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Abstract: The Problem of Evil in Philosophy of Religion 

The main claim of this paper is that from different versions of the argument from evil result in 
different types of responses to the argument. The paper shows that there are distinctions 
between deductive (logical) versions of the argument from evil, and inductive (evidential) 
versions. The logical problem of evil revolves around the charge that certain propositions 
about God and evil are logically inconsistent, whereas the evidential problem of evil cites 
evil that provides inductive grounds for rejecting theistic belief. In the first chapter, the 
author of the paper reviews the classic Mackie - Plantinga debate in the vein of analytic 
philosophy of religion (logical version the argument from evil). J. L. Mackie argued that 
the propositions - (1) God is omnipotent, omniscient, and wholly good and (2) Evil exists 
- are logically inconsistent. The most famous answer to this argument is from Alvin 
Plantinga. Plantinga refutes Mackie’s argument by creating a model called The Free Will 
Defense. The purpose of this paper is to present Plantinga's rebuttal in two separate parts. 
In the first part Plantinga proves that Mackie's argument is not valid and he points out the 
problems connected with the effort to reformulate the argument to try and make it valid. 
The second part is based on Plantinga's argument, which shows the consistency of 
Christian convictions. It forms the defence of free will as the main premise leading to this 
goal. This paper in the second chapter focuses on The Evidential Argument from Evil 
which are found, for example, in articles by William Rowe. In next chapter, the author of 
the paper analyzes a version of the problem which has been set out and defended by 
Marilyn Adams.  
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Úvod  

Je veľa spôsobov, ako môžeme porozumieť slovnému spojeniu „problém zla“. V našej štúdii 

ho budeme používať predovšetkým na označenie určitého intelektuálneho problému, na rozdiel od 

jeho iných použití, napríklad ako označenie pre emocionálny, pastorálny či teologický problém.1 

Konkrétne budeme o ňom diskutovať v rámci filozofie náboženstva, pričom zameriame našu 

pozornosť na niektoré jeho štandardné formulácie. Na pozadí dvoch formulácií problému zla, ktoré 

uviedli J. L. Mackie v článku Evil and Omnipotence a W. L. Rowe v článku The Problem of Evil and 

Some Varieties of Atheism, predstavíme niektoré bežne prijímané teistické argumentačné postupy. 

Naším cieľom je ukázať, že teisti sa dokážu veľmi úspešne vyrovnať s niektorými formami argumentu 
                                                           

1 Bližšie vymedzenie problému zla ako intelektuálnej výzvy súčasného ateizmu je uvedené v INWAGEN, P. The 
Problem of Evil, s. 188.  
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týkajúceho sa zla na jeho globálnej úrovni, ale stále pre nich ostáva otvorenou výzvou podať 

adekvátne filozoficky podložené vysvetlenie výskytu niektorých foriem zla v živote konkrétneho 

človeka.  

Aby sme spomenutý cieľ dosiahli, zvolili sme nasledujúci postup. Po krátkom oboznámení s 

problémom zla uvedieme čitateľa do diskusie Mackie – Plantinga, pričom sa pristavíme pri obrane 

slobodnej vôle, ako ju vyjadril A. Plantinga. V nadväznosti na to na konci tejto kapitoly podáme jej 

krátke zhodnotenie. V ďalšej časti sa budeme zaoberať tzv. evidencionalistickým argumentom, ktorý 

sformuloval do klasickej podoby W. L. Rowe, a následne na to načrtneme niektoré teistami 

navrhované riešenia. Pri každom argumente uvedieme jeho špecifiká a ciele, ktoré nimi spomínaní 

autori sledovali. Hneď na úvod však oboznámime čitateľa so základným rozlíšením oboch 

argumentov. Spočíva v tom, že v prípade prvého argumentu ide o deduktívny, naproti tomu v druhom 

prípade o induktívny dôkaz. V závere hlavnej časti štúdie si na príklade úvah Marlyn Adamsovej 

všimneme problémy, ktoré sa spájajú so snahou poskytnúť vysvetlenie výskytu určitých typov zla 

v živote konkrétnych jednotlivcov.  

 

1. Problém zla 

Samotný problém zla ma bohatú históriu; prvýkrát jeho filozofickú podobu nachádzame u 

Epikura a Augustín ho vo Vyznaniach vyjadril takto: Buď Boh nemôže, alebo nechce zničiť zlo; ak 

nemôže, tak nie je všemocný; ak nechce, tak nie je dokonale dobrý. V tejto súvislosti sa stali 

diskutovanými a historicky vplyvnými tiež úvahy Davida Huma, ktorý sa tejto téme venoval 

v Dialogues concerning Natural Religion. 

„Základná otázka znie, ako môže všemohúci, vševediaci, a dobrotivý Boh dopustiť zlo, ktoré 

je prítomné vo svete?“2 V nadväznosti na takto položenú otázku môžeme potom podať stručné 

vyjadrenie problému zla vo forme nasledujúceho krátkeho argumentu:  

 

1. Boh je všemohúci,3  

2. Boh je dobrý, 

3. Boh odporuje zlu. 

A teda zlo vo svete neexistuje.4 

 

S odvolaním sa na uvedený argument potom môžeme usudzovať takto: keďže je argument 

platný a veriaci budú súhlasiť s jeho predpokladmi, musí jeden z týchto predpokladov byť nesprávny; 

                                                           

2 GÁLIK, S. Úvod do filozofie náboženstva, s. 51. 
3 Filozofi zvyčajne chápu Božiu vševedúcnosť ako súčasť Božej všemohúcnosti, pretože Boh, ktorý by mohol 
urobiť všetko, ale nikdy by nevedel, ako by to mohol dosiahnuť, by bol menej ako všemohúci. 
4 COLE, P. Filozofie náboženství, s. 82. 
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a to preto, lebo jeho záver je rozpore s bežnou skúsenosťou väčšiny ľudí, ktorí sú presvedčení, že zlo 

vo svete existuje. Avšak, usudzuje sa ďalej, tieto predpoklady sú nevyhnutnou súčasťou teizmu, takže 

sa ich veriaci nemôže vzdať bez toho, aby sa vzdal teizmu.  

  Keď pripustíme, že v tomto argumente ide o popretie klasického teizmu, môžeme hneď 

v úvode konštatovať, že nejde o námietku voči akémukoľvek druhu Boha. Je zrejmé, že napríklad 

Aristotelov Boh by bol celkom ľahostajný k ľudskému utrpeniu a rovnako si vieme predstaviť krutého 

Boha, ktorý má potešenie pri pohľade na ľudské nešťastie. Ale ako poznamenáva Michael B. 

Wilkinson: „Boh Abraháma, Izáka, a Jákoba, Boh kresťanskej viery, je Bohom, ktorý je úzko spätý so 

svojím stvorením, ktorý ho miluje a stará sa o všetkých tých, ktorí sú jeho súčasťou.“5 Rozšírme 

a preformulujme preto argument nasledovne: 

 

1. Ak Boh je všemocný, tak je schopný odstrániť zlo; 

2. Ak Boh je dobrý, tak si želá odstrániť zlo; 

3. Zlo existuje. 

A teda Boh nie je všemocný alebo dobrý, alebo oboje.6  

Od dobrého Boha predpokladáme snahu odstrániť zlo, nakoľko je toho schopný a keďže je 

všemohúci, mal by odstrániť každé zlo. Avšak zlo existuje. Inými slovami, Boh má schopnosť (moc) 

a motiváciu (lásku a dobrotu) na odstránenie zla.7 Prečo to neurobí? Odpoveď je vyjadrená v závere 

argumentu, a síce Boh nie je všemocný alebo dobrý, alebo oboje. 

Problém zla môžeme formulovať aj z hľadiska pôvodu zla. Ak Boh stvoril všetky veci, potom 

je zrejmé, že je aj pôvodcom zla.8 Ale ak je Boh pôvodcom  zla, môžeme si položiť opäť otázku, či ide 

o Boha klasického teizmu? Formulácia, ktorá uvedený aspekt zachytáva, je táto:  

 

1. Ak by bol Boh všemohúcim a dobrým stvoriteľom všetkých veci, tak by zlo neexistovalo; 

2. Zlo existuje.  

A teda Boh nie je všemocným a dobrým stvoriteľom všetkých vecí.  

 

Bežne sa tvrdí, že problém zla je ateistickým argumentom proti existencii Boha. V určitom 

zmysle je uvedené tvrdenie pravdivé. Ale ak sa pozorne pozrieme na uvedené argumenty, zistíme, že 

ani v jednom sa niečo také explicitne netvrdí. Na nasledujúcich stránkach našej štúdie poukážeme na 

                                                           

5 WILKINSON, M. – CAMPBELL, H. Philosophy of Religion, s. 169. 
6 WILKINSON, M.– CAMPBELL, H. Philosophy of Religion, s. 169. 
7 COLE, P. Filozofie náboženství, s. 81. 
8 Skutočnosť božej všemohúcnosti a vševedúcnosti zároveň otvára problém slobodnej vôle človeka, a teda jeho 
zodpovednosti za páchanie zla. 
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jednu dôležitú skutočnosti. Keď argument vyjadríme vo forme deduktívneho dôkazu, netýka sa vôbec 

existencie či neexistencia Boha. Keď argument vyjadríme vo forme induktívneho dôkazu, bude sa síce 

týkať jeho existencie či neexistencie, konkrétne toho, že disponujeme silnou evidenciou v prospech 

tvrdenia, že Boh neexistuje, ale s tou výhradou, že ide o vysokú pravdepodobnosť toho, že Boh 

neexistuje, nie o nevyhnutnosť toho, že Boh neexistuje.9 

Teistická odpoveď na problém zla sa bežne označuje ako teodicea. Historicky sú známe 

mnohé teodicey, avšak snáď medzi najznámejšie patria tie, ktoré vypracovali Irenej, Augustín, Tomáš 

Akvinský a Leibniz. Peter Cole charakterizuje teodiceu týmito slovami: 

 

Slovo teodicea pochádza z gréckeho theos a dike, čo znamená „spravodlivý Boh“. 

Obhajcovia Boha niekedy argumentujú tak, že poukazujú na rozumnosť viery v to, 

že Boh má k dopusteniu zla dôvody, pričom ale tieto dôvody neuvádzajú. Teodicea 

by tak mohla byť definovaná ako filozofické alebo teologické cvičenie, ktoré sa 

zaoberá oprávnenosťou určitého chápania Božej spravodlivosti. V rámci pokusu 

zdôvodniť túto oprávnenosť musí ten, kto Boha obhajuje, argumentovať tak, aby 

uviedol do súladu existenciu všemohúceho, vševedúceho a morálne dokonalého 

božstva s existenciou zla v jeho nezanedbateľnom rozsahu.10  

 

V ďalších častiach našej štúdie sa budeme pridŕžať citovaného vymedzenia a priblížime si dva 

spôsoby formulácie problém zla (deduktívny a induktívny), ktoré boli predstavené v súčasnej filozofii 

náboženstva. Spolu s nimi uvedieme aj teistické odpovede, ktoré boli sformulované ako reakcie na ich 

námietky. 

 

2. Problém zla z logického hľadiska (deduktívny dôkaz) 

Z logického hľadiska problém zla  tkvie v námietke, že určité výroky o Bohu a zle sú logicky 

nekonzistentné. Po vášnivých polemikách, ktoré sa na túto tému viedli prevažne v 50-tych a 60- tych 

rokoch minulého storočia, mnohí ich protagonisti na sklonku 70-tych rokov vyhlásili, že tento problém 

sa dá vyriešiť v kontexte obrany slobodnej vôle (free will defense), čím celú záležitosť uzavreli 

a obrátili svoju pozornosť iným smerom. Priblížime si klasickú diskusiu  Mackie – Plantinga, ktorá 

stála na začiatku. Konkrétne naším zámerom je podať Mackieho argument a Plantingov 

protiargument, ktorý pozostáva z dvoch samostatných častí. V prvej sa Plantinga snaží ukázať, že 

Mackieho argument nie je platný a súčasne poukazuje na ťažkosti spojené so snahou vyjadriť ho tak, 

                                                           

9 Problém zla tak, ako sme ho predbežne formulovali, problematizuje určité aspekty toho, ako je Boh uchopený 
v klasickom teizme. V tomto kontexte treba pristupovať aj k nášmu tvrdeniu, že ide predovšetkým 
o intelektuálny problém. 
10 COLE, P. Filozofie náboženství, s. 84. 
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aby platný bol. Naopak v druhej časti chce ukázať konzistentnosť kresťanského presvedčenia v tejto 

otázke, čoho súčasťou je obrana slobodnej vôle človeka. 

Začiatok debaty inicioval J. L. Mackie, ktorý v článku Evil and Omnipotence tvrdil, že 

výroky: 

(1) Boh je všemocný, vševedúci a úplne dobrý 

a  

(2) zlo existuje  

sú logicky nekonzistentné.11 Mackie týmto svojim tvrdením podľa vlastných slov nehovorí, že 

uvedené dva výroky sú explicitne z logického hľadiska kontradiktorické, domnieva sa však, že 

kontradikcia je v nich obsiahnutá implicitne a to konkrétne vzhľadom na významy použitých 

výrazov.12 Ide o to, že keď si zoberieme príklad kontradiktorických výrokov, ako sú výroky „zlo 

existuje“ a „zlo neexistuje“ a štandardnú definíciu kontradiktorickosti, „výroky V1 a V2 sú vo vzťahu 

kontradiktorickosti vtedy a len vtedy, keď práve jeden z nich je pravdivý (a druhý nepravdivý)“ 13, tak 

na to, aby sme ukázali, že výroky (1), (2) si protirečia, musíme k nim pridať ďalšie premisy, alebo ako 

hovorí Mackie „kvázi logické pravidlá spájajúce termíny „dobrý“, „zlo“, „všemocný“. Tieto ďalšie 

premisy sú tieto: i) dobro je protikladom voči zlu tak, že dobrá vec vždy odstraňuje zlo, ak je to 

možné; ii)  neexistujú žiadne hranice toho, čo všemocná vec môže urobiť.14 Keď ich začleníme do 

spomínaného argumentu, môžeme odvodiť záver: 

(- 2) Zlo neexistuje. 

 

Celý argument potom bude vyzerať nasledovne: 

 

(1) Boh je všemocný, (vševedúci) a dokonale dobrý. 

(1.2) Dobro je protikladom voči zlu tak, že dobrá vec vždy odstraňuje zlo, ak je to 
možné. 

                                                           

11
 MACKIE, J. Evil and Omnipotence, s. 200. 

12 Mackie jednoducho nemôže tvrdiť, že uvedené dva výroky sú formálne kontradiktorické preto, lebo je zrejmé, 
že keď hovoríme o kontradiktorických výrokoch, mienime tým ich vzájomné negácie. Štandardne sa potom 
vzťah označovaný ako „kontradiktorickosť“ definuje nasledovne: výroky V1 a V2 sú vo vzťahu 
kontradiktorickosti vtedy a len vtedy, keď práve jeden z nich je pravdivý (a druhý nepravdivý). Samozrejme, 
keď Mackie uvedie, že výroky (1) a (2) sú logicky nekonzistentné, nechce tým poprieť túto triviálnu pravdu. 
Pripúšťa teda, že nejde o formálnu kontradikciu, ale zároveň poznamenáva, že ich nekonzistentnosť je implicitne 
obsiahnutá vo významoch použitých výrazov. Aby ju urobil explicitnou, ponúka ďalšie premisy, alebo ako 
hovorí „kvázi logické pravidlá spájajúce termíny „dobrý“, „zlo“, „všemocný“. 
13 ZOUHAR, M. Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitárne odbory, s. 222. Ak chceme napríklad 
vyjadriť negáciu všeobecného výroku „Všetci ľudia sú smrteľní“, tak použijeme vetu „Niektorí ľudia nie sú 
smrteľní“; rovnako negáciou vety „ Žiadny človek nie je smrteľný“ je veta „Niektorí ľudia sú smrteľní“. Negácie 
singulárnych výrokov sa tvoria tak, že keď znegujeme vetu „Sokrates je smrteľný“, dostaneme vetu „Sokrates 
nie je smrteľný“ atď. 
14 MACKIE, J. Evil and Omnipotence, s. 201. 
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(1.3) Neexistujú žiadne hranice toho, čo všemocná vec môže urobiť. 

(-2) Zlo neexistuje. 

(2) Zlo existuje. 

 

Teraz môžeme konštatovať, že logický spor (t. j. kontradikcia) je medzi (-2) a (2). Z toho 

Mackie odvodzuje, že podstatné časti teistického učenia sú vzájomne nekonzistentné.15 V 

nasledujúcom citáte Mackie uvádza cieľ, ktorý tým sleduje. 

 

Problém zla v zmysle, v akom budem používať túto frázu, je problémom len pre 

niekoho, kto verí, že existuje Boh, ktorý je všemocný a dokonale dobrý. A to je 

logický problém, problém objasňovania a zlaďovania mnohých presvedčení: nie je 

to vedecký problém, ktorý môže byť vyriešený prostredníctvom ďalších pozorovaní, 

alebo praktický problém, ktorý môže byť vyriešený prostredníctvom rozhodovania 

alebo konania.16  

 

Uvedený argument postavil tých teistov, ktorí ho zobrali vážne, pred úlohu objasniť význam 

použitých termínov a na tomto základe formulovať účinné stratégie na zosúladenie výrokov (1) a (2). 

Najznámejšia odpoveď pochádza z pera Alvina Plantingu, ktorý ju sformuloval v dvoch mierne 

odlišných verziách. Prvá verzia je obsiahnutá v God and Other Minds17. Druhá verzia, ktorá sa 

explicitne odvoláva na pojmový aparát sémantiky možných svetov, je súčasťou The Nature of 

Necessity18. Okrem týchto dvoch verzií populárnejšiu formu argumentu predstavil v God, Freedom 

and Evil19. Keďže nám rozsah štúdie nedovoľuje podať úplné znenie, uvedieme len jeho kľúčové 

body. 

Plantinga v úvode svojej argumentácie stanoví podmienky, ktoré Mackieho dodatočné premisy 

(1.2) a (1.3) musia spĺňať, aby bol jeho argument platný. A síce tvrdí, že musia byť „buď nevyhnutne 

pravdivé, alebo esenciálne pre teizmus, alebo logickými konzekvenciami takýchto výrokov“.20 Keďže 

výraz „nevyhnutnosť“ môže mať rôzne významy, musíme na tomto mieste urobiť určité dištinkcie. 

Predovšetkým je potrebné odlíšiť fyzikálnu nevyhnutnosť od logickej nevyhnutnosti. Fyzikálne 

nevyhnutné je to, čo je dané našimi fyzikálnymi zákonmi, a teda zákonmi platnými v našom vesmíre; 

to však neznamená, že nie je mysliteľný nejaký iný vesmír riadiaci sa inými zákonmi. Logicky 

nevyhnutné je to, čo nemôže neplatiť, čiže nemôže nebyť pravdivé, a naopak logicky možné je to, čo 

môže nebyť nepravdivé, takže vylúčené sú len nevyhnutné nepravdivé výroky, t. j.  kontradikcie. 
                                                           

15 Mackie v tejto súvislosti konštatuje, že dokázal nielen to, že náboženskej viere chýba racionálne zdôvodnenie, 
ale predovšetkým to, že podstatné časti teistického učenia sú vzájomne nekonzistentné. 
16 MACKIE, J. Evil and Omnipotence, s. 200. 
17 PLANTINGA, A. God and Other Minds. s. 15 – 155. 
18 PLANTINGA, A. The Nature of  Necessity, s. 165 – 195. 
19 PLANTINGA, A. God, Freedom and Evil, s. 12 – 49. 
20 PLANTINGA, A. God and Other Minds, s. 117. 
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Keďže kontradikcie sú vnútorne protirečivé, logicky možné je čokoľvek, čo nie je protirečivé; to 

znamená, že ku každej situácii si vieme predstaviť alternatívnu situáciu, pokiaľ daná alternatíva nie je 

vnútorne protirečivá.21 Okrem týchto dvoch druhov nevyhnutnosti je dôležitý aj ďalší druh, tzv. 

konceptuálna (sémantická) nevyhnutnosť. Napríklad vo vete „Každý starý mládenec je neženatý muž“ 

je význam výrazu „starý mládenec“ definovaný prostredníctvom významu výrazu „neženatý muž“. A 

teda v rámci našej pojmovej sústavy nie je mysliteľné, aby starý mládenec nebol neženatým mužom.22 

Plantinga sa v súlade s logickou a sémantickou nevyhnutnosťou v prvej časti svoje obrany 

zameral na spochybnenie nevyhnutnej pravdivosti jednej z pridaných premís.23 Nevyhnutnú 

pravdivosť premisy (1.3) nespochybňuje, i keď pripúšťa, že jej obsah potrebuje spresnenie. 

V nadväznosti na to tvrdí, že neexistujú žiadne mimologické limity pre to, čo môže všemocná bytosť 

urobiť, a teda Boh je všemocný vtedy, keď môže urobiť čokoľvek, čo je logicky možné.24 Avšak 

pokiaľ ide výrok (1.2), konštatuje, že nie je pravdivý, a teda ani nevyhnutne pravdivý, pretože niekedy 

zlo nemôže byť odstránené bez toho, aby nebolo odstránené väčšie dobro.25 Mackie musí podľa 

Plantingu uvedenú premisu preformulovať nasledovne: 

 

(1.2.1) Všemocná osoba O je dokonale dobrá len vtedy, keď sa pokúsi odstrániť každé zlo, 

ktoré môže odstrániť bez toho, aby odstránila väčšie dobro.26 

 

Avšak z predpokladu (1.2.1.) vyplýva, že všemocná a vševedúca bytosť by mohla umožniť 

toľko zla, koľko si želá, pričom by nestratila nárok na to byť dobrou, pokiaľ každý zlý stav veci, ktorý 

umožní, sprevádza väčšie dobro. Inými slovami, mohla by pripustiť toľko zla, koľko si praje vtedy, ak 

dobro preváži nad zlom vo svete ako celkom. Tento záver nemôže uspokojiť Mackieho, keďže chce 

dokázať práve opak. Opäť musí preformulovať i túto premisu, avšak žiadna z formulácií, ktorú 

postupne Plantinga navrhne, nevedie ku kontradiktorickej množine výrokov. Preto v závere svojej 

argumentácie Plantinga konštatuje, že ak chce Mackie vyhrať debatu, musí ukázať, že výrok podobný 

tomuto  
                                                           

21 Pojem logickej možnosti a logickej nevyhnutnosti sa bežne vysvetľuje pomocou pojmu možného sveta. 
Možné svety môžeme zjednodušene chápať ako alternatívne usporiadania nášho sveta, takže nejaký možný svet 
sa odlišuje od nášho sveta v tom, že v ňom neplatia niektoré fakty, ale namiesto nich v ňom platia iné fakty 
(ZOUHAR, M. Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitárne odbory, s. 313). Napríklad možným svetom 
je taký svet, ktorý sa od nášho sveta líši tým, že hlavným mestom Slovenska sú Košice, nie Bratislava. Možným 
svetom však nie je taký svet, v ktorom by Bratislava zároveň bola aj nebola hlavným mestom Slovenska. Niečo 
nemôže mať aj nemať určitú vlastnosť, keďže takýto stav by bol protirečivý. Možné svety teda predstavujú 
alternatívne usporiadania jednotlivých vecí. 
22 ZOUHAR, M. Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitárne odbory, s. 313. 
23 A. Plantinga v PLANTINGA, A. God, Freedom and Evil v tejto súvislosti hovorí o nevyhnutnosti v širšom 
a užšom logickom zmysle.  
24 PLANTINGA, A. God and Other Minds, s. 118. Vyjadrené inými slovami, Boh nie je obmedzený fyzikálnou 
nevyhnutnosťou, ale môže stvoriť akýkoľvek možný svet. 
25 Poznamenajme, že ak chceme spochybniť nevyhnutnú pravdivosť nejakého výroku, stačí, ak ukážeme, že je 
mysliteľná pravdivosť jeho negácie. A teda nemusíme, i keď ju môžeme empiricky potvrdiť. 
26 PLANTINGA, A. God and Other Minds, s. 119. 



MAREK NEŠTINA 

 8 

 

(3) Ak zlo existuje, potom je nezdôvodniteľné, 

 

je nevyhnutne pravdivý. Spor medzi teistami a ateistami na základe toho tkvie v otázke, či existencia 

zla môže, respektíve nemôže byť zdôvodnená. Konkrétne to znamená, že teista nemusí ukázať, že 

každé zlo je zdôvodnené, ale to, že zlo vo svete môže byť v princípe zdôvodnené. Keď sa mu to 

podarí, bude to podľa Plantingu postačovať na to, aby bolo vyvrátené obvinenie z nekonzistentnosti. 

Naopak ateista, usudzuje Plantinga, musí ukázať, že nie je logicky možné, aby každé zlo bolo 

zdôvodnené, a teda je nevyhnutné, že zlo nemá zdôvodnenie. V tejto súvislosti Plantinga konštatuje, 

že Mackie a ani žiadny iný ateista dosiaľ nepreukázal, respektíve sa ani nepokúsil preukázať, že výrok 

„Ak existuje zlo vo svete, tak existuje nezdôvodniteľné zlo,“ je nevyhnutne pravdivý.27 

 

2.1 Obrana slobodnej vôle (free will defense)  

Keď Plantinga dokázal, že premisa (1.2) nie je ani nevyhnutne pravdivá a ani sa nedá nahradiť 

výrokom, ktorý by túto podmienku spĺňal, pokúsil sa argumentovať v prospech konzistentnosti 

výrokov:  

 

(1) Boh je všemocný, vševedúci a úplne dobrý 

a  

(2) zlo existuje. 

 

Spolieha sa pritom na nasledujúcu teorému modálnej logiky: {◊(p & q) & [(p & q) → r]} → 

◊(p & r)) 28, ktorú v tomto kontexte môžeme parafrázovať nasledovne: keď chceme dokázať, že dva 

výroky p a r sú konzistentné, tak potrebujeme nájsť tretí výrok q, ktorý je konzistentný s p, pričom z 

jeho konjunkcie s p vyplýva r.29 Hľadaný výrok q je podľa Plantingu tento: 

 

( 1-) Boh aktualizoval svet, ktorý obsahuje morálne dobro, a nebolo v rozsahu Božej moci 

aktualizovať (stvoriť) svet, ktorý obsahuje morálne dobro, ale neobsahuje žiadne morálne zlo. 

 

 

                                                           

27 PLANTINGA, A.God and Other Minds, s. 123. 
28 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion. s. 432. 
29 PLANTINGA, A. The Nature of  Necessity, s.165. 
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Z tohto výroku potom spolu s (1) vyplýva: 

 

(2)  Zlo existuje. 

 
Kľúčové je tu tvrdenie: je možné, že nebolo v Božej moci aktualizovať svet obsahujúci 

morálne dobro, ale žiadne morálne zlo. Idea, ktorá je za tým, tvorí samotný obsah obrany slobodnej 

vôle, a síce morálne dobro (ktoré je chápané ako obzvlášť hodnotná a dôležitá forma dobra) je možná 

len pre stvorenia, ktoré majú libertiánsku slobodnú vôľu, pretože v situácii, keď Boh stvoril takéto 

stvorenia, je to stvorenie, a nie Boh, kto určuje, či bude existovať dobro, alebo zlo.30 Hoci všemocný 

Boh môže kontrolovať čokoľvek, čo sa rozhodne, že bude kontrolovať, nemôže, namieta proti tejto 

úvahe Plantinga, v tom istom čase robiť obe veci naraz, t. j. kontrolovať a zdržiavať sa kontroly.31 Inak 

povedané, keď predpokladáme, že Božím zámerom bolo stvoriť svet obsahujúci morálne dobro, tak 

musíme pripustiť, že na to, aby tento zámer mohol dosiahnuť, musel udeliť ľuďom libertiánsku 

slobodnú vôľu, pretože bez nej sa nemôžu objaviť žiadne morálne dobrá. Je síce možné, pripúšťa 

Plantinga, aby existoval svet, ktorý obsahuje osoby so slobodnou vôľou konajúce vždy to, čo je 

správne, avšak existencia takého sveta nezávisí od rozsahu Božej moci, ale od toho, čo urobia 

slobodné tvory.32 

J. L. Mackie a Antony Flew oponovali tejto verzii obrany slobodnej vôle. Zdôrazňujú, že toto 

hľadisko je nesprávne preto, lebo sa tu predpokladá nesprávny inkompatibilistický pohľad na ľudskú 

slobodu, t. j. slobodná vôľa je inkompatibilná s akoukoľvek formou determinizmu. Namiesto toho 

obhajujú kompatibilizmus, t. j slobodná vôľa je kompatibilná s determinizmom, pričom zhodne 

usudzujú, že všemocná bytosť môže stvoriť svet, v ktorom slobodné osoby vždy robia len to, čo je 

správne. Obaja sa pritom odvolávajú na predpoklad, že Boh dopredu vie, aké zlá jeho stvorenia 

spôsobia, a teda môže vybrať na aktualizáciu svet, v ktorom si ľudia slobodne zvolia dobro, respektíve 

svet, ktorý v dôsledku toho neobsahuje zlo. Plantinga túto možnosť odmieta a hoci pripúšťa, že  Boh 

pozná pravdu o kontrafaktuáloch slobody, súčasne tvrdí, že logika libertariánskej slobodnej vôle mu 

bráni aktualizovať ten možný svet, ktorý si želá.33 

 

                                                           

30 Obrana slobodnej vôle vlastne tvrdí, že svet slobodne konajúcich je lepší než svet automatov. Väčšina ľudí by prijala 
túto premisu, pretože bežne pokladáme za dobrých tých, ktorí svojim blížnym umožnia určitú mieru slobody 
a autonómie atď. In DAVIES, B.: An Introduction to The Philosophy of Religion, s. 220. 
31 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion, s. 432. 
32 Plantinga tvrdí, že Boh nemôže kontrolovať to, čo si ľudia zvolia. Ale je to správne? Môžu teisti poprieť túto 
skutočnosť v nejakom serióznom zmysle, keď uvážime, že Boh je tvorca všetkého? Všetko, čo existuje (okrem 
Boha), vďačí za svoju existenciu Bohu ako Stvoriteľovi ex nihilo. Boh je dôvodom, prečo je svet a nie nič. Takže 
Boh musí byť tiež príčinou ľudského slobodného konania jednoducho preto, lebo existuje. Z toho vyplýva, že 
nemôže existovať niečo také ako bytie nezávislé od Boha, pričom ľudská sloboda je rovnako stvorená vec ako 
čokoľvek iné. Táto námietka je formulovaná v DAVIES, B. An Introduction to The Philosophy of Religion, s. 
220.  
33 PETERSON, M. The Logical Problem of Evil, s. 493 
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2. 2 Hranice obrany slobodnej vôľe 

Plantingova odpoveď na problém zla, ktorý formuloval Mackie, vyvolala vášnivé diskusie, 

pričom ich výsledkom je spoločne zastávaný názor, tak ateistami, ako aj teistami, že je úspešná.34 

Čiže existencia zla nie je logicky nekonzistentná s teizmom. Dôležité je však uvedomiť si obmedzený 

rozsah Plantingovho úspechu. V žiadnom prípade totiž netvrdil, že ukázal, že zlo vo svete nemôže 

podporiť námietky voči viere v Boha. Takisto netvrdil, že jeho prostredníctvom vysvetlil výskyt zla, 

ktoré môžeme objaviť vo svete. Jeho argument je obrana, ktorá má za cieľ dokázať, že nie je úspešná 

iba jedna konkrétna verzia problému zla.35 Nie je to teda teodicea, ktorá by obhajovala Boha tým, že 

ukáže, aké má v skutočnosti Boh dôvody na to, aby umožnil výskyt zla, respektíve, aby umožnil 

výskyt morálneho zla. S tým súvisí i obzvlášť dôležitá skutočnosť, že Plantingova obrana nie je 

závislá od toho, či je, respektíve nie je výrok (2) pravdivý, a teda či ho podporuje určitý druh 

evidencie. To, čo si Plantinga všíma a zohľadňuje, je fakt, že je logicky možné, aby bola (2) 

konzistentná s (1), pričom obrana slobodnej vôle mu umožňuje odvodiť (2) za (1).36 

Toto konštatovanie platí tiež vtedy, keď sa zameriame na to, aký typ dôkazu predstavujú Mackieho 

a Plantigove argumenty. Z tohto hľadiska môžeme rozlišovať medzi  a priori  ateistickými 

argumentmi, ktorých hlavným náprotivkom v prirodzenej teológii je dobre známy ontologický dôkaz, 

a a posteriori ateistickými argumentmi, ktoré korešpondujú s takými dôkazmi, ako je kozmologický 

alebo teleologický dôkaz.37 V súlade s tým Alvin Plantinga argumentuje, že v skutočnosti je ťažké 

nájsť pre a priori ateistický dôkaz problému zla vhodnú premisu, respektíve premisy, z ktorých by 

tento záver vyplýval. Naopak, jeho obrana slobodnej vôle ako a priori dôkaz ponúka vhodnú premisu, 

ktorá umožňuje odvodiť (2) z (1), a teda dokázať, že výroky (1) a (2) môžu byť konzistentné.38  

 

3. Evidencionalistický argument (induktívny dôkaz)  

Ako sme už upozornili v úvode našej štúdie, problém zla môžeme formulovať tiež ako 

induktívny dôkaz, čiže vzhľadom k terminológii použitej Plantingom ako ateistický a posteriori dôkaz 

proti Božej existencii. Tvrdí sa v ňom, že máme k dispozícii „silnú“ empirickú evidenciu o určitých 

druhoch zla, ktoré nemôže prevážiť žiadne dobro, bez ohľadu na to, aké je veľké. Keďže ide 

o všeobecne prístupné empirické fakty rovnakej kategórie ako fakty, ktoré sa týkajú objektov, ktoré sa 

nachádzajú v bežných, t. j. na skúsenostiach založených kauzálnych reláciách, ateista sa na ne odvolá 

a v súlade s nimi usudzuje nasledovne: Ak platí, že dobrý stav vecí nepreváži takýto prípad zla, potom 

                                                           

34 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion, s. 432 
35 PLANTINGA, A. God and Other Minds, s. 128. 
36 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion, s. 433 
37 PLANTINGA, A. God and Other Minds, s. 128 
38 Odlišný názor zastáva ONDOK, J. Řeč o Bohu, s. 112. 



PROBLÉM ZLA Z HĽADISKA FILOZOFIE NÁBOŽENSTVA 

 11 

takýto stav vecí nie je zdôvodnený.39 Z toho vyplýva záver, že neexistuje žiadna všemocná, vševediaca 

a úplne dobrá bytosť, presnejšie povedané jej existencie je veľmi nepravdepodobná. Priblížime si 

bližšie historické pozadie a motivácie vzniku tohto argumentu, pričom uvedieme jeho klasickú 

podobu, ktorú vyjadril William L. Rowe. 

Po publikácii článku Evil and Omnipotence Mackie vo svojej nasledujúcej knihe The Miracle 

of Theism modifikoval svoju pôvodnú pozíciu. Pripustil totiž, že nemôžeme chápať problém zla ako 

presvedčivý protiargument proti tradičnému teizmu, podotkol ale pritom, že napriek tomu nás realita 

zla vedie k oprávnenému predpokladu, že teizmus nemôže byť koherentný bez vážnej zmeny aspoň 

v jednej časti svojho učenia.40 V našej súvislosti je dôležité jeho ďalšie tvrdenie, že zlo je silnou 

evidenciou proti Božej existencii. Tento spôsob uvažovania, ktorý nesie často označenie „ the 

evidentialist argument from evil“ rozvinul do klasickej podoby William L. Rowe vo svojom článku 

The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism. Rowe si v ňom kladie otázku, či Boh môže byť 

ospravedlnený (justified), keď dovoľuje, aby sa v našom svete vyskytovalo zlo, pričom jeho odpoveď 

na položenú otázku znie „nie“. Ako príklad zla, ktoré sa vyskytuje v našom svete s veľkou 

pravidelnosťou, si berie utrpenie ľudí a zvierat a formuluje svoj argument pre ateizmus nasledovne:  

 

1.  Existujú príklady intenzívneho utrpenia, ktorým by mohla vševedúca, 

všemohúca bytosť zabrániť, bez toho, aby sa tým odstránilo nejaké väčšie dobro 

alebo sa dovolilo nejaké zlo, ktoré je rovnaké alebo horšie.  

2.  Vševedúca, úplne dobra bytosť zabráni výskytu intenzívneho utrpenia, iba ak sa 

tým neodstráni nejaké väčšie dobro alebo sa dovolí nejaké zlo, ktoré je rovnaké 

alebo horšie.  

3.  Neexistuje všemohúca, vševediaca a úplne dobra bytosť.41 

 

Rowe predpokladá, že argument je platný, preto sa zameriava na potvrdenie pravdivosti prvej a 

druhej premisy. Druhá premisa podľa neho vyjadruje presvedčenie, ktoré je v súlade s našimi spoločne 

zastávanými základnými morálnymi princípmi. Nevenuje jej preto ďalšiu pozornosť a konštatuje jej 

pravdivosť. Naopak, za spornú pokladá prvú premisu, pričom pripúšťa, že môže byť nepravdivá. Keď si 

totiž zoberieme príklad určitého zbytočného utrpenia, Rowe je ochotný uznať, že nemusíte byť schopný 

vidieť, že slúži dobru, ktoré nemôže byť získané bez neho. Myslí si však, že máme opodstatnený dôvod 

domnievať sa, že sa vyskytujú príklady zbytočného utrpenia, i keď to nemôžeme dokázať. „Vo svetle našich 

skúseností a znalosti rôznorodosti a rozsahu utrpenia ľudí a zvierat v našom svete predstava, že žiadnemu 

                                                           

39 PLANTINGA, A. God and Other Minds, s.129. 
40 MACKIE, J. The Miracle of Theism, s. 176. 
41 ROWE, W. The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism, s. 2. 



MAREK NEŠTINA 

 12 

z nich by všemocná bytosť nemohla zabrániť bez toho, aby sa tým odstránilo väčšie dobro alebo, sa 

umožnilo zlo, ktoré je minimálne také isté, sa zdá byť mimoriadne absurdnou predstavou.“42 A teda 

uzatvára: „Zdá sa, že máme racionálnu oporu pre ateizmus,“ pretože je rozumné veriť, že teistický Boh 

neexistuje.  

 

3.1 Teistické odpovede  

Keďže argument je nepochybne platný, musíme preskúmať, či máme dobrý dôvod prijať jeho 

premisy. Teista môže v tejto súvislosti argumentovať tak, že sa zameria na premisu 1, a následne na to 

bude tvrdiť, že buď nemôžeme mať epistemický prístup k dobrám, ktoré zdôvodňujú zlo (napr. 

skeptická teistická obrana), alebo, že aktuálne máme poznanie toho, aký typ dobra zdôvodňuje zlo 

(napr. obrana založená na tradičnej teodicei). 

V druhom prípade môžeme odmietnuť premisu 1 tvrdením, že Boh skutočne existuje, a z toho 

dôvodu premisa 1 nemôže byť pravdivá. V súlade s tým je taktiež názor, že i keď nám naše skúsenosti 

ukazujú, že 1 je pravdivá, fakt, že Boh existuje, znamená, že naša skúsenosť je v tomto ohľade 

zavádzajúca, a teda v skutočnosti existuje nejaké väčšie dobro, z ktorého vyplýva každý prípad zla, 

ktorý Boh dovolí.43 V nadväznosti na to v rámci tradičnej teodicey môžeme argumentovať, že premisa 

1 je nepravdivá, pretože môžeme vidieť, že reálne existujú prevažujúce dobrá vzhľadom na všetky 

existujúce zlá. Samozrejme, netvrdíme tým, že sme schopní identifikovať v každom konkrétnom 

prípade jeho prevažujúce dobro. Skôr tým mienime to, že môžeme vidieť všeobecné typy dobra, ktoré 

vyplývajú z Božieho dovolenia rôznych druhov ziel, čo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že naša 

neschopnosť poznať tieto pozitívne dôsledky v určitom konkrétnom prípade je len výsledkom našich 

ohraničených znalostí. Neprekvapuje, že tento druh teodicey nebol populárny počas druhej polovice 

20. storočia. Vzhľadom k dvom svetovým vojnám, mnohým menším vojnám a medzinárodným 

konfliktom – nášho väčšieho povedomia o kataklizmách a ľudskom utrpení vyskytujúcom sa na celej 

planéte – nie je tento typ teodicey obzvlášť príťažlivý.44  

Počas posledných desaťročí bolo populárnejšie tzv. skeptické riešenie problému zla, ktoré 

zastával napríklad Stephen Wykstra45. Ten priznáva, že nie sme schopní vytvoriť vierohodnú teodiceu 

takého druhu, aký propagovali tradičné teodicey. Avšak popiera, že zlá, ktorými sme obklopení a pre 

ktoré nemôžeme nájsť žiadne ospravedlňujúce dôvody, poskytujú priamu evidenciu v prospech 

existencie bezdôvodného zla. Dôvod pre toto tvrdenie vidí v skutočnosti, že nie sme v takej 

epistemickej pozícii, ktorá by nám umožňovala odhaliť všetky prevažujúce dobrá, a to i prípade, ak by 

                                                           

42 ROWE, W. The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism, s. 5. 
43 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion, s. 433. 
44 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion, s. 434. 
45 WYKSTRA, S. The Humean Obstacle to Evidential Arguments from Suffering. 
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existovali. Kvôli tomuto obmedzeniu nie sme preto oprávnení tvrdiť, že neexistujú. Náš dojem, že 

existuje nezdôvodniteľné zlo, je tak len dôsledkom tohto nášho obmedzenia.  

Tento spôsob obrany kritizoval Richard Swinburne46. Swinburne nepopieral, že trpíme 

epistemickými obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť vysledovať kauzálne spojenia medzi 

rôznymi situáciami a našu schopnosť rozpoznať a zvážiť dobrá a zlá, ktoré sa objavujú. Avšak 

skeptické riešenie vytvára ďalší, úplne neistý predpoklad. A síce, že tieto obmedzenia vychyľujú náš 

úsudok len jedným smerom: t. j., že nedokážeme identifikovať a správne zvážiť dobrá, ktoré 

vyplývajú z konkrétnych ziel. „Ale prečo to predpokladať?“ pýta sa Swinburne. Prečo to nemôže byť 

tiež tak, že naše obmedzenia nás vedú k tomu, že prehliadame alebo minimalizujeme niektoré zlá 

a preceňujeme pravdepodobnosť toho, že dobro pochádza zo zla? (Ako to robia podľa Swinburna 

niektoré tradičné teodicey.) Neexistuje žiadna rozumová alebo empirická báza, o ktorú by sa mohol 

oprieť predpoklad, že naše poznávacie obmedzenia vedú len jedným smerom. Ale bez toho 

predpokladu „skeptické riešenie zlyháva“, konštatuje na záver Swinburne.  

Ostáva ešte jedna stratégia, ktorá odpovedá na Roweho argument, a síce akceptovať prvú 

premisu argumentu a odmietnuť druhú. To znamená potvrdiť, že Božia dobrota je v súlade s výskytom 

bezdôvodného zla – zla, ktorému by Boh mohol zabrániť bez straty väčšieho dobra alebo dovolenia 

rovnakého alebo väčšieho zla. Možný spôsob, ako urobiť tento postoj pravdepodobný, je pýtať sa, aké 

dôsledky by plynuli z toho, ak by bolo o Bohu známe, že zabránil všetkým skutočne veľkým zlám. Ak 

vieme, že táto situácia nastala, potom tiež vieme, že Boh dovolí výskyt akékoľvek zla, ktorému 

nedokážeme zabrániť len vtedy, keď je nevyhnutnou podmienkou väčšieho dobra, ktoré nemôže byť 

dosiahnuté bez dovolenia tohto zla. Avšak ak to platí, vážne to ohrozuje naše vlastné motivácie 

a zmysel pre zodpovednosť v situácii, keď máme zabrániť zlu. Máme preto dôvod domnievať sa, že 

Boh vytvoril svet, ktorý umožňuje mnoho rôznych foriem dobra ako aj zla, pričom do značnej miery 

ponecháva na nás zodpovednosť za predchádzanie alebo dovoľovanie konkrétnych prípadov zla. 

„Väčšie dobro“, kvôli ktorému sú zlá dovolené, by sa potom nenachádzalo (alebo nie vždy) 

v konkrétnych dobrách vyplývajúcich z konkrétnych príkladov zla, ale skôr v celkovej štruktúre 

svetového poriadku a v hodnotách, ktoré sú všeobecne schopné z neho vzísť. To otvára cestu pre 

skromnejší typ teodicey. Takáto teodicea nebude tvrdiť, že „každé zlo vedie k väčšiemu dobru“, ale 

skôr to, že prirodzenosť a štruktúra sveta ako celku umožňuje mnohé a veľké dobrá, a že zlá, ktoré 

svet obsahuje, hoci sú tragické, nepopierajú dobrotu božieho stvorenia braného ako celok.47 

Najslávnejším príkladom takejto teodicey je „soul-making“ teodicea Johna Hicka.  

V Evil and the God of Love rozvinul britský filozof náboženstva John Hick teodiceu, v ktorej 

nadviazal na Irenea48. Argumentuje v nej, že svet bez bolesti by sám osebe bolo dobrým svetom, ale 

                                                           

46 SWINBURNE, R. Providence and the Problem of Evil, s. 25 – 29 
47 HASKER, W. Analytic Philosophy of Religion, s. 435. 
48 Ireneus na základe Genezis 1, 26 rozlišoval medzi obrazom a podobnosťou Boha. Adam mal len „formu“, ale 
nie „podobu“ Boha. Adam a Eva boli vyhnaní z raja, pretože bolo nevyzretí a potrebovali dozrieť, t. j. 
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nebol by dobrým svetom pre účel zušľachtenia duše (soul-making). Ak Boh chcel vytvoril svet, 

v ktorom by sme sa mohli rozvíjať, potom tento svet, so všetkými jeho bolesťami, vyhovuje veľmi 

dobre tomuto účelu. 

Hickova verzia ireneovskej teodicey je charakteristická úlohou, ktorú v nej hrá sloboda. 

Akceptuje totiž obranu slobodnej vôle, pričom usudzuje, že keďže Boh chce mať s nami naozajstný 

autentický vzťah, jeho predpokladom je možnosť slobodnej voľby. Ale, ak naozaj máme mať 

skutočnú možnosť voľby, potom musia byť skutočne aj dôsledky, ktoré z nej plynú. O čo presne ide? 

Ak nie je totiž možné, aby ste boli zranený, potom nie som slobodný vybrať si, či vám ublížim alebo 

nie. Rovnako ak by všetko bolo prechádzkou ružovým sadom, potom nemôžem nikomu pomôcť atď. 

A teda ak sa môžem stať dobrou osobou len vtedy, keď vykonám naozaj dobré skutky, potom dobro 

(alebo zlo) musí byť skúsenostným aktom, pre ktorý je podstatná možnosť výberu medzi reálnym 

zlom a dobrom.49 

Možnosť výberu nie je pre Hicka len vecou slobody konania, ale taktiež sa týka i slobody 

nášho poznania a porozumenie svetu, ktorý nás obklopuje. Keby totiž nemohlo vzísť nič zlé 

z nejakého nášho konania, musel by Boh neustále zasahovať. Napríklad nôž by bol tvrdý a ostrý 

vtedy, keď by som si chcel ukrojiť chlieb, a naopak mäkký a tupý v prípade, ak by som sa pokúšal 

niekoho prebodnúť. Boh by neustále konal a menil svet. Ale ak by to robil, jediným vysvetlením pre 

všetku veci by bolo, že existuje Boh. Nevyskytovala by sa totiž v prírode žiadna pravidelnosť, pretože 

veci by boli napríklad občas mäkké a inokedy tvrdé. Bez možnosti pravidelnosti, by následne 

nevznikla veda, keďže veda je úzko spätá s teóriami, ktoré nachádzajú vo veciach pravidelnosť.50 Ale 

ak by nevznikla veda, nemali by sme pre čokoľvek žiadne iné vysvetlenie než to, že tak koná Boh. 

Z toho potom vyplýva, že by sme nemohli mať žiadnu inú možnosť než ho uznať, čím by sa narušila 

autentickosť vzťahu medzi ním a nami. Preto Boh, argumentuje ďalej Hick, vytvoril epistemický 

odstup (Epistemic Distance), medzeru v poznaní, vďaka ktorému si vytvárame svoje vlastné závery 

ohľadom nášho sveta. 

Podobne uvažuje Hick aj v súvislosti s prirodzeným zlom. Rozvíja ďalej kontrafaktuálnu tézu, 

pričom sa pýta, ako by vyzeral svet, keby v ňom neexistovala žiadna bolesť. Myslí si, že takýto svet by 

bol zbavený zmyslu, lebo skutočná odvaha, trpezlivosť, láska, t. j. cnosti, ktoré umožňujú ľuďom stať sa 

lepšími, by boli sami o sebe neuskutočniteľné. Vychádza pritom z aritotelovského vymedzenia cnosti, 

                                                                                                                                                                                     

potrebovali dorásť do podobnosti Bohu. Boli surovým materiálom pre ďalšie štádium Božieho stvoriteľského 
zámeru. COLE, P. Filozofie náboženství, s. 89. Pre Irenea je kľúčom k pochopeniu zla uvedomenie si toho, že 
zlo môže slúžiť účelu, pretože Boh si praje urobiť človeka „na svoj vlastný obraz a podobu“. Ireneus vykresľuje 
Adama a Evu ako deti v ich morálnej nezrelosti. Podobne ako deti neuposlúchli jednoduché pravidlo. Ireneus to 
však nepovažuje za katastrofu, ale za súčasť dospievania. Boh zamýšľal doviesť človeka do dospelosti postupne 
v priebehu času, pričom posiela Krista, aby nám pomohol v rámci tohto učebného procesu. Boh tiež posiela zlo, 
aby nám pomohlo. Učíme sa rásť na základe skúsenosti. WILKINSON, M. – CAMPBELL, H. Philosophy of 
Religion: An Introduction, s.177 
49 WILKINSON, M. – CAMPBELL, H. Philosophy of Religion: An Introduction, s. 178. 
50 Podobnú argumentáciu používa i SWINBURNE, R. Providence and the Problem of Evil. 
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podľa ktorého dobrý život je vždy konzekvenciou sebausmerňujúceho konania v súlade s cnosťou. 

Keďže cnosť je vždy konanie a tkvie vo výbere dobrého konania, vo svete, kde neustále zasahuje Božia 

ruka, by nikto z nás nevyrástol do podobnosti Božej (into likeness of God), ak by nám chýbala jeho 

kreatívna sloboda.  

Až dosiaľ Hick jednoducho rozvíjal Ireneove myšlienky. Ale v jednom zásadnom ohľade sa od 

neho výrazne odkláňa. Hick verí v univerzálnu spásu všetkých. Ireneus sa domnieva, že zušľachťovanie 

duše pokračuje aj v budúcom živote, ale nepochybuje o tom, že tí, ktorí odmietnu Boha, sú zatratení. 

Naopak, pre Hicka je peklo súčasťou problému zla.51 Ak celkový zmysel zla spočíva vo vytváraní dobra, 

potom nemôžeme vysvetliť peklo. Nevytvára žiadne dobro, iba spôsobuje bolesť a utrpenie. Preto sa 

domnieva, že jeho funkcia je očistná, je to miesto dočasného utrpenia, ďalšia možnosť, ktorú Boh 

poskytuje pre zušľachtenie duše.  

Tento pohľad samozrejme vyvoláva mnohé otázky, ale v rámci našej témy chceme upriamiť 

pozornosť na jednu dôležitú skutočnosť. Hick si je vedomý toho, že jeho teodicea môže ospravedlniť 

utrpenie len vo všeobecnosti. Zároveň si je vedomý i problému, ktorý súvisí s určitým druhom zla na 

individuálnej úrovni, v ktorom nemôžeme „vidieť žiaden zisk pre dušu, či už ide o obete, alebo iných, 

ale len bezcitné deštruktívne ciele, ktoré sú v úplnom rozpore s ľudskými hodnotami... Namiesto 

zušľachtenia utrpenie môže rozdrviť charakter a vyrvať z neho všetky cnosti, ktoré vlastní.“52 Takéto zlo, 

ktoré Hick označil výrazom „neteleologické zlo“ (dysteleogical evil), ostáva problémom, ktorý môže byť 

úspešne vyriešený v budúcnosti, ale pre prítomný okamih naň nenachádza odpoveď.  

 

3.2 Problém zla a utrpenie jednotlivca 

Problém neteleologického zla vystupuje i u Mackieho. Práve z tohto hľadiska, i keď pod iným 

označením, podrobuje kritike teistické koncepcie Boha. 

Zmienili sme sa už o tom, že v The Miracle of Theism Mackie uviedol, že nemôžeme chápať 

problém zla ako presvedčivý protiargument proti tradičnému teizmu, pretože sa v jeho učení vyskytuje 

určitá flexibilita, pokiaľ ide o pridané premisy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa problém stal explicitným. 

Naráža tým na tvrdenie, že Boh dovoľuje určité zlá, lebo bez nich by nemohli vzniknúť niektoré dobrá. Mohli 

by sme, pripúšťa Mackie, vierohodne argumentovať, že dobrý, všemohúci a vševedúci Boh môže dovoliť zlo, 

ak má na to dobrý dôvod. Ale rovnako zdôrazňuje, že existuje rozdiel medzi „absorbovateľným“ a 

„neabsorbovateľným“ zlom (absorbe and unabsorbe evil).53 Keď budeme pokladať v rámci našej štúdie 

výrazy „neteleologické zlo (dysteleogical evil)“ a  „absorbovateľne zlo (absorbe evil)“ za synonymné, 

nadviažeme tým na našu predchádzajúcu diskusiu a spolu s Mackiem si potom môžeme položiť otázku, či 

môžu teisti tvrdiť, že zlá, ktoré sa vyskytujú na svete, sú absorbovateľné. Mackie a Rowe odpovedajú 

„nie“. 
                                                           

51 WILKINSON, M. – CAMPBELL, H. Philosophy of Religion: An Introduction, s. 180. 
52 HICK, J. Evil and the God of Love, s. 331. 
53 DAVIES, B. An Introduction to The Philosophy of Religion, s. 219.  
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S ich odpoveďou budú zrejme niektorí teisti súhlasiť, preto je dôležité uistiť sa, či sa s nimi 

dokážu konfrontovať i teoretickej úrovni. Týmto smerom sa uberá práca Marlym Adamsovej, ktorá sa 

snaží podať vysvetlenie tzv. „strašných ziel (horrendous evils)“, ktoré definuje ako zlá, „účasť 

v ktorých (to jest, ich robenie alebo ich znášanie) vytvára prima face dôvod pre pochybnosť, či 

účastníkov život by mohol (vzhľadom na jeho inklúziu v nich) byť celkovo väčším dobrom pre 

neho/ňu.54 Ako príklady uvádza konkrétny prípad znásilnenia istej ženy, ktorej páchateľ odsekol 

končatiny a následne na to prežila svoj život vo veľmi biednom stave. V tejto súvislosti sa pýta, či 

podobné prípady, v ktorých dochádza k zničeniu zmyslu v životoch jednotlivcov, sú kompatibilné 

s Božou dobrotou. Pritom Adamsová nedefinuje Božiu dobrotu ako globálnu dobrotu (ktorej cieľom je 

vytvoriť svety, ktoré sú ako celok dobré), ale ako „na osobu-zameranú“ (person – centered) dobrotu. 

Inak povedané, Boh je dobrý ku každej jednotlivej osobe len vtedy, keď garantuje každej osobe život, 

ktorý je vo svojom celku väčším dobrom, pričom hrôzy, na ktorých má osoba účasť, nie sú len 

„vyvážené“ alebo kompenzované, ale „porazené“ v rámci jej vlastného života a sú ňou i ako také 

uznané. 

 Podmienkou porážky strašného zla (horrendous evil) je, aby bolo zahrnuté do nejakého 

dostatočne dobrého celku, spolu s ktorým tvorí vzťah organickej jednoty (a nie jeho doplnok). 

Adamsová tvrdí, že tento prístup odmietne tvrdenie „život x-a nemôže byť hodnotný za predpokladu, 

že obsahuje e “, pričom súčasne akceptuje tvrdenie „e je strašné“.  

Avšak Adamsová si je vedomá, že strašné zlá majú pre osobu také deštruktívne dôsledky, že 

žiadne konečné a (časné) temporálne dobrá, nech už sú akokoľvek veľké, ich nemôžu poraziť. Preto sa 

domnieva, že porážka takýchto hrôz si vyžaduje nekonečné a nesúmerateľné Božie dobro vedúce 

k tomu, že obete hrôz majú intímne spoločenstvo s Bohom tak v časnom živote, ako aj v živote po 

smrti. Odmieta pritom, aby Božia dobrota bola chápaná a obraňovaná z hľadiska rovnakých 

morálnych záväzkov, aké majú medzi sebou navzájom všetci ľudia. Boh je, tvrdí, odlišnou 

ontologickou kategóriou, a preto nemôže mať morálne záväzky k svojim stvoreniam.55  

                                                           

54 ADAMS, M. Horrendous Evils and the Goodness of God, s. 26. 
55 Tento názor je v súlade s tým, čo hovoria mnohí iní teisti, ktorých sme tu nepreberali. Ide o nasledujúcu 
úvahu: Keď povieme o Bohu, že niečo mal alebo nemal urobiť, toto tvrdenie obsahuje predpoklad, že Boh je 
subjektom morálneho súhlasu alebo nesúhlasu. A teda predpokladá, že Boh je súčasťou „morálnej 
spoločenstva“ spolu s ľuďmi. Ale mali by sme uvažovať o Bohu takýmto spôsobom? Ak predpokladáme, že 
výraz „Boh je dobrý“ znamená to isté ako výraz „Boh je morálne dobrý“, tak určite. V tomto prípade má zmysel 
klásť si otázku, či zlo nespochybňuje Božiu dobrotu alebo dokonca jeho existenciu. Mackie a Rowe robia 
presne to. Rovnako aj mnohí teisti, ktorých sme spomínali v našej štúdii. Ale mali by sme sa venovať debatám o 
mravnej integrite Boha? Mnohí iní teisti, nielen Adamsová, hovoria, že je to falošný predpoklad. Netvrdia, že 
Boh nie je dobrý, alebo dokonca že je nemorálny. Ich stanovisko skôr vyjadruje názor, že je nesprávne 
uvažovať o Bohu z hľadiska našich morálnych presvedčení. V prospech tejto predstavy uvádzajú, že je v súlade s 
tým, čo hovorí o Bohu Biblia. A síce v myšlienkovom svete autorov Biblie sa nevychádza z predpokladu, že Boh 
je dobrý, pretože je morálne dobrý. Morálne dobro je niečo, čo pripisujeme predovšetkým ľuďom. Keď nazveme 
niekoho morálne dobrým, tak to znamená, že urobil to, čo bol povinný urobiť, respektíve neurobil to, čo nemal 
urobiť. Keď oceňujem ľudí z morálneho hľadiska, tak často hovoríme, že stelesňujú cnosti, ktorá sú uvedené v 
Aristotelovom opise mravného života – cnosti ako spravodlivosť, miernosť, striedmosť opatrnosť a odvaha. 
Biblickí autori, ale podľa Davisa nikde netvrdia, že Boh má povinnosti a záväzky. Podľa nich Boh vytvára 



PROBLÉM ZLA Z HĽADISKA FILOZOFIE NÁBOŽENSTVA 

 17 

Je potrebné tiež zdôrazniť, že Adamsovej riešenie problému zla na individuálnej úrovni (t. j. 

umožniť osobám, aby videli pozitívnu hodnotu v ich životoch) sa výrazne odlišuje od všeobecného 

riešenia na globálnej úrovni, ktoré sme dosiaľ preberali. Problém zla vidí ako niečo, čo je závislé od 

koncepcie božského dobra ako zachovávajúceho a obnovujúceho význam v životoch jednotlivcov. 

Svoje riešenie problému zla chápe ako odpoveď na evidentialistický argument, pričom sa snaží 

ukázať, že rozumné verzie plnohodnotného kresťanského teizmu majú primeranú explanatórnu silu 

riešiť najhoršie zla sveta. 

Avšak Adamsovej koncepcia sa nezaobíde bez problému, lebo dochádza k podobnému záveru 

ako Hick. A síce usudzuje, že z jej prístupu, podľa ktorého Boh je dobrý voči všetkým jednotlivcom, 

vyplýva, že musí byť odmietnutý pojem večného pekla. Na rozdiel od tradičných teodiceí, ktoré 

pokladajú peklo jednoducho za cenu za to, že máme svet slobodných stvorení určujúcich si svoj 

vlastný osud. Adamsová je presvedčená, že Boh nejakým spôsobom odvráti blúdiace slobodné bytosti 

od večného zatratenia. Pritom kolíše medzi názorom, že Boh na jednej strane môže spolupôsobiť so 

slobodnými stvoreniami, pričom oni zostanú slobodné, a na druhej strane medzi názorom, že Boh 

môže priamo v rozpore s libertiánskou možnosťou voľby zabezpečiť požadovaný výsledok. 

 

Záver 

Na príklade dvoch foriem argumentu ohľadne problému zla sme ukázali niektoré možnosti, 

ktoré majú k dispozícii teisti pri ich zodpovedaní. Uvedomujeme si, že sme neprebrali všetky, hoci 

sme sa snažili predstaviť tie, na ktoré je kladený dôraz v kontexte súčasnej filozofie náboženstva. 

Domnievame sa, že problém tzv. neteologického zla ostáva vážnou námietkou voči takým 

formulovaným teodiceám či obhajobám, ako sme ich uviedli. A síce Plantingova obhajoba nechá tento 

problém v podstate nedotknutý, pretože jej explanačné ciele sú odlišné. Hick síce na problém 

poukázal, ale nedokázal ho v rámci svojho systému náležite analyzovať. V prípade Adamsovej môže 

                                                                                                                                                                                     

povinnosti, keď prikazuje ľudom konať (alebo nekonať) určitým spôsobom. A teda ani nenaznačujú, že Boh sám je 
viazaný nejakým zákonom a ani nehľadia na Boha tak, ako hľadí Aristoteles na cnostného človeka. Podľa 
Aristotela spravodlivý človek dáva iným to, čo im dlhuje, pre biblických autorov Boh nikomu nič nedlhuje. Jeho 
spravodlivosť stanovuje štandardy pre to, čo je záväzné pre ľudí atď. Bližšie k tejto téme DAVIES, B. An 
Introduction to The Philosophy of Religion, s. 226. 
V podobne uvažuje i Ľubomír Batka ml., keď podáva vysvetlenie Lutherovho postoja k teodicei. „Tradičná 
odpoveď na otázku teodicey v duchu teológie Martina Luthera by sa opierala o koncept „skrytého Boha“ (deus 
absconditus). Luther ho najviac predstavil v jeho spise De servo arbitrio (1525). Reč o deus absconditus 
poukazuje na Boha mimo zákona a evanjelia, ktorý sa úplne vymyká našej racionálnej manipulácii. Luther si 
uvedomil, že teológia nerieši v prvom rade otázky metafyzické a nepýta sa, aký ten „nahý Boh“ (deus nudus) 
naozaj je. Pretože by sme zistili, že je to pre človeka „neznesiteľný Boh“, v blízkosti ktorého človek – a to už 
ani nehovorme o hriešnom človeku – nemôže jednoducho koexistovať. Ak niečo nemôžeme zniesť, tak je to 
niečo ambivalentné, nejasné a neuchopiteľné. Ako v každom hrôzostrašnom filme, to zlé sa nedá uchopiť 
jediným pohľadom! Takto sa vlastne otázka teodicey vymyká z rámca teologicko-dogmatickej reči, lebo 
vovádza do niečoho, čo je mimo nášho dosahu.“ In BATKA, Ľ. Teodicea: Kolumbovo vajce teológie, s. 134. 
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ísť o sľubný pokus správnym smerom, ale z toho, čo sme zatiaľ uviedli, nie je jasná jeho presná 

podoba.  

Vzniká preto oprávnená otázka, akým smerom by malo uberať ďalšie skúmanie? Slovenský 

protestantský teológ Ľubomír Batka ml. v tejto súvislosti píše, že „riešením by teda nemalo byť 

násilné roztrieštenie neposlušného vrtkavého vajca problému teodicey, ale trpezlivé kristocentrické 

zaobchádzanie s touto otázkou vo viere, nádeji a láske.“56 Jeho kolega Dávid Benka v starozmluvnom 

kontexte porovnáva Abrahámovu skúšku s príbehom o Jóbovom utrpení, pričom konštatuje, že „Jób 

i Abrahám sú konfrontovaní so skúškou, ktorá sa ich bolestivo dotýka. Jeden ňou prechádza viac-

menej mlčky, druhý sa búri a pýta. Ani jeden spôsob nie je všeobecným riešením, hoci s oboma sa 

môžeme stotožniť a spoznať v nich snáď i mnohé naše skúsenosti s utrpením. Obidve postavy svedčia 

o tom, že ťažkosti a trápenie postihujú aj spravodlivých a nevinných. Rovnako však trvajú na tom, že 

Boh, ktorého konanie je neraz nepochopiteľné, má nakoniec posledné slovo a tým slovom je 

požehnanie.“57 

Obidvaja citovanými autori kladú dôraz na zvrchovanú Božiu vládu nad svetom, pričom  

L. Batka zdôrazňuje kristocentrickú perspektívu pri riešení problému zla. Tento postoj je príznačný 

pre veriacich, avšak zmysel nami uvedených argumentov tkvel ateistickej kritike práve uvedeného 

predpokladu. Preto sa domnievame, že argumenty, ktoré referujú na problém zla a jeho riešenia, by 

nemali smerovať k tomu, aby presvedčili oponenta. Ale k tomu, aby presvedčili nezainteresované 

agnostické publikum.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

56 BATKA, Ľ. Teodicea: Kolumbovo vajce teológie, s 136. 
57 BENKA, D. Abrahám ako „mlčiaci Jób“?!, s. 299. 
58 Pokus týmto smerom bol už urobený v stati Petra van Inwagena The Problem of Evil. 
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