
Aurelius Augustinus – sám pre seba záhadou 
 

Dávno a dnes 
Označili ho za posledného človeka antiky, za tvorcu stredoveku,  
za záchrancu antického kultúrneho bohatstva, za najhlbšieho mysliteľa 
novej epochy metafyziky, za objaviteľa hĺbky ľudského ducha, 
 za cirkevného otca západného kresťanstva i za svätého, ktorý nerobil 
zázraky. Svojou schopnosťou duchovnej intuície, prenikavým intelektom  
a dôsledným premýšľaním zjednotil spoločné znaky gréckej filozofie  
a židovsko-kresťanského náboženstva. Ako ranokresťanský filozof 
patristickej epochy prispel k základnej syntéze kresťanstva, ovplyvnil 
vytváranie pojmu Boh (nad premenlivosťou rôznych právd musí existovať absolútny prameň každej 
pravdy), naznačil možnú súdržnosť viery a rozumu. Spoznal úžasnú veľkoleposť a nenapodobiteľnú 
pestrosť prírody i význam sebapoznania človeka v spolupráci ľudského spoločenstva. Vedel,  
že ľudská mravnosť nespočíva len vo vedomostiach, ale v tom, čo človek naozaj miluje. Bez lásky 
sme si sami sebe na ťarchu, skrz lásku znášame jeden druhého. Augustinus vnímal význam 
ľudského podvedomia i hĺbky psychiky, vystihol vážnosť problémov vo vzťahu slov k realite.  
Na hrane poučenej nevedomosti vybadal, že ľudský rozum môže vnímať harmóniu transcendentnej 
mohutnosti Ducha. Poznávaj, aby si uveril, ver, aby si pochopil. 

   Názory povolaných i nezúčastnených o hodnotení jeho životného diela  
sa rozchádzajú do najpodivnejších protikladov.  Málokto spochybňuje, že 
Aurelius Augustinus (13. 11. 354 – 28. 8. 430) patrí k najpozoruhodnejším 
postavám svetových dejín. Jeho Vyznania (okolo roku 397) patria medzi 
najhlbšie náboženské diela svetovej literatúry i najúprimnejšie autobiografie. 
Sú skvostom  na pomedzí hlbokého citového poryvu ľudskej duše a úprimnej 
modlitby dúfajúceho človeka. Augustinus vytvoril filozofické práce  
O slobodnom rozhodovaní, O poriadku, O krásnom a vhodnom, O hudbe,  
O učiteľovi, nábožensko-meditatívne pojednania O cnosti, O blaženom živote, 

O duši, O prirodzenosti a milosti, O kresťanskej náuke i teologicko-dogmatické štúdie O pravom 
náboženstve, O Trojici, O užitočnosti viery, O milosti Božej, O Božej obci (413-424). Napísal veľké 
množstvo polemicko-apologických úvah, kázní, prejavov i listov. Celé Augustinove literárne dielo 
(viac než 90 pojednaní) je výrazným prejavom túžby po vzájomnom súžití kresťanskej viery 
 a ľudskej prirodzenosti. Šťastie je toto: hľadať pravdu až po najvzdialenejšiu medzu, ktorú už 
nemožno prekonať. 
 
Životný osud 

Do škôl chodil v rodnom Tagaste, Madaure i v Kartágu. Tam neskôr 
vyučoval rétoriku a gramatiku. Stal sa stúpencom manichejcov (373).  
Počas úspešného pedagogického pôsobenia v Ríme (383) sa odklonil  
od tohto bludného náboženského smerovania. V Miláne vystupoval  
ako rečník, tam sa zoznámil s novoplatónskou filozofiou i biskupom 
Ambrózom, študoval listy apoštola Pavla. Nechal sa katolícky pokrstiť 
(387) spolu so synom Adeodatom. Po návrate do Afriky (388) viedol 
rehoľný život v kláštore. V roku 391 bol vysvätený za kňaza, v rokoch  
396 - 430 bol biskupom v severoafrickom meste Hippo Regius.  
Pozostatky sv. Augustina sú uložené v dominikánskom kostole v Pávii. 

 
Výchovný rozhovor 
Ľudská reč je možno určená práve na to, aby sme sa vzájomne učili, pripomínali niečo sebe aj iným. 
Ten, kto rozpráva, dáva pomocou artikulovaného zvuku najavo znak svojej vôle. Aurelius 
Augustinus uznal nesmierne významnú úlohu komunikácie medzi ľuďmi, ale spoznal aj problémy 
zo sporov vo vzťahu popisných slov a faktickej reality. Slová sú materiálne zvuky majúce význam 



na základe dohody, zmysel im dáva rozum. Svoje názory vyložil v rozprave O učiteľovi (359). 
Ponúkol zamyslenie nad možnosťou vnímať a odovzdávať si pravdu zo sveta priestoru, času  
a príčinnej následnosti. Neučíme sa slovami znejúcimi navonok, ale vnútri nás učí pravda.  

   Podľa Augustinovho presvedčenia nestačí samotné rozumové ľudské 
bádanie na zaistenie celého potrebného poznania. Na ceste za 
pochopením jasného svetla nemennej pravdy nesmieme zanedbávať 
ani prirodzený ľudský cit, ani nezvyčajnú inteligenciu zvlášť nadaných 
jednotlivcov. Pre hlbšie poznanie je nevyhnutná vnútorná túžba pre 
duchovné porozumenie, prehĺbený láskavý vzťah ku skúmaným 
skutočnostiam. Ani spoločensky uzákonená moc, svetské pocty, 
bezbrehé materiálne bohatstvo, ani bezuzdný sex (Telesná láska 
neuspokojuje človeka v duši a dokonca ani jeho telo v zmysloch. 
Dôkazom toho je, že ich neustále vyhľadáva na iných miestach a za 
iných okolností.) nie sú zábezpekou pre zmysluplné ľudské skutky 
pripravujúce cestu pozemskej humanity k ideálom dobra, pravdy a 
spravodlivosti. 

 
Z myšlienok 
Ukážme, citovaním niekoľkých pedagogicko-výchovných myšlienok, ktorých autorom je Aurelius 
Augustinus, jeho súdobé postoje a názory: 
• Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak, ako by ju nepoznal nikto. Pravda 

môže byť skôr starostlivo a vo svornosti hľadaná, pokiaľ sa nepredpokladá, akosi zbrklo  
a vystatovačne, že už bola nájdená. 

• Je lepšie, aby pohoršenie vzniklo, než aby sa pravda utajovala. 
• Ak hľadáš pravdu, drž sa cesty, lebo aj cesta je už pravdou. 
• Aby sa človek niečo naučil, potrebuje omnoho viac spontánnej 

zvedavosti ako donútenia zo strachu. 
• Správne otázky, vedieť, čo chceme nájsť, sú dôležité pre objavovanie. 
• Kto sa nenechá premôcť pravdou, nad tým zvíťazí omyl. 
• Musíme rozumieť, aby sme mohli uveriť. 
• Naša dokonalosť je v tom, že vieme, že sme nedokonalí. 
• Budeme hľadať tak, akoby sme mohli nájsť, ale nikdy nenájdeme tak, 

aby sme mohli prestať hľadať. 
 
Aj náznak matematiky 
V pojednaní O hudbe uviedol Aurelius Augustinus názor o tom, že matematické princípy sú 
základom vesmírneho poriadku. Ľudský rozum je schopný vnímať nadčasové matematické pojmy 
 i pravdy o abstraktných všeobecných súvislostiach. Matematiku možno chápať aj ako medzistupeň 
od vnímanej reality k duchovnej metafyzike. Geometria i harmónia sú prejavom určitého 
matematického systému v prírode. Čísla sú formou Božskej múdrosti prítomnej vo svete... Všetko 
má tvar, pretože všetko má čísla. Odober im čísla a budú ničím... Všetko je na svojom mieste vďaka 
číslam. Všetko sa deje v pravý čas vďaka číslam. Augustinus považoval čisté matematické pravdy 
za istejšie než vnemy našich zmyslov. Uvažoval o krásnom i vhodnom. Krása je v číselných 
pomeroch... Hudba aj architektúra sú sestry, obe sú deťmi matematiky. V hudbe sa večná harmónia 
ozýva, v architektúre zrkadlí. Pri pohľade na mozaikovú dlažbu spoznáme jej krásu len vtedy, ak sa 
okom sústredíme nie len na malý kúsok, ale práve na celok. Iba v úplnom pochopení ľudskej 
prirodzenosti môžeme vybadať komplexnú krásu i mohutný zmysel poslania každého človeka. 
 
Trvalá spomienka 
Aurelius Augustinus bol kritický nezávislý osobnostný  zjav s výnimočnou schopnosťou prenikať 
k zásadným záverom odpovedí na zložité existenciálne otázky. Vždy a vo všetkom skúmal podstatu 
javov, pochopil svet v nás i okolo nás ako vyvíjajúci sa proces, mal dôveru v racionálny model 



našich predstáv. Pretvoril múdrosť pohanského sveta do rozmeru vnútorného kresťanského ducha. 
Chcel povzniesť ľudský rozum k Bohu a srdce človeka naplniť láskou (najvyššou ľudskou 
hodnotou i pravou povahou Boha ako jedinečnej tvorivej sily, privádzajúcej svoje rozumné 
stvorenia do spoločenstva lásky). K Bohu sa približujeme nie chôdzou, ale láskou. Uznal autoritu 
zjavenia ako usmernenie, ktorým ľudský rozum postupne spoznáva, že ľudskosť a jej intelektuálny 
systém (s jeho logikou i matematikou)  sú vrcholné črty sveta, v ktorom žijeme. Človek je stvorený, 
aby poznal Boha, poznajúc ho miloval, milujúc ho bol v ňom blažený. Myšlienkový duchovný 
rozvoj chápal ako prehlbujúci sa vzťah ľudskej duše k Bohu, ako postupné 
spoznávanie pravdy v Božej milosti. Napriek tomu, že Augustinus vedel, že 
je sám pre seba hádankou, ako syn mnohých sĺz, nebude v ľudských dejinách 
(od času k večnosti), ani pre ťažké pochybenia telesného i duchovného zápasu, 
ani pre rôzne nejednoznačnosti svojho diela, beznádejne stratený. Stvoril si 
nás na svoj obraz, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe...  
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