμικὸν resp. 
γνώμη.  (J.-C.  LARCHET,  Saint  Maxime  le  Confesseur. Paris  2003,  s.  142-144;  VLETSIS,  A.  V.: Τό 
προπατορικό ἁμάρτημα στή θεολογία Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.  Κατερίνη /1998? nedatováno/ s. 
191-223) Maxim tak dopracovává základní antropologicko-soteriologickou ideu, že hřích nelze dědit, 
neboť může být pouze aktem osoby, nikdy přirozenosti.

18 Gregorius Nazianzenus, Oratio 38, 11 (In theophania) – PG 36, 324A.
19 Tento  žalm je  v  pravoslavných bohoslužbách  i  osobních  modlitbách  jedním  z nejčastěji 

čtených žalmů vůbec, a přesto pokud na Východě nauku o dědičném hříchu nacházíme, je to většinou 
vlivem Západu.

20 Ž 51,7.
21 Εἰ γὰρ ἐκεῖνοι, φησὶ, μὴ ἥμαρτον, οὐκ ἂν ἐδέξαντο τῆς ἁμαρτίας τὸν θάνατον ἐπιτίμιον·  

θνητοὶ δὲ μὴ ὄντες, κρείττους ἂν ἦσαν φθορᾶς· τῇ δὲ ἀφθαρσίᾳ πάντως ἂν καὶ ἡ ἀπάθεια συνῆν.  
Ἀπαθείας  δὲ  πολιτευομένης,  χώραν  οὐκ  ἔσχεν  ἡ  ἁμαρτία.  Ἐπειδὴ  δὲ  ἐξήμαρτον,  φθορᾷ 
παρεδόθησαν· φθαρτοὶ δὲ γινόμενοι, τοιούτους γεγεννήκασι παῖδας· τοῖς δὲ τοιούτοις ἐπιθυμίαι 
καὶ φόβοι, ἡδοναὶ καὶ λύπαι, θυμὸς καὶ φθόνος παρέπεται. Theodoretus Cyrensis, In Psalm L – PG 
80, 1245A.

22 MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ. Θεσσαλονίκη 19954, s. 112-113.
23 Srv. Metropolita Hierotheos,  Μικρά εἴσοδος στήν  Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, s. 156; č. 

překl. s. 110.
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nazírání,  θεωρία,  созерцание)  je pak viděním – zřením Boží slávy. Je totožná se 
sjednocením člověka s Bohem, se zbožštěním člověka. 

Athanasios ve svém díle  O Vtělení říká, že se člověk po pádu vydal do moci 
ďábla a démonů, a ti ho ve svém područí drží skrze strach ze smrti. V odkazu na 
apoštola Pavla říká: „Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i on se jich stal  
podobně účastným, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž 
ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem 
před smrtí.“24 Ono otroctví  Athanasios  popisuje  jako démonskou vládou „bludu“ 
(φαντασίας), pod níž lidé trpí. Stejně často pro působení ďábla a démonů (model) na 
lidi  používá  Athanasios  další  dva  pojmy  ἀπατή a  πλανή.  Pojmy  πλανή a 
φαντασία25 jsou obecně v patristické tradici těsně spjaty s naukou o vášních a tzv. 
logismech.26 Ve slovanské tradici získal největší  popularitu pojem  πλανή, který je 
překládán jako prelesť27 a jemuž např. sv. Ignatij Brjančaninov věnoval mnoho řádků 
a jeden celý spis (O prelesti), kde píše: „Prelesť je poranění lidské přirozenosti lží. Je 
stavem všech lidí bez výjimky způsobeným pádem našich prarodičů.“28 Viděli jsme, 
že zakrytí fíkovým listím, symbolizuje právě tento fakt. 

Počátkem vášní je, ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, která zatemňuje lidskou mysl (νοῦς) a 
obrací  pozornost  ke smyslovým věcem. Po podřízení  se mysli  smyslovým věcem 
následuje  poroba  ostatních  duševních  mohutností.29 Tímto  způsobem  dochází  k 
porušení přirozených funkcí duše a jejímu onemocnění, které je vznikem vášní. Tato 
nemoc pochází od nesprávné činnosti duše, resp. protipřirozenné činnosti vášnivé 
části  duše.  Jako  vášeň  je  označován  pohyb  duševních  mohutností  proti  jejich 
přirozenosti.30 Vášní  je  potom  nazývána  jak  nepřirozená  činnost  duše,  tak  její 
uskutečňování skrze skutky. U Theodóréta jsme viděli, že vášeň (πάθος, страсть) je 
spjata  s  hříchem.  Asketické  myšlení  se  podrobně  věnovalo  teorii  vášní.  Proces 
realizace  vášně  je  popisován  následovně:  nejprve  přichází  vnuknutí  (προσβολή, 
прилог), a to prostřednictvím špatné myšlenky (λογισμός, помысл), pak následuje 
navázání  styku  (συνδυασμός,  сочетание),  souhlas  (συγκατάθεσις,  сосложение), 
žádostivost  (ἐπιθυμία,  желание)  a  uskutečnění  (πράξις,  действие).  Realizovaná 
vášeň je potom vlastně opakované uskutečňování, které člověka postupně ovládne a 
získá nad ním moc. Zbraní proti  vášním a logismům (zlým myšlenkám) je právě 
hesychie (ἡσυχία, безмолвие, исихия) – pokoj srdce, stav, v němž mysl (νοῦς) není 
znepokojována.  Je  to  osvobození  srdce  od  špatných  myšlenek,  od  vášní  a  od 

24 Žd 2,14-15.
25 ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu. Systematická příručka. Velehrad 2002, s. 300
26 Srv. ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita, s. 303-334.
27 Ve Slovanském ústavu AV ČR připravovaný řecko-slovanský index ukazuje, že ačkoliv je 

poměrně  četný  výskyt  překladu  lesť,  překlad  prelesť  je  přítomen  již  od  samotného  počátku 
slovanských překladů řečtiny. 

28 Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова III, Jordanville 1985 (reprint 3. vydání), s. 230.
29 MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 96-97.
30 Metropolita Hierotheos, Μικρά εἴσοδος στήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, s. 157; č. překl. 

s. 115. Srv. např. Nemesius, De natura hominis XVI; Joannes Damascenus, De fide orthodoxa II, 12 (26).
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působení  okolního  světa.  Je  to  stav  přebývání  u  Boha.  Hesychie  je  jediným 
způsobem,  jak  může  člověk  dosáhnout  zbožštění.  Léčba  lidské  osobnosti  je  cesta 
vedoucí k dokonalosti člověka, což je v podstatě totožné se zbožštěním. V patristické 
theologii jsou totiž dokonalost (τελείωσις) a zbožštění (θέωσις) synonyma.

Hřích praotce Adama spočívá v zatemnění mysli  a ve ztrátě společenství  s 
Bohem.  Dalším  důsledkem  je  to,  že  člověk  oblékl  kožené  suknice  zániku  a 
smrtelnosti. Lidská mysl se zatemnila, a člověk tak ztratil  osvícení mysli.  Mysl se 
stala nečistou, vášnivou a tělo bylo oblečeno v zánik a smrtelnost. Od svého narození 
tak v sobě neseme zánik a smrt, tzn. rodíme se s tím, že máme zemřít.31 

Z výše řečeného je zjevné, že v problematice vášní hrají důležitou roli logismy 
a boj proti nim. V Životě sv. Antonína napsaném kolem r. 357 Athanasios, explicitně 
zaznamenává že démoni bojují proti lidem tzv. logismy (špatnými myšlenkami),32 a 
tyranizují  je  především  vášněmi.33 U  Athanasia  ještě  nenajdeme  systematické 
zpracování vášní, či logismů, poprvé je podává až Evagrios, nicméně v Životě sv. 
Antonína vidíme cosi jako jejich vyjmenování:

„vpád a  bludy zlých  duchů bývají  neklidné  a  hlučné  s výkřiky,  které  jsou  podobné  
bujarým  pohybům  špatně  vychovaných  mladíků  nebo  lupičů.  Odtud  v duši  ihned  
vzchází  zbabělost,  rozpaky,  neuspořádanost  myšlenek,  žal,  nenávist  k asketům,  
sklíčenost, bolest, vzpomínky na příbuzné, strach ze smrti a nakonec – zlá žádostivost,  
nedbalost v získání ctnosti a mravní rozvrat.34 

Systematizátor učení o vášních a logismech Evagrios ve svém díle Praktikos 
píše toto: 

Všech  nejzákladnějších  logismů (zlých  myšlenek),  ve  kterých  je  obsažen  každý  
logismos, je osm. První je poživačnost, po ní následuje smilstvo; třetí je lakomství;  
čtvrtý je smutek; pátý hněv; šestá akédia; sedmá je marná sláva; osmá pak pýcha. Zdali  
tyto  logismy budou obtěžovat duši nebo ne, to není v naší moci. Zdali  však budou  
setrvávat či ne, jestli uvedou do pohybu vášeň či ne, to už záleží na nás.35

31 Metropolita Hierotheos, Μικρά εἴσοδος στήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, s. 51; č. překl. s. 
42-43.

32 Athanasius, Vita Antonii 20nn – PG 26, 877nn; Více k tématu viz ŠPIDLÍK, T: Spiritualita, s. 295-
334

33 T. Špidlík, Spiritualita, s. 307
34 Ἡ δὲ τῶν φαύλων ἐπιδρομὴ καὶ φαντασία τεταραγμένη,  μετὰ κτύπου καὶ ἤχου καὶ 

κραυγῆς∙ οἵα ἄν γένοιτο νεωτέρων ἀπαιδεύτων καὶ λῃστῶν κίνησις. Ἐξ ὧν εὐθὺς γίνεται δειλία 
ψυχῆς, τάραχος καὶ ἀταξία λογισμῶν, κατήφεια, μῖσος πρὸς τοὺς ἀσκητὰς, ἀκηδία, λύπη, μνήμη 
τῶν οἰκείων καὶ φόβος θανάτου∙ καὶ λοιπὸν ἐπιθυμία κακῶν, ὀλυγωρία πρὸς τὴν ἀρετὴν καὶ τοῦ 
ἤθους ἀκαταστασία. Vita Antonii – PG 26, 896B

35 Ὀκτώ εἰσι πάντες οἱ γενικώτατοι λογισμοὶ ἐν οἷς περιέχεται πᾶς λογισμός.  Πρῶτος ὁ 
τῆς γαστριμαργίας,  καὶ μετ᾿ αὐτον ὁ τῆς πορνείας∙  τρίτος φιλαρυρίας∙  πέταρτος ὁ τῆς  λύπης∙ 
πέμπτος ὁ τῆς ὀργῆς∙ ἕκτος ὁ τῆς  ἀκηδίας∙ ἕβδομος ὁ τῆς κενοδοξίας∙ ὄγδοος ὁ τῆς ὑπερεφνίας. 
Τούτους πάντας παρενοχλεῖν μὲν τῇ ψυχῇ ἢ μὴ παρενοχλεῖν,  τῶν οὐκ ἐφ᾿ ἡμῖν ἐστι∙  τὸ δὲ 
χρονίζειν αὐτοὺς ἢ μὴ χρονίζειν, ἢ πάθη κινεῖν ἢ μὴ κινεῖν τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν. Evagrius, Practicus 6, 1-8 
(A.  Guillaumont  et  C.  Guillaumont,  Évagre  le  Pontique.  Traité  pratique  ou  le  moine,  vol.  2  Sources  
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Metropolita  Hierotheos  říká:  „špatné  myšlenky (λογισμοί,  помыслы)  jsou 
myšlenky  spojené  s obrazy  a  s různými  dráždivými  podněty,  které  pocházejí  ze 
smyslů a z fantazie. Ze špatných myšlenek se rodí hřích, tedy vzniká žádost, skutek 
a vášeň. LOGISMY jsou nazývány proto, že působí v rozumu – logu (λογική).“36

Vášeň je příčinou hříchu a lidé v zajetí vášní, plodí vášnivé potomky, náchylné 
k hříchu, který přesto není založen v lidské přirozenosti,  nýbrž je záležitostí  vůle. 
Vášně  nejsou  s  hříchy  totožné,  jsou  nezdravým  stavem  duše  a  skrze  hříchy  se 
realizují.37 Dórotheos z Gazy říká:

chrétiennes 171. Paris 1971).
36 Metropolita Hierotheos, Μικρά εἴσοδος στήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, s. 155; č. překl. 

s. 114.
37 Další  rovinu učení o vášních  nám ukáže rozlišení  τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη od 

διαβλητά πάθη, které pregnantně zpracoval sv. Jan Damašský (srv. krátce ZOZUĽAK J.: Malý Grécko-
Slovenský slovník.  Prešov 2003, s. 88). První člověk získal po pádu, tím, že se odvrátil  od možnosti 
účasti na nestvořeném a jsou pro něho přirozené, druhé jsou spojeny s hříchy. Nejlépe o tom vypovídá 
kapitolka z De fide orthodxa (Joannes Damascenus, De fide orthodoxa III, 20 /64/):

Vyznáváme také, že [Kristus] přijal všechny přirozené a čisté lidské vášně. Neboť přijal  
celého člověka a vše lidské, kromě hříchu. Neboť hřích není přirozený, ani do nás nebyl zaset Stvořitelem,  
nýbrž vznikl v naší svobodné vůli z ďáblova výsevu, na základě našeho souhlasu a nevládne nad námi  
násilím. Přirozené a čisté vášně jsou ty, které nemáme v moci, a jež z důvodu odsouzení za přestoupení  
vešly do lidského života – hlad žízeň, únava, soužení, slzy, zánik, popírání smrti, strach, předsmrtná  
muka  (z  kterých  <vznikají>  pot  a  krůpěje  krve),  pro  slabost  přirozenosti  pomoc  od  andělů  a  takové  
podobné <věci>, které jsou dle přirozenosti vlastní všem lidem. 

A tak vše přijal, aby vše posvětil. Byl pokoušen a zvítězil, aby nám připravil vítězství a dal  
přirozenosti sílu porážet nepřítele, aby přirozenost dříve porážená, skrze útoky, kterými byla porážena,  
porážela toho, kdo nad ní dříve vítězil.

Zlý zaútočil  <na Krista> zvenčí,  ne skrze  myšlenky jako i  na Adama.  Neboť i  na něho  
<zaútočil> ne skrze myšlenky, ale skrze hada. Pán odrazil útok a rozpustil je jako dým, aby vášně, které  
na něho útočily i vítězství se staly i pro nás snadno dosažitelnými, a tak Nový Adam zachránil starého.

(Ὁμολογοῦμεν δέ,  ὅτι πάντα τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη τοῦ ἀνθρώπου 
ἀνέλαβεν. Ὅλον γὰρ τὸν ἄνθρωπον καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀνέλαβε πλὴν τῆς ἁμαρτίας·  
αὕτη γὰρ οὐ φυσική ἐστιν οὐδὲ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ἡμῖν ἐνσπαρεῖσα,  ἀλλ’  ἐκ τῆς τοῦ 
διαβόλου ἐπισπορᾶς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ αὐτεξουσίῳ προαιρέσει ἑκουσίως συνισταμένη,  οὐ βίᾳ 
ἡμῶν κρατοῦσα.  Φυσικὰ δὲ καὶ ἀδιάβλητα πάθη εἰσὶ τὰ οὐκ ἐφ’  ἡμῖν,  ὅσα ἐκ τῆς ἐπὶ τῇ 
παραβάσει κατακρίσεως εἰς τὸν ἀνθρώπινον εἰσῆλθε βίον· οἷον πεῖνα, δίψα, κόπος, πόνος, τὸ 
δάκρυον, ἡ φθορά, ἡ τοῦ θανάτου παραίτησις, ἡ δειλία, ἡ ἀγωνία (ἐξ ἧς οἱ ἱδρῶτες, οἱ θρόμβοι 
τοῦ αἵματος),  ἡ διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς φύσεως ὑπὸ τῶν ἀγγέλων βοήθεια καὶ τὰ τοιαῦτα, ἅτινα 
πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις φυσικῶς ἐνυπάρχουσι. 

Πάντα τοίνυν ἀνέλαβεν, ἵνα πάντα ἁγιάσῃ. Ἐπειράσθη καὶ ἐνίκησεν, ἵνα ἡμῖν τὴν  
νίκην πραγματεύσηται καὶ δῷ τῇ φύσει δύναμιν νικᾶν τὸν ἀντίπαλον, ἵνα ἡ φύσις ἡ πάλαι  
νικηθεῖσα,  δι’  ὧν  προσβολῶν  ἐνικήθη  ἀντίπαλον,  ἵνα  ἡ  φύσις  ἡ  πάλαι  νικηθεῖσα,  δι’  ὧν  
προσβολῶν ἐνικήθη, διὰ τούτων νικήσῃ τὸν πάλαι νικήσαντα. 

Ὁ μὲν οὖν πονηρὸς ἔξωθεν προσέβαλεν οὐ διὰ λογισμῶν ὥσπερ καὶ τῷ Ἀδάμ·  
κἀκείνῳ γὰρ οὐ διὰ λογισμῶν, ἀλλὰ διὰ τοῦ ὄφεως. Ὁ δὲ κύριος τὴν προσβολὴν ἀπεκρούσατο  
καὶ  ὡς  καπνὸν  διέλυσεν,  ἵνα  προσβαλόντα  αὐτῷ  τὰ  πάθη  καὶ  νικηθέντα  καὶ  ἡμῖν  
εὐκαταγώνιστα γένηται καὶ οὕτως ὁ νέος Ἀδὰμ τὸν παλαιὸν ἀνασώσηται.)
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Něco  jiného  jsou  vášně  a  něco  jiného  jsou  hříchy.  Vášně  jsou  zlost,  planá  sláva,  
poživačnost,  nenávist,  špatná  touha  a  všechny  takové  <podobné>.  Hříchy  pak  jsou  
samotné vášně in actu, kdy je někdo realizuje; tj. kdy činí skrze tělo ona díla, která mu  
vášně přikazují. Vášně je totiž možno mít, avšak nerealizovat je.38   

Kořen  všech  vášní  (μητήρα τῶν παθῶν)  je  φιλαυτία (sebeláska)39 a  tři 
základní  vášně,  které  z ní  vyrůstají  jsou:  γαστριμαργία,  φιλαρυρία a  κενοδοξία. 
Jakkoliv je jejich klasifikace a pořadí spojováno především s pokušeními na poušti (L 
4,3-12; Mt 4,3-10)40, lze je těsně spojit s pádem prvních lidí (Gn 3,1-7).

a) Sebeláska

Podle  Maxima  Vyznavače  φιλαυτία (sebeláska)  pochází  ze  zapomnění  na 
Boha41 a podle Thalassia je počátkem všeho zlého v duši42.  Maxim ji definuje jako 
vášnivou a nerozumnou náklonnost k tělu (ἡ πρὸς τὸ σῶμα ἐμπαθὴς καὶ ἄλογος 
φιλία).43 Jako taková obrací lásku člověka, pokud ji láskou můžeme nazývat, ke světu 
a věcem světa.44 

b) Poživačnost

Na  první  místo  ze  základních  vášní  bývá  stavěna  poživačnost 
(γαστριμαργία).  Je  to  kvůli  jejímu  významu,  neboť  je  příčinou  vyhnání  člověka 
z Ráje.45 Isidor  Pélusiotés  píše:  μήτηρ τῶν ἀλόγων παθῶν γαστριμαργία τοὺς 
πρώτους ἀνθρώπους τῆς τρυφῆς ἐξεώσατο.46 Poživačnost  není  jen  obyčejným 
obžerstvím47 a  český  ekvivalent  poměrně  přesně  tlumočí  celé  spektrum  vášní  a 
hříchů,  které  z ní  plynou  –  tj.  i  smilstvo,  a  jakékoliv  tělesné  poskvrňování. 

38 Ἄλλα γάρ εἰσι τὰ πάθη καὶ ἄλλαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι·  τὰ πάθη εἰσὶ θυμός, κενοδοξία, 
φιληδονία, μῖσος, ἐπιθυμία κακὴ καὶ ὅσα τοιαῦτα· αἱ δὲ ἁμαρτίαι εἰσὶν αὗται αἱ ἐνέργειαι τῶν 
παθῶν, ὅτε τις ἐνεργῶς ποιεῖ εἰσὶν αὗται αἱ ἐνέργειαι τῶν παθῶν, ὅτε τις ἐνεργῶς ποιεῖ αὐτά, ὅτε 
πράττει διὰ τοῦ σώματος ἐκεῖνα τὰ ἔργα ἃ ὑπαγορεύουσιν αὐτῷ τὰ πάθη. Ἀμέλει ἐνδέχεται τινὰ 
ἔχειν μὲν τὰ πάθη, μὴ ἐνεργεῖν δὲ αὐτά. Dorotheus, Didascalia 1,5 – PG 88, 162D.

39 U této vášně jako i  u ostatních je zapotřebí opatrnost a rozvážnost v jejím chápání,  aby 
nedocházelo při boji s ní  k nezdravým extrémům (srv. MANTZARIDIS G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 
98).  Je  zapotřebí  především  rozlišit  dobrou,  správnou  sebelásku,  která  zakládá  i  jedno  z  dvou 
největších novozákonních přikázání: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,39; L 10,27; srv. Lv 
19,18) a špatnou sebelásku, která je ἡ πρὸς τὸ σῶμα ἐμπαθὴς καὶ ἄλογος φιλία (Maximus Confessor, 
Capita de caritate 3,8 – PG 90, 1020A).  

40 ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita, s. 321 srv. Evagrius,  De malignis cogitationibus 1 – PG 79, 1200D-
1201D

41 Maximus Confessor, Epistula 2 – PG 91, 397A
42 Abbas Thalassius,  Centuriae de caritate ac continentia necnom de regimine mentis 2,4 – PG 91, 

1437
43 Viz pozn. 39. 
44 Srv. MANTZARIDIS G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, 97
45 MANTZARIDIS G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, 97
46 Isidorus Pelusiota, Epistularum libri quinque I, 69 – PG 78,  228D.
47 Obžerství, které je περὶ τὸν λαιμὸν ἡ ἡδονὴ je nazýváno λαιμαργία.
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Nepochybně ji také můžeme vztáhnout k onomu strachu před smrtí, skrze který jsme 
drženi v otroctví hříchu.48

c) Lakomství

Někteří,  jako  např.  Jan  Sinajský  řadí  výše  než  poživačnost  lakomství 
(φιλαρυρία), resp. pro mnichy je nejnebezpečnější  γαστριμαργία a pro světské lidi 
φιλαρυρία Apoštol Pavel dokonce říká, že je kořenem všeho zla.49 V každém případě 
lakomství nemůžeme vztáhnout k něčemu vlastnímu, jako je např. naše tělo, o které 
v případě  poživačnosti  přehnaně  pečujeme  a  dáváme  mu přednost  před  Bohem. 
V lakomství tento moment chybí. K touze po majetku nemáme dispozice, je to jen a 
jen  záležitost  naší  vůle  a  volby.50 Touha  vlastnit  přivedla  člověka  k 
prvnímu přestoupení.

d) Marná sláva

Poslední ze základních vášní je marná sláva (κενοδοξία). Touhou po této slávě 
byl veden člověk, když chtěl být jako Bůh. Marná sláva je pro duchovní život velkým 
nebezpečím, protože se umí nepozorovaně přidávat ke ctnostem, dokonce můžeme 
říci,  že  je  velikou  překážkou  ctností.51 Athanasios  v Životě  sv.  Antonína  varuje 
φεύγειν τε κενοδοξίαν – utíkej před marnou slávou.52 Této vášni Otcové věnovali 
velmi mnoho stránek, např. Jan Klimax celý 22. stupeň svého Žebříku. Marná sláva 
odvrací člověka od Boha, protože nutí konat dobré skutky a být „ctnostným“ kvůli 
vlastní a nikoliv Boží slávě. Od marné slávy je jen krůček k další, odvozené vášni, 
kterou je ὑπερηφάνια (pýcha).

e) Možnost boje proti vášním

Na  morální  i  duchovní53 rovině  lze  proti  každé  z těchto  vášní  bojovat. 
Mocným nástrojem proti poživačnosti je půst, proti lakomství se můžeme bránit tím, 
že  půst  spojíme  s almužnou,  jak  již  popisuje  Didaché,54 a  proti  marné  slávě  je 
zapotřebí postavit pokoru. Proti prameni všech vášní – sebelásce pomáhá postavit 
dvě nejdůležitější  přikázání: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce,  
celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám 
sebe“  (L  10,27)  a  přistupovat  k celému  svému  životu  jako  eucharistii,  k  níž 
přicházíme μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης, neboť zvláště φόβος τοῦ Θεοῦ, 
neboli θεοσέβεια pomáhá proti sebelásce.

48 Viz De Incarnatione 10,4, kde Athanasios cituje důležité místo z Žd 2,14-15.
49 … ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία (1Tm 6,10).
50 MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 98
51 MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 98
52 Vita  Antonii 55  –  PG  26,  921B;  český  překl.  Sv.  Atanáš,  Život  sv.  Antonína  Poustevníka. 

Velehrad 1996, s. 61 (přeloženo jako ješitnost).
53 K duchovnímu  boji  viz  ŠPIDLÍK,  T.: Spiritualita,  s.  295-334.  ŠPIDLÍK,  T.: Spiritualita  

křesťanského Východu. Modlitba. Velehrad, 1999, s. 379-421
54 Didaché 4,5-8; 13.
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Zlo
S učením o vášních je také těsně spjata otázka zla55. Klasicky se setkáme s tzv. 

theologickou definicí zla jako nedostatku dobra.56 Tato theologická definice je však 
často chápána jako definice filosofická. U Otců se sice můžeme setkat s vyjádřeními, 
které kritizuje V. Lossky57 tj.: že zlo „nemá bytí“,58 nemá podstatu, je ἀνούσιον,59 že 
„má  v  nebytí  svoje  bytí“  – ἐν τῷ μὴ εἶναι τὸ εἶναι ἔχει60 apod61.  Nicméně  v 
patristické tradici a autentické pravoslavné theologii je otázka zla spjata s učením o 
vášních a o prvotním hříchu. Na základě pojmové podobnosti se nesmíme nechat 
mýlit a svádět k filosofickým spekulacím a závěrům.62 

Zlo  jako  takové  není  a  nemůže  být  protikladem  Boha,63 který  stojí  nad 
takovýmto  a  koneckonců  jakýmkoliv  podobným  rozlišením.64 Dobro  je 
v křesťanském učení totožné s Bohem. K podobnému závěru dochází i filosofie, jak 
se s tím můžeme setkat již např. v dílech Platóna65 a Aristotela66. V křesťanské tradici 
ovšem přichází v pojetí dobra nový aspekt, který pramení z osobního chápání Boha a 
tedy i dobra.67 Veškeré stvoření je dobré, protože pochází od Boha. A proto dobrem i 
ctností je vše, co je ve vztahu k Bohu, tj. co vede k Bohu. Co směřuje od Boha nemůže 
být  dobré.  V tomto smyslu nezná pravoslavná morálka tzv.  ἀδιάφορα –  morálně 
neutrální skutky.68  

Přirozeností stvoření je, že pochází ex nihilo a své bytí má v Bohu. Protože 
duchovní stvoření má i svobodnou vůli, může se rozhodnout k bytí bez Boha, nebo i  
proti Bohu a tedy ad nihil. Tak stvoření, které je ex nihilo, plodí nihil. A toto nihil,  
které Bůh nestvořil je to, čemu říkáme zlo.69

55 Podrobné zpracování problému zla podává N. Matsukas ve své práci  Τό πρόβλημα τοῦ 
κακοῦ. Θεσσαλονίκη 19923. 

56 Srv. Augustinus, Confessiones III, 7, 12 – PL 32, 688: privatium boni .
57 Lossky, V.: Dogmatická teologie. Praha 19942, s. 53
58 Gregorius Nazianzenus.,  Or. 40,45 In s. baptism. – PG 36, 424A: μὴ οὐσίαν εἶναι τινα τοῦ 

κακοῦ.
59 Ioannes Damasc., Dialogus contra manicheos, 13 – PG 94, 1517A.
60 Gregorius Nyssenus, De anima et ressurrectione – PG 46, 93B.
61 Nejpregnantnějším příkladem je Maxim: ό κακόν οὔτε ἦν, οὔτε ἔσται κατ᾿ οἰκείαν φύσιν 

ὑφεστώς· οὔτε γάρ ἔχει καθ᾿ ὁτιοῦν οὐσίαν, ἤ φύσιν, ἤ ὑπόστασιν, ἤ δύναμιν, ἤ ἐνέργειαν ἐν τοῖς 
οὖσιν· οὔτε, ποιότης ἐστίν, οὔτε ποσότης, οὔτε σχέσις, οὔτε τόπος, οὔτε χρόνος, οὔτε θέσις, οὔτε 
ποίησις, οὔτε κίνησις, οὔτε ἕξις, οὔτε πάθος, φυσικῶς τινι τῶν ὄντων ἐνθεωρούμενον, οὔτε μήν ἐν 
τούτοις πᾶσιν τό παράπαν κατ᾿ οἰκείωσιν φυσικήν ὑφέστηκεν· οὔτε ἀρχή,  οὔτε μεσότης,  οὔτε 
τέλος ἐστίν·

62 Na pomezí filosofie a theologie je článek B. Kuzyšina Zlo v chápání absencie podstaty. In: 
Nipsis 1/1, s. 28-36, který je zajímavý, ale jsou v něm drobné nepřesnosti. Např. tvrzení, že je Platón 
dualista svědčí o nestatečném pochopení podstaty dualismu. 

63 Gregorius Nyssenus, De vita Mosis 1,7 – PG 44, 301A.
64 Srv. MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 95.
65 Rep. 504a-509b.
66 Met. Α, 2.
67 Moment, který by jistě stál za podrobný výklad, však není našim tématem. Více viz např.  

MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 104nn.
68 Srv. MANTZARIDIS, G. I.: Χριστιανικὴ ἠθικὴ, s. 110-111.
69 MATSUKAS, N.: Δογματική II, s. 213
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Detailní a klíčové zpracování otázky zla podává Maxim Vyznavač v úvodu 
Odpovědí  na  otázky  Thalassiovy.  Řádky  věnované  zlu  mají  v některých  vydáních 
nadpis  ὅρος κακοῦ.70 Poměrně jasně a lakonicky dává Maxim tuto definici zla:  τό 
κακόν τῆς πρός τό τέλος τῶν ἐγκειμένων τῇ φύσει δυνάμεων ἐνεργείας ἐστίν 
ἔλλειψις,  καί ἄλλο καθάπαξ οὐδέν71 (volně: zlo je nerealizace přirozené potence 
směřující  k cíli  a  jiného nic).  Člověk byl  stvořen „podle obrazu“,  tj.  ke zbožštění, 
sjednocení s Bohem. Stvoření podle Božího obrazu také znamená, že člověk obdržel 
svobodnou vůli  rozhodnout  se  odmítnout  své přirozené směřování k  cíli.  A tuto 
nerealizaci  určení  člověka  nazývá  Maxim  zlem.  Dále  pokračuje:  τό κακόν,  τῶν 
φυσικῶν δυνάμεων κατ᾿ ἐσφαλμένην κρίσιν ἐστίν,  ἐπ᾿ ἄλλο παρά τό τέλος 
ἀλόγιστος κίνησις· τέλος δέ φημι,  τήν τῶν ὄντων αἰτίαν,  ἧς φυσικῶς ἐφίεται 
πάντα,  κἄν εἰ τά μάλιστα τόν φθόνον εὐνοίας πλάσματι καλύψας ὁ πονηρός, 
πρός ἄλλο τι τῶν ὄντων παρά τήν αἰτίαν κινῆσαι τήν ἔφεσιν παραπείσας δόλῳ 
τόν ἄνθρωπον, τήν τῆς αἰτίας ἐδημιούργησεν ἄγνοιαν.72 Zlo je nerozumná činnost 
mimo cíl, ke kterému směřuje přirozenost, a kterým je příčina všeho, což se stalo z 
důvodu nesprávného rozhodnutí. Ve svém důsledku to plodí neznalost příčiny. Tak 
člověk  upadl  do  klamu a  do  nevědomosti  o  Bohu a  místo  směřování  k Bohu se 
zaměřil,  zacílil  na smysly a smyslové věci a dostal se do vleku vášní.73 Proto také 
Florovsky ve svém slavném článku o patristickém učení o stvoření říká: „v klamu a 
omylu je kořen a podstata veškerého zla“.74

Zlo je spjato s vášněmi a odklonem člověka od Boha a v životě člověka bez 
vztahu k Bohu. Boj proti zlu je bojem proti vášním. Již jsme upozornili, že jakkoliv je 
základní typologie vášní spjata s pokušením na hoře (L 4,3-12; Mt 4,3-10), musí být 
spojována  i  s prvotním  hříchem  (Gn  3,1-7).  Co  jiného  než  popis  sebelásky  je 
odmítnutí nabízené cesty ke zbožštění a volba podvodu, aby se člověk bez úsilí stal 
svým podvodně získaným poznáním rovný Bohu? Poživačnost je příčinou vyhnání 
z ráje, protože jsme dali přednost svému břichu před Bohem, zbožštěním a spásou. A 
touhou po marné slávě byl veden člověk, když chtěl být jako Bůh. 

Odtud také zlo nemůže být něco neosobního, zkrátka něco, jak správně říká i 
Lossky. V čem s ním nemůžeme souhlasit, že zlý je někdo. Zlo je totiž  ἀνούσιον a 

70 Např. PG 90, 253A.
71 Quaestiones ad Thalassium – PG 90, 253B
72 Quaestiones ad Thalassium – PG 90, 253B
73 Τῆς οὖν πρός τό τέλος ἐνεργείας τῶν κατά φύσιν δυνάμεων ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 

ἐλλείψας τήν κίνησιν, τήν τῆς οἰκείας αἰτίας ἐνόσησεν ἄγνοιαν· ἐκεῖνον νομίσας εἶναι Θεόν, διά 
τῆς συμβουλῆς τοῦ ὄφεως, ὅνπερ ἔχειν ἀπόμοτον ὁ τῆς θείας ἐντολῆς διετάξατο λόγος. Οὕτω δέ 
παραβάτης γενόμενος,  καί τόν Θεόν ἀγνοήσας,  πρός ὅλην τήν αἴσθησιν,  ὅλην ἀπρίξ ἀναμίξας 
τήν νοεράν δύναμιν,  τήν σύνθετον καί ὀλέθριον πρός πάθος ἐνεργουμένην τῶν αἰσθητῶν 
ἐπεσπάσατο γνῶσιν,  καί παρεσυνεβλήθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις,  καί ὡμοιώθη αὐτοῖς,  τά 
αὐτά αὐτοῖς κατά πάντα τρόπον καί ἐνεργῶν καί ζητῶν καί βουλόμενος· καί πλέον εἰς ἀλογίαν 
ἔχων, τοῦ κατά φύσιν λόγου πρός τό παρά φύσιν τήν ἄμειψιν. Quaestiones ad Thalassium – PG 90, 
253C-D

74 FLOROVSKY, G: „Pohled na stvoření v patristickém myšlení“. In: Orthodox revue 3 (1999), s. 
101.
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také  ἀνυπόστατον, ovšem kvůli prvotnímu hříchu se stává  παρυπόστατον.75 Je to 
nic, tj. pohyb proti Bohu, jehož nositelem je člověk na kterém toto zlo parazituje, a 
skrze něhož v přeneseném smyslu můžeme říci, že je.

Závěr
Důležitým  rysem  dneška  je  vláda  konzumu,  jež  není  ničím  jiným,  než 

lakomstvím dovedeným do extrému a naprostým zapomenutím na Boha a svého 
bližního, který v mnoha zemích nemá co do úst.  Lakomství jde samozřejmě ruku 
v ruce s poživačností. A marná sláva je to, čím nás zásobují média, na základě čeho 
funguje celý jeden druh finančně lukrativního „průmyslu“ a za čím se honí velká část 
lidstva, místo aby v pokoře pracovala na spáse své a svých bližních.

Problém zla a boj proti zlu je spjat v pravoslavném učení s učením o vášních a 
bojem s nimi.  Proto  je  boj  proti  sebelásce,  poživačnosti,  lakomství  a  marné  slávě 
jedním  ze  základních  bodů  autentického  pravoslavného  života.  Z tohoto  ohledu 
musí být postoj  pravoslavné církve proti  současnému morálnímu úpadku a vládě 
konzumu nesmiřitelný a boj proti nim theologický podložený.

75 MATSUKAS, N.: Δογματική II, s. 213
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