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  Temat pracy koncentruje się na trzech różnych płaszczyznach, ponieważ pojęcie zła 

moralnego jest bardziej zagadnieniem filozoficznym, przestępstwo dotyczy zagadnień 

prawnych, a grzech otwiera przed nami perspektywę teologiczną. Aby poprawnie przedstawić 

powyższe zagadnienia należy poruszyć kwestie z powyżej wymienionych dziedzin.   

Już w starożytnej Grecji filozofowie zajęli się tematyką człowieka, a przy tym również 

jego moralności. Na tym obszarze wyróżnia się Sokrates, czyli twórca etyki moralnej i 

poglądu zwanego intelektualizmem etycznym. Na pogląd określający zło moralne olbrzymi 

wpływ miały dwa starożytne systemy filozoficzne tj. arystotelizm oraz platonizm. U progu 

ery chrześcijańskiej bezcenne w tej dziedzinie są rozważania św. Augustyna z Hippony i to w 

jego ujęciu wspomnianych kategorii poświęcimy tę pracę. Spośród wielu dzieł wybitnego 

filozofa skupimy się w sposób szczególny na słynnym dialogu O wolnej woli
1
.  

 

1. Myśl św. Augustyna – wstępne rozeznania 

 

Zdaniem św. Augustyna, źródło zła moralnego jest tylko do pewnego stopnia 

tajemnicą, a wszelkie trudności związane z jego zrozumieniem wiążą się jedynie z niepojętą 

istotą, jaką jest Bóg. To On, dając człowiekowi władze rozumu i woli, pozwolił decydować o 

sobie – łącznie z możliwością odejścia od Niego. Sednem grzechu jest wolna wola istoty 

rozumnej, dlatego tylko działanie prawdziwie wolne podlega kwalifikacji moralnej
2
. Z 

moralnego punktu widzenia, wolna wola człowieka podlega różnym wpływom, także tym 

złym, jak np. uleganie pokusom, czy słabościom ludzkiej natury. Za źródła ludzkich 

upadków, Św. Augustyn uznał dobrowolną myśl i cudzą namowę, bo „większy grzech 

                                                           
1
 Św. Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, w: Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 493n. 

2
 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Lublin 2007, s.152 n. „Sine voluntate nullum est 

peccatum sive in opere, sive in origine”. Retr., 1.15.4.PL, 32, 609. Por. Retr., 1,15,2.PL, 32, 608-609. 
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popełnia ten, kto namówił drugą osobę do czynienia zła, niż osoba, której wpływ drugiego 

człowieka ogranicza jej wolną wolę przez co czyni grzech”
3
. Oprócz tego, filozof, za 

fundamentalne formy zła moralnego, które inicjują wszelkie inne grzechy, uznał pychę i 

chciwość. Pycha znajduje się bowiem u podstaw każdego grzechu, nawet łącznie z grzechem 

pierworodnym
4
. Chciwość to także źródło zła moralnego objawiającego się w dążeniu do 

posiadania większej ilości dóbr materialnych, władzy, sławy, doznań zmysłowych niż 

człowiekowi potrzeba.  

Pojęcie grzechu – jego pochodzenie, znaczenie w codziennym życiu, czy sytuacje, 

które prowokują ludzi do czynienia przestępstw, to odwieczny przedmiot sporów zarówno 

filozofów jak i teologów.  Nie wystarczy rozpoznać, czy czynimy coś prawidłowo, a coś źle, 

w naszym odczuciu. Bóg stworzył zarówno nas, każdy inny byt oraz prawa dotyczące 

funkcjonowania całego wszechświata, które pozwalają nam na egzystencję. Bóg również 

stawia człowiekowi bardzo ważne pytania, m.in. czy to On stworzył zło? Na to pytanie oraz 

na wszelkie inne wątpliwości związane z treścią Pisma Świętego (głównie określających 

nasze istnienie oraz zło moralne), należy z cała pewnością odpowiedzieć, dla dążenia do bycia 

lepszymi ludźmi. Aby pozyskać mądrość, która pozwoli nam unikać i opierać się złu musimy 

poszerzać swoje horyzonty myślenia, dlatego tak ważne jest dla współczesnego człowieka 

działanie na podstawie najważniejszych wartości określonych w Biblii oraz dążenia do tak 

doskonałego celu, jakim jest sam Bóg. W celu dokonania wyboru odpowiedniego 

postępowania w naszym życiu należy jak najlepiej zgłębić kwestie chrześcijańskiej 

moralności i wolności danej nam przez Boga. W konsekwencji naszego działania, poprzez 

nasze uczynki będziemy przybliżać się do Boga, a przez to w końcu trafimy po śmierci do 

raju.  

Na tej samej płaszczyźnie, co zło moralne pozostaje przestępstwo. Czyn popełniony 

przez człowieka, wynikający z jego złej woli, społecznie naganny, jest usankcjonowany przez 

przepisy prawa. Człowiek, za popełnienie przestępstwa, polega karze, która powinna mieć 

wymiar adekwatny do popełnionego czynu. Wymiar kary ma także charakter resocjalizacyjny 

i wychowawczy. Czas dany przestępcy w trakcie przebywania w więzieniu ma na celu 

zmuszenie go do zastanowienia się nad swoim życiem i naprawienie błędów, które popełnił. 

Sankcja powinna być na tyle dotkliwa, by na przyszłość zło moralne jakie zakiełkuje w 

człowieku zostało prze niego zduszone i nie doprowadziło do popełnienia kolejnego 

przestępstwa.  
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Zdaniem św. Augustyna, grzech człowieka jest naruszeniem prawa, określającego 

odwieczne prawo moralne, trwale wpisane w ludzką naturę, stojące na straży naturalnego 

porządku wartości
5
. Prawo to nakazuje między innymi umiarkowanie, dlatego grzechem jest 

wszelka przyjemność połączona z pogwałceniem prawa etycznego
6
. Grzech ujmowany w 

aspekcie etyczno-prawnym, jest także naruszeniem sprawiedliwości. Polega on bowiem na 

chęci zdobycia lub zachowania tego, czego zabrania sprawiedliwość. Bóg, jako Stwórca bytu 

ludzkiego, posiada prawo stanowienia norm moralnych obowiązujących człowieka. Złamanie 

tych norm jest naruszeniem sprawiedliwości, to jest praw Bożych wobec człowieka
7
.   

Aby wyjaśnić dogłębnie pochodzenie zła moralnego trzeba przyjąć, że objawia się ono 

nam w dwóch postaciach – zło jako kara za grzech pochodząca od Boga oraz zło, jako 

zjawisko wynikające z naszych czynów w ocenie sądownictwa. Paradoksalnie pierwszy 

rodzaj grzechu jest czymś w rodzaju dobra, ponieważ jest karą nałożoną na nas przez Boga za 

złe postępowanie, a więc, jeżeli przyjmiemy punkt widzenia św. Augustyna, grzech jest 

oddaleniem od Boga, a kara jest naganą dla dobrego bytu jakim jest człowiek (ponieważ 

został stworzony przez Boga, a wszystko co on stworzył jest dobrem), która karci nie cały 

byt, a jedynie zło zawarte w nim. Możemy przyjąć, że kara ma z powrotem naprowadzić nas 

na drogę prowadzącą ku Bogu. Potwierdza się także chrześcijańskie pojęcie zła, które mówi, 

że Bóg dopuszcza zło to naszego świata, by wydobyć z niego większe dobro. Wydaje się, że 

ten rodzaj zła należy rozpatrywać jedynie jako karę, ponieważ bez tego cały świat – w ujęciu 

zasad moralnych przestałby istnieć. Zajmijmy się raczej drugim rodzajem zła - wynikającym 

z naszych uczynków, a więc czemu grzeszymy? Otóż Stwórca obdarzył nas wolnością nie 

tylko na płaszczyźnie fizycznej (nie musimy niczego robić pod przymusem), ale także w 

obszarze moralnym, z czego wynika posiadanie przez nas wolnej woli. Można decydować, co 

jest dobre, a co jest złe – nasza dusza, jako istota wyższa, pełni tutaj bardzo ważną rolę, 

ponieważ pomaga nam odróżnić te przeciwstawne wartości. Wolna wola jest źródłem grzechu 

zawartego w naszych złych uczynkach. Nasuwa się pytanie, czy wolna wola jest czymś złym, 

jeżeli jest źródłem zła? Odpowiedź na to pytanie zajmuje filozofów (lecz nie tylko) od lat. W 

ich ocenie, wola dana nam od Boga jest dobra, lecz jest także pośrednią przyczyną złych 

uczynków. Argumentem, który przemawia za tym stwierdzeniem jest bezpośrednia dygresja 

nad stworzeniem człowieka – jeżeli Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, musiał 

                                                           
5
 C. Jul., 4,14,65, PL 44, 769-770. 

6
 “Peecat autem, qui delectationem illiciti relaxat potius quam refrenat. Est autem illicitum, quod lex illa 

prohibit, qua naturalis ordo servatur”. C. Faust., 22,28, PL 44, 413. S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce 

świętego Augustyna, dz. cyt., s. 152n. 
7
 „Ergo peccatum est voluntas retinendi vel consequendi quod iustitia vetat, et unde liberum est abstinere”. S. 

Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, dz. cyt., s. 152n. 



4 
 

go uczynić stworzeniem dobrym. Każdy dobry byt jest stworzony do czynienia dobra, także 

człowiek, dlatego otrzymał dobrą wolę – aby w sytuacji, kiedy będzie musiał dokonać wyboru 

pomiędzy dobrem i złem, wybrał to pierwsze. Gdyby człowiek, jak każda istota nie 

posiadająca duszy czy rozumu, czynił dobro automatycznie, to wynikałoby z tego działania 

mniejsze dobro, a także mniejsza miłość do Boga. Nie byłoby żadnych trudności w czynieniu 

dobra, gdyby wynikało ono z naturalnego postępowania człowieka. Nie miałoby miejsca 

żadne poświęcenia dla Boga, człowiek nie byłby świadomy swej miłości do Niego. 

Podsumowując wolna wola jest dopiero pośrednią przyczyną zła, ponieważ ona jest dopiero 

stadium, które pozwala nam wybrać. To, co przemawia do naszej woli za zgrzeszeniem, a 

jednocześnie jest źródłem i pochodzeniem zła, to określona przez Augustyna namiętność, 

inaczej – pożądliwość, drugie określenie tego zjawiska ułatwia zrozumienie na czym ono 

polega. Jest to „przywiązanie do rzeczy które można utracić”
8
. W ocenie kardynała Josepha 

Ratzingera, to ona popycha nas do najcięższych grzechów, a więc zło nie jest samodzielnym 

bytem, jest jedynie negacją istniejącą w dobrych bytach
9
. 

Jesteśmy wolnymi stworzeniami, które są obdarzone rozumem, a więc tylko my mamy 

wpływ na to, czy dokonujemy dobrego uczynku i w ten sposób „przybliżamy” się do Boga, 

czy też popełniając grzech negujemy swój byt usuwając z niego część jego doskonałości 

danej nam przez Stwórcę. 

 

2. Grzech pierworodny w ujęciu moralnym 

 

Okoliczności oraz fakt popełnienia pierwszego i zarazem najcięższego grzechu przez 

pierwszą parę ludzi – Adama i Ewę jest bardzo popularnym tematem, lecz nie tak 

kontrowersyjnym, jak to, że późniejsze pokolenia ludzi są obciążone tym grzechem, mimo 

braku udziału w jego popełnieniu. Czy to jest sprawiedliwe? Aby w pełni odpowiedzieć na to 

pytanie, należy zinterpretować wydarzenie pierwszego grzechu, który był upadkiem 

człowieka. Jak podają wiarygodne źródła, od stworzenia człowieka do zerwania przez Adama 

zakazanego jabłka, ludzie byli doskonali, żyli szczęściem, czczeniem i miłością do Boga, 

który zapewnił im, a konkretniej Adamowi, wszystko potrzebne do życia. Jedynym zadaniem 

człowieka było unikanie wszelkich pokus oraz życie według praw boskich. Do momentu 

zachwiania wiary, Adam był istotą posłuszną Bogu, a zadania jemu powierzone były łatwymi. 

                                                           
8
 Tamże. 

9
 Kard. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Bóg i Świat. Wiara i Życie w dzisiejszych czasach, Kraków 2005, s. 

87n. 
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Zgrzeszył więc nie dlatego, że nie miał warunków do trwania w swoim Stwórcy. Grzech 

pierworodny został popełniony z  jego wolnej woli, którą pokierowała pycha człowieka. 

Odciągnęła ona Adama od Boga. Zdaniem św. Augustyna, u człowieka wierzącego, grzech, 

zło moralne, jest odmówieniem Bogu realizacji jakiegoś dobra wymaganego przez konkretną 

sytuacje personalną czy społeczną
10

. Adam, poprzez rządzę bycia najwyższym dobrem dla 

siebie samego (czyli był przepełniony pychą), popełnił grzech. Dokonał w ten sposób, zła 

moralnego wybierając zakazany przedmiot nad Boga. To zdarzenie przedstawia odwrócenie 

się ówczesnych ludzi od Boga, ale zarazem także odsłania nam jedną z najważniejszych 

prawd dotyczących życia człowieka: aby w stworzonej naturze panowała harmonia, każdy 

powinien przedkładać wyższe dobra nad niższe. Idąc tym tokiem myślenia można 

wywnioskować, że celem życia każdej istoty jest Najwyższe Dobro czyli Absolut (Bóg) - „bo 

On jeden istnieje z własnej natury; wszystko zaś inne mogłoby nie być. On jeden jest bytem 

niezależnym; wszelki inny byt istnieje tylko dzięki zrządzeniu boskiemu. Bóg jest nie tylko 

sam bytem, ale przyczyną wszelkiego bytu”
11

. Św. Augustyn przywołuje pogląd czysto 

hellenistyczny mówiący, że celem istnienia człowieka jest osiągnięcie przez niego szczęścia, 

jednakże szczęściem dla filozofa z Tagasty jest sam Bóg. Człowiek, z którego postępowania 

wynika samo dobro przybliżając się tym samym do Boga, osiąga szczęście. Jest to 

teocentryczny pogląd charakterystyczny dla średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, który 

stawia Boga jako nieskończone szczęście. Do jego osiągniecia „nie wystarcza przy tym samo 

dążenie do poznania, potrzebne jest posiadanie go. Wszakże nie wszelkie poznanie jest 

potrzebne, lecz tylko poznanie Boga i własnej duszy”
12

. Wielki Filozof, także jako pierwszy, 

rozróżnił  dwa  ujęcia zła: zło metafizyczne oraz zło moralne. Zło metafizyczne jest to inaczej 

negacja - czyli brak części doskonałości danej nam przez Boga. Zło moralne wypływa 

właśnie z wolnej woli znajdującej się w duszy, która przy równoczesnym braku wiary 

powoduje grzech/przestępstwo przeciwko Bogu. Jednak te dwa rodzaje zła muszą wystąpić 

do zachowania harmonii opierającej się na karaniu grzeszników i nagradzaniu ludzi wiernych. 

Czy niesprawiedliwym jest to, że dzisiejsi ludzie odczuwają skutki grzechu pierworodnego? 

Od czasów pierwszego grzechu ludzie rodząc się, dziedziczą po pierwszej parze niewiedzę, 

bezsilność oraz śmiertelność, gdyż „oni po grzechu także zostali strąceni w omamienie, 

udręki i śmierć”
13

. Bóg nakładając na ludzkość tę karę nie zniszczył jej, ani nie strącił do 

piekieł. Człowiek popełnił grzech, a wiec w jego istocie pojawiło się zło, które Stwórca gani 

                                                           
10

 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, dz. cyt, s. 146n. 
11

 Tamże. 
12

 Tamże. 
13

 Tamże. 



6 
 

nakładając karę. Bóg w zasadzie nie wyznacza kary człowiekowi, tylko karze zło, które go 

ogarnęło. Dzięki karze człowiek od urodzenia może zrozumieć „sprawiedliwość karzącego” 

oraz w jego dalszym życiu „miłosierdzie odkupiciela” stąd „jego potomstwo, chociaż cielesne 

i śmiertelne, mogło stać się swego rodzaju pięknem i ozdobą ziemi.”. Rozwiązanie to było 

sprawiedliwe ale też oddawało całą mądrość a także miłość Boga do ludzi, dzięki temu każdy 

z ludzi może odnieść osobne zwycięstwo nad cierpieniem rodząc się z brzemieniem grzechu 

pierworodnego, żeby następnie poprzez sakramenty odnaleźć Boga, który nie tylko nie będzie 

ograniczał jego dobrej woli, ale także będzie wspomagał ją i darzył człowieka miłością. 

 

3. Istota wolnej woli 

 

Wolna wola jest nam dana od Boga. Jesteśmy wolnymi stworzeniami, ponieważ dzięki 

niej możemy decydować o uczynkach przez nas popełnianych. I tak jak pamięć ludzka 

pamięta sama o sobie i rozum wie, że istnieje, tak wolna wola decyduje sama (oczywiście my 

decydujemy za jej pomocą). Powoduje to, że nasze życie to ciągłe decyzje mające wpływ na 

to, czy zbliżamy się do Stwórcy, czy bardziej od niego oddalamy. Logicznym jest także to, że 

po zakończeniu naszej ziemskiej wędrówki, ludzie są sądzeni w królestwie niebieskim 

adekwatnie do swoich czynów. Wolna wola jest także elementem umożliwiającym 

sprawiedliwe funkcjonowanie całego systemu drogi chrześcijańskiej. Nasuwa się pytanie: co 

dokładnie kieruje wolną wolą? Elementem poruszającym wolną wolę jest miłość („caritas- 

jest pożądaniem, którym się kocha to, co powinno się kochać”
14

) i „jeśli wola charakteryzuje 

człowieka to można powiedzieć, że człowiek w istocie jest poruszany przez swoja miłość”
15

 ; 

„Moje ciążenie - powiada św. Augustyn - to moja miłość”
16

 – wynika z tego, że miłość jest 

czymś w rodzaju wewnętrznej siły oraz „naturalną dążnością do jakiegoś dobra”
17

. Poza tym, 

miłość nigdy nie spoczywa, a wiec cały czas dąży do czegoś, co jest dobre albo złe. 

Odpowiednio do tego, co z niej wynika, jest to czyn dobry bądź zły. Tylko, co należy kochać, 

do czego dążyć? Określeniem, które wprowadza Augustyn jest pojęcie cnoty, którą definiuje 

jako „chceniem tego, czego powinniśmy chcieć, to znaczy kochaniem tego, co powinniśmy 

kochać”
18

. Każda z cnót, tych najważniejszych, jest pełna miłości i łatwo wyjaśnić ich 

działanie na podstawie oddziaływań na nie miłości: „Umiarkowanie jest miłością, która się 

                                                           
14

 E. Gilson, Wprowadzenie do nauki Świętego Augustyna, tł. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, s. 175n. 
15

 Tamże. 
16

 Tamże. 
17

 Tamże. 
18

 Tamże. 
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cała oddaje temu, co kocha; męstwo jest miłością która łatwo znosi wszystko, dla tego, co 

kocha; sprawiedliwość jest miłością, która służy wyłącznie kochanemu przedmiotowi, a więc 

panuje nad pozostałymi; roztropność jest miłością, w jej przenikliwym rozróżnieniu, między 

tym co jej pomaga, a tym co jej przeszkadza”
19

. W miłości doskonałej, wspaniałej, 

skoncentrowanej na najwyższym celu, nie może być żadnej niezgodności między cnotami. Jej 

pojawienie oznaczyłoby to, że jednej z nich brakuje mocy, siły, która spowodowałaby 

zmniejszenie się doskonałości zarówno miłości jak i samej woli, która jest przez nią 

napędzana, stąd stwierdzenie, że „jaka będzie wartość miłości, taka będzie wartość woli i 

samego aktu, który z niej wypływa”
20

.  Podobnie miłość działa także na nasze grzechy, które 

wynikają ze zła moralnego, z naszej, wewnętrznej decyzji. Zarówno najcięższe grzechy jak i 

te lżejsze, czyli m.in. chciwość, zazdrość, rozpusta, są skutkiem działania pokusy 

namiętności, czyli inaczej pożądliwości, która także jest napędzana przez miłość. Aby to 

zrozumieć należy odwołać się do myśli Augustyna która, określa pożądliwość jako 

„umiłowanie do rzeczy które można utracić”
21

, czyli inaczej przedkładaniem niższych dóbr 

nad wyższe. Wnioskując z tego, grzech chciwości nie będzie polegał jedynie na przywiązaniu 

i gromadzeniu złota oraz innych dóbr, a na przedkładaniu tego rodzaju bytów nad byty 

wyższe, czyli także miłości skierowanej w złą stronę. Przykładem jest człowiek, który zabił 

drugiego, by przejąć jego majątek
22

. Po takiej analizie grzechów i różnego rodzaju 

występków wiemy, że Bóg nie stworzył zła - wynika ono jedynie ze złych uczynków, a także, 

że zło jest niebytem – czyli czymś w rodzaju złej natury stworzeń. Wolna wola jest dana nam 

od Boga, więc musi być istotą dobrą, mimo tego, że często wypływa z niej zło, to nie przez 

nią samą, ale przez jej zły ruch kierowany przez stworzenie, której ona jest dana przez Boga 

(wolną wolę zaliczamy do dóbr pośrednich). 

 

4. Wszechwiedza Boga a wolność istot 

 

Bóg stworzył świat, z czego wynika, że jest wszechmocny, jednak z Pisma Świętego 

wynika także, że nasz Stwórca jest wszechwiedzący - posiada mądrość, której żaden człowiek 

nie może posiąść. Jest ona wspólna dla ludzi (człowiek nie posiada swojej mądrości, ona jest 

dana wszystkim ludziom w postaci światła, ludzie przyjmują ją poprzez oświecenie). Bóg zna 

zarówno nas, jak i nasze przyszłe uczynki (dla tego przypadku wszechwiedza Boga nosi 

                                                           
19

 Tamże. 
20

 Tamże. 
21

 Tamże. 
22

 Tamże, s. 177n. 
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nazwę „przedwiedzy”). Tutaj pojawia się kolejny problem filozoficzny - jeżeli Bóg zna nasze 

czyny w przyszłości, to jak to jest możliwe, że są one popełniane przez nas w sposób 

dobrowolny, za pomocą naszej woli? Jest pewne, że jeśli chcemy coś zrobić, to robimy to za 

pomocą naszej wolnej woli - „Bóg przewiduje, jaka będzie nasza wola w każdej przyszłej 

okoliczności”
23

. Analizując dalej to zagadnienie odkrywamy, że Bóg przewiduje naszą wolę, 

wie o naszych przyszłych uczynkach. Godzi się na to. My nie dokonujemy czegoś wbrew 

naszej woli i popełniamy uczynki dobrowolnie. Gdybyśmy je popełniali tylko dlatego, że Bóg 

je tak przewidział, nie byłoby w tym udziału wolnej woli, wiec nie bylibyśmy wolni. Stąd 

wniosek, że gdyby Bóg poprzez przewidywanie naszych czynów, bez udziału naszej woli, 

narzucał nam sposób postepowania, to nasza wola nie byłaby w naszej mocy. Niemniej 

jednak „Bóg wie z góry o wszystkim, co nastąpi, i mimo to my chcemy tego, czego 

chcemy”
24

. Stwórca przewiduje naszą wolę w przyszłości, lecz ta wola znajduje się w naszej 

mocy. Pojawia się kara za grzechy jako za dobrowolny (dlatego także zawiniony) ruch woli w 

niewłaściwym kierunku (np. za dobrowolne służenie pokusom czy namiętnością) jest zawsze 

sprawiedliwy. Należy także uwzględnić, że istnieją trzy stopnie dóbr: „dobra pośrednie - siły 

duchowe ułatwiające nam moralne postępowanie”
25

 (wolna wola), dobra o mniejszej oraz o 

większej wartości: dobra większe występują w formie cnót oraz wszelkich dóbr duchowych - 

np. doskonałość dana każdemu od Boga; dobrami o mniejszej wartości są wszelkie dobra 

fizyczne np. złoto. 

Wolność oznacza, że człowiek z własnej woli przyjmuje możliwości swojego bytu. 

Zdaniem Kard. J. Ratzingera, gdy człowiek nie mówi „nie” wobec zła, jest już pozbawiony 

wolności. Dochodzi do jej wypaczenia. Ona pojawia się w sferze dobra, dla przykładu – 

miłość jest twórcza, prawda jest twórcza, przyjaźń jest twórcza i wiele innych
26

. Gdy 

przyjrzymy się życiu wielkich ludzi, możemy zauważyć, jak twórczo ujawniali oni nowe 

ludzkie możliwości, których nigdy nie zauważyli wewnętrznie ślepi czy tępi
27

.  

Można wysnuć wniosek, iż wolność przejawia swe działanie, gdy w wielkiej sferze 

dobra rozwija się coś jeszcze nieodkrytego, poszerzając nasze możliwości. Natomiast zatraca 

samą siebie, gdy uważa, że swą wolę potwierdza tylko przez negowanie, co w konsekwencji 

ją wypacza
28

.  

 

                                                           
23

 Tamże. 
24

 Tamże. 
25

 Tamże. 
26

 Tamże. 
27

 Tamże. 
28

 Kard. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI – Bóg i Świat, Wiara i Życie w Dzisiejszych Czasach, dz. cyt, s. 87n. 
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5. Namiętność – grzech – zło 

 

Aby zrozumieć, czym dokładnie jest grzech należy zadać sobie pytanie - czego 

dokonujemy popełniając grzech? Bóg, który nas stworzył, dał nam tzw. prawo wieczne. Jest 

to między innymi Dekalog czy Przykazanie Miłości. Prawo to określa najważniejsze zasady 

obowiązujące każdego człowieka, których musi przestrzegać przez całe swoje życie, a więc 

grzechem jest każde złamanie tych praw. Prawo wieczne różni się od prawa doczesnego 

(nadawanego przez organy władzy) tym że „prawo Boże” jest niezmienne i wieczne, a prawo 

doczesne nieustannie się zmienia. Jeżeli przestępstwo wiąże się ze złamaniem 

obowiązujących zasad, to grzech zawsze będzie łamać prawo Boskie. Różnica między tymi 

dwoma prawami kształtuje się również na płaszczyźnie ich przestrzegania – człowiek, który 

przestrzega prawa wiecznego doznaje szczęścia, człowiek, który przestrzega prawa 

doczesnego opartego przepisach prawnych pomaga w zachowaniu sprawiedliwości, porządku 

oraz ładu w państwie. 

Jeżeli podążylibyśmy tym tokiem przemyśleń, można byłoby wywnioskować, że 

złamanie prawa wiecznego, wiąże się z większym potępieniem, a więc z grzechem ciężkim, a 

prawo doczesne z „lżejszymi” grzechami .Po wyjaśnieniu znaczenia grzechu możemy 

zrozumieć także cały mechanizm złych uczynków, który zaczyna się od namiętności, co 

oznacza „przywiązanie do rzeczy, które można stracić”. Sądzę, że oznacza to pożądanie 

wobec rzeczy fizycznych, które możemy w każdym momencie utracić. Jeżeli przyjmiemy 

takie rozumowanie to zachowaniem o wprost przeciwnym znaczeniu jest pożądliwość do 

rzeczy duchowych, która w odpowiednim sensie prowadzi nas słuszną drogą. Tak więc 

pożądliwość popycha nas do grzechu, który z kolei prowadzi nas do zła zaburzającego 

porządek na świecie. Jednak cytując św. Augustyna „nawet grzech wszystkich aniołów nie 

jest w stanie zaburzyć porządku świata”- wynika to miedzy innymi z tego powodu, że grzech 

jest elementem wchodzącym w skład harmonii. 

Istotą grzechu jest odwrócenie się od Boga – aversio a Deo. Może ono przybrać 

bardziej łagodną formę, jak zapomnienie o Bogu. Niestety, może pojawić się także jako 

świadome odwrócenie się od Boga, najwyższego dobra, z jednoczesnym zwróceniem się ku 

wartościom niższym. Nie taki był boski zamysł. Człowiek został stworzony ku wyższym 

wartościom, ale świadomie porzuca je i zadowala się niższymi. W ten sposób odchodzi od 

Boga, idąc w kierunku stworzeń, które są jedynie wykreowane przez Stwórcę. Augustyn 
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określa grzech jako dezercję od Boga, separowaniem się od niego za wszelką cenę
29

. 

Konsekwencją tego jest powstanie i narastanie w duszy człowieka procesu odchodzenia od 

Stwórcy. Zło moralne jest więc przyczyną zerwania z Bogiem
30

. Grzech jest skutkiem 

działania owego zła, które jest sprzeniewierzeniem przeciwko Bogu poprzez przestępstwo 

(wszelka działalność łamiąca prawo wieczne). Święty Augustyn dzieląc zło na kryteria podjął 

także próbę klasyfikacji grzechu, podzielił go na różnorodne kryteria: przedmiotowe, 

psychologiczne oraz teologiczne. Kryteria przedmiotowe pozwoliły na rozgraniczenie 

grzechów w zależności od wartości, ku którym są one nakierowane, aspekt psychologiczny 

obejmuje nieposłuszeństwo oraz niedotrzymywanie przyjętych zobowiązań, grzech w 

aspekcie teologicznym dzieli się na grzechy ciężkie (cudzołóstwo, świętokradztwo, 

morderstwo) lub lekkie, pierworodne lub osobiste. Wszystkie kategorie mają wspólną cechę -

odwrócenie się od Boga, różnią się jednak wartościami pożądanymi, czyli 3 formami 

naczelnymi grzechu: pycha, ciekawość i nieczystość
31

. Przestępstwo, które powoduje grzech 

związane jest bardziej z tematyką prawną, jest to złamanie obowiązujących zasad. 

 

6. Egzystencja bytów a zły uczynek 

 

Powołując się na wspomnianą opinię kardynała Josepha Ratzingera, zło jest jedynie 

negacją. Mało prawdopodobne jest istnienie szatana jako istoty równorzędnej z Bogiem, który 

istniał od zawsze. Trudno także uwierzyć w pojedynek toczony pomiędzy Stwórcą a 

szatanem. Złe istoty zostały stworzone przez Boga jako dobre, ale uległy negacji, czyli złu 

duchowemu
32

. Potwierdzeniem tego argumentu jest „opowieść o upadku Lucyfera, która 

stopniowo formowała się w chrześcijańskiej świadomości. Wynika z niej, że złe moce 

duchowe, które pojawiają się w otoczeniu Jezusa podczas wypędzenia demonów  przez Boga, 

nie zostały stworzone jako złe. Bóg stworzył jedynie dobro - cytując ze wspólnego dzieła 

Petera Seewalda i Benedykta XVI „Bóg i Świat”
33

. Czytając ten fragment tekstu możemy 

wywnioskować, że negacja to stan, którego trzyma się zło, ponieważ czysta negacja sama w 

sobie nie może istnieć. Jeżeli zatem zło jest tylko swego rodzaju zjawiskiem, to wystarczy, 

aby człowiek poprzez wiarę trzymał się Boga, a uniknie zła. W Starym Testamencie napisane 

jest, że Bóg dał nam prawo do wolności, z tego wynika, że zło do którego prowokuje nas 

                                                           
29

 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, dz. cyt. 
30

 Tamże. 
31

 Tamże, s.153. 
32

 Kard. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Bóg i Świat, dz. cyt. 
33

 Tamże. 
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pokusa, jest zagrożeniem zarówno dla naszej wiary jak i do bycia wolnymi stworzeniami. Z 

Pisma Świętego wynika również najważniejszy i najwznioślejszy dowód miłości Boga do 

ludzi - przez śmierć Chrystusa na krzyżu zyskujemy zbawienie. Jeżeli Bóg nas obdarza 

miłością, to nie może stworzyć zła, po to, aby odciągało nas od wiary w niego i w królestwo 

niebieskie. We wszechświecie istnieją 3 rodzaje bytów – „te które istnieją, te które żyją oraz 

te, które wiedzą, że żyją”
34

. Te pierwsze zostały stworzone przez Boga jako martwa natura – 

np. kamień, drugie żyją oraz mogą wykonywać czynności, jednak nie są świadome swojej 

egzystencji – są to zwierzęta, te ostatnie żyją oraz posiadają rozum – są to ludzie. Jeśli 

spojrzymy na byty pod tym kątem, to możemy wywnioskować, że Bóg stworzył ludzi jako 

istoty, które będą sprawowały opiekę na innymi, przez swoja wspólna mądrość oraz system 

moralny, który zawdzięczamy posiadaniu duszy. Analizując całą hierarchię bytów 

dochodzimy do wniosku, że nawet te najniższe mają w sobie doskonałość daną od Boga, a 

każdy byt jest na swój sposób dobry. Można wywnioskować z powyższego twierdzenia, iż 

istota zła moralnego, gdy odwracamy się od bytów wyższych ku niższym, wypływa z samego 

faktu odwrócenia się od bytów wyższych, a nie z tego powodu tego, że byty niższe są złe. 

Jednak bez względu na miejsce w hierarchii bytów, grzech na wszystko działa tak samo - 

powoduje spadek w hierarchii. 

 

7. Grzech jako negacja a porządek we wszechświecie 

 

Należy pamiętać, że Bóg stwarzając świat nadał wszystkim bytom postać, porządek i 

miarę. Gdyby zabrać te trzy cechy dowolnej istocie, przestała by istnieć - jest to następny 

powód, dla którego Bóg nie mógł stworzyć zła. Zło jest niebytem nie zawierającym żadnej z 

tych cech. Tutaj należy podkreślić słowo – niebyt, ponieważ pomaga ono w zrozumieniu 

istoty zła, które jest jedynie negacją – ujawnia jednak się także druga cecha zła – jest brakiem, 

zepsuciem czegoś – załóżmy, że byt posiada te trzy cechy w najdoskonalszym przypadku, 

wtedy jest wielkim dobrem, gdy byt posiada je w skromniejszym przypadku – jest małym 

dobrem, czyli, gdy nie będzie posiadał żadnego dobra – będzie żadnym dobrem, a więc 

„natura jest proporcjonalna do dobra, które zawiera
35

. W tym wypadku zło będzie 

występowało jako zepsucie tylko w jednej z tych trzech cech, co będzie skutkowało 

zmniejszaniem się doskonałości bytu. Analizując zło egzystencjalne można uznać, iż jest to 

brak części doskonałości zawartej w bycie, czyli, nie może istnieć zło absolutne w bycie - 

                                                           
34

 Tamże. 
35

 Tamże. 
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wtedy przestałby istnieć. Tak więc, jeżeli istnieje zło jedynie w postaci „negatywnej natury” 

to dlaczego Bóg nie zapobiegł jego powstaniu? Otóż istnienie zła nie psuje harmonii świata, 

wręcz przeciwnie – jest potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania - „Bóg wolał 

stworzyć większe dobro ze złem niż mniejsze bez zła”
36

. Tak samo jak Bóg nagradza 

świętych, tak karze grzeszników. „Jedna część stworzeń idzie z Bogiem, inna przeciw niemu, 

jedna stanowi „państwo Boże", druga - „państwo ziemskie" („civitas Dei - civitas terrena”
37

) - 

tak napisał, w swojej książce, na temat poglądów Augustyna, Władysław Tatarkiewicz. 

Należy tutaj podkreślić, że wszelkie dary dane nam od Boga w postaci uzdolnień oraz łask są 

przez nas niezasłużone, ponieważ zostały dane człowiekowi w momencie jego stworzenia 

Przed tym zdarzeniem człowiek nie mógł na nie zasłużyć, bo nie istniał - stąd można 

wywnioskować, że Bóg jest miłosierny dla ludzi, mimo, że wielu z nich jest tak daleko od 

Niego. Elementem, który również jest składową porządku i harmonii jest łaska, czyli wartość 

dana ludziom od Boga, aby byli dobrzy, a więc dzieli ludzkość na tych, co jej dostąpili oraz  

tych co jej nie uzyskali. Łaska decyduje o tym, kto dostąpi zbawienia, a kto zostanie skazany 

na wieczne zatracenie. Jeżeli grzech, zło, a także inne formy negatywnej natury (trudności, 

niewiedza) są potrzebne do zachowania harmonii wszechświata, którego stworzył Bóg – 

należy go chwalić oraz czcić -„Jeśli nawet niewiedza i trudności są naturalnym stanem duszy 

ludzkiej, Stwórcy duszy należy się chwała”
38

. W tym punkcie omówiona została istotę zła 

metafizycznego. 

 

8. Czy zło można poznać? 

 

Nie ma dowodów na potwierdzenie istnienia stworzenia nazywanego diabłem, czy też 

anty bogiem. Nie można dowieść jego istnienia, ani drogą myślenia, ani także poznania, czy 

to drogą rozumu czy zmysłów. Ta istota raczej wykształciła się z wiekiem w religii 

chrześcijańskiej, w mentalności wiernych jako zagorzały przeciwnik Boga – mimo, że 

występuje w Biblii, to jednak raczej jest to metafora, uosobienie zła, które nie ma 

odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zawarte tam zostało jedynie w celu wyjaśnienia istnienia 

zła. To samo dotyczy mitu o Lucyferze i buncie części aniołów. Ta opowieść pojawiła się 

jako konglomerat różnych tekstów religijnych, bo gdzie istnieje jakieś dobro, nawet to 

nieskończone, to musi występować jej przeciwieństwo. Legendy o istnieniu anty bogów czy o 

                                                           
36

 Tamże. 
37

 Tamże. 
38

 Tamże. 
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istnieniu zagorzałych i równorzędnych przeciwników dla Boga, z którymi on walczy, 

pojawiają się od momentu zaistnienia złych istot w otoczeniu Jezusa podczas wypędzania 

demonów. Istnieje zła w formie etycznej, z którego wypływa zło moralne, to w konsekwencji 

grzech. Formę poznania można przypisać rozumowi, który jest jednak uzupełniony przez 

wiarę oraz wolną wolę człowieka. „Rozum wydaje sądy w zakresie tego, co jest od niego 

niższe, to jest przedmiotów fizycznych, cielesnych zmysłów i tego wewnętrznego zmysłu, 

pod jakim względem jedno jest lepsze od drugiego i o ile on sam je przewyższa”
39

. Św. 

Augustyn, w tym cytacie, nadrzędną rolę w człowieczym bycie przypisuje rozumowi i jemu 

pozostawia ocenę świata bodźców ze świata zewnętrznego. Niestety ludzki rozum nie zawsze 

wybiera dobro. Pokrzepiające jest natomiast to, że choć zło jest przeciwieństwem wszelkiego 

dobra, to jednak nie jest równorzędnym przeciwnikiem Boga. „Zło pozostaje wprawdzie 

nieustanną groźbą i pokusą, ale nie jest równorzędnym antagonistą Boga”
40

. Należy także 

pamiętać o tym, że chociaż istnieje zło, które odciąga nas od Boga, to jednak człowiek, który 

trwa przy Bogu nie jest narażony na działanie zła. Wracając do pytania, możliwość poznania 

zła moralnego należy rozważyć na dwóch płaszczyznach. Zło w rodzaju metafizycznym 

będące niebytem czegoś (non esse). Niebytu nie można poznać, można jednak posiadać 

mądrość, która jest wspólna dla wszystkich ludzi, która przez wiedzę o złu pozwala uniknąć 

tego rodzaju zła. Następnym rodzajem jest tzw. zło moralne, czyli zaburzenia związane z 

niewłaściwym ruchem woli (malum). Zło moralne można poznać za pomocą duszy oraz 

rozumu wspartego przez wiarę oraz wolną wolę, człowiek ma świadomość tego, jak żyje oraz 

tego co robi – posiada  duszę, która wspomaga każdą decyzję na tle moralnym podejmowaną 

przez człowieka. Doświadcza wiedzy szukanej przez umysł poprzez oświecenie dane nam 

przez Boga, który pełni tu rolę naszych oczu, czułego nerwu w życiu duchownym. Przy tym 

zagadnieniu pojawia się zagadnienie woluntaryzmu- rozum jest przedmiotem poznania jednak 

nie jest najwyższą władzą człowieka - jest nią wola, która kieruje jego postepowaniem 

według jego decyzji. Jeśli rozum jest z natury bierny, a dusza aktywna (jest źródłem woli) to 

właśnie ona przejawia zmienną naturę ludzką. Przy okazji widać również przewagę rozumu 

nad zmysłami zewnętrznymi - „Rozum, który daje człowiekowi przewagę nad zwierzętami, 

powinien być czynnikiem dominującym w jego naturze”
41

. Św. Augustyn rozróżniał jeszcze 

rozum „niższy”- dający wiedzę i rozum „wyższy”-doprowadzający człowieka do mądrości
42

.  
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 Tamże. 
41

 Tamże. 
42

 Trin.,12,15,15,Pl 42,1012; Fonshee, art.cyt., s.16. S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, 
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Przewaga duszy uwidacznia się najbardziej w tym, że nawet najbardziej grzeszna dusza 

będzie i tak jest  istotą lepszą od najdoskonalszego ciała. 

 

9. Stosunek grzechu do różnych stopni doskonałości bytów 

 

We wszechświecie istnieją byty o różnym stopniu doskonałości z których 

najdoskonalszy jest oczywiście Bóg (ideologia teocentryczna). Wyższe byty na przykład 

anioły mają za zadanie czcić Pana oraz niezłomnie trwać w nim. Jeżeli przyjmiemy, że 

człowiek składa się z duszy i ciała, czyli elementu ziemskiego oraz zmiennego i nietrwałego i 

duszy, czyli elementu wiecznego i niezmiennego, możemy wywnioskować, że dusza znajduje 

się w hierarchii bytów o wiele wyżej niż ciało. Choć ciało nie jest więzieniem dla duszy, to 

dusza ma za zadanie poprzez swoje dobre uczynki i wynikające z nich dobro, stawać się coraz 

lepszą i doskonalszą, by w końcu znaleźć się wśród bytów znajdujących się w niebie. 

Problematyka związana z tym twierdzeniem koncentruje się głównie w sprawie liczby dusz 

oraz jaka jest początkowa dusza, którą otrzymuje człowiek po urodzeniu. Jest to jedna z 

najtrudniejszych tajemnic egzystencji istot, ponieważ nie możemy być pewni, czy każdy 

człowiek posiada własną duszę i gdzie po śmierci dusza trafi, w zależności od swoich 

uczynków, do nieba czy do piekła. Nawet najniższe byty pełnią ważne funkcje i posiadają 

świetność nadaną im przez Boga. Dzięki zachowaniu tej hierarchii istnieje nienaruszalna 

równowaga w naturze, która także potwierdza wyższość zarówno świata duchowego, w tym 

samego Boga, nad światem ziemskim. W tej części filozofii zaczerpniętej od świętego 

Augustyna, widzimy że opiera się ona na platonizmie – widoczna jest tu pewna ścisłość 

świata duchowego ze światem idei czyli idealizmem. U Augustyna także występują dwa 

światy: realny i idealny. W wielu fragmentach swoich dzieł myśliciel nawiązuje do dzieł 

filozofów hellenistycznych, jego filozofia jest w pewnym sensie transkrypcją ich dzieł. Na 

ideologię teocentryczna związana z Bogiem, która jest charakterystyczna dla czasów 

średniowiecznych, w których w centrum wszelkich dzieł zarówno filozoficznych czy 

artystycznych, znajduje się Bóg. Doktryna Augustyna stanowi podstawę dla nowej 

chrześcijańskiej filozofii. Wracając do tematu duszy, która zgrzeszyła i zwróciła się do zła, to  

nie jest ona złą w ujęciu moralnym na zawsze, przecież zawsze może ponownie powrócić do 

Bożych łask, poprzez dobre uczynki, przez które bardziej przybliża się ku Bogu. Tak samo 

przedstawia się sprawa ze złem metafizycznym – ubytek istoty można zawsze uzupełnić 

poprzez odwrócenie się do Boga - stąd wniosek, że dobro jest wieczne, a zło jest jedynie 

doczesnym, przejściowym stanem stworzeń. Byty, które poprzez zły uczynek zgrzeszyły 
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spadają w tej hierarchii względem tych, które czynią jedynie dobrze, jednak celem wszystkich 

bytów jest dążenie do Najwyższego Dobra którym jest Bóg- argumentem, który przemawia za 

tą tezą, jest sam fakt, że im bliżej stworzenie jest Boga, tym większe dobro ono posiada, czyli 

tym wyżej jest w tej hierarchii. Należy także dodać, że jeżeli całe dobro pochodzi od Boga - 

to dobro jest istotą nieziemską, pochodzącą ze świata duchowego (ponieważ jego obecność 

powoduje wzrost bytu w hierarchii), a zło jest wartością ziemską (jego obecność powoduje 

spadek bytu w hierarchii). Grzech w aspekcie personalnym jest egocentrycznym 

nakierowaniem na samego siebie, samouwielbieniem. Grzech rozważany w kontekście dobra 

ludzkiej osoby, prowadzi ostatecznie do konsekwencji katastrofalnych. Nie wiąże się on z 

rozwojem człowieka, lecz stanowi jego moralny regres. Dla człowieka oznacza to jego 

zubożenie oraz oddalenie się od Boga poprzez pychę
43

.   

 

10. Chrześcijański pogląd na zło moralne 

 

Reasumując - temat zła moralnego, przestępstwa oraz grzechu, to temat aktualny do 

dnia dzisiejszego, a prawie każdy filozof ma inny pogląd na ten temat. Można 

wywnioskować, że w tym temacie najważniejszym elementem jest sama istota zła moralnego 

(mającego podłoże w etyce), ponieważ właśnie przez jego oddziaływanie popełniane są 

grzechy oraz przestępstwa. W tejże pracy wykorzystano głównie założenia św. Augustyna, 

które wydają się być najbardziej trafne. Potwierdzeniem tego punktu widzenia jest fakt, że 

prawie żaden fragment jego filozofii, na podane tematy, nie był nigdy odrzucony przez 

późniejszą wspólnotę Kościoła katolickiego, którego filozofia i poglądy zostały zbudowane 

na podstawie twierdzeń myśliciela z Tagasty. Bazując na poglądach Augustyna udowodniono, 

że zło nie pochodzi od Boga, a wynika po prostu z wolności istot żyjących, które przez swoje 

decyzje wpływają na powstawanie zła. Poprzez analizowanie dzieł historycznych, 

filozoficznych czy teologicznych, ludzie mogą rozwiązywać dzisiejsze problemy oraz stawać 

się lepszymi. Dla przykładu, czytając dialog O wolnej woli, można dostrzec jak funkcjonuje 

nasze otoczenie w znaczeniu moralnym, przez co znamy strukturę naszego życia, co pozwala 

nam kroczyć ku Bogu z uniesionym sercem poprzez swoje życie. Na tym obszarze zagadnień 

nie zdobywa się żadnej wiedzy, a tylko uświadamia sobie istnienie takich zjawisk. Na świecie 

ziemskim podstawą naszego poznania jest rozum, podparty wiarą oraz wolną wolą. W świecie 

duchowym, przybliżonym do idei Platona, naszym najważniejszym organem jest dusza, która 
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jest uświadomiona również przez rozum. Jest ona czymś w rodzaju nadprzyrodzonego nerwu, 

który z łatwością potrafi odróżnić dobro od zła, kłamstwo od prawdy - tak funkcjonuje 

człowiek. Ludzie posiadają nieświadomie tę wiedzę, ponieważ ich rozum oraz dusza 

świadomie istnieje. W niektórych przypadkach nie możemy być jednak pewni tego, czy 

mamy rację czy nie. Gdy chodzi o rzeczy, które egzystują jedynie w królestwie niebieskim, 

czy po prostu w życiu duchowym, nie mamy takiego oparcia w rozumie, jak w duszy. Zakres 

jej działania jest dużo szerszy niż rozumu, który opiera się jedynie na faktach, nie jest w 

stanie wytworzyć prawd wiecznych („umysł dochodzi prawdy wprost bez rozumowania”
44

) - 

stąd wynika stwierdzenie Augustyna, że jedynie we wnętrzu człowieku jest sama prawda, 

wiedza najpewniejsza, bo można nie wiedzieć z czego jesteśmy zbudowani, jednak jesteśmy 

pewni, ze żyjemy i rozumujemy - „Własna myśl jest faktem ze wszystkich 

najpewniejszym”
45

, odnosi się tutaj do wiedzy o którą człowiek zabiega umysłem, badając 

prawa ziemskiego świata.  

W następnym cytacie „Bóg udziela duszy drogą oświecenia”
46

 (illuminatio), Augustyn 

podkreśla wyższość zarówno duszy nad umysłem i ciałem, jak i świata duchowego nad 

ziemskim oraz podkreśla doskonałość Bożą występującą zarówno jako Najwyższy Byt, 

Najwyższe Dobro. Jednak nawet najmniejsze byty na ziemi mają część doskonałości danej od 

Boga, co tylko świadczy  o tym, że nie istnieje coś takiego jak byt absolutnie zły - wszystkie 

byty są dobre, jedynie część bytu może być skażona złem występującym pod postacią ubytku 

doskonałości - nazywane także przez kardynała Josepha Ratzingera „negacją”- czyli także 

niebytem. Należy również wspomnieć ze wszelka przewaga bytów duchowych jawi się w 3 

aspektach: aspekt metafizyczny, epistemologiczny oraz moralny. W tejże pracy 

przedstawiono głównie aspekt moralny, wspominając jedynie, przy tym, dwa pozostałe. Św. 

Augustyn przedstawił zło jako brak dobra lub nieuporządkowanie dobra – zło jest niebytem. 

Należy także zaznaczyć, iż przed „nawróceniem swojej filozofii” głosił on manicheizm, który 

wywodził się od mówiącego językiem starorosyjskim Babilończyka Manesa
47

. Z myślicielami 

głoszącymi inne poglądy będzie toczył spory w późniejszych czasach, jednak mimo to, 

pewnych cech tej filozofii nie zdołał się wyzbyć. 
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 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987. 
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