
Františka Jirousová, Křesťanská teodicea jako filosofický paradox 
(diplomová práce na ÚFaR FF UK, Praha 2009, 115 str.) 

Posudek vedoucího práce 

Charakteristika 

Diplomová práce F. Jirousové je věnována promýšlení různých variant křesťanské 
teodiceje od patristických dob po xx. století s cílem ukázat myšlenkové obtíže 
pokusů, jak spojit představu dobrotivého a všemohoucího Boha se zkušeností zla. 

Jako předmět svého zkoumání udává autorka "křesťanskou racionální 
(systematickou) teodiceu" (str. 23), jejíž obtíže plynou podle jejího přesvědčení 
(inspirovaného P. Ricoeurem) z neslučitelnosti tří předpokladů, z nichž tato teodicea 
vychází: 1. Existuje zlo, 2. Bůh je dobrý, 3. Bůh je všemohoucí (str. 17). "Klasická 
teodicea" (v západním křesťanském myšlení) se je snažila smířit za pomoci několika 
motivů: odpovědnosti lidské vůle za zlo; víry v Boží schopnost obrátit zlo ve větší 
dobro; představy stvoření z nicoty; konceptu zla jako privace dobra (str. 19). Tyto 
motivy autorka ve své práci postupně prochází a ukazuje jejich sílu i slabiny: 
Svobodná vůle jako východisko Augustinovy teodiceje se v průběhu jeho myšlení 
promění ve vůli plně podmíněnou (dědičným hříchem nebo milostí) a její 
odpovědnost za zlo paradoxně dopadá zpět na Boha samého (str. 24-40). Představa 
zla jako privace dobra rozvinutá proti náboženskému dualismu v jeho různých 
formách musí čelit námitce, že zlo má dosti konkrétní podoby, že je spíše střetem 
zájmů jednotlivých bytostí než pouhou privací (str. 40-47). Nicota na dně stvořených 
bytostí, tradičně odpovědná za jejich křehkost, se nebezpečně blíží dualismu, který 
hmotný svět pokládá za výtvor nedokonalého tvůrce (str. 47-48). Konečně víra v Boží 
dopouštění zla, jež lze vždy ještě obrátit ve větší dobro, je terčem kritiky ze strany 
židovských i křesťanských představitelů "teodiceje po Osvětimi", která je tváří v tvář 
hrůzám lidských dějin spíše ochotna věřit v Boha zbaveného všemoci, jenž je sám 
obětí zla (str. 61-75). Tento poslední pokus nepokládá autorka za zvláště 

přesvědčivý, protože podle jejího porozumění opouští rámec biblického svědectví o 
Bohu, který vítězí nad zlem (str. 64-66). Za zdařilejší podobu současného uvažování 
o vztahu Boha ke zlu pokládá jednak pokus P. Ricoeura o interpretaci mytických 
látek (zejm. Gn 3), který ovšem není v pravém smyslu teodiceou (str. 51-61), jednak 
pochopení zla jako nutného průvodního jevu evoluce v díle P. Tielharda de Chardin 
(str. 75-99). Právě tento poslední pokus představit zlo jako cenu za prohlubující se 
sjednocování, diferencování a zniterňování stvořeného universa autorku patrně 
přesvědčuje nejspíše (str. 51), jakkoli si je zároveň vědoma, že ani on není prost 
paradoxů: při vší oslavě hmoty totiž Teilhard přece jen zlo nakonec odvozuje 
z původní podoby stvořené hmotné mnohosti, a tak se spíše než biblickému 
svědectví o dokonalém Božím stvoření přibližuje gnostické představě nedokonalého 
demiurga. 
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Všechny uvedené pokusy o systematickou racionalizaci zla se ukázaly tak či onak 
paradoxní, přesto a právě proto však poskytly možnost přemýšlet o otázce, která po 
staletí zaměstnávala nejen teology, ale také filosofy a která má ve všech 
monoteistických universech nezmenšenou naléhavost. Autorka ovšem dobře ví, že 
skutečnou lidskou odpovědí na zlo není systematizující úvaha, nýbrž jednání, příp. 
osobní pře s Bohem, jak ji zná biblická tradice a jak ji ve XX. století prezentuje kupř. 
Elie Wiesel (str. 73-75). 

PFednosti práce 

Františka Jirousová si zvolila téma, které ji osobně velmi zajímá a s nímž je ochotna 
se vážně utkat. Její celkový přístup k problematice racionální křesťanské teodiceje, 
kterou (nakolik autorce rozumím) nelze přesvědčivě provést, přesto však má smysl 
její obtíže promýšlet, pokládám za velmi šťastný. Také metodiku orientující se na 
otázkách a jejich paradoxních zauzleních (jak jsem je načrtla výše) pokládám za 
přiměřenou tématu. Práce tyto paradoxy ukazuje přesvědčivě a srozumitelně, 

analýzou širokého spektra materiálu. 

Kritické pFipomínky 

1. Výstavba práce je poněkud složitá a čtenář (nečte-li vícekrát) si její skutečný 
postup zcela neuvědomuje a může pokládat řazení kapitol za nelogické (proč je kupř. 
"klasická teodicea" ve svých nejdůležitějších aspektech představena až v druhé 
polovině práce a není nikde vyložena soustavně). K tomuto dojmu ještě přispívá, že 
jednotlivá témata nejsou zpracována stejně podrobně. Dosti místa věnuje autorka 
Augustinovým paradoxům vůle (str. 24-40), Ricoeurově výkladu Gn 3 (str. 51-61), 
Teilhardově pojetí evoluce (str. 75-99); velmi zkrátka naopak přicházejí neméně 
podstatná témata zla jako privace (str. 40-47) či stvoření z ničeho (str. 47-48). Celek 
práce tak působí nevyváženě. 

2. Bylo by velmi užitečné v závěru práce shrnout ne zcela přehledné cesty, po nichž 
se práce ubírala, a připomenout hlavní problémy, v něž jednotlivé větve myšlenek 
vyústily. To však autorka provádí jen velmi neúplně. Závěr všeobecně jeví stopy 
spěchu či snad určité argumentační únavy. Poněkud zkratkovitě (až zkratovitě) zde 
kupř. autorka naznačuje nebezpečí úplné racionalizace zla: "systematicky dotažená 
racionalizace vede ke zrůdným důsledkům, jejichž nejnápadnějším příkladem jsou 
totalitní systémy 20. století" (str. 108). 

3. Poněkud překvapující by mohlo ve filosofické práci být, jak málo místa je 
věnováno filosofické teodiceji (Leibniz, Hegel), která má do velké míry křesťanskou 
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inspiraci. Autorka rovnez resignuje na filosofické předpoklady a důsledky 

probíraných pozic. Platí to zejména pro novoplatonismus, nejnaléhavěji Prokla, jehož 
jméno není zmíněno vůbec, jakkoli byl jeho výklad o zlu jako privaci (De malorum 
subsistentia) přímým zdrojem Dionysiova pojednání v Božských jménech (k němu se 
autorka vyjadřuje jen velmi stručně, str. 43). Toto pojetí (nakolik mohu soudit) bylo 
do reformační doby pro křesťanské myšlení zla patrně vlivnější než Augustin 
(přesněji řečeno Augustin byl čten tímto prismatem, které mu samozřejmě není zcela 
cizí). Riskantní luterská představa o Bohu, který "tvoří zlo", je představena na 
Calvinově polemice proti Tomáši Akvinskému (str. 69 n.), její zajímavý filosofický 
dopad (Bohme, Schelling) však není nijak naznačen. 

4. Formální úroveň práce je přijatelná, jakkoli není bezvadná. Historické zdroje 
nejsou citovány podle své struktury či standardní paginace (srv. Dionysius, str. 43; 
Aristoteles, str. 44), takže je velmi těžké místa najít. Některá citovaná díla nejsou 
v seznamu literatury, a není ani jasné, s jakou edicí autorka pracovala (srv. Augustin, 
Enchiridion, str. 42). V práci se vyskytují překlepy (často v latině), mylně kladené 
čárky a nejednotná ortografie (gnose/gnóze, holokaust/holocaust atd.), nejednotně či 
nelogicky užívaná velká písmena (Biblický apod.), neuzavřené uvozovky, dvojí 
dvojité uvozovky v sobě, neúplné věty, scházející odkazy (často u biblických citací či 
aluzí). Nedopatření tohoto druhu jsou v průměru dvě na stránce, vyznačuji je přímo 
ve výtisku práce. 

Otázky pro autorku 

1. V práci se opakovaně objevuje pokus podržet pojetí zla jako privatio boni (srv. kupř. 
str. 108), které bylo autorčiným východiskem při úvahách o tématu. Jak přesně nyní, 
po uzavření své práce, autorka vlastně této koncepci rozumí? Z jejího výkladu se 
zdá, že s tímto pojetím spojuje představu konkurujících si nároků jednotlivých 
vzájemně na sebe odkázaných bytostí či snad jejich zasazení do vzájemných vztahů 
(str. 44-46). Je toto však v pravém smyslu zlo jako privace? 

2. Představu Boha, který "tvoří zlo", přítomnou občasně v Písmu, autorka vykládá (s 
oporou v tradici) jako Boží kontrolu či vítězství nad zlem (str. 102). Bůh tak má být 
podle klasické teodiceje zproštěn viny za zlo: pouze zlo dopouští, protože stvořeným 
bytostem ponechává svobodu ke zlu. Jak chce autorka tuto představu spojit 
s biblickou "pří s Bohem"? (str. 73). Chce klasickou teodiceu ve prospěch "pře 
s Bohem" opustit, nebo obojí nějak spojit? Jak? Jak by v této souvislosti rozuměla 
knize Job? 

3. Autorka se právem brání poslední racionalizaci zla v totalitním universu 
jednoznačného smyslu. Není však velmi masivním pokusem tohoto druhu právě 
Teilhardova evoluce, kde veškeré zlo je jen nutným doprovodným stínem 
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kumulujícího se dobra? Nedochází právě v této koncepci k nebezpečné totalizaci 
smyslu a k popření absurdity zla? 

4. Autorka vyjadřuje sympatie s Ricoerovým pokusem uvažovat o zlu na základě 
interpretace symbolů a mýtů, zároveň se jí však tento pokus jeví filosoficky 
nedostatečný pro mnohoznačnost, kterou nutně implikuje (str. 100). Na druhé straně 
však autorka neskrývá, že jí jde o teodiceu provedenou v rámci křesťanské tradice, 
jejímž základem je svědectví Písma (str. 22) v horizontu současného filosofického 
myšlení (proti stagnující klasické teodiceji, str. 49). Určitým vývojem od dob klasické 
teodiceje však prošla i teologie sama a interpretaci Písma dnes bude stěŽÍ možné 
provádět prismatem tradiční představy Boha jako nepřístupného utrpení, 
neproměnného atd. Bude třeba se dosti vážně ptát, o jakém Bohu vlastně Písmo 
Starého a Nového zákona svědčí, a toto svědectví posléze promýšlet i filosoficky. 
Toto promýšlení myslím nutně zahrnuje potenciální víceznačnost, tak jako biblické 
vyprávění samo. Jak by se vlastně autorka chtěla této potenciální mnohoznačnosti 
vyhnout, chce-li zároveň vycházet z interpretace biblického svědectví? 

Hodnocení 

Diplomová práce Františky Jirousové je svědectvím vážného myšlenkového úsilí, 
zpracovává obtížnou otázku, která nemá jednoznačné řešenÍ. Autorka si s ní poradila 
podle mého soudu velmi dobře a její práce splňuje požadavky kladené na práci 
diplomovou. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 1 nebo 2 podle 
výsledku obhajoby. 

Praha 8.9.2009 
Lenka Karfíková 
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