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Ani 18. a 19. storočie nebolo ušetrené turbulencií v podobe vojen, ozbrojených 
povstaní, politických, ideologických, náboženských a vnútrokonfesijných 
sporov, ktoré boli také príznačné pre predchádzajúce storočia. Idea tolerancie 
napriek existencii Lockovho Listu o tolerancii (1689), vyzývajúceho 
k náboženskej znášanlivosti, nezohrávala významnejšiu úlohu pri riešení týchto 
sporov a problémov. 

Vladimír Seiler a Božena Seilerová zastávajú názor, že predmetom tolerancie 
či intolerancie sú predovšetkým hodnoty, a to napríklad v podobe myšlienok, 
inštitúcií či symbolov. K predmetom tolerancie a intolerancie patria teda podľa 
nich predmety širokých oblastí spoločenských vzťahov a ich ideových foriem: 
morálky, náboženstva, politiky, výchovy, estetiky, vedy. Ďalej predmetom 
tolerancie a intolerancie môže byť aj konanie, správanie, zvyky, symboly a 
vôbec zmyslový predmet nachádzajúci sa v poli odlišných hodnotení. Podľa ich 
názoru predmet tolerancie a intolerancie treba posudzovať v širokom kontexte 
hodnotového systému daného spoločenstva (Seiler – Seilerová, 1997, s. 29-30). 

V slovenskej evanjelickej etike 18. a 19. storočia sa priamo nestretávame 
s pojmom tolerancie, skôr sa tam vyskytujú také pojmy ako znášanlivosť, 
zmierlivosť, prijateľnosť, trpezlivosť, pokoj a podobne, ktoré obsahovo 
korešpondujú so súčasným obsahom pojmu „tolerancia”. Keďže objektom 
tolerancie sú podľa Seilera a Seilerovej aj hodnoty morálky a náboženstva 
(možno dokonca v prvom rade tieto hodnoty), pokúsim sa o analýzu postojov 
slovenských evanjelických autorov daného obdobia k protikladným hodnotám, 
ktoré v súdobej terminológii pomenovali ako hriech a neresť. Je celkom 
samozrejmé a logické, že hriech a neresť sú predmetom všeobecného odsúdenia, 
keďže predstavujú hodnoty nezlučiteľné s hodnotovou orientáciou mravne 
a nábožensky dokonalého veriaceho človeka, na ktorého je zamerané celé ich 
mravné a náboženské výchovne pôsobenie.  
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Na druhej strane treba priznať, že aj postoje k hriechu a neresti sú v rámci 
slovenskej evanjelickej etiky vnútorne diferencované. Od krajne odmietavého 
stanoviska, tvrdo pranierujúceho akýkoľvek hriech a neresť človeka ako 
výsledok diablovho diela, cez chápavý postoj k ľudským slabostiam 
a nedostatkom až po teleologické ponímanie a ospravedlňovanie hriechu 
a neresti ako prostriedku mravného zdokonaľovania človeka. Vnútorná 
diferenciácia postojov k hriechu a neresti v slovenskej evanjelickej etike 18. 
a 19. storočia bola predovšetkým výsledkom vnútorného vývoja, resp. 
vnútorných pomerov v evanjelickej cirkvi v danom období. Ovplyvňoval ich 
napríklad priebeh sporov medzi pietizmom a ortodoxným luteranizmom v 18. 
storočí alebo spor medzi racionalizmom a ortodoxiou v 19. storočí.  

Príkladom prvého postoja k hriechu a neresti v 18. storočí môže byť názor 
Samuela Hruškovica (1694 – 1748), ktorý sa vo Vlastnom životopise (1720) 
vyjadril, že každý deň pácha hriechy a za to si zasluhuje večný a najťažší trest 
pekelný (Hruškovic, 1943, s. 11). Diablovi zanecháva všetky dobré skutky, ktoré 
nevzišli z úprimného a verného srdca (Hruškovic, 1943, s. 16). Podobne aj Pavel 
Jakobei (1695 – 1752) chápe hriech ako diablovu pascu, do ktorej môže človek 
veľmi ľahko spadnúť, ale veľmi ťažko je dostať sa z osídiel diablových. Podľa 
neho náš nepriateľ, diabol, na nás útočí zo všetkých strán a veľmi podnecuje 
mnohé hriechy a potom sa mnoho ľudí venuje hodovaniu a opilstvu, smilstvu 
a nehanebnosti, závisti a nezmieriteľnosti, lakomstvu a honbe za majetkom, čo 
takmer ani za hriech nepovažujú (Jakobei, 1724, s. 2-3). Volá po návrate 
k veľmi krutým trestom za smilstvo, tak ako svojho času trestali v starovekom 
Ríme za čias cisára Aureliána, t.j. roztrhnutím tela cudzoložníka alebo jeho 
popravou, ako sa to dialo v stredoveku (Jakobei, 1724, s. 21). Smilstvo 
a nehanebnosť má podľa neho taký charakter, že keď sa mu raz podvolíme, 
potom tak nakazí celé srdce človeka, že aj keď potom sa človek chce napraviť, 
len ťažko sa mu to podarí. Radšej sa treba toho hriechu zavčasu varovať a spolu 
s Demosténom si treba povedať, že nechcem draho kupovať to, čo by som 
potom musel ľutovať. Keď sa chce človek vystríhať toho hriechu, musí veľký 
pozor dávať na všetky svoje údy: na srdce, aby ho od všetkej nečistoty očistilo, 
na oči, aby nehľadeli na márnosť, na uši, aby nepočúvali oplzlé a neslušné reči, 
na ruky, aby nimi nesiahal tam, kde sa to nepatrí, ale radšej, aby si nimi pracoval 
a vystríhal sa záhaľky, ktorá je diablovým vankúšom. Treba tiež dávať pozor na 
nohy, aby nimi nechodil do zlej spoločnosti. Musíme mať na pamäti, čo nám 
Augustín povedal: Kto sa chce hriechu vystríhať, musí sa od príčin vzďaľovať. 
Musíme teda dať pozor na svoje telo, aby sme ho zbytočným prežieraním 
a opíjaním nepreplňovali, lebo opilstvo prináša smilstvo a potom sú všetky okná 
a dvere smilstvu a sodómii otvorené. Preto je najlepšie, keď čo najskôr človek 
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vstúpi do stavu manželského, ktoré Boh ustanovil ako určitú medicínu, 
prostredníctvom ktorej dokáže zahnať rozličné zlé žiadostivosti. Manželstvo je 
podľa svätého Pavla svätá škola celého ľudského života, v ktorej sa mnohému 
učíme a zvykáme si na dobré (Jakobei, 1724, s. 26-27).  

No v najväčšej miere diabolským skutkom sú podľa Jakobeia spory, závisť, 
nepokoj a nesvornosť. Je to diabolský skutok preto, lebo sám diabol si ho 
obľubuje, ktorý je rušiteľom pokoja v duchovnej, svetskej i domácej ríši. 
Vidíme, koľko je rozporov v duchovnej správe, v náboženstve a v článkoch 
kresťanskej viery, vo svetskej správe nikto nikomu nechce veriť alebo ustúpiť, 
a preto dochádza k vojnám a rozbrojom vo všetkých krajinách; aj v manželstve 
sa manželia neustále vadia a bijú, bratia a sestry, priatelia a susedia sa k sebe 
správajú ako pes a mačka. Nie je to nič iné než prekliaty skutok diabla, ktorý sa 
všemožnými ľstivými skutkami pokúša vyvolať medzi ľuďmi nesvornosť 
a roztržky, všelijakú biedu, zármutok a žiaľ (Jakobei, 1724, s. 29-30). Pri 
hádkach, závisti, nepokoji a nesvornosti je prítomný diabol, ktorý sa usiluje o to, 
aby z týchto veci povstali veľké neresti, a to vo všetkých stavoch, či už 
duchovných alebo svetských, ale aj v domácnosti. Ak sa diabol dostane do 
správy cirkvi, potom učitelia alebo kazatelia sa usilujú predovšetkým o vlastnú 
česť, prípadne pomstu, navzájom sa hania a tupia a z toho pochádza potom 
všelijaká škoda pre cirkev. Prostredníctvom týchto hádok sa stráca pravda slova 
Božieho a do cirkvi sa dostáva všelijaké kacírstvo. Keď sa diabol dostane medzi 
svetských pánov a kniežatá, potom platí príslovie, že keď sa páni chcú biť, 
potom musia poddaní nastaviť hlavy. Keď sa diabol dostane do domácnosti, 
potom muž a žena, rodičia navzájom atď. sa vadia a v takom prípade tam 
nemôže byť nijaké šťastie a požehnanie. Výsledkom toho sú potom mnohé iné 
rany a vraždy (Jakobei, 1724, s. 32-34). 

Druhým postojom k hriechu a neresti je chápavý postoj, ktorý vníma hriech 
a neresť ako čosi, čo je súčasťou človeka, výsledkom jeho vnútorných slabosti a 
nedostatkov, ale aj vonkajších okolností, či už politických alebo 
ekonomických. S takým postojom sa stretneme napríklad v 19. storočí u Jána 
Chalupku či Ľudovíta Štúra. Práve Štúr (1815 – 1856) v mnohých súvislostiach 
kritizoval slovenský národ za jeho mravné hriechy a nerestí. Každá osoba, ktorá 
podľa neho stratí sebaúctu, je schopná všetkého zlého, a tak to platí aj v prípade 
národov. Bahno telesnej hriešnosti je milé a príjemné takému národu, a to je 
chrobač v tele národa. Telesných hriechov niet nikde viac než u ponížených 
národov, ktoré stratili sebaúctu. Kde sa viac rozšírilo pijanstvo než medzi 
utláčanými Írmi a služobnými Slovanmi? Žiadny človek, ktorý má sebaúctu sa 
neopije, ale u podriadených národov pijani sa váľajú po cestách pri každej 
príležitosti. Slobodný človek sa nedopustí surovosti a rovnako vie, čo urobiť má 
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a čo nemá. Takisto kritizoval slovenský národ za jeho poníženosť, ktorá má 
neblahý vplyv na náš duchovný a mravný stav, ale rovnako to zle vplýva aj na 
náš materiálny stav (Štúr, 1986a, s. 106-109).  

Príčinu okrem iného videl aj v zlých vlastnostiach slovenského národa, ku 
ktorým určite počítal jeho alkoholizmus a ktorý podrobil silnej kritike. Pijatika 
je podľa Štúra v našom ľude zakorenená u každého veku, obidvoch pohlaví, 
každá práca sa tým začína a končí, každá dohoda sa tým zakončí. Pije starý, pije 
mladý, pije mládenec, okusuje chlapec, cmúľa dieťa, pije slobodný, slope 
ženatý, pije muž, poťahuje žena. Pije sa na svadbe, pije sa na kare, na jarmoku, 
volia sa pritom richtári, notári. Pijú skoro všetci, skoro všade, skoro vždy. Pijú 
pálenku tak ako vodu. Keby sme dali dokopy a spočítali všetku tú biedu, ktorú 
na Slovensku zapríčinila pálenka, zistili by sme, že nám viac uškodila ako 
akákoľvek morová rana. Proti moru sa modlíme a o jeho odvrátenie boha 
prosíme, no túto skazu sami dobrovoľne na seba priťahujeme. Z opilstva 
pochádza rúhanie sa svetu a bohu, márnotratnosť, krádež, akákoľvek telesná 
nečistota. Keď opilcovi ukážete pálenku, lezie za ňou ako pes za mäsom, dovolí 
robiť zo seba posmech, dá sa na krádež najať, na krivú prísahu, na nepriateľstvo 
proti dobrým ľuďom sa dá podkúpiť. Keď sa v rodine vyskytne opilec, tak je 
koniec domáceho pokoja a šťastia a z domáceho života sa stane skutočné peklo 
(Štúr, 1986b, s. 425-428). 

Napriek tomu zastával názor, že neexistuje taký zlý človek alebo národ, 
ktorých by nebolo možno vzdelávaním popraviť, k ľudskému zmýšľaniu 
a konaniu priviesť, ak je mu to umožnené. Tvrdil, že neverí v zrodenú 
diabolskosť človeka, rovnako ako neverí v nenapraviteľnú ničomnosť a podlosť 
národa. Veď skoro všetky priestupky pochádzajú z nevedomosti, zadubenosti, 
hlúposti, biedy a zlosti. V prípade národov tieto priestupky pochádzajú zase 
z poníženosti a služobnosti. Ak dáme jednotlivcovi vzdelanie a národu slobodu, 
uvidíte, ako sa zmenia (Štúr, 1986a, s. 116). 

Ján Chalupka (1791 – 1871) vo svojich Kázňach nedeľných a sviatočných 
(1847) tiež poukazuje na to, že každý jeden hriech či neresť sú nebezpečné, 
pretože dláždia cestu ďalším hriechom a nerestiam. Podľa neho veľmi nám 
v tom môže pomôcť naše svedomie, ktoré je našim strážcom, ktorý nás vystríha, 
keď niečo zlé zamýšľame. Lenže keď sa hriech na zvyk premenil, hriešnik už 
viac nepočúva hlas svojho svedomia a niet skutku, ktorý by sa bál vykonať. 
Varuje pred tým, aby sme niektorý hriech považovali za malý, pretože z malej 
chyby vzniká ďalšia chyba a začiatkom veľkých ohavných zločinov sú nepatrné 
hriechy. Nedajme sa zmámiť myšlienkou, že to máme vo svoje moci a že sa 
dokážeme ovládať. Každá rozkoš raz skúsená priťahuje nás ako med včelu 
(Chalupka, 1847, s. 90-93).  
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Na druhej strane však tvrdí, že dobré sa samo rozmáha, každá užitočná 
znalosť je semenom iných znalosti, jedna cnosť je matkou mnohých cností, 
príklad šľachetného a osvieteného človeka prebudí mnohých ďalších. Naše 
pokolenia prevyšuje v mnohých ohľadoch svet predošlých vekov a naši 
potomkovia budú zbierať ovocie toho, čo súčasný vek spôsobil. Takisto sa 
rozmáha aj zlé ako neužitočná zelina, ktorá je často bujnejšia než tá užitočná, ale 
zlé samo seba kazí, borí a podkopáva. Skúsenosť nám zvestuje potešiteľnú 
nádej, že potomstvo bude v pravde, cnosti a blaženosti (blahoslavenstve) 
neustále rásť. Zdá sa však, že svet je stále zlý a nie je o nič lepší než v minulosti. 
Existujú ľudia, ktorí stále vychvaľujú minulosť a hania súčasnosť. Zločinov však 
bolo dosť na svete od začiatku až do súčasnosti. Predtým boli zločinci oveľa 
nebezpečnejší. Ani dnes nie sú všetky mravy a obyčaje nevinné, ale predtým 
boli surovejšie. Nikdy predtým nebolo toľko ústavov zameraných na pomoc 
ľudstvu. V náboženstve vládne zákonná znášanlivosť, začínajú sa spájať rozličné 
stavy. Ten, kto hovorí, že je na svete stále horšie, rúha sa Bohu, ktorý tento svet 
riadi a spravuje, ten, kto pochybuje o tom, že čím ďalej tým lepšie bude, zdá sa, 
že pochybuje o tom, že Boh dokáže dokončiť svoje dielo (Chalupka, 1847, s. 64-
67).  

„Dni sú zlé. To je tá pieseň, ktorú hádam od počiatku sveta spieval každý vek 
a každé pokolenie. Aj my sa sťažujeme na zlé časy. Niekedy sú to daromné 
žaloby alebo aspoň prehnané. Nemáme príčinu sa sťažovať alebo nie je to také 
zlé, ako si to nešikovní, nespokojní a nenásytní predstavujú. A mnohí ľudia si 
zvykli stenať, šomrať aj tam, kde im nič nechýba a kde ich netlačí žiadne 
bremeno. Sám si len človek navymýšľa také alebo onaké biedy. Keď sa jemu, 
druhému, tretiemu zle vedie, myslí si to o všetkých a množstvo spokojných so 
svojím stavom, blažených (blahoslavených) neráta. Nuž, moji milí, čo nám 
prospeje len horekovať a nariekať? Tým nič nezískame, nič nenapravíme, ale 
sebe i iným zle poslúžime. Pokiaľ je to v našej moci, sami sa máme usilovať, aby 
bolo lepšie na svete a aby sa zlé zmenšilo, vykorenilo”  (Chalupka, 1847, s. 
77-78).  

Veľmi zaujímavý názor v tejto súvislosti prezentuje Samuel Ormis (1824 – 
1875) vo svojom dvojzväzkovom diele Výchovoveda seminaristov a rodičov 
(1871; 1874), kde sa vyjadril, že keď pod hriechom rozumieme nevedomosť, 
nepoznanie dobrého, neveru, neposlušnosť a zlú náklonnosť, vtedy musíme 
uznať dieťa za hriešne, a síce dedičný hriech, ktorý sa s nami rodí, znamená 
nielen nedostatok známosti a spravodlivosti, ale i zlú náklonnosť, menovite čo sa 
hlasu svedomia a božieho príkazu týka. V tomto ohľade i sama praktická 
výchova svedectvo vydať môže, že v dieťati hneď od prvého vedomia 
svojhlavosť, závisť, ukrutnosť atď. fakticky vystupujú, a že tieto zlé náklonnosti 
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ani z pokrmu, ani z letory ani zo zachádzania s ním vysvetliť nemožno, a tak 
s ním sa zrodiť museli, avšak neprináležia k jeho podstate, lebo nezjavujú sa 
všetky u jedného, ale u jedného tá, u iného iná náklonnosť, ba vychovávatelia 
vravia, že ako telesná podoba ponáša sa i na otca, i na matku, alebo aspoň sa 
dakoho zo starých rodičov, tak i duševné náklonnosti že prechádzajú i z otca, i 
z matky na dieťa v miešaných podobách (Ormis, 1871, s. 176-177). Ormis teda 
považoval hriech za prejav dedičnosti, aj keď nie v jeho genetickom chápaní, ale 
ako dôsledok dedičného hriechu. Na odstránenie škodlivého vplyvu dedičného 
hriechu doporučoval slovenským rodičom, aby odhodili všelijakú maznavosť a 
od malička vybíjali zlého ducha zo svojich detí. A tento zlý duch, ten dedičný 
hriech je podľa neho v podobe lenivosti, lakomstva, klamstva, bujnosti, 
pažravosti a nečistoty. Podľa Ormisa liekom na to je telesná práca, prísna 
pozornosť a slovo Božie (Ormis, 1871, s. 195).  

Prútom treba švihať toho, kto inému ublížil na tele, podľa toho zákona: Oko 
za oko, zub za zub. Známa je náklonnosť detí biť slabšieho – a to je ten dedičný 
hriech, že telesná sila sa nechce podrobiť duchu – spravodlivé by bolo, aby to 
dieťa, ktoré udrelo a spôsobilo bolesť inému, žeby aj ono pocítilo tú bolesť. Tiež 
je známa náklonnosť detí kradnúť a klamať, to jest cudzie považovať za svoje a 
od strachu pred pokutou tajiť spáchaný skutok alebo na iného skladať – i to je 
dedičný hriech, že chce panovať nad seberovným a užívať bez práce – i v týchto 
prípadoch neprospeje slovo, ani sľub, a tak je potrebný prút. Preto za telesnú 
urážku, za krádež a za lož má byť dieťa pokorené telesným trestom, aby, keď sa 
aj nepolepší, aspoň cítilo, že na svete je spravodlivosť (Ormis, 1871, s. 248).1 

                                                 
1 K druhému typu postoja voči hriechu a neresti by sme mohli zaradiť napríklad aj 
Martina Rakovského (1535 – 1579), a to napriek tomu, že patrí ešte do 16. storočia. 
Rakovský vo svojom diele O svetskej vrchnosti (pôvodne vyšlo latinsky v Lipsku v roku 
1574 pod názvom De magistratu politico) zastával názor, že cesta cnosti je síce priama, 
ale z každej strany vedie cez rôzne chyby chodníček v pekelný kraj (RAKOVSKÝ, 1974, s. 
304). Podobne tvrdil, že láskavosť potláča aj oprávnený hnev, namiesto pomsty láska má 
preniknúť do našich pŕs. Zhovievavosť nás však nesmie zviesť zo strednej cesty. 
Nemožno kraľovať dobre, ak budeme odpúšťať príliš, ale ani ak sa budeme príliš mstiť. 
Prílišná zhovievavosť pripravuje o úctu ľudu, hnev zase prináša nenávisť. Vrchnosť 
upozorňoval: Čím máš väčšieho ducha, tým viac odolávaj hnevu, miernosť a láskavosť 
na mysli maj. Bez viny nie je nikto a keby sa nedal utíšiť boží hnev, zahynul by celý 
ľudský rod. Aký chceš, aby bol k tebe Boh, taký buď k svojim. Niektorí si myslia, že ak 
neznesú žiadne poklesky a trestajú všetko, že sa stanú veľkí a silní. Zlosť má tiež svoju 
mieru a treba odpustiť tým, čo sa priznajú k svojim hriechom, ak bez škvrny nie sme ani 
my (RAKOVSKÝ, 1974, s. 334-335). Tento Rakovského postoj odhaľuje realistické 
videnie sveta a jeho problémov, ale aj ľudskej psychiky. Treba oceniť aj to, že autor 
nevidí svet čierno-biely, teda že na jednej strane sú dobrí a na druhej strane zase všetci 
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Tretí postoj k hriechu a neresti najlepšie prezentuje Augustín Doležal (1737 – 
1802) vo svojom diele Pamětná celém světu Tragoedia (1791). Podľa neho 
príčina hriechu a zla spočíva v existencii slobodnej vôle človeka a jeho 
zodpovednosti, spočívajúcej však (podľa tejto interpretácie) v povinnosti 
poslúchať príkazy Boha. Adam si v tomto Doležalovom diele kladie zásadnú 
otázku: keby nebol vo svete hriech, mohol by človek vedieť o prevelebnosti, 
spravodlivosti a svätosti Boha, ktorý môže spasiť aj hriešne ľudstvo? (Doležal, 
1791, s. 199). Vzniká logická otázka, či podľa Doležala hriech a zlo existujú 
preto, aby Boh predviedol svoju dokonalosť a schopnosť vyrovnať sa s ním? 
Zdá sa, že aj v tom je jeden z dôvodov existencie zla. Potom ide o teleologický 
prístup k existencii zla vo svete, pretože jeho účelom je oslava Boha a jeho 
schopnosti vysporiadať sa s ním. V nejakej podobe sa to prejavilo už predtým, 
keď sa Doležal vyjadril, že múdrosť a schopnosť hospodára sa najlepšie 
prejavuje, keď dokáže riešiť problémy pri hospodárení (Doležal, 1791, s. 186). 
Možno to potom v takej istej podobe vzťahovať aj na Boha, respektíve na 
Doležalovo vysvetlenie existencie zla a hriechu vo svete. 

Adamov syn Sét už aj predtým videl v hriechu v konečnom dôsledku 
pozitívum, t.j. schopnosť človeka poznať zlo. Napriek tomu, že prvotný hriech 
by mal byť zlý, v skutočnosti ako keby teraz Adam naznačoval, že nebyť 
hriechu, o čo všetko by ľudstvo prišlo. Možno, že by žilo v raji bez potreby 
akejkoľvek spoločenskej deľby práce, ale ak už k tomu došlo, aká rôznorodosť 
spoločenského postavenia z toho vzišla. Sét sformuloval svoje poznanie 
v takejto podobe a Adam ho ani nenapomína, že v skutočnosti by to mal 
považovať za ľudské nešťastie, že treba takéto rozvrstvenie spoločnosti, aby 
ľudstvo mohlo existovať. V plnej miere tým Doležal vyjadruje Leibnizovu 
myšlienku, hoci v umeleckej forme, že Boh dopustil zlo v podobe prvotného 
hriechu Adama a Evy v prospech väčšieho dobra, ktoré z toho vzišlo. V tomto 
duchu práve Doležal dokladá všetky tie dobrá vyplývajúce z prvotného zla 
v podobe hriechu Adama a Evy. 

Na Sétove pochybnosti, či predsa by nebolo lepšie, keby ľudstvo nepoznalo 
hriech, hoci sa mu tento svetský poriadok veľmi páčil, jeho otec Adam 
konštatuje, že nerozumne by sme usudzovali o svete, keby sme ho kvôli 
mravným chybám považovali za celkom biedny, zlý a nepodarený (Doležal, 
1791, s. 200). Zoberme do úvahy všetky ľudské stavy, obchody, postavenia, 
úrady, práce, remeslá a cnosti. Sledujme pozorne všetky ľudské povolania, ktoré 
vykonávajú ľudia, a zistíme, že ak by nebolo prvotného hriechu, neboli by ani 

                                                                                                                         
ostatní, ktorí sú zlí. U Rakovského dominuje humanistická orientácia, ktorá sa 
v konečnom dôsledku prejavuje aj v jeho vzťahu k ľudským hriechom a nerestiam. 
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tieto povolania. Existuje tak veľa remesiel a potrieb, že aj hriešnik pri nich môže 
byť veselý a v pobožnosti sa usilovať o dosiahnutie nebeskej slasti (Doležal, 
1791, s. 201). Nakoniec teda prvotný hriech či pád mal aj pozitívne dôsledky pre 
ľudstvo ako celok. Ide tu o teleologický pohľad na problém zla. Doležal 
prostredníctvom Adama zdôrazňuje, že keby neboli tieto chyby vo svete, chýbali 
by mu všetky krásy. Keď je svet pekný, tak to môže byť len v tomto a žiadnom 
inom usporiadaní (Doležal, 1791, s. 225). Na prvý pohľad je to paradox, keď 
Adam konštatuje, že krása sveta a života spočíva práve v tom zmätku, ktorý je 
v konečnom dôsledku výsledkom či skôr dôsledkom hriechu. Opäť ide o 
prezentáciu Leibnizovej myšlienky, podľa ktorej tento najlepší možný svet je 
založený práve na tom, že jeho dobro vzniká z prekonávania zla (Leibniz, 2004, 
s. 93-94; 140; 144-145; 149; 152; 331).  

Adam v rovnakej súvislosti tvrdil: keďže sme zhrešili, musíme cvičiť svoj 
rozum, čo sme predtým nevedeli, teraz po hriechu už vieme (Doležal, 1791, s. 
220). Ironicky by sme mohli doložiť: had mal teda predsa pravdu, keď 
presviedčal Evu, že zakázaný strom je strom poznania a ľudia budú vedieť, čo 
nevedia, budú poznať, čo nepoznajú. Adam to nepriamo pripúšťa. 

Hriešny svet teda nemusí byť len miestom utrpenia, ale aj radosti a potešenia. 
Zdá sa, že práve Boh, aj keď vyhnal Adama a Evu z raja, nepotrestal ich fatálne, 
ale poskytol im dostatok priestoru či možnosti na radosť a potešenie, a to nielen 
v duchovnej, ale aj fyzickej podobe alebo forme, napríklad aj v podobe krás 
prírody. 

Na záver by som chcel konštatovať, že zatiaľ čo vo väčšine prípadov je 
prvotný hriech interpretovaný ako exemplárny príklad neposlušnosti človeka 
voči Bohu, u Doležala ho možno dokonca v určitom zmysle chápať ako pokus 
človeka o získanie autonómie proti Bohu (hoci len ako nevedomý pokus), 
prípadne na druhej strane to možno interpretovať ako večné pokušenie či večnú 
túžbu po poznaní, po odhaľovaní doteraz nepoznaného, respektíve neznámeho. 
Ľudstvo lákajú záhady, nevyriešené či nezodpovedané otázky, a tak ako 
z prvotného hriechu povstalo zlo, vzniklo z neho okrem iného aj množstvo 
dobra, ktoré Doležal možno viac oceňuje než prvotné zlo. Možno trochu 
kacírsky konštatovať to, čo Doležal len naznačil, že „vďaka” prvotnému hriechu 
čiže túžbe po poznaní, po objavovaní nového a nepoznaného, človek sa stal 
plnohodnotnou bytosťou, schopnou realizovať sa vo svojom živote, rozvíjať 
svoje poznanie a schopnosti. Nebyť tohto hriechu, ostane naveky v raji a naveky 
bude „nesvojprávny”, vo všetkom spoliehajúci sa na Boha, ktorý to za neho 
urobí, vyrieši, vymyslí atď. Boh v Doležalovej deistickej interpretácii dopustil 
zlo prvotného hriechu kvôli tomu, aby sa človek mohol od neho emancipovať. 
Človek v určitom zmysle rastie vďaka problémom, ktoré si sám vytvára tým, že 
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prekračuje hranice toho, čo sa v minulosti považovalo za hranice oddeľujúce 
dovolené od nedovoleného, zakázaného či tabu. Možno súhlasiť s Evou 
Fordinálovou, že Doležalovo dielo hovorí o človeku, jeho prehrách 
a víťazstvách, o hľadaní samého seba v činnosti, o človeku tešiacom sa 
a trpiacom, múdrejúcom zásluhou prekážok a námahy, ktorú musí vynaložiť, 
bolesti a strát (Fordinálová, 1993, s. 231). 

K tretiemu typu postoja voči hriechu a neresti som zaradil aj názor Jonáša 
Záborského (1812 – 1876), hoci je trochu odlišný od Doležalovho postoja, ale 
zastávam názor, že má však podobný teleologický a chápavý či dokonca 
ospravedlňujúci postoj k zlu a neresti, s akým sme sa stretli aj u Doležala. Jonáš 
Záborský podobne ako Chalupka, dospel k poznaniu, že niet všeobecnejšej 
choroby medzi ľuďmi ako nespokojnosť. Všímajte si rad radom ľudí a uvidíte, 
že každý vzdychá a svoje neresti považuje za neobyčajne veľké. Zdá sa, že Boh 
spojil všetko, čo život robí trpkým, a že v našom postavení nám neostáva žiadnej 
útechy; že by sme každý iný kríž niesli s oddanosťou, iba náš nemôžeme; že náš 
osud je taký, v ktorom nie je platné žiadne potešenie. Takými myšlienkami 
trápime sami seba. Ale obyčajne sebaklam nás robí nešťastnými, nie skutočná 
neresť. Každý má obyčajne čo potrebuje, aj keby nemal všetko, o čo žiada; 
každý okúsi pri nepríjemných aj priaznivé príhody; každý má pri zármutku aj 
svoje radosti; každý nachádza vo svojom položení pri trpkostiach aj isté 
príjemnosti. Nikto nemá všetko, čo si zažiada srdce, ale zriedka niekomu chýba 
to, čo potrebuje. Príroda je spokojná s málom, len človek si vytvára mnohé 
potreby a trápi sa nie tak tým, čo jemu samému chýba, ale tým, čo viac majú iní. 
Nájdu sa síce aj takí, ktorí majú málo; ale oveľa viac je tých, ktorým sa len zdá, 
že majú málo. Boh obyčajne dáva ľuďom všetko, čo potrebujú k životu. Netrápi 
ich nedostatok, ale vymyslené potreby, lakomosť a závisť (Záborský, 1853, 
s.125). Na druhej strane však Záborský pranieruje hriechy a neresti v ich 
rozličných podobách, počínajúc hriechmi a neresťami vládnucich vrstiev až po 
alkoholizmus a iné nemravnosti u dedinského obyvateľstva.  

Poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré je veľmi aktuálne aj v súčasnosti a ktoré 
sa týka vládnucich vrstiev. Podľa neho nebezpečenstvo spočíva v tom, že 
hriechy páchané na vysokých miestach, v očiach ľudí takmer prestávajú byť 
hriechmi, a zatracujú tú ohavnosť, ktorú s nimi spája všeobecný dojem, berú na 
seba podobu istej šľachetnosti, zdajú sa byť niečím panským. Mravy vznešených 
osôb pritĺkajú zločinom pečať cnosti a pomätú (popletú) celkom zdravý úsudok 
ľudí, alebo aspoň v ňom dusia spasiteľnú bázeň. Ľud považuje za bezpečné tie 
cesty, po ktorých kráčajú pastieri a ich vodcovia. Život tých sa takpovediac 
odráža v živote tamtých, ktorí aj vtedy radi nasledujú ich mravy, keď ich hania 
a potupujú (Záborský, 1853, s. 182). U dedinského ľudu veľmi tvrdo pranieruje 
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alkoholizmus, ktorý je podľa neho príčinou množstva hriechov a nerestí, ako sú 
krádeže, vraždy, krivoprísažníctvo, podvody, sprenevery obecných peňazí, 
úradné či volebné podvody a predávanie hlasov vo voľbách, manželská nevera 
atď. Napriek tomu, predsa konštatuje, že osudom všetkých ľudí je, že ich 
striedavo postretnú veci dobré i zlé, radostné i smutné, dni veselé a smutné. 
Stálosť nie je ani v blahobyte ani v nerestiach. Tak ako sa strieda deň a noc, 
svetlo a tma, tak sa v ľuďoch striedajú radosť a slzy (Záborský, 1853, s. 253).  

Boh je podľa neho ten, kto skúša šťastím a neresťami našu vernosť. Zahŕňa 
nás láskou a dobrodeniami, aby videl, či si vieme vážiť jeho lásku; len z tejto 
príčiny nám prepožičiava dočasné šťastie, aby sa ukázalo, či sme hodní šťastia 
večného. Dáva nám k dispozícii dobré pozemské veci, aby sme mali príležitosť 
stratiť ho, a pri tejto skúške zriedka ostáva. Čo ak je to tak, povedzte, či nemáme 
príčinu príliš sa neradovať žiadnemu úspechu a tie najžiadanejšie dary prijímať 
so strachom? (Záborský, 1853, s. 255). Boh svojou múdrou radou uznal za dobré 
prideliť každému, kdekoľvek sa nachádzal, v akomkoľvek stave a povolaní žil. 
Každý má svojho červa, ktorý mu ujedá z jeho srdca. Slzy padajú na skvelý 
hodváb aj na handry. Strasť prebýva aj tam, kde sa blyští zlato, aj tam kde 
slamené strechy prefukuje vietor. Úprimne ale priznajme, že nebo nám nevysiela 
toľko a takých nerestí, ako si ich sami pripravujeme; zasahujú nás nie tak osudy, 
ako naša obrátenosť a nedostatok pravej nábožnosti. Obrátenosť umožňuje 
vidieť nešťastie aj tam, kde nie je; často nemáme žiadnu príčinu k nespokojnosti 
a predsa náš stav a rozpoloženie nachádzame neznesiteľným, pretože vnášame 
do nich trpkosť, ktorá tam nie je. My sami sme pre seba trápením, v nás 
samotných je hlavná príčina nášho nešťastia; lebo vidíme kríž (sužovanie) aj 
tam, kde žiadny nie je, a nevidíme, čo je v ňom dobré. Sme nešťastní, ale iba 
mocou našej domnienky, následkom nášho zdania, pretože veci posudzujeme 
nepriaznivo, sme zmätení zlými pocitmi, chceme byť šťastní iba naším 
spôsobom, zveličujeme naše neresti, pri nehodách malomyseľne zúfame 
(Záborský, 1853, s. 258-259).  

Keď žijeme bez kríža, naše predstavy o živote a svete sú iba klamom; iba 
neresti nás vyliečia z bludu, v ktorom považujeme zdanie za skutočnosť, omyl 
za pravdu, veci pominuteľné za stále, prostriedky za cieľ. Obyčajný človek si 
počína roztopašne a nešetrne, pokiaľ neokúsil neresť; jeho drsné srdce zmäkčuje 
ťažký osud a vzbudzuje v ňom city svätej pokory. Ak sám ešte žiadne neresti 
neokúsil, býva necitlivý k nerestiam svojich blížnych; až vlastné nehody ho učia 
kvíliť s kvíliacimi. Bieda a trápenie sú najlepšou školou tak pokory, ako aj spolu 
utrpenia, a spoločne najlepší skúšobný kameň našej cnosti. Naša vôľa i srdce 
slabne v úspechu, v nehodách sa zoceľuje a zmocňuje. Z boja s protivnými 
osudmi vychádzajú tie najšľachetnejšie, podivuhodné osobnosti. Zármutkom 
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Boh zveličuje naše radosti, robí nás citlivejšími, pretože pokojné užívanie plodí 
nechuť; čo je nám na istý čas odobraté, to nás potom dvojnásobne teší. Človek 
musí na istý čas vypadnúť zo svojho šťastia, aby jeho príjemnosť cítil naozaj. 
Žiadny pôvab by nebol pre nás prospešný, keby ho sem-tam nepretrhli nehody, 
tak ako by sme necítili príjemnosť jari, keby sa nestriedala s mrazivou zimou 
a horúcim letom. Boh nám dáva trpké veci, aby urobil vzácnejším sladké a šľahá 
telo, aby zachoval a vyliečil dušu. Necítiť bolesť nie je ľudské; trpezlivo ju 
neznášať nie je múdre ani nábožné. Múdry nezväzuje svoje srdce k ničomu, 
preto nie je hračkou premenlivých náhod a okolností. Jeho srdce je povýšené nad 
márne zemské veci, preto ho žiadna strata nemôže zbaviť pokoja. Všetko sa 
okolo nás mení, minie; len on sám ostáva vždy sebe rovným, pretože nie je od 
ničoho závislý. Pobožný tak prijíma svoj osud s plnou oddanosťou do Božej 
vôle, a pri dobrých a zlých veciach zachováva istú rovnomernosť, bojac sa pri 
tamtých a dúfajúc pri týchto. To čo dostáva ako dobré, berie to ako vďaku; ak 
dostáva zlé, príliš nad tým nesmúti. Dobré veci prijíma s vďačnosťou; zlé 
s oddanosťou a pokorou. Nie je ošemetným, keď sa mu darí podľa jeho potrieb, 
ale ani malomyseľným, keď ho stretáva trápenie. Na svete nie je nič krajšie ako 
duša, ktorá neklesá ani pod bremenom cti a slávy, ani pod ťarchou nerestí; ktorá 
vie byť šťastnou bez roztopaše, nešťastnou bez zúfania (Záborský, 1853, s. 262-
265).  

Na základe toho možno konštatovať, že s výnimkou obdobia prvej polovice 
18. storočia vo väčšine prípadov, najmä v 19. storočí, dominoval vo vzťahu 
k hriechu na jednej strane odmietavý postoj, ale na druhej strane aj pochopenie 
vo vzťahu k jednoduchým ľuďom a ich slabostiam. Zvlášť v 19. storočí treba 
oceniť vieru v schopnosti národa a ľudu, aby sa zbavili tých najhorších nerestí, 
ktoré trápili vtedajších Slovákov a ktoré im bránili v ich vlastnom rozvoji. 
Tolerancia mala v tomto prípade skôr podobu pochopenia pre hriechy 
a nedostatky iných, čo bolo určite potrebné v neľahkých podmienkach života 
Slovákov v danej dobe a vytváralo priestor pre ďalšiu prácu na duchovnom, 
náboženskom, cirkevnom i národnom poli. 
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A bőn és a vétek a 18. és 19. századi szlovák evangélikus etikában 
 
Az evangélikus egyháznak a bőnhöz való hozzáállását a 18. században a 
pietizmus és az ortodox lutheranizmus, a 19. században pedig a racionalizmus és 
az ortodoxia közötti vita befolyásolta. Három közelítésmód különíthetı el az 
adott idıszakban. Az egyik szerint a bőn a sátán csapdája, és a középkorihoz 
hasonló kegyetlen üldözést tesz szükségessé (Hruškovic, Jakobei). A másik, 
inkább megértı álláspont szerint a bőn egyrészt az ember alkotóeleme, másrészt 
különbözı külsı – politikai, gazdasági – viszonyok következménye (Chalupka, 
Štúr). A harmadik variánst A. Doležal képviselte, aki a bőnt az ember szabad 
akaratára és felelısségére vezette vissza. A tolerancia elsısorban az ember 
bőnössége és tökéletlensége iránti megértés formájában jelent meg a lutheránus 
etikában.  
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The interpretation of sin and vice of the Lutheran Church was influenced by 
Pietism and Orthodox Lutheranism during the 18th, and by the debate between 
Orthodoxy and Rationalism in the 19th century. Three approaches can be seen in 
this period. The first one maintains that sin is the pitfall of Satan and needs to be 
so harshly persecuted as in the Middle Ages (Hruškovic, Jakobei). The second, a 
more compromising one argues that on the one hand sin is the integral part of 
humanity, but on the other, the product of different external – political and 
economic – conditions (Chalupka, Štúr). The third approach, represented by 
A. Doležal, attributes sin to the free will and responsibility of Man. Tolerance 
was present in Lutheran ethics mainly as an understanding of the sinfulness and 
imperfectness of mankind.  
 



 

 




