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Rozprávka pre tínedžerov – skutočné zlo – naozaj vzácne? 

Soman Chainani je autor a jeho dielom je kniha s názvom Škola 
dobra a zla. Pointa je jednoduchá: z dedinky uprostred neprekona-
teľného lesa sú vždy raz za štyri roky unesené dve deti, jedno dobré 
a jedno zlé. Obe sú dané do školy: dobré do školy pre princov a 
princezny, zlé do školy pre čarodejnice a iných zloduchov. Potom 
sa navzájom stretnú – a z toho vznikajú rozprávky, ktoré zazname-
náva kúzelný Fabulár.  

Dobre, nie je to žiaden Tolkien, ani Card, ani Nix, dokonca ani 
Rowlingová. Ale predsa v tejto knihe je niečo, čo je naozaj mrazi-
vé. Je to postava jednej z dvoch hlavných hrdiniek, Sofie. Sofia 
odmalička túži byť unesená. Ako princezná, samozrejme. Do Školy 
dobra k Navekom. Keď nakoniec unesená je, skončí v Škole zla 
medzi Nikdyviacmi. Považuje to za strašný omyl. Ona je predsa 
dobrá! Ona nie je zlá! Zlo sa jej úprimne protiví! Okolím je ozna-
čená (a ocenená) ako „čisté srdce“, v tomto prípade 100% zlá, bez 
najmenšej prímesi dobra. Ale ona tomu neverí, ona nemôže byť zlá, 
to je strašný omyl, ona je princezná a je dobrá a patrí do Školy 
dobra (kam uniesli jej kamarátku Agátu a tá by, podľa Sofie, mala 
byť v Škole zla miesto nej). „Len tie najschopnejšie zlé bytosti sa 
vedia zamaskovať za dobré,“ hovorí profesor Júba, ale Sofia sa 
nemaskuje. Sofia nič nehrá. Sofia je sama v sebe a sama pred sebou 
úprimne dobrá. A postupne zrádza… podráža… dokonca zabije… 
je nevšímavá k iným, kým ich na niečo nepotrebuje a neslúžia jej 
plánom… ale stále vidí samu seba ako dobrú a správnu, nevidí 
najmenší dôvod, prečo by na sebe mala niečo meniť, to svet dooko-
la je zlý, to svet sa strašne splietol, svet musí napraviť svoju chybu 
a konečne jej prisúdiť to miesto, ktoré jej právom náleží, miesto 
Princeznej nad ostatnými princeznami!  

Iný spisovateľ, Arthur Machen, v jednom svojom diele opisuje 
veľmi podobne skutočného hriešnika: „Existujú ľudia, ktorí zostúpi-
li do hlbín priepastí zla a ktorí po celý život nespáchali nič, čo vy 
nazývate nepekným činom. … nemáte ani najmenšiu predstavu o 
tom, čo môže byť hriech. Prirodzene, je tu vzťah medzi Hriechom s 
veľkým písmenom a činmi, ktoré sa pokladajú za previnenie: 
vražda, krádež, cudzoložstvo a tak ďalej. Presne rovnaký je vzťah 
medzi abecedou a najgeniálnejšou poéziou. Váš omyl je takmer 
univerzálny, zvykli ste si ako každý hľadieť na veci spoločenskými 
okuliarmi. My všetci si myslíme, že človek, ktorý ubližuje nám alebo 
našim susedom, je zlý človek. Je zlý zo sociálneho hľadiska. Ale 
nemôžete pochopiť, že zlo je vo svojej podstate osamelá vec, vášeň 
duše? … Skutočné zlo v človeku je ako svätosť a genialita. Je to 
nadšenie duše, ktorá uniká vedomiu. Človek môže byť nekonečne, 
strašne zlý a nikdy to o tom nebude vedieť. … Keby ste stretli 
skutočného hriešnika, je isté, že by ste zamreli od hrôzy. Ale prav-
depodobne by ste nemali dôvod, aby sa vám ten chlapík nepáčil. 
Naopak, je veľmi ľahko možné, že keby sa vám podarilo zabudnúť 
na jeho hriech, bol by váš styk s ním celkom príjemný...“ Zaujímavý 
text, v ktorom Machen opisuje slovami teórie to, čo Chainani 
zobrazil v postave Sofie.  

A do tretice mystik a mních Thomas Merton: „Teraz rozoberme 
chorobu, ktorá sa volá duchovná pýcha. … Choroba duchovnej 
pýchy je najnebezpečnejšia  keď navonok vyzerá ako pokora. Keď 
si pyšný človek namýšľa, že je pokorný, jeho stav je beznádejný. Ide 
o človeka, ktorý urobil mnohé veci, prekonával samého se-
ba...Podstupoval mnohé skúšky. Pomocou Božej milosti dokázal 
vykonať mnoho práce; dosiahol mravnú silu a schopnosť obetovať 
sa,  vďaka čomu sa naučil s ľahkosťou pracovať aj trpieť. Je 
pochopiteľné, že jeho svedomie by malo byť pokojné. Ale skôr ako 

si stihne uvedomiť, z čistej  vôle zjednotenej s Bohom sa stane 
samoľúbosť jeho vlastnej vôle, ktorá miluje svoju  excelentnosť. 
Potešenie srdca po úspešne vykonaných ťažkých úlohách mu tajne 
našepkáva: „Som svätý“. A aj ostatní ho pokladajú za výnimočné-
ho. Jedni ho obdivujú, iní – hriešnici mu udeľujú poklonu tým, že 
sa mu vyhýbajú! Jeho plamenná radosť sa premení na spaľujúci 
oheň. Teplo tohto ohňa prežíva veľmi podobne ako Božiu lásku. Je 
sýtené tými istými cnosťami, ktoré živili plameň lásky. Takýto 
človek prepadne seba obdivu a myslí si: „To je oheň Božej lásky.“ 
Namýšľa si, že jeho pýcha je Duch Svätý. Sladký pocit potešenia 
sa stane kritériom všetkých jeho prác. Činnosť,  pomocou ktorej 
získava obdiv vo vlastných očiach je pohnútkou aby sa postil, 
modlil, či odišiel do samoty, napísal veľa kníh, vystaval kostoly a 
nemocnice alebo založil tisícky organizácií. A keď dosiahne čo 
chce, pocit vlastného uspokojenia považuje za zjednotenie s 
Duchom Svätým. A tajomný hlas potešenia mu v srdci spieva:  
„Non sum sicut caeteri homines.“ (Nie som ako iní ľudia). Keď sa 
už raz vydal týmto smerom jeho pocit sebauspokojenia nemá 
hraníc  a taký človek robí zlo  v mene Božom,  v mene Jeho lásky a 
Jeho slávy. Je natoľko zahľadený do seba, že už viac nedokáže 
počúvať rady iných – alebo príkazy predstaveného. Keď niekto 
protirečí jeho želaniam, pokorne zloží ruky a zdanlivo súhlasí, no 
v srdci si myslí: „Prenasledujú ma svetskí ľudia. Oni nie sú 
schopní pochopiť človeka, ktorého vedie Duch Svätý. Toto vždy 
trápilo aj svätcov.“ Keď sa z neho už stane martýr, je desaťnásob-
ne tvrdohlavejší ako predtým. Je hrozné, ak takéhoto človeka 
prepadne myšlienka, že je prorok alebo posol Boží alebo človek s 
poslaním napraviť svet. Dokáže zničiť náboženstvo a spôsobiť, že 
ľudia získajú odpor voči menu Božiemu.“ Pripomína Vám to 
Sofiu? Machenovho Hriešnika? Určite! Machen hovorí: „Hriech 
sa podľa mňa zakladá na vôli preniknúť zakázaným spôsobom do 
inej, vyššej sféry… využívajú ľudské slabosti, ktoré sú výsledkom 
hmotného a spoločenského života, ako nástroje, ktorými chcú 
dosiahnuť svoje oveľa hanebnejšie ciele. … hriech je hlboko proti 
prírode“ a dodáva: „Zlo je … veľmi pozitívne. Ale pozitívne v zlom 
zmysle. A je vzácne. Určite je menej skutočných hriešnikov ako 
svätcov.“ Machen vidí takýto druh Hriešnika s veľkým „H“ len v 
podobe čarodejníkov, mágov, ľudí, ktorí zakázanými temnými 
spôsobmi usilujú preniknúť do sfér, patriacich podľa nich iba 
Bohu, slovami Katechizmu, je to druh človeka, ktorý „chcel byť 
„ako Boh“, ale „bez Boha a [uprednostnený] pred Bohom, a nie 
podľa Boha“ (KKC 398). Machen mieni, že „veľký hriešnik je 
askét rovnako ako veľký svätec“, len na strane Zla. A že takýchto 
hriešnikov je veľmi málo. Merton by s ním nesúhlasil. A Chainani 
nám v Sofii vykreslil desivý, mráz naháňajúci obraz práve takého-
to človeka. Dokonca opravdivého askétu, áno, skutočne obetavého 
človeka, obetujúceho sa pre svoje „ušľachtilé ciele a túžby“! A 
stále úplne bežného, tuctového človeka, akých je okolo nás spústa! 

Myslím, že Machen sa mýli. Myslím, že byť Hriešnikom s veľkým 
„H“ je základným postojom ľudstva a človeka. Nie je to nič 
vzácne, ani výnimočné. 

Ján Evanjelista vo svojom liste píše: „[Boh] je spravodlivý, … 
každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil.  …  4 Každý, kto 
pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie“ (1 Jn 
2,29-3,4 SSV). Boh je normou dobra a zla. Preto JE Spravodlivý, 
čiže dobrý, lebo JE plne sebou. Hriech je bezprávím, pretože je 
odlišnosťou od Boha. Machen o Zle píše: „A čo je vlastne hriech? 
… Čo by ste pocítili, keby k vám prehovorila vaša mačka alebo 
váš pes ľudským hlasom? Keby ruža vo vašej záhrade začala 



spievať? Keby kamene na ceste začali rásť pred vašimi očami? 
Tieto príklady vám môžu dávať určitú predstavu o tom, čo je 
skutočne hriech.“ Hriech je konať proti prírode – a teda v koneč-
nom dôsledku proti Bohu, odlišne od Boha, v rozpore s Bohom, v 
rozpore s Jeho zámerom „zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo 
je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 1,10 SSV), kvôli ktorému stvoril 
najprv Cirkev1 a potom pre ňu celý svet. 

Všetci sme teda hriešnici, od samého svojho narodenia, ako to 
vysvetľuje Pavol: „Niet rozdielu:  23 veď všetci zhrešili a chýba im 
Božia sláva“ (Rim 3,22-23 SSV). Niektorí z nás v Boha veria, 
niektorí nie, niektorí sa modlia, niektorí nie, niektorí zachovávajú 
Mojžišov Zákon, niektorí nie – ale ani jeden z nás nie je ako Boh, 
nemyslí ako Boh, nežije ako Boh, nekoná ako Boh, neusiluje o to, o 
čo Boh z rovnakých dôvodov ako Boh a teda všetci sme hriešnici. 
Hriešnici neschopní Neba v samej svojej podstate, pretože Boh je 
svätý, Nebo je sväté a „nič poškvrnené, … doň nevojde“ (Zjv 21,27 
SSV) a kým sme my sami nesvätí, sme neschopní Neba. 

Preto všetci potrebujeme radikálnu premenu, radikálne uzdravenie, 
znovustvorenie, ako hovorí znova a znova Písmo: „Ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.  6 
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.  7 
Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť“  (Jn 3,5-7 
SSV), „Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové 
stvorenie“ (Gal 6,15 SSV). „Kto je teda v Kristovi, je novým 
stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5,17 SSV). 
Samozrejme, kým nastane nové, musí najprv zaniknúť to staré, to, 
čím sme doteraz: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, 
aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, 
aj my žili novým životom.  5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu 
podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.  6 
Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo 
hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.  7 Lebo kto 
zomrel, je ospravedlnený od hriechu.  8 Ale ak sme zomreli s 
Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.  9 Veď vieme, že Kristus 
vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.  10 
Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije 
Bohu“  (Rim 6,4-10 SSV).  

A tu prichádza ono Machenovo, Mertonovo a Chainaniho zlo! 

Sú hriešnici s malým „h“, ktorý si uvedomujú tento hriech, vyzná-
vajú ho a s pomocou Božej milosti radikálne menia samých seba, 
prepaľovaní Duchom sa stávajú v Božej Moci novým stvorením a 
my ich poznáme ako svätých. Svätý František o sebe hovoril „Som 
najväčší hriešnik!“, podobne Pavol. Vraví sa, že svätec, to je veľký 
hriešnik v tom zmysle, že svoj hriech vidí, uznáva, priznáva a s 
pomocou Božej milosti ho túži zanechať. Sv. Siemon Nový Teológ 
sám seba charakterizoval slovami „Úbohý, ale milujúci…“  

A potom sú Hriešnici s veľkým „H“. Skutoční hriešnici. A poznáte 
ich podľa toho, že sa za hriešnikov nepovažujú. Podobne ako 
Chainaniho Sofia sú úprimne presvedčení, že sú (možno až na 
maličkosti) dobrí a v poriadku. Rozhovor s takýmto hriešnikom by 
mohol vyzerať nejako takto: 

- Máte nejaké hriechy? 
- Nie, žiadne nemám, ja nikomu nič zlé nerobím, komu môžem, 
pomôžem (presne ako Chainaniho Sofia!), nemám hriechy. 
- Ste teda svätí? 
- Nie, nie, božechráň, som hriešny človek (lebo priznať si svätosť by 
bolo pyšné a ja som predsa pokorný človek a tak si svoju hriešnosť 
priznávam)! 
- Tak tie svoje hriechy povedzte! 
- Ale veď ja naozaj žiadne nemám! S nikým nič nemám, do nikoho 
sa nestarám, nemám s kým zhrešiť. Nemám žiadne hriechy. 

                                                           
1 porov. „Církev… byla první ze všech založena. Proto je stará. Pro ni byl stvořen 
svět.“ (Hermasov pastier, II,4,1) 

Alebo rozhovor s iným takýmto Hriešnikom: 

- Písmo vraví, že kto ostáva v Kristovi, nehreší… 
- Ale to je nemožné, musíme hrešiť, všetci sme hriešni, koho by ste 
potom vy kňazi spovedali, keby sme nehrešili? 
- Ale Písmo vraví, že máme byť svätí a dokonalí… 
- Ale to sa nedá. Svätí, to sú mimoriadni ľudia, my sa im rovnať 
nemôžeme, kdeže, my sme len takí obyčajní hriešni ľudia! 
- Ale Písmo vraví, že nič nesväté do Neba nemôže vojsť! 
- Ale no tak, veď to by sa potom nikto nespasil! To určite tak byť 
nemôže! 
- Neveríte teda Písmu? Bohu? 
- Nie, nie, božechráň! Všetkému verím… Len hovorím, že Boh nás 
hádam nenechá všetkých zatratiť sa. Veď On sa už nad nami 
nakoniec nejako zmiluje. On už nás nejako spasí. Veď nie sme 
žiadni vrahovia, žiadni zločinci, nič zlé nepáchame, žijeme ako 
všetci ostatní slušní ľudia, tak za čo by nás Boh trestal v Pekle? Ja 
verím, že On si už nájde spôsob, ako nás dostať do Neba. ja Mu 
verím! Počujete v týchto slovách Arthura Machena? 

- Boh ustanovil do Neba cestu a tou je znovuzrodenie, vyzlečenie 
starého človeka a oblečenie si nového, ktorý je svätým a dokona-
lým – „máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, 
ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,  23 a obnovovať 
sa duchovne premenou zmýšľania,  24 obliecť si nového človeka, 
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ 
(Ef 4,22-24 SSV) – ale oni chcú „preniknúť zakázaným spôsobom 
do inej, vyššej sféry“ (Arthur Machen), konkrétne do Neba, chcú 
tam bez toho, aby zomreli sebe, bez toho, aby sa znovuzrodili, bez 
toho, aby boli svätí. Inou Cestou, než tou úzkou, inak, ako cez 
Krista. A kľudne na to použijú aj „mágiu“ v podobe hoci aj 
deviatich prvých piatkov, ktoré však bez platnej spovede (a tá je 
platnou len pri opravdivom obrátení, čiže skutočnom radikálnom 
„vyzlečení starého človeka“) menia z Božej pomocnej ruky na 
prázdny bezbožný rúhavý magický rituál… 

- Žijú odlišne ako Boh, nie podľa Boha a sami si to otvorene 
priznajú – ale nevidia v tom žiaden problém. Sú predsa napriek 
tomu dobrí. Nič zlé nerobia. Sú v poriadku. Nepotrebujú pokánie. 
Nepotrebujú obrátenie. Nepotrebujú premenu života, zomrieť a 
znova sa narodiť. Raz za mesiac sa vyspovedajú zo zopár malič-
kostí, ako že boli roztržití pri modlitbe, nemodlili sa na kolenách, 
alebo v piatok omylom zjedli kúsok mäsa, ale ja im to tak strašne 
ľúto! Ale inak nemajú nič. Sú v poriadku. Naozaj! Fakt! Verte mi, 
pán farár, naozaj nemám žiadne hriechy, naozaj som ten dobrý, tá 
dobrá! Presne ako oná chudinka Sofia! Čo to nevidíte? 

- A ak príde na problém, zmeniť by sa mal svet, Boh. Oni nie. Oni 
sú v pohode. Ak nie sú podľa Božích noriem a predstáv – to nie je 
ich chyba. To Boh zle nastavil svoje očakávania. A je na Bohu, 
aby ich zmenil. Iste, nepovedia to takto otvorene a nahlas, veď oni 
sú dobrí a nikdy by nič proti Bohu nepovedali, to nie! Ale povedia 
to inak: Veď už sa nad nami hádam ten Pán Boh nejako zmiluje – 
čiže: Zmení svoj postoj. Zmení kritériá. Alebo aspoň pre nás urobí 
výnimku. Mal by to urobiť. Zaslúžime si to. Nie sme predsa nijakí 
zlí ľudia, aby nás musel odsudzovať ako tých ostatných zlých ľudí 
okolo (ktorých ale týmto nijako neodsudzujeme, to nie, my sme 
predsa dobrí ľudia a dobrí kresťania a nikoho neodsudzujeme!).  

Svet je plný takýchto Sofií, takýchto Hriešnikov. Je to najbežnejší 
stav existencie človeka. Cítim túto Sofiu sám v sebe, práve teraz. 
Cítite ju aj Vy? Dúfam, že hej – lebo ona tam je… naše Staré JA, 
pre ktoré je hriech tak samozrejmým a prirodzeným, že na ňom 
nič zlé a nenormálne nevidíme… A práve uvedomenie tohto faktu 
je prvý predpoklad posunu od Hriešnika k hriešnikovi – a potom 
od hriešnika ku svätcovi a k spasenému človekovi. 

Váš Inky 


