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Zbo✁tenie ✂loveka pod✄a myslenia V. Solovjova
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Abstract: Thinking of the Russian philosopher V. Soloviov is based
on the theology of patristic fathers. According to the Soloviov was man
created according to the image and likeness of God and thus received a
very special gift ✆ free will. In this free will man separates himself from
God and becomes mortal and his acts are inclining towards the sin. But
still man remains connection between God and creation. Because man
is not able to overcome by his powers law of his nature and law of sin, it
is the Son of God, Jesus Christ, who enters to the human history, who
renews original relation between God and man. Jesus Christ deificated
human nature by conquering his human will to the divine will and thus
was man lifted up to the heaven. This truth of salvation is realized within
the Church, which is the mystical body of Jesus Christ. The church is then
the spring, from which the whole universe could gain its renewal and
healing.
Key words: creation on image and likennes of God, sin, will of
man, humanity, principle of God, naturalness of man, Jesus Christ, salvation, deification, unification, church.
Stvorenie
Solovjov vo svojom myslení vychádza zo základného tvrdenia patristických otcov, ✝e ✞lovek bol stvorený na obraz a podobu Boha, je
v ✟om teda vtla✞ená Bo✝ia pe✞a✠. Boh stvoril ✞loveka z lásky a zo svojej
vôle. Nestvoril ✞loveka z nejakej nutnosti, ale preto, aby sa ✞lovek
mohol te✡i✠ z Jeho prítomnosti, nekone✞nej dobroty a slávy. ☛lovek má
takto ú✞as✠ na Bo✝ej prirodzenosti zdarma, ✞i✝e z prí✞iny Bo✝ej milosti.
Boh stvoril ✞loveka pre nesmrte☞nos✠ a urobil ho obrazom svojej ve✞nosti. Solovjov rozvíja túto koncepciu svätých otcov a dáva jej zrozumite☞nos✠ svojej doby.
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lovek ako spojivo medzi dvoma svetmi
Starovekí Gréci tvrdili spolu s Platónom, ✁e ná✂ svet je tie✄om ideí
dokonalého a ve☎ného sveta a je teda nedokonalý, ☎o je prí☎inou utrpenia ☎loveka. Pod✆a Solovjova sa tento svet javí ako nie☎o falo✂né
a nenále✁ité a preto ho treba vysvetli✝ vychádzajúc pravého
a nále✁itého, teda z iného sveta, nadprirodzeného, ktorý sa otvára nábo✁enskému poznaniu ako nie☎o pravdivé ako je tento svet. Pokra☎uje
tvrdiac, ✁e ☎lánkom spojenia na vysvetlenie prirodzeného bytia
z bo✁ského bytia je ✆udstvo ako konkrétna jednota v✂etkých princípov.1
Otec cirkvi, sv. Atanáz, tvrdí, ✁e ☎lovek bol stvorený pre ve☎ný ✁ivot, pre nesmrte✆nos✝2 a nie pre smr✝, preto✁e Boh ako Princíp bez po☎iatku a bez konca tvorí a koná pre ve☎nos✝, preto✁e v ✄om nie je kone☎nos✝ a smrte✆nos✝. A tak ☎lovek ako subjekt bo✁ského konania, ktoré
je ve☎né, je ten, ktorý prijíma toto bo✁ské a ve☎né konanie. Takto sa
v ✆udstve odzrkad✆uje ve☎nos✝ a nesmrte✆nos✝. Solovjov pí✂e: ✞Ke✟✠e Boh
existuje ve✡ne ako Logos, toti✠ Boh konajúci, je potrebné predpoklada☛
ve✡nú existenciu reálnych elementov, ktoré prijímajú bo✠ské konanie...
ako ponúkajúce v sebe miesto na bo✠ské zjednotenie. Skuto✡ná jednota
tohto sveta, centrum sveta a spolu mesto prijatia Bo✠stva je ☞udstvo; teda
tie✠ skuto✡nos☛ Boha, zalo✠ená na bo✠skom konaní, predpokladá nejaký
subjekt, aby prijal toto konanie, mieni tým ✡loveka, ktorý je ve✡ný, lebo
bo✠ské konanie je ve✡né✌.3
✍lovek bol stvorený, aby ✁il v jednote s Bohom, preto✁e v jeho
vnútri je ✎odtla☎ok✏ Bo✁stva, ktorý vedie k nesmrte✆nosti, k tomu ☎o je
bo✁ské. V tomto smere Solovjov tvrdí, ✁e spojenie medzi ☎lovekom
a bo✁ským princípom by bolo nemo✁né, ak by bo✁ský princíp bol ☎isto
mimo ☎loveka, keby nebol zakorenený v samotnej osobe. Slobodné
a vnútorné spojenie medzi absolútnym princípom a ✆udskou osobou je
mo✁ný iba preto, lebo samotná ✆udská osoba má v sebe absolútnu hodnotu, mô✁e sa vnútorným a slobodným spôsobom spoji✝ s bo✁ským
princípom, preto✁e ona sama je v ur☎itom zmysle bo✁ská, ú☎astná na
Bo✁stve.4
✍lovek cíti vo svojom vnútri prítomnos✝ ve☎ného, bo✁ského sveta
a medzitým ✁ije v tomto obmedzenom a pomí✄ajúcom svete. Iba on
vníma túto priepas✝ medzi dvoma svetmi, ale viac, iba v ✄om sa mô✁e
táto rozdielnos✝ vytvori✝ na vzájomnú harmóniu. Solovjov hovorí: ✎Spojivo medzi svetom bo✁ím a prirodzeným je ☎lovek. ✍lovek má v sebe
v✂etky mo✁né protiklady, ktoré sa redukujú do jedného ve✆kého proti1
Porov. SOLOVËV, V.: Sulla Divinoumanità e altri scritti. Milano : Jaca Book, 1990, s.
159., preklad P. Modesto.
2
Porov. ATANASIO: Incarnazione del Verbo. Milano : Edizioni Paoline, 1972, s. 41-42.,
preklad B. Borghini.
3
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 152-153.
4
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 74.
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kladu medzi absolútnym a ve✁ným bytím a pomí✂ajúcim fenoménom
alebo zdaním✄.5
☎lánok medzi svetom bo✆ím a pozemským, ktorý obsahuje v sebe
aspekty týchto svetov, je ✁lovek. Telo so svojimi gestami je jeho vidite✝ný aspekt. Nevidite✝ný aspekt, bo✆ský, ktorý ho robí podobným Bohu
vo svojom konaní, je sloboda a nesmrte✝nos✞. ☎o sa týka slobody, Gregor Nysský zastáva názor, ✆e ona je najvzácnej✟í dar z bo✆ ích dobier6
a ✁lovek by nebol slobodný, keby nejaká nevyhnutnos✞ ho obmedzovala,7 a dodáva, ✆e Boh nechcel kvôli tomuto daru núti✞ ✁loveka kona✞
dobre, ale mu dával mo✆ nos✞ vo✝by.8 Pod✝a mienky Solovjova, iba ak sa
pripustí, ✆e ka✆dý ✁lovek je zakorenený so svojím najhlb✟ím bytím
v bo✆om, ve✁nom svete, iba ak sa pripustí, ✆e nie je jednoducho vidite✝ný fenomén, ✁i✆e skladba udalostí a súbor faktov, ale zvlá✟tne a ve✁né
bytie, mô✆u sa rozumne pripusti✞ dve ve✝ké pravdy absolútne nevyhnutné v teológii, teda v nábo✆enskom poznaní a v ✝udskom ✆ivote v✟eobecne: rozumie sa pravdy o ✝udskej slobode a nesmrte✝nosti.9
☎lovek v raji bol ako pán v✟etkého stvorenia a ako prostredník medzi Bohom a ostatnými ✆ ivými bytos✞ami, aby ur✁il harmóniu medzi
stvorením a Stvorite✝om, preto✆e ako v troji✁nom ✆ivote je absolútna
zhoda, tak Boh chcel uskuto✁ni✞ jednotu na zemi ako vy✆arovanie troji✁ného ✆ivota, preto ✁lovek bol ponorený do tohto ✆ivota, aby ho mohol realizova✞ vo svete. Pod✝a myslenia Solovjova faktom je, ✆e ✁lovek je
jedným z mnohým prirodzených bytostí a vlastní schopnos✞ vyu✆íva✞
rozum, toti✆ vo svojom vnútornom spojení a v dôle✆ itosti v✟etkého toho
existuje ako obraz a podoba Boha. V ✁lovekovi prirodzenos✞ presahuje
seba samú a prechádza do sféry absolútneho bytia. Prijímajúc a nosiac
vo svojom vedomí ve✁nú bo✆skú ideu a, zárove✂, zostávajúc nerozdelite✝ne spojená s povahou vonkaj✟ieho sveta kvôli svojmu skuto✁nému
pôvodu a svojej existencii, ✁lovek je prirodzeným prostredníkom medzi
Bohom a hmotným bytím, vodca bo✆ského zjednocujúceho princípu
v mnohotvárnosti elementov, usporiadate✝ a organizátor vesmíru.10
✠lovek: obraz a podoba Boha
Biblia hovorí o ✁loveku, ✆e bol stvorený na obraz a podobu Boha
(porov. Gen 1, 26-27). Z tohto vychádza sv. Atanáz a tvrdí, ✆e Boh sa
5

Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 152.
Porov. GREGORIO DI NISSA: La Grande Catechesi, 5. In: La teologia dei Padri I. Roma
: Città Nuova, 1974, s. 160.
7
Porov. GREGORIO DI NISSA: La Grande Catechesi, 5. In: La teologia dei Padri I., 1974, s.
160.
8
Porov. GREGORIO DI NISSA: La Grande Catechesi, 5. In: La teologia dei Padri I., 1974, s.
160.
9
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 156.
10
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 176.
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neobmedzil, aby stvoril loveka ako ostatné zvieratá, ale ho urobil na
svoj obraz.11 Sv. Gregor Nysský hovorí, ✁e pravá skuto nos✂ loveka je
povolanie by✂ na obraz a podobu Boha.12 Pod✄a sv. Ireneja stvorenie je
podobné a stvorené pod✄a Bo✁ieho Syna, toti✁ na obraz Boha a tak dokonalý lovek je jednota du☎e, teda Otcovho dychu, a tela.13 Teda lovek bol obdarovaný ve✄kými bo✁ími darmi, ktorého ho robili podobným
s Bohom. Bo✁í obraz vo vnútri loveka spo íva v absolútnej slobode,
ktorú Boh akceptuje, a podobnos✂ sa uskuto ✆uje smerom ku skutkom,
ktoré on koná, aby dosiahol plnos✂ jednoty s Bohom. ✝lovek toti✁ chce
a koná ako Boh alebo krá a cestou ✞telesnosti✟, ✁e sa vz✠a✄uje
a odde✄ uje od ve ného ✁ivota. Solovjov tvrdí, ✁e lovek nevlastní jediný
princíp: na prvom mieste má v sebe elementy materiálneho bytia, ktoré
ho spájajú s prirodzeným svetom, na druhom mieste má rozumové vedomie jednoty, ktoré ho spája s Bohom, na tre✂om mieste, neuspokojujúc sa ani s jednou ani s druhou skuto nos✂ou, je slobodné ✞Ja✟, ktoré
mô✁e nasmerova✂ seba samého k jednej alebo druhej skuto nosti
a realizova✂ seba samého v jednej alebo druhej oblasti. Ak vo svojom
rozumovom vedomí lovek vlastní obraz Boha, jeho absolútna sloboda
v myslení a konaní, formálna neobmedzenos✂ svojho ✞ja✟, predstavuje
podobu Boha.14
✡lovek: telo a du☛a
✝lovek bol stvorený z dvoch astí, teda tela a du☎e. Telo bolo vzaté
zo zeme a preto✁e ono nebolo schopné ✁i✂ bez dychu ✁ivota, Boh vdýchol do neho o✁ivujúci princíp ☞ ducha ✁ivota (porov. Gen 2, 7). Pod✄a
sv. Ireneja Boh vzal zem, urobil tvar a vdýchol dych ✁ivota, aby lovek
sa stal Jemu podobný v duchu viac ne✁ ako telom.15 Sv. Gregor Naziánsky pí☎e, ✁e lovek bol stvorený zo zeme a z bo✁ského vdýchnutia. Du☎a je vdýchnutie Boha, ktoré sa nechá zmie☎a✂ zo zemou.16 V tejto du☎i
✁ivota ako miesto bo✁ieho konania, sa zjavuje obraz Boha, v ktorom
lovek bol stvorený, s nezávislos✂ou od tohto sveta, preto✁e v du☎i je
pravá sloboda. Pod✄a Solovjova du☎e v☎etkých stvorení sú existujúcim
subjektom stvoreného bytia a existujúcim objektom bo✁ského konania.
Ona zahr✆uje v sebe bo✁ský princíp a stvorené bytie, ale nie je výhrad11

Porov. ATANASIO, Incarnazione del Verbo, 1972, s. 41-42.
Porov. GREGORIO DI NISSA: La Grande Catechesi, 5. In: SPITERIS, Y.: La vita cristiana. Bologna : EDB, 1994, s. 73.
13
Porov. IRENEO DI LIONE: Dimostrazione della predicazione apostolica, 11-14. In: La
teologia dei Padri I., 1974, s. 178.
14
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 176.
15
Porov. IRENEO DI LIONE, Dimostrazione della predicazione apostolica, 11-14. In: La
teologia dei Padri I., 1974, s. 178.
16
Porov. GREGORIO NAZIANZENO: Poëmata dogmatica, VIII. In: LOSSKY, V.: La teologia mistica della Chiesa d'Oriente, La visione di Dio. Bologna : EDB, 1985, s. 107-108.
12
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ne determinovaná ani od prvého ani od druhého a teda zostáva slobodná; bo✁ský princíp obsiahnutý v nej oslobodzuje ju od stvorenej prirodzenosti a táto ju zas ✂inní slobodnou vzh✄adom k Bo✁stvu. Ona objíma
v☎etky ✁ ivé bytia a v nich aj v☎etko myslenie a preto nie je viazaná výnimo✂ným spôsobom na nikoho, je slobodná od v☎etkých; ale je centrom a reálnou jednotou v☎etkých bytí a teda v nich získava nezávislos✆
od bo✁ského princípu a mo✁nos✆ kona✆ vo✂i nemu s vlastnos✆ou slobodného subjektu.17
✝lovek stvorený na Bo✁í obraz je nesmrte✄ný, toti✁ existuje aj po telesnej, fyzickej smrti, ke✞ prejde fyzický ✂as na zemi a teda z tohto vyplýva fakt, ✁e sa prechádza zo ✁ivota v materiálnej forme do ✁ivota
v nemateriálnej forme, teda duchovnej. Ak sa ✂lovek vráti tam odkia✄
pochádza ✟ k svojmu Stvorite✄ovi ✟ znamená to, ✁e jeho ✄udskos✆ musela
a musí v✁dy existova✆ u Boha v ur✂itom konkrétnom pláne ako skuto✂nos✆ alebo ve✂ná my☎ lienka, ktorá existujúc u Boha, sa realizuje
v ur✂itom ✂ase vo fyzickom svete, v materiálnom aspekte, a strávi ur✂itý
✂as, nanovo sa vracia k Bohu, do ve✂nosti. O tejto skuto✂nosti Solovjov
pí☎ e, ✁e ur✂itá nekone✂ná existencia po smrti nie je logický zlu✂ite✄ná
s ni✂ím pred narodením a pokra✂uje, ✁e ✂lovek ako prirodzené bytie
existuje iba medzi fyzickým narodením a fyzickou smr✆ou; mô✁ e sa pripusti✆, aby on existoval po fyzickej smrti iba ak sa uzná, ✁e jednoducho
ur✂ité bytie, ktoré ✁ije v prirodzenom svete, ur✂itý fenomén, ✁e je tie✁
ve✂ná a racionálna bytos✆. V tomto prípade je nevyhnutné pripusti✆, ✁e
existuje nielen po smrti, ale tie✁ pred narodením, preto✁e rozumová
bytos✆ nepodlieha, pod✄a stanovenia, forme ná☎ho ✂asu, forme vlastnej
iba fenoménom.18
Ve✂nos✆ sa zjavuje vo fakte, ✁e ✂lovek je schopný myslie✆ aj mimo
vecí tohto sveta a chápa✆ to, ✂o je za pozemským ✁ivotom, ktorý existuje
v tejto obmedzenej forme, ale musí dosiahnu✆ jeho plnos✆, ktorý v sebe
nesie a ✁e sa mô✁e realizova✆ v ur✂itej forme, ktorá prevy☎ uje predstavu
tohto ✁ivota. Kvôli skuto✂nosti tohto ve✂ného princípu vo vnútri ✂loveka, Solovjov najprv sa pýta, v ✂om spo✂íva absolútnos✆, táto bo✁skos✆
✄udskej osoby a pokra✂uje, ke✞ hovorí, ✁ e absolútnos✆ vlastní dvojitý
význam: negatívny a správny, pozitívny. Negatívna absolútnos✆, ktorá
bez pochyby nále✁í ✄udskej osobe, spo✂íva v schopnosti prevý☎i✆ ka✁dý
obsah, prirodzene kone✂ný, v schopnosti nezastavi✆ sa na ✠om, neuspokoji✆ sa ním a vy✁adova✆ viac. Neuspokojujúc sa so ✁iadnym kone✂ným relatívnym obsahom, ✂lovek, vskutku, sa vyhlasuje slobodným od
ka✁dého vnútorného obmedzenia a to je dôkaz vývoja bez konca. Pozitívna absolútnos✆ spo✂íva vo vlastnení úplnej reality a plnosti ✁ivota.19
17
18
19

Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 167.
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 167.
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 74.
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Hriech
Aj v tejto oblasti objasnenia hriechu Solovjov vychádza z myslenia
sv. otcov patristickej doby. Otcovia nepova ujú hriech ako nie✁o právnické, ale vnímajú ho ako problém ivota a smrti. Hriech odde✂uje ✁loveka od prame✄a ve✁ného ivota, od Boha. Skrze slobodné rozhodnutie
✁loveka vstupuje do sveta hriech so svojimi následkami. Teda ✁lovek
oddelený od svojho Stvorite✂a trpí a zomiera, preto e sa nechal oklama☎
diablom. Zakusuje svoju obmedzenos☎, pominute✂nos☎ a telesnú smr☎,
v✆etko to, ✁o nebolo v Bo om pláne pre ✁loveka.
Hriech a tú✝ba ✝ivota
✞lovek je ✟aleko od skuto✁nosti by☎ nesmrte✂ný a to pre skuto✁nos☎,
e je hrie✆nik, e existuje v ur✁itej situácii hriechu, jednak kvôli osobným spáchaným hriechom, jednak pre situáciu, ke✟ je zbavený Bo ej
milosti, v ktorej sa rodí. Teda ✁lovek, spoliehajúci sa na seba samého,
nemô e vstúpi☎ do ivého vz☎ahu s Bohom, preto e zákon prirodzenosti
ho obmedzuje iba tú i☎ , lebo nepozná správnu cestu, inými slovami,
nevie vstúpi☎ do vz☎ahu so Stvorite✂om. Pod✂a Solovjova, hoci du✆a ✁loveka, vo svojej lep✆ om konaní, tú i vlastni☎ spolu s nesmrte✂nos☎ou aj
pravdu, jednako, pod✂a poriadku prirodzenosti, je zbavená obidvoch
skuto✁ností. ✞lovek ponechaný na seba samého nemô e zachova☎ ivot,
morálnu hodnotu, ani ujs☎ pred fyzickou a duchovnou smr☎ou.20
Po Adamovom hriechu ✁lovek u ne ije viac ako neporu✆ite✂né bytie pod✂a svojho cie✂a, ale sa stavia na úrove✄ zvierat, ktoré sú podriadení smrti a poru✆ite✂nosti, to znamená, pod neporazite✂ným panstvom
smrti a hriechu, sú neoddelite✂ne zviazaní. Pod✂a Solovjova dvaja nezmierite✂ní nepriatelia na✆ej vy✆✆ej prirodzenosti, hriech a smr☎, spojení
medzi sebou pevným a neoddelite✂ným putom, dr ia ✁loveka v ich moci. Dva ve✂ké fakty sa stavajú proti dvom ve✂kým tú bam nesmrte✂nosti
a pravdy: neodvratné panstvo smrti nad v✆etkými telesnými stvoreniami
a nezni✁ite✂ná vláda hriechu nad v✆etkými du✆ami. ✞lovek sa iba chce
pozdvihnú☎ nad zvy✆ ok prírody, ale smr☎ ho zni uje na úrove✄ v✆etkých
pozemských stvorení, kým hriech ho ✁inní hor✆ím od nich.21
Hriech a zákon prirodzenosti
✞lovek vníma, e tú ba ivota nemô e porazi☎ smr☎ a vo vnútri cíti
tú bu po ✆☎astí a ve✁nom ivote, ale táto my✆lienka nesta✁í, aby ho spasila, lebo ona sa musí ✠zhmotni☎✡ v jeho ivote a tak prekona☎ zákon
smrti. Solovjov potvrdzuje, e pod✂a zákonov prirodzenosti ✁lovek trpí

20

Porov. SOLOVËV, V.: I fondamenti spirituali della vita. Roma : Lipa, 1998, s. 27. preklad M. Campatelli a M. Prokopovy☛.
21
Porov. SOLOVËV, I fondamenti spirituali della vita, 1998, s. 27-28.
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a ide do zániku, a ✁e zákon rozumu nie je schopný ho z toho zachráni✂.22
✄lovek, oddelený od ve☎ného ✁ivota a podriadený zákonu prirodzenosti, je nútený ✁i✂ túto obmedzenos✂. Ako hovorí sv. Irenej, ☎lovek
sa skladá du✆e, ducha a tela, tak tieto zlo✁ ky vy✁ adujú od ☎loveka pokrm pre seba. Z tohto dôvodu Solovjov hovorí, ✁ e ☎lovek sa narodí
a ✁ije s mnohorakos✂ou tú✁ob a ✁iadostí. Objavuje ich v sebe a pokú✆a
sa uspokoji✂ ich. Toto je ✁ivot prirodzenosti. Ale prirodzenos✂ ☎loveka
má tri zlo✁ky a ona ukazuje ☎loveku tri druhy potrieb: telesné, intelektuálne a potreby srdca. Osoba chce predov✆etkým zachova✂ si ✁ivot
a pokra☎ova✂ v ✝om; potom sa usiluje so svojim intelektom pozna✂ alebo du✆evne svoju existenciu a iných; a nakoniec tú✁i absolútne pred✞✁i✂
a zlep✆i✂ svoj ✁ivot a aj tých druhých; inými slovami tú✁i, aby v✆etko, ☎o
existuje je v mo✁nej miere dôstojnej✆ie existencie.23
Ka✁dý de✝ ☎lovek o☎akáva od ka✁dodenného ✁ivota ✟ve☎ný ✁ivot✠,
ale zakusuje, ✁e je skoro ka✁dodenne sklamaný, nenaplnený, preto✁e
kde h✡adá ✁ivot nachádza smr✂ a tak nie je schopný odstráni✂ panstvo
smrti nad ním. Teda, jeho ✁ivot nemô✁e by✂ uspokojený prirodzenými
po✁iadavkami, ktoré mu pripomínajú koniec jeho ✁ivota. Pod✡a Solovjova ✡udské pokolenie poci✂uje nevyhnutnos✂ ve☎ného ✁ivota, ale namiesto ve☎ného ✁ivota prirodzenos✂ dáva ☎loveku ve☎nú smr✂. Ni☎ ne✁ije
pod✡a prirodzenosti; v✆etky bytia sa usilujú ✁i✂, ale neustále zomierajú.
Preto, ak sa hovorí ☎loveku, aby uspokojoval potreby a náklonnosti
prirodzenosti, a ✁e toto je jediná cesta ako by✂ ✆✂astný, podobné slová
nemajú ✁iadny zmysel, preto✁ e prvá a základná potreba ☛ zachova✂
vlastnú existenciu a ✁i✂ ve☎ne ☛ zostáva neuspokojená v poriadku prirodzenosti. Ke☞ sa pýta, pre☎o sa ✁ije a aký je koniec ✁ivota, odpovedá sa,
✁e ✁ivot má cie✡ v sebe samom, ✁ e sa ✁ije kvôli samotnému ✁ivotu. Ale
tieto slová nemajú zmysel, preto✁e vlastne to, ☎o je ✁ivot sa nenachádza
nikde, naopak smr✂ je stála a nemenite✡ná.24
Osoba si v✆íma, ✁e celý svet je podriadený zákonu smrti, zakusuje
ako v✆etky stvorenia zanikajú a nezanechávajú ✁iadnu stopu. Solovjov
potvrdzuje túto skuto☎nos✂, preto✁ e moc smrti, ktorá spo☎íva na telesnej
existencii ☎loveka, premie✝a ju do márnivého úsilia, nie je nie☎ o náhodné. Intelekt, ktorý roz✆iruje empirické poznanie do znalosti prirodzenosti celého sveta, ukazuje, ✁e smr✂ panuje nielen nad ✡udským telom, ale
nad celým svetom. Krá✡ovstvo prirodzenosti je krá✡ovstvo smrti.25
✄lovek vníma okolo seba moc smrti, ktorú nemô✁e premôc✂ a tú✁iac
pozna✂ ✁ivot, poznáva realitu smrti. Zmyslová prirodzenos✂ ho vedie do
22
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skazy a intelekt mô e iba potvrdi✁ túto skuto✂nos✁ ako v✄eobecný zákon
stvorenia.26
A predsa sa ✂lovek nepoddáva tejto situácii, preto e vo svojom
vnútri cíti pe✂a✁ ve✂nosti, ktorá je daná skrze dych ivota v du✄i prvého
✂loveka. Pod☎a Solovjova v tú be po hodnotnom ivote, toti po ivote
pod☎a lásky, srdce ✂loveka musí odsúdi✁ svoju prirodzenos✁ a v✄etky
svoje cesty a nasmerova✁ sa na inú cestu. Vskutku uzna✁ ivot pod☎a
prirodzenosti, uspokoji✁ vlastné potreby a telesné tú by ako kone✂ný
zákon ivota, znamená zákonne ospravedlni✁ vra du, bezprávie
a samovra du a nav dy sa zmieri✁ s nadvládou smrti. ✆✝i pod☎a prirodzenosti✞ znamená ✆zni✂ seba samého aj druhých✞ . Telesný ✂lovek sa
prispôsobuje napriek svojej vôli tomuto údelu. Ale srdce ✂loveka sa
nemô e definitívne zmieri✁ s týmto, preto e v ✟om je závdavok iného
ivota.27
Pe✂a✁ obrazu Boha nezmizla z vnútra ✂loveka a preto on tu✄í, e
smr✁ nemô e by✁ cie☎om a ivot pod jarmom hriechu jediná cesta ivota.
Tak e sa nemô e uspokoji✁, aby il pre márnos✁ a zakusuje, e tento
stav prirodzenosti nie je jeho, neprinále í mu pod☎a cie☎a stvorenia a
nepochybuje, e musí existova✁ iný stav, vlastný ☎udskej prirodzenosti.
Solovjovova my✄lienka je, e ✂lovek nielen chápe svojou nedostato✂nou
mys☎ou prirodzený
ivot ako realitu, ktorá vedie k smrti
a k bezvýznamnosti, ale vo svojom poznaní priznáva túto cestu ako
hriech alebo ako nie✂o, ✂o nesmie by✁ . Tento koncept hriechu, alebo
toho, ✂o nesmie by✁, je koncept ✂isto ☎udský, nad prirodzenos✁ou; a na
tomto sa zakladá celá morálnos✁.28
Hriech a Bo✠í zákon
Poznanie vytvára ur✂itú normu na hodnotenie, tak e ✂lovek vníma,
e skutky ☎udskej prirodzenosti nevyhovujú poznaniu správnej normy
a zakusuje toto hnutie ako nie✂o zlé proti prirodzenosti. Pod☎a Solovjova
sa v sile telesnej prirodzenosti zjavuje v ✂lovekovi tendencia ku konaniu
proti poznaniu, poslúchajúc iba zmyslové impulzy. Keby v ✂loveku bola
jedine iba náklonnos✁ zmyslovej prirodzenosti, táto by nebola v sebe
sama ani zlá ani dobrá, ako vo zvieratách, ale jednoducho by bola prirodzeným faktom. Z druhej strany, ak by v ✟ om by bola iba morálna
tendencia, tak aj táto, nemajúc iadnu vnútornú preká ku, ú✂inkovala
by ako nejaká jednoduchá vrodená sila. Ale ke✡ na seba narazia dve
opa✂né sily, tak sa objaví morálny problém a obidva impulzy dostávajú
morálnu hodnotu. Teda hlas svedomia, pred obidvoma opa✂nými impulzmi, sa nazýva zákon, tak telesné smerovanie, preto e protire✂í zá26
27
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konu, sa nazýva prestúpenie prikázania alebo hriech. Takto je hriech
pochádzajúci zo zákona a Solovjov pou✁íva vetu sv. Pavla z listu Rimanom: ✂Zákon toti✄ vyvoláva hnev; ale kde niet Zákona, niet ani priestupku☎ (Rim 4, 15).29
A teda ako cesta prirodzenosti vedie k prirodzenej smrti, tak cesta
zákona vedie k duchovnej smrti; a ke✆ si vezmeme list sv. Pavla, ktorý
hovorí o tomto fakte, cituje to: ✂Ja som kedysi ✄il bez zákona, ale ke✝
pri✞lo prikázanie, hriech o✄ il a ja som zomrel; i ukázalo sa, ✄e to prikázanie, ktoré bolo pre ✄ivot, bolo mi na smr✟. Lebo hriech, ke✝ sa mu naskytla príle✄itos✟, skrze prikázanie ma zviedol, a tým zabil☎ (Rim 7, 911).30
Ke✆ ideme ✆alej, tak ✠lovek za✁íva jednu priepas✡ medzi Bohom,
ktorý je svätý, a sebou samým, ktorý je hrie☛nik, zbavený schopnosti da✡
si ve✠ný ✁ivot. Zákon ukazuje aká je pozícia ✠loveka zo✠i-vo✠i hriechu,
ale nedáva mu silu prekona✡ ho. Aj ke✆ ✠lovek má poznanie, ✁e ✠o je
hriech, tak z tohto poznania zákona ne✠erpá silu, aby sa mu vyhol spácha✡ ho. Solovjov pí☛e, ✁e zákon, kým odsudzuje prirodzené náklonnosti, nenahradzuje ich inými mo✁nos✡ami. Ak ✠lovek nie✠o chce a zákon
hovorí, ✁e je to zlé, jednako neprestane chcie✡ to. Zákon sa dotýka iba
vonkaj☛ích elementov chcenia, to jest hriechu ako skutku; ale kore☞
hriechu, zlá pohnútka, ktorá rodí zlé skutky, nie je potla✠ená, odstránená zákonom, naopak, je umocnená a stáva sa vedomá. Citujúc sv. Pavla
✂Ale hriech som poznal iba skrze zákon; ve✝ by som nevedel
o ✄iadostivosti, keby zákon nehovoril: Nepo✄iada✞. Ale hriech, ke✝ sa mu
naskytla príle✄itos✟, skrze prikázanie vzbudil vo mne v✞ etku ✄iadostivos✟;
lebo bez zákona bol hriech m✌tvy☎ (Rim 7, 7-8), pokra✠uje, ✁e zákon,
ke✆ odsudzuje prirodzenos✡, iba ju neguje, ale nedáva ni✠ pozitívne. Aj
keby mal nejakú pozitívnu formu ako napr. ✍pomáhaj v☛etkým✎, ani
v tom by nebolo ✁iadne pozitívne ukázanie toho, ✠o je potrebné robi✡,
aby pravdivo a skuto✠ne pomáha✡ v☛ etkým.31
Skrze hriech sa vkradla smr✡, ktorej panstvo je tak silné, ✁e panuje
nad celým stvorením. Vô✏a, ktorá je vrodená, je v✁ dy pod vplyvom hriechu, preto✁e prirodzenos✡ sa rodí oddelená od nestvorenej milosti, bez
vz✡ahu s Bohom, v smrti. Teda ✠lovek, konajúci pod✏a svojej vôli, koná
v✁dy proti Bohu a odde✏uje sa od neho. Solovjov uva✁ uje nad týmto
faktom, ✁e ✏ udia vedia, ✁e dobro nie je vo svete, preto✁e ✂...celý svet je
v moci Zlého☎ (1 Jn 5, 19). V samom ✠loveku nie je dobro, preto✁e ✂nik
nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik neh✑adá Boha☎ (Rim 3, 1011). Prame☞ v☛etkých skutkov ✠loveka je jeho vô✏a. A tak bariéra, ktorá
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ho odde uje od jestvujúceho dobra, od Boha, je vô a udskej osoby.32
Ma✁ iba vlastnú vô u znamená nema✁ ju vôbec, preto✂e ona je u✂ podrobená hriechu, podrobená skrze narodenie, teda ako nedobrovo ná
danos✁. ✄lovek je ovládaný hriechom, nezávisle od svojej vôli, ako jeho
dedi☎stvo. A ke✆✂ e koná iba od seba, zostáva v moci tohto jediného
princípu, teda dedi☎ného hriechu, ako svojho neoddelite ného dedi☎stva.33
Slobodná vô✝a a presadenie svojho ✞Ja✟
Niektorí Otcovia cirkvi zdôraz✠ujú, ✂e zlo nepochádza od Boha, lebo On stvoril v✡etko dobré a pekné. Sv. Ján Zlatoústy a sv. Gregor Nysský hovoria, ✂e nie Boh je prí☎inou zla, ale slobodná vô a ☎loveka.34
Teda Boh nie je prí☎inou stavu udského bytia: je to v✂dy vô a ☎loveka,
ktorá sa rozhoduje pre dobro alebo zlo. ✄lovek oddelený od Boha
a narodený v smrti kvôli dedi☎nému hriechu, nepozná pravý Bo✂í obraz
a tak ✂ije v nepoznaní. Aj ke✆ sa rodí v duchovnej smrti, chce ✂i✁, preto✂ e v sebe nosí pe☎ a✁ ✂ivota skrze Bo✂ í obraz, zápasí proti ka✂ dému ☎ loveku a proti ka✂dej realite, ktoré mu chcú vzia✁ ☛✂ivot pod a jeho predstáv a vôle☞ a tak ✂ije v strachu pred smr✁ou a nihilizmom, preto✂e nevidí inú mo✂ nos✁ svojej existencie.
Tie✂ Solovjov preberá my✡lienku Zlatoústeho a Nysského a rozvíja
ju, potvrdzujúc, ✂e prí☎ina zla v ☎loveku nie je nie☎ o prí☎inné
a vonkaj✡ie, ale jeho samotná skazená prirodzenos✁, zdedená po prvom
☎ lovekovi. V nej prebýva temná a nerozvá✂ na sila, ktorá ho ☎ inní nerozumným a zlým. Preto✂e, odde ujúc sa od v✡etkého, a proti v✡ etkému sa
stavia a usiluje sa podriadi✁ si ka✂dú vec, vyhna✁, zlomi✁ alebo zni☎i✁
v✡etko, ☎o mu kladie odpor.35
Pod a sv. Atanáza bol ☎lovek stvorený neporu✡ite ný, nesmrte ný,
preto✂ e mal ✂ ivot ako prís ub nesmrte nosti v nebi.36 Sv. Gregor Nysský
tvrdí, ✂e neporu✡ite nos✁ a nesmrte nos✁ sú vlastnosti bo✂ej prirodzenosti
a boli darované ☎loveku.37 Ale postaviac sa proti Bohu obrátil sa k smrti
a jej dôsledkom je poru✡ite nos✁, choroby, utrpenie, zranite nos✁, ktoré
padnutý ☎lovek zakusuje v skuto☎nosti. Pod a sv. Atanáza udia, ke✆ sa

32

Porov. SOLOVËV, I fondamenti spirituali della vita, 1998, s. 34-35.
Porov. SOLOVËV, I fondamenti spirituali della vita, 1998, s. 45.
34
Porov. GREGORIO DI NISSA: La Grande Catechesi, 8. In: SPITERIS, La vita cristiana,
1994, s. 114-115.; Porov. GIOVANNI CRISOSTOMO: Omelie sul vangelo di s. Matteo, 59,
2. In: SPITERIS, La vita cristiana, 1994, s. 113.
35
Porov. SOLOVËV, I fondamenti spirituali della vita, 1998, s. 44-45.
36
Porov. ATANASIO, Incarnazione del Verbo, 1972, s. 42.
37
Porov. GREGORIO DI NISSA, La Grande Catechesi, 8. In: SPITERIS, La vita cristiana,
1994, s. 114-115.
33

292

THEOLOGOS 2/2008 |

TÚDIE

obrátili chrbtom k Bohu, si zadová✁ili poru✂ite✄nos☎ a pri✄nuli na zmyslové veci, neh✄adiac viac na Boha.38
✆alej z toho plynie, ✁e, pod✄ a zákona hriechu, sa ✄udia navzájom
ni✝ia a tak sa zabíja ✝lovek na v✂etkých úrovniach ✁ivota. Ale ✝lovek
tu✂í, ✁e je iný zákon, ten ✁ivota, láska, ktorá je nesmrte✄ ná a tak si uvedomuje, ✁e zmyslom nie je ni✝enie a nenávis☎, ale ✁ivot vo ve✝nej láske.
Pod✄a zákona hriech nevyhnutne priná✂a so sebou odmenu, konajúc zlo
za zlo. Ako ka✁dé bytie hre✂í jedno proti druhému, tak nevyhnutne jeden trpí prí✝inou druhého. Antagonizmus medzi ka✁dým a v✂etkým
ostatnými sa vyrie✂i nevyhnutne v zni✝ ení ka✁dého, nepriate✄ ská sila ni✝í
nakoniec jeho existenciu, boj kon✝í smr☎ ou a rozkladom. Iba smr☎ jasne
odha✄uje tajomstvo ✁ivota a ukazuje, ✁e ✁ivot prirodzenosti je skrytá
hniloba a rozklad.39
Hriech spo✝íva v akomko✄vek presadení môjho ✞ja✟, ktoré musí potla✝i☎ v✂etko to, ✝o nie je pod✄a neho a robí sa bohom ✁ivota, ktoré nechce ✁i☎ v jednote s inými bytiami a vnútorne i vonkaj✂kovo sa odde✄uje
od druhých, preto✁e nie je schopné vzda☎ sa seba samého, aby existovalo v jednote. Solovjov tvrdí, ✁e radikálne zlo spo✝íva v postavení sa proti
ostatnému zvy✂ku a popiera☎ ostatných. Egoizmus, toti✁ tendencia postavi☎ vlastné ✞ja✟ výnimo✝ne namiesto v✂etkého, je najvy✂✂ie morálne zlo.
Vskutku, základ spolo✝ ný ka✁dému utrpeniu sa mení na závislos☎ od
vonkaj✂ieho subjektu, ktorý ho zväzuje a utlá✝a. Zlo a utrpenie majú
subjektívny význam, ktoré existujú v ✝loveku. Tak utrpenie, ktoré predstavuje jednu z charakteristík prirodzeného bytia, je nevyhnutný dôsledok morálneho zla.40
Otcovia, ako sv. Ján Zlatoústy a sv. Gregor Nysský, hovoria, ✁e ✝lovek stvorený Bohom sa podobá na Neho, ako jeho obraz, v slobode
resp. slobodnej vôli. Toto je najvä✝✂í dar, ktorý Boh mu nechce vzia☎, aj
ke✠ ho ✝lovek zneu✁il. Solovjov tie✁ zdie✄a túto my✂lienku a pí✂e, ✁e
ka✁dý skutok vôle je pre svoju podstatu slobodný a tak zlo je slobodný
výsledok individuálnych bytí.41
Klam diabla spo✝íva v predstavení ✁ivota ✝ lovekovi dávajúc mu
predstavu, ✁e mô✁e vlastni☎ podstatu Boha aj mimo spolo✝enstva s Ním,
toti✁, ✁e sa stane ako Boh, nezávisle od kohoko✄ vek, ale naopak sa odtrháva od Prame✡a ✁ivota. Vo vnútri ✝loveka sa rodí falo✂ný obraz Boha
a, uskuto✝✡ujúc toto klamstvo, zomiera, preto✁e slobodne je mimo ☛ivota a stáva sa jeden z m☞tvych bytí. Niektorí otcovia definujú jeho stav
ako ✁ivot v ✞ko✁ených odevoch✟. Sv. Gregor Nysský tvrdí, ✁e ony sú ako
znak, ktorý v sebe nesie charakteristiky zvieracej prirodzenosti a znak
38
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rozko e, ktoré ✁lovek zvolil pre svoju vô✂u.42 Pod✂a Solovjova ✁lovek,
v sile svojej obmedzenosti, neuspokojuje sa touto pasívnou jednotou,
chce ma✄ bo☎skú podstatu od seba samého, chce privlastni✄ si ju. Preto☎e majúc ju zo seba samého a nie od Boha, ✁lovek potvrdzuje seba samého oddelene od Boha, upadá a odde✂uje sa od Boha vo svojom vedomí. Ke✆☎e vylú✁il zo seba bo☎skú my lienku, stáva sa iba ur✁itý fakt,
namiesto toho, aby ✁lovek bol dominantným centrom v prirodzenom
svete, stáva sa jeden z mnohých prirodzených bytí, jednoducho sa stáva
43
✝týmto✞ namiesto, aby bol ohniskovým centrom ✝v etkého✞.
✟lovek stratil vnútorné spojenie s Bohom a tak podlieha smrti a táto
tragédia nepoznania svojej vlastnej identity sa mô☎e preh✠bi✄ alebo vyrie i✄ iba skrze uznanie a slobodné pri✂nutie k bo☎skému princípu, ✁i☎e
k Láske. Solovjov tvrdí, ☎e du a sveta v ✁loveku dosiahla vnútornú jednotu s bo☎ským princípom, ale teraz, so slobodným rozhodnutím ducha, stráca vlastný vnútorný vz✄ah s absolútnym bytím, upadá do moci
materiálneho princípu a do otroctva poru ite✂nosti v sile ✂udskej prirodzenosti a iba v absolútnej forme poznania zachováva mo☎nos✄ nového
vnútorného zjednotenia s Bo☎stvom.44
Vykúpenie
Pod✂a cirkevných otcov bolo ✂udské pokolenie vykúpené skrze vykupite✂ské dielo Je☎i a Krista, preto☎e iba On mohol oslobodi✄ ✂udstvo
z otroctva hriechu a smrti. Vo svojej osobe zjavil vykupite✂ský plán nebeského Otca a tie☎ Jeho lásku k ✂u✆om. Je☎i Kristus ako Boh musel
zostúpi✄ na zem, priodia✄ sa ✂udskou prirodzenos✄ou a tak zdvihnú✄ ✁loveka do neba a urobi✄ ho adoptívnym synom a dedi✁om nebeského
krá✂ovstva. Solovjov tie☎ ide v tejto intencii a rozvíja túto my lienku svojim poh✂adom.
Slobodná jednota dvoch vôli
Ako hriech znamená ☎i✄ oddelene od druhých, kona✄ pod✂a vlastnej
vôle a odporova✄ Bohu, tak, spása znamená ☎i✄ v jednote s druhými,
v spolo✁nej vôli, objektívnej, znamená bo☎ej, preto☎e iba v Bohu sa ☎ije
absolútnej jednote, kde nie je rozdelenie, protiklad. Boh chcel uskuto✁ni✄ úplnú jednotu skrze vnútorný element, toti☎ zákon, ktorý by bol
vrytý do srdca ka☎dého bytia (porov. Rim 2, 15). Pod✂a Solovjova, Bo☎stvo, ktoré je pre svoju podstatu princíp úplnej jednoty, je vyzvaný negatívnou ✁innos✄ou strateného bytia k pozitívnej reakcii, zjavi✄ zjednocujúcu silu, najprv vo forme vonkaj ieho zákona, ktorý kladie hranicu
42

Porov. GREGORIO DI NISSA: Non bisogna dolersi dei morti. In: SPITERIS, La vita
cristiana, 1994, s. 125.
43
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 177.
44
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 177-178.
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skaze a nepriate✁stvu elementov a potom vo forme, ke✂ realizuje nové
pozitívne znovu zjednotenie týchto elementov do absolútneho organizmu, ✄i☎e vnútornej úplnej jednoty.45
Boh mohol realizova✆ vtelenie idei skrze silu. Ale týmto skutkom by
zaprel seba samého ako Lásku, ktorá sa zjavuje skrze slobodný vz✆ah
vôli k druhému a tie☎ fakt, ☎e ✄lovek bol stvorený na Jeho obraz pod✁a
daru slobody. Preto sa ✄ lovek rozhodol vo svojej slobode odmietnu✆
☎ivot v jednote s Bohom a podrobil sa smrti; ale nanovo skrze slobodu
mohol obnovi✆ a nastoli✆ pôvodnú harmóniu. Teda tento slobodný súhlas Boh re✝pektoval a o✄akával od ✄loveka pripravenos✆, aby urobil
mo☎ným vtelenie Bo☎ieho Slova do sveta. Pod✁a Solovjova skrze slobodný ✄in du✝e sveta, ktorý ho zjednocoval, sa svet oddelil od bo☎stva
a sa roztrie✝til v mnohostrannos✆ protikladných elementov; skrze dlhú
sériu slobodných ✄inov tejto samotnej mnohostrannosti sa musí zmieri✆
so sebou a s Bohom a znovu zrodi✆ sa vo forme absolútneho organizmu. Ak v✝etko to, ✄o existuje sa musí zjednoti✆ s Bohom a v tomto je
cie✁ v✝etkého bytia; táto jednota pre reálne bytie musí by✆ evidentne
vzájomná, toti☎ pochádza✆ z Boha a z prirodzenosti, by✆ tie☎ ✄ inom tohto
posledného.46
Spása ✄loveka znamená by✆ slobodný od zákona smrti a vyjs✆
z otroctva hriechu. ✞lovek spoznáva pomocou rozumu ako sa vychádza
✟z temnôt✠, ale tie☎ tu✝í a cíti, ☎e iba idea alebo abstraktné poznanie
nemá silu zni✄i✆ ✟krá✁ovstvo smrti a tragédiu ☎ivota✠, ako to vnímali starovekí grécki filozofi. Z tohto dôvodu sa Logos, ako Bo☎ ská Idea, musel
vteli✆ do ✁udskej podoby, aby vo svojom tele prekonal zlú vô✁u ✁udskej
prirodzenosti, preto☎ e iba On mal moc spoji✆ bo☎ský princíp a ✁udskú
vô✁u, toti☎ slobodne podrobi✆ ✁udskú vô✁u tej bo☎skej. Solovjov zastáva
názor, ☎e abstraktná idea nemô☎e porazi✆ ni✄omnú vô✁u, preto☎e ✁udská
☎ivotná vô✁a je reálna sila, zatia✁ ✄o ur✄ itá idea nevtelená do osobných
☎ivých síl je iba svetelný tie✡. Aby bo☎ský princíp ú✄inne porazil ni✄omnú vô✁u a ☎ ivot ✄ loveka je teda nevyhnutné, aby daný princíp sa objavil
v du✝i ako ☎ivá osobná sila schopná preniknú✆ do du✝e a ovládnu✆ ju, je
potrebné, aby Bo☎ský Logos nie len z vonku vplýval na du✝u, ale aby sa
v nej narodil, nie obmedzujúc a osvecujúc ju, ale da✆ jej znovuzrodenie.
Bo☎ský princíp so silou duchovnej prí✆ a☎livosti pritiahne jednotlivé ✁udské bytia do jednoty rodu, potom ich osvieti my✝ lienkovým svetlom
rozumu a nakoniec sa narodí ako nový duchovný ✄lovek, prenikajúc do
najhlb✝ieho vnútra samotnej du✝e a zjednocujúc sa s ✡ou konkrétnym
usporiadaným spôsobom.47

45
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Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 173.
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 174.
Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 182-183.
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Kristus nový Adam
Priepas✁ medzi my✂lienkovou pravdou a reálnym ✄ivotom je neprekonate☎ná; poznanie pravdy my✂lienky sa ukázala nedostato✆ná pre
duchovný princíp ✆ loveka; ✆lovek sa nachádzal v prázdnom a úbohom
svete, napriek tomu, ✄e vlastnil ú✄asné bohatstvá kultúry, v✂ade bola
pozorovate☎ná pochybnos✁ o pravde a osoby páchali samovra✄dy, preto✄e idea o prekonaní zla v ✄ivote nemala moc zví✁azi✁. Solovjov hovorí,
✄e bolo potrebné, aby sa spravodlivos✁ vtelila do osobnej ✄ivej sily a tak
spravodlivos✁ zjavila pravdu o Bohu v ✄ivej osobe, Bohu, ktorý sa stal
✆lovekom, Je✄i✂ovi Kristovi. Vtelenie Bo✄ského Logos v osobe Je✄i✂a
Krista znamená zjavenie nového duchovného ✆loveka, druhého Adama.
Prvý telesný Adam sa nemyslí iba jednotlivec rovnaký ako iné osoby,
ale celistvá osobnos✁, ktorá zahr✝uje celé prirodzené ☎udstvo; rovnako
druhý Adam nie je iba toto individuálne bytie, ale tie✄ v✂eobecné bytie,
ktoré zahr✝uje celé duchovné znovu zrodené ☎udstvo.48
Ako hovoria sv. Atanáz, sv. Gregor Nysský a sv. Irenej, keby Kristus
sa nebol stal ✆lovekom, ☎udstvo by nebolo vykúpené z otroctva diabla
a nebolo by zbo✄tené.49 Pod☎a sv. Ireneja sa Kristus stal ✆lovekom, aby
vrátil svojmu stvoreniu pôvodný obraz a podobu Boha.50 Solovjov pí✂e,
✄e Kristus je aktívny princíp vnútornej jednoty Boha a prirodzenosti, aby
ju skuto✆ne obnovil musí zostúpi✁ do tohto rovnakého prúdu javov ✄ivota, musí sa podriadi✁ rovnakému zákonu vonkaj✂ieho bytia a z centra
ve✆nosti sta✁ sa centrum histórie objaviac sa v presnom momente plnosti
✆asov. Zlý duch neporiadku a nepriate☎stva musel by✁ v plnosti ✆asov
porazený Bo✄ím Synom a Synom ✆loveka prvorodeným pred v✂etkým
stvorením, by✁ vyhnaný na konci vekov zo v✂etkého stvorenia: toto je
podstatný význam vtelenia.51
Mô✄eme vidie✁, ✄ e po✆as dejín ☎udstva ✆lovek, po svojom oddelení
sa od Boha a stanúc sa smrte☎ným, potreboval pomoc, aby znova na✂iel
vz✁ah: ve✆ né Slovo, ktoré mohlo v sebe spoji✁ ☎udstvo a Bo✄stvo
a obnovi✁ Bo✄í obraz v ✆loveku. Pod☎a Solovjova Boh, ktorý je transcendentný vzh☎adom k svetu, zjavuje sa v tvorivej konajúcej sile, vte☎ujúc
sa, dáva du✂i sveta to, ✆o ona nevlastní a po ✆om tú✄i, toti✄ plnos✁ bytia
vo forme úplnej jednoty. Vtelenie nie je nie✆o senza✆né, toti✄ cudzie
v✂eobecnému poriadku bytia, ale práve podstatne viazané na celé dejiny sveta a ☎udstva, je to nie✆o pripravované dejinami a logicky vyplýva48

Porov. SOLOVËV, Sulla Divinoumanità e altri scritti, 1990, s. 185, 187.
Porov. ATANASIO, Incarnazione del Verbo, 1972, s. 38.; Porov. IRENEO DI LION:
Dimostrazione della predicazione apostolica, 31-34. In: La teologia dei Padri I., 1974, s.
148.; Porov. GREGORIO DI NISSA: La Grande Catechesi. Roma : Città Nuova, 1990, s.
117-118., preklad M. Naldini.
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Porov. IRENEO DI LIONE: Contro le eresie, V, 1, 3. Siena : Edizioni Cantagalli, 1996, s.
158., preklad V. Dellagiacoma.
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júce z nich. V Je✁i✂ovi sa nevte✄uje transcendentný Boh, absolútna plnos☎ a do seba zatvorené bytie, ale sa vte✄uje Bo✁ ie Slovo, ale princíp,
ktorý sa zjavuje a koná navonok a jeho osobné vtelenie do konkrétneho
✆loveka je jednoducho posledné spojivo v dlhej sérii telesných
a dejinných vtelení.52
Ako prvý Adam prijal úlohu, aby zjednotil vo svojom ✄ udstve bo✁í
a ✄udský svet a vlo✁il do bo✁ieho poriadku pozemský ✁ivot, preto✁e
v ✝om bol bo✁ í dar, aby spravoval v✂etko tvorstvo (porov. Gen 1, 28; 2,
19); tak isto druhý Adam ✞ Kristus mal obnovi☎ túto harmóniu medzi
Bohom a ✆lovekom na sebe skrze slobodné podriadenie sa ✄udstva Bo✁stvu, teda nový Adam ✞ duchovný ✆lovek ✞ mohol privies☎ a umiestni☎
✆loveka do stavu, v ktorom bol pred hriechom. Solovjov hovorí, ✁e
mo✁ný, zjednocujúci vz☎ ah je taký, v ktorom ako Bo✁stvo tak prirodzenos☎ majú rovnako jednu ich realitu v ✆loveku a ✄udský ✁ivot týchto
spo✆íva aktívne zharmonizova☎ prirodzený princíp s bo✁ským, teda
v slobodnom podriadení sa prvého druhému. Toto je vz☎ah, ktorý vytvára duchovný ✆lovek. Teda skuto✆nos☎ duchovného ✆loveka predpokladá
bo✁skú osobu, aby zjednotila v sebe dve prirodzenosti a vlastnila dve
vôle.53
Na opätovné získanie pôvodného stavu bol potrebný heroický boj,
ale ✄udstvo nebolo schopné ho vies☎ vlastnými silami. Bol potrebný bo✁í
✆lovek, aby mal bo✁skú moc zni✆i☎ zlo. Solovjov rozmý✂✄a, ✁e prvotná
jednota spájajúca dva princípy v ✆loveku, jednota v prvom Adamovi
v rajskom stave, nemohla by☎ jednoducho znovu nastolená. Nová jednota u✁ nemô✁e by☎ bezprostredná, ale musí by☎ vydobytá, mô✁e by☎ iba
výsledok slobodného ✆inu, heroického ✆inu a dvojnásobne heroického:
bo✁ské a ✄udské vzdanie sa seba samého. Na dosiahnutie pravej jednoty
a harmónie dvoch princípov je nevyhnutná slobodná ú✆as☎ a ✆in obidvoch. Máme tu pravú bo✁skú osobu, ktorá je schopná vykona☎ dvojitý
heroický ✆in bo✁sko-✄udského seba zapretia.54 Po tom, ✆o Kristus prekonal poku✂enia zlého princípu, ktoré mu dávali mo✁nos☎ realizova☎
✄udskú vô✄u, podria✟uje túto svoju ✄udskú vô✄ u bo✁skej, zbo✁☎ujúc svoje
55
✄udstvo, potom, ✆o po✄ ud✂til svoje Bo✁stvo.
Kenóza ✠ totálna láska pre ✡loveka
Sv. Maxim vyznáva✆ na ✂iestom ekumenickom koncile v Carihrade
zdôraz✝oval, ✁e Kristus, pravý ✆lovek a pravý Boh s dvoma vô✄ ami
v jednej osobe, ✁il v úplnej jednote a celé jeho správanie bolo podriadené jedinému cie✄u ✞ spasi☎ ✄udstvo. Sv. Pavol v liste Filipanom: ☛On,
52
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hoci má bo skú prirodzenos✁, neprid✂ al sa svojej rovnosti s Bohom, ale
zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenos✁ sluhu, stal sa podobný ✄u☎om; a pod✄a vonkaj✆ieho zjavu bol pokladaný za ✝loveka. Uponí il sa,
stal sa poslu✆ným a na smr✁, a na smr✁ na krí i. Preto ho Boh nad
v✆etko pový✆il a dal mu meno, ktoré je nad ka dé iné meno...✞ (Flp 2. 69). Solovjov pí✟e, ✠e v Bo✠skej osobe bo✠ský princíp sa via✠e na iný nie
cez vonkaj✟ie pôsobenie, ktoré obmedzuje druhý a nemení seba samého, av✟ak cez vnútorné seba obmedzenie, ktoré dáva v sebe miesto
druhému, vnútorná jednota s druhým tvorí pravé zapretie bo✠ského
princípu, ni✡í sa a berie na seba podobu slu✠obníka. Kristus, ako Boh,
slobodne odmieta Bo✠iu slávu a takto ako ✡lovek získava mo✠nos☛ dosiahnu☛ Bo✠iu slávu.56
Ve✡ný ✠ivot v láske sa konkrétne zjavuje skrze symboly, neni✡iac
hrie✟nu prirodzenos☛, ale premie☞ajúc ju cez posvätenie. Toto uskuto✡nil
Kristus vo svojom vzkriesení, ke✌ zjednotil telo a ducha, vytvoriac duchovné telo, zbo✠tené vykupite✍ským aktom Kristovej bo✠skej prirodzenosti, ktorá si zobrala telo z Bohorodi✡ky Márie. Ke✌✠e bol ✡lovek ovládaný zákonom prirodzenosti a jeho otroctvom, tak s Kristovým príchodom na zem a splnením Otcovej vôle, ✍udstvo dosiahlo plnos☛ ve✡ného
✠ivota, tak✠e ✍udská stránka má podiel na ví☛azstve nad smr☛ou
v zbo✠tenom tele.
Solovjov pí✟e, ✠e ak iný duchovný ✠ivot nie je iba sen, tak on sa
musí zjavi☛ v skuto✡nom ví☛azstve ducha nad materiálnou prirodzenos☛ou. Duchovný princíp, predov✟etkým vo svojom ví☛azstve nad nepriate✍skou prirodzenos☛ou, musí prejavi☛ svoju nadradenos☛ nie zni✡iac túto
porazenú prirodzenos☛, ale znovu ju obnovi☛ do novej, lep✟ej formy
bytia. Vzkriesenie je vnútorné zmierenie matérie a ducha, ktorým sa
stáva jedno bytie, ako jeho skuto✡né vyjadrenie, ako duchovné telo.
Definitívna a rozli✟ujúca pravda kres☛anstva spo✡íva v zduchovnení
a zbo✠tení tela. Iba vo vtelení a vzkriesení Boha-✡loveka prirodzené
bytie vo forme ✍udského organizmu prvý krát uspokojuje svoju neobmedzenú po✠iadavku, dosahujúc pre seba plnos☛ a integritu bo✠ského
✠ivota. Nie zni✡enie prirodzeného indivídua je rie✟enie na protire✡enie
sveta medzi ✡as☛ou a celkom, ale jeho vzkriesenie a ve✡ný ✠ivot. Kristus
zni✡il v sebe zákon hriechu a podriadil sa absolútnej bo✠ej vôli, ke✌
urobil zo svojej osoby nosite✍a bo✠ského konania v materiálnej prirodzenosti. Ke✌ takýmto spôsobom bol kore☞ zla sveta vytrhnutý, spolu
s Bohom a matériou, tie✠ triumfuje ✍udský princíp, ktorý ich zjednocuje.57
Skuto✡nos☛ pravdy, ✠e vykúpený ✡lovek ✠ije v jednote s Bohom
v moci Sv. Ducha, pre zásluhy Je✠i✟a Krista, sa uskuto✡☞uje v cirkvi, ako
56
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tajomnom tele, ktoré je spojené so svojou hlavou, Kristom (porov. 1 Kor
12, 27). Solovjov hovorí, ✁e ✂udstvo spojené so svojím bo✁ským princípom prostredníctvom Je✁i✄a Krista je cirkev a ak v prvotnom ve☎nom
svete ideálne ✂udstvo je telo Bo✁ ského Logos, v prirodzenom svete cirkev je telo rovnakého Logos u✁ vteleného, toti✁ historicky zosobneného
v bo✁skej osobe Je✁i✄a Krista.58
Univerzálna spása ako v✆eobecné zjednotenie v Kristovom
Duchu
Spása ☎loveka sa realizuje v cirkvi ako zjednotenie v✄ etkých tých,
ktorí boli zbo✁tení skrze dar Sv. Ducha, toti✁ v krste boli pochovaný
s Kristom, aby mohli by✝ vzkriesení v ✞om ako nové stvorenia (porov.
Rim 6, 4-5). Ale cirkev, ako znak spásy, tu e✄te nemô✁e ✁i✝ v plnosti
zjednotenia s tou nebeskou, preto✁e platí ✟u✁ a nie e✄te✠. Sv. Pavol vo
svojom liste pí✄e: ✡Ve☛ vieme, ☞e celé stvorenie spolo✌ne vzdychá a zvíja
sa v pôrodných bolestiach a☞ doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, ✌o
máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a o✌akávame
adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela✍ (Rim 8, 22-23). Cirkev ako
bo✁ sko-✂udské telo uskuto☎✎uje totálnu obnovu v✄etkého stvorenia,
preto✁e celý vesmír je preniknutý Kristovým duchom vykúpenia, aby
v miere podriadenia vôle ✂udstva v Kristovom mystickom tele Otcovej
vôli sa realizovala toto úplné zjednotenie.
Solovjov zdie✂a názor, ✁e momentálna pozemská existencia cirkvi
zodpovedá Kristovmu telu po☎as jeho pozemského ✁ivota (pred vzkriesením), telo, ktoré v niektorých prípadoch zjavuje zázra☎né dedi☎stvo
(ako ich aktuálne vlastní tie✁ cirkev), ale je m✏tve, materiálne, nezbavené v✄etkých slabostí a bolestí ✂ udskej prirodzenosti. Ale ako v Kristovi
v✄etko to, ☎o je pozemské je pohltené vo vzkriesení duchovného tela,
tak sa musí udia✝ v cirkvi, ktorá je Jeho univerzálne telo, ke✑ dosiahne
vlastnú plnos✝. Dosiahnutie tejto jednoty zále✁í od ✂udstva ako v osobe
Boha-☎loveka, od sebazaprenia ✂udskej vôle a jej dobrovo✂nému podriadenie sa Bo✁ej vôli.59 V samotnom ✂udstve jeho zduchovnenie malo by
vies✝ ku zjednoteniu jeho fyzickej ✁ijúcej ☎asti (vidite✂ná cirkev) s fyzicky
m✏tvou ☎as✝ ou (nevidite✂ná cirkev). Takéto spojenie troch rozdelených
☎astí sveta ✒ jeho ducha, nevidite✂ ná cirkev alebo duchovný svet, ✁ ijúceho ✂udstva alebo vidite✂ nej cirkvi, a jeho tela, vonkaj✄ia materiálna prirodzenos✝ ✒ bude obnovenie v✄etkého v absolútnej plnosti, alebo univerzálne uzdravenie. Tento spojený alebo uzdravený trojitý svet vo
v✄etkom svojom zlo✁ení bude pravý a kompletný obraz a podoba troj-
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jediného Boha, jeho reálneho krá ovstva, výrazom jeho sily a jeho slávy.60
Záver
Solovjov vidí tento vidite ný svet ako nie✁o zdanlivé, nepravé
a a kone✁né. Naopak nevidite ný svet vníma ako skuto✁ ný, nekone✁ný
a pravdivý. Tento vidite ný svet je odrazom nevidite ného sveta. V tomto
zmysle aj materiálne v tomto svete je ur✁itým spôsobom prepojené
s duchovným tamtoho sveta. Takto spojenie medzi bo✂ským, duchovným a prirodzeným, telesným vytvára ✁lovek, ktorý v sebe spája dva
elementy, toti✂ bo✂ský, ve✁ný a tie✂ zdanlivý, smrte ný. Tento vz✄ah
medzi ✁ lovekom a Bo✂ským princípom by nebol mo✂ný, ak by Boh bol
nie✁o vonkaj☎ie, oddelené od prirodzenosti. Z tohto dôvodu ✁ lovek
mô✂e by✄ ten, ktorý prijíma Bo✂ie pôsobenie, preto✂e v jeho vnútri je
ve✁ ný princíp, ktorý ma ú✁as✄ na Bo✂om ✂ivote. Preto✂e ✁lovek bol stvorený pod a Bo✂ieho obrazu, tak je jediným prostredníkom medzi Bohom a stvorením. Pre Solovjova ak je ✁lovek ve✁ný, nesmrte ný, tak✂e
✂ije aj po smrti, mal by existova✄ aj pred narodením, ✁i✂e, skôr ako sa
objaví na zemi v ✁ase, mal by teda existova✄ v✂dy v bo✂om pláne,
u Boha. Solovjov vníma, ✂e ✁lovek prevy☎uje v☎etko kone✁né, toti✂, ✂e
je slobodný, ale sa neuspokojuje s tým pokia ✂ije na zemi a zárove✆
vlastní úplnú realitu a plnos✄ ✂ivota.
Ale po hriechu ✁lovek v✂dy tú✂i po nesmrte nosti a pravde, ale
vníma smr✄ a obmedzenos✄ ako následok hriechu. Solovjov vidí
v ✁loveku neschopnos✄ oslobodi✄ sa z fyzického a bytostného utrpenia
ako následky oddelenia sa od Boha a Jeho lásky. ✝lovek tú✂i po kvalitnej☎om ✂ivote, ale vo vnútri poci✄uje, ✂e táto prítomnos✄ zákona prirodzenosti ho prevy☎uje, preto✂e je jeho otrokom, jemu slú✂i. Tak vô a
✁ loveka je podriadená zákonu smrti, ktorý je má svoju silu v hriechu
(porov 1 Kor 15, 56). Preto ✁lovek bojuje druhému ✁loveku a vníma ho
ako protivníka, preto✂e ✁lovek, ak chce ✂i✄ musí zrealizova✄ seba samého, lebo on existuje v tej miere, v ktorej presadí svoje ✞ja✟. Takto sa
✁ lovek odde uje od druhého ✁ loveka a aj od Boha a zomiera v samote.
V☎etko toto konanie udskej prirodzenosti v stave hriechu je proti bo✂iemu projektu jednoty, preto✂e ✁ lovek mô✂e ✂i✄ svoj pôvodný plán
✂ivota iba v jednote s Bohom a u✠mi.
Do tejto odcudzenosti ✂ivota ✁loveka vstupuje Bo✂í syn, Je✂i☎ Kristus, ktorý nasto uje prvotný poriadok do vz✄ahu medzi Bohom
a tvorstvom. Kristus berie na seba udské telo a skrze svoje vykupite ské
dielo zmieruje ✁loveka a Boha. Iba On mohol vo svojej osobe zmieri✄
Bo✂stvo a udstvo, teda prirodzenos✄ a vô u udskú a bo✂skú. ✡udská
prirodzenos✄ a vô a sa zbo✂tili a bo✂ské vzalo udský aspekt a takto sa
60
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✁lovek nanovo mô✂e predstavi✄ pred Bo✂ou tvárou v Kristovom tele,
ktoré bolo vzaté do neba. Kristus zostúpil, aby dal ☎udstvu, vo svojom
tele, vystúpi✄ do neba. Iba On sa dobrovo☎ ne podriadil ako ✁lovek Bo✂ej
vôli a takto uskuto✁nil univerzálne zjednotenie. V Jeho vzkriesení ☎ udská
prirodzenos✄ sa stala prostriedkom zjednotenia medzi bo✂ským
a ☎udským. V cirkvi, v mystickom Kristovom tele, sa realizuje toto tajomstvo obnovenia a uzdravenia celého sveta, toti✂ spása a sloboda celého
stvorenia.
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