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Křesťanská teodicea jako filosofický paradox

1. Úvod

„Tvrzení, že naše inteligence je ve srovnání s Boží myslí titěrná, předem předpokládá právě to,  

co je předmětem debaty – totiž že existuje Bůh, který je vševědoucí, všemocný a veskrze dobrý.  

S důkazy, které máme před očima, je přijatelnější věřit, že svět vůbec žádným Bohem stvořen  

nebyl. Pokud ale na víře v Boží stvoření trváme, jsme nuceni přiznat, že Bůh, který svět vytvořil,  

nemůže být všemocný a veskrze dobrý. Musí být buď zlý, anebo břídil.“1

Kdybychom zmapovali současné názory na problém zla ve vztahu ke křesťanskému Bohu, byla 

by výše  uvedená  citace  možná  příkladným vyjádřením nejčastějšího  mínění.  Tuto  výpověď, 

pocházející  z úst  amerického  univerzitního  profesora,  biologa,  jsem si  vybrala  jako  úvodní 

ilustraci  k ukázání paradoxní povahy křesťanské odpovědi na podstatu zla a jejího typického 

současného ztroskotání. Právě ve 20. století ztratila tato odpověď pro mnoho lidí hodnotu kvůli 

přemíře zla, které jakoby znemožnilo mluvit o Bohu jako dobrém a všemocném, nebo vůbec 

uvažovat  o  jeho  existenci.  Na  otázku  po  původu  zla  se  v dějinách  náboženství  a  filosofie 

odpovídalo několika způsoby, mne v této práci bude zajímat právě odpověď křesťanská. Je to typ 

odpovědi,  který  můžeme  připsat  pouze  židovsko-křesťanské  tradici.  Spočívá  v určitém 

specifickém,  jedinečném  pohledu  na  svět,  který  se  vyjadřuje  historicky,  mytologicky  i 

normativně, a nadto je nerozlučně spojen s filosofickou tradicí. Když se teolog nebo křesťanský 

filosof ptá unde malum (odkud zlo), zabývá se tzv. teodiceou. Slovo teodicea jako první použil 

Leibniz2 a dnes je již vžitým pojmem. Označuje pokus pomocí lidského rozumu vysvětlit, jak je 

zároveň možná existence absolutně dobrého Boha a existence zla. V nejširším slova smyslu se 

jedná  o  snahu  vysvětlit,  proč  Bůh  dopouští  zlo.  Nebo  ještě  jinak  a  s  jiným  důrazem: 

Ospravedlnění  Boha za  zlo  ve  světě.  Paradoxní  povahu takového snažení  ukazuje  stručně  a 

výstižně  např.  francouzský filosof  Paul  Ricouer3.  Východiskem křesťanské teodiceje  jsou tři 

vzájemně neslučitelná tvrzení: 1. „Bůh je všemohoucí“, 2. „Bůh je absolutně dobrý“ a 3. „Přesto 

1  SINGER, Peter. Bůh trýzně? Respekt. 2008, roč. XIX, č. 22, 26.5.2008. 
2  Z řeckého theos, bůh a dike, dikaios, spravedlivý. Řeč o důvodech zla a utrpení ve světě, který je stvořitelským 

dílem absolutně dobrého Boha. Viz Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. 
3  RICOEUR, P. Das Böse. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2006. Str. 12.  (Citace budu uvádět ve vlastním 

překladu).
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existuje  zlo.“  Slučitelná  jsou  vždy  pouze  dvě  tvrzení,  nikoli  všechna  tři.  Základ  paradoxu 

spočívá ve snaze podržet pravdivost tvrzení o dobrém Bohu, který je stvořitelem celého světa a 

tedy nad ním vládne neomezenou mocí, a zároveň tvrdit nepopiratelnou existenci a působnost 

zla,  které je třeba překonat.  Je to úkol obtížný,  snad dokonce nemožný, přesto pořád živý a 

existenciálně naléhavý. 

Zaměříme-li se na samotný pojem zla, bývají v křesťanské tradici nejčastěji rozlišovány dva jeho 

typy.  Malum naturale – zlo „přirozené“,  fyzické,  kam patří  smrt,  nemoci,  katastrofy apod. a 

malum morale – zlo morální, které je způsobováno člověkem. Ze současných myslitelů nabízí, 

jak se domnívám, nejsubtilnější rozlišení opět Paul Ricoeur. Podle něho k záhadnosti zla přispívá 

i fakt, že pro tak odlišné fenomény, jako jsou hřích, utrpení a smrt užíváme totéž slovo „zlo“. 

Fenomén zla rozlišuje z hlediska člověka. Morálním zlem je hřích – „to, co činí lidské jednání 

předmětem přisouzení viny, obžaloby a pokárání.“4 Tohoto jednání jsme původci a vina je nám 

připisována  jako zodpovědným subjektům, jsme předmětem obžaloby.  Druhým typem zla  je 

utrpení. Přichází zvenku nebo zevnitř, ale my nejsme jeho aktivními původci, nýbrž jím trpíme, 

utrpěli  jsme ho.  Proto má také množství  rozdílných příčin.   Ricoeur  vyjmenovává například 

„nepřátelství přírody, nemoci a tělesné i duchovní překážky, smutek nad smrtí blízkého člověka, 

strach  z vlastní  smrtelnosti,  pocit  osobní  méněcennosti  apod.“5 Utrpení  se  vykazuje  jako 

protiklad plnosti života, jako umenšení tělesné, duševní a duchovní integrity. Jeho jazykovým 

výrazem je žaloba, stížnost člověka, který se stal obětí zla. 

Jaký společný kořen můžeme podle Ricoeura u těchto dvou fenoménů najít? Na jedné straně 

může být trest za spáchané zlo pro viníka tělesným nebo duševním utrpením. Trestem jsou i tzv. 

„výčitky svědomí“. Trápení, soužení, je termín, který překlenuje propast mezi zlem, kterého jsme 

se dopustili, a zlem, které jsme utrpěli. Na druhé straně je jednou z hlavních příčin utrpení násilí, 

které činí člověk člověku. Zlo, které jeden člověk spáchá, pociťuje druhý jako utrpení. Nářek nad 

zlem se nejvíce ozývá právě na této mezilidské rovině. Hřích, utrpení a smrt se tak různými 

způsoby dotýkají lidského bytí v jeho hloubce a celistvosti. Toto bytí a jeho bolestná zkušenost 

se následně vyjadřuje v mnohotvárné lidské řeči. Předností Ricoeurovy analýzy zkušenosti zla 

před rozlišením na  malum morale a  naturale6, je zohlednění skutečnosti, že pojem zla se týká 

4  RICOEUR, P. Das Böse, str. 16. 
5  RICOEUR, P. Das Böse, str. 16.
6  Je zřejmé, že malum morale se do značné míry kryje s Ricoerovým „hříchem“ a malum naturale s „utrpením“. 

Ricouerovo rozlišení ale dovoluje přesněji myslet přechody mezi oběma a nepouští ze zřetele fakt, že se zde 
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pouze lidského světa, stejně jako schopnost zlo působit. Zvířatům nepřipisujeme odpovědnost za 

zlo. Mohou jistě zlo trpět, ne ho působit. A když trpí, je jejich protest jiného typu než protest 

lidský. Samotný pojem zla, na rozdíl od utrpení, které je společné celému živému světu, tak 

v křesťanské tradici ukazuje na něco, co je bytostně spojeno pouze s člověkem, vnímaným jako 

původce zla. 

Cíl a motivace práce

Ve své práci se nejprve pokusím identifikovat neměnné rysy křesťanské teodiceje, ukázat, jakým 

postupem vznikají, jaká je jejich logická podoba a proč jsou ze samotné své povahy náchylné ke 

sporům a vytváření paradoxů. Soubor těchto rysů zde budu nazývat „klasická teodicea“. Po této 

„obecné“ části se v další kapitole zaměřím na teodiceu „postklasickou“, tedy takovou, která se 

vymezuje  proti  „klasické“  ať  už  jejím  popřením  nebo  novým  pozitivním  vypracováním 

odpovědi.  V celém  textu  se  budou  průběžně  objevovat  Ricoeurovy  myšlenky,  protože  jeho 

způsob  přístupu  ke  křesťanské  teodiceji  pro  mne  tvoří  jakousi  pojmovou  mříž  nebo  „úhel 

nasvícení“, skrze který mohu na celou složitou a mnohotvárnou problematiku pohlížet z jednoho 

sjednocujícího  bodu.  Předesílám,  že  oním  sjednocujícím  bodem  jsou  Ricoeurovy  úvahy  o 

postupné míře  racionalizace  konkrétního  fenoménu,  v našem případě zkušenosti  zla,  od jeho 

před-jazykového projevu až do vysoce spekulativních filosofických systémů.

Jedním z osobních motivů, které mne přivedly k přemýšlení o této otázce, je snaha zjistit, zda 

v současné křesťanské tradici lze najít nějakou koncepci teodiceje, která respektuje tajemství zla, 

přesto nerezignuje na pojmové uchopení problému, zároveň reviduje tradiční pojetí a má nějakou 

vysvětlující  hodnotu. Tak  vypadá  nelehký  úkol  křesťanské  teodiceje  21.  století.  Základním 

filosofickým motivem, který mne vedl  k volbě tak spletitého tématu, je fascinace složitostí a 

dramatickými historickými konotacemi úsudku, který se snaží sloučit dobrotu a všemohoucnost 

Boží s faktem existence zla ve světě. Dále je pro mne otázka po povaze zla příkladem velkých 

filosofických otázek,  na kterých se dá dobře uchopit  úkol odpovědného a nikdy nekončícího 

tázání.  Na  rozboru  tohoto  problému  chci  ukázat,  že  možné  chápání  filosofie  jako  snahy  o 

přistavení  vhodného  žebříku  k tajemství,  se  povaze  pravdy  může  přibližovat  více  než 

přesvědčení o existenci konečné racionální teorie, kterou je lidský rozum schopen vyhledat a 

držet.  Ukazovat  směr  k  jasným odpovědím není  tedy  cílem této  práce.  Jak  víme  z historie 

pohybujeme na rovině pojmů vytvořených z lidské zkušenosti, nikoli na rovině primárně ontologické. 
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filosofie,  při řešení  podobných  složitých  problémů  se  často  samotná  cesta  a  její  neustálé 

odpovědné znovuprocházení může stát cílem.  A nakonec nemohu zamlčet, že hlavní motivací, 

která  vede  můj  zájem  o  otázku  zla,  je  příslušnost  ke  katolické  církvi  a  setrvalý  zájem  o 

křesťanskou filosofii vůbec. Závěrem ještě musím zdůraznit, čím se ve své práci zabývat nebudu. 

Nepůjde zde o filosofickou problematiku existence Boží. Existence Boha se v podniku teodiceje 

předpokládá. Ani zde nebudu obhajovat, jak a proč může být problém zla filosofickým tématem. 

Stačí  poukaz na  historii  filosofie,  ve které zlo tématem bylo a stále je. A už vůbec nebudu 

podávat nějaké návody, jak psychologicky zvládat utrpení. Teorie o zlu jsou pro člověka, který 

zlem trpí, jako prázdná sláma.  Teorií utrpení a zla se zabýváme tehdy, když nás zrovna žádné 

větší zlo nepostihuje.
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2. Křesťanská teodicea jako historický a logický fenomén

2.1 Od mýtů ke „zlomené dialektice“

Křesťanský náhled na zlo se vyjadřuje především v určitém vyprávění a pohledu na dějiny jako 

dějiny  spásy,  záchrany  člověka  Božským  zásahem.  Rovina  vyprávění,  radostné  zvěsti  o 

záchraně, tedy zpráva o povaze vztahu Boha ke stvořenému světu, jak je zachována v Bibli ve 

Starém a Novém zákoně, musí proto pro každé přemýšlení o zlu, které se chce považovat za 

křesťanské,  zůstat  rovinou původní a nejdůležitější.  Každá spekulace je až druhotná a je jen 

nadstavbou nad „zjevením“ – zprávou o působení Boha v dějinách, jak ji zapsali různí bibličtí 

autoři.  Pokus myslet  Boha a existenci zla bez vztahu k Bibli,  by byl  filosofický,  teologický, 

nikoli ale křesťanský.  Ovšem na druhou stranu spekulace ke křesťanské tradici neodmyslitelně 

patří a samotný pojem teodicea je spojen právě se spekulativním zpracováním otázky zla. Jaký 

má tedy racionální spekulace v křesťanském myšlení status? Komplex křesťanského uvažování o 

zlu  lze  s výhodou  uchopit  jako  celek  pohybující  se  v napětí  mezi  Biblickým vyprávěním a 

racionalizací.  Takový  výklad  nabízí  Paul  Ricoeur.  Jeho  přístup  k problému  teodiceje  je 

v křesťanské  (katolické)  tradici  dosti  netypický,  zato  však  neobyčejně  přínosný.  Ricoeurova 

nauka o symbolech a mýtech z díla Symbolika zla je pro tyto účely použitelná jen zčásti, protože 

v ní  chybí  kritická  reflexe  teodiceje.  Jeho  stanovisko  proto  představím  za  pomoci  dvou 

přednášek.7 

Rovina mýtů8

Lidská zkušenost zla se nejprve vyjadřuje prostřednictvím symbolů. Samotné naše „vědomí“ se 

ve své hlubině projevuje symbolicky, zlo nejdříve pociťuje jako něco přicházejícího zvnějšku a 

nachází  pro ně slova jako „poskvrna“  nebo „nečistota“.  V židovské  tradici  je  zkušenost  zla, 

hříchu obsažena v symbolech odklonu, vzpoury, zbloudění, záhuby a zajetí9. Prvním stupněm, 

který si klade za cíl vykládat, vysvětlovat, a je tedy jakousi hermeneutikou symbolů, je ale až 

rovina  mýtů.   Typ  moudrosti,  který  umožňuje  fragmentární  lidskou  zkušenost  zapojit  do 

vyprávění o počátku a konci dějin a umožňuje spojení etického a kosmického pohledu na svět. 

Mýty mají schopnost odhalovat vazbu člověka k tomu, co je mu svaté10. Vyprávějí o počátku a 
7  Přednáška O významu pojmu prvotní hřích z roku 1960 a Zlo (používám německý text Das Böse viz. pozn.. 3) 

z roku 1985. 
8  RICOEUR, P. Das Böse. Rovinou mýtů se Ricoeur zabývá na str. 20 – 23.
9  RICOEUR, P. Symbolik des Bösen. München: Karl Albert Verlag, 1988, str. 271.
10  RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str 11. 
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konci zla, protože zlo, poskvrna, je pociťováno jako krize tohoto spojení. Příkladem je mýtus o 

Adamovi, jak ho známe z Bible. Mýtus vypovídá o člověkem pociťované ztracené celistvosti, o 

„prožívaném  rozporu  mezi  určením  člověka,  jak  se  projikuje  do  obrazu  nějaké  pra-viny  a 

konečné dokonalosti.“11 Přičemž můžeme podle Ricoeura rozlišit dva typy mýtů. První je spíše 

„lidový“, v něm nachází démonická zkušenost zla své první jazykové vyjádření prostřednictvím 

symbolů,  jako  je  například  poskvrna.  Druhým typem jsou  spekulativní  mýty,  ve  kterých  už 

zaznívá otázka: Odkud pochází zlo? Mýty poskytují odpověď, která se týká všech lidí, zlo je 

v nich  vnímáno  jako  problém kolektivní.  Ricoeur  stále  zdůrazňuje,  že  mýtus  je  svébytným 

neopomenutelným typem moudrosti. „Nesmíme říci: příběh o „pádu“ je jenom mýtus, tzn. méně 

než historický příběh; nýbrž: Příběh o hříšném pádu má velikost  mýtu,  tzn.  více smyslu než 

skutečné dějiny.“12

Stadium moudrosti

Ve „stadiu moudrosti“ se ocitáme, když se začíná ptát samotný jedinec: Proč právě mne potkalo 

zlo? Proč právě já? Žaloba se mění v obžalobu a oběť zla volá Boha k zodpovědnosti. Stadium 

moudrosti  nabízí  jako  útěchu  zasazení  utrpení  do  rámce  univerzálního  pořádku.  Ve  Starém 

zákoně je přítomná jedinečná židovská odpověď, která zakládá celou křesťanskou tradici a nedá 

se  ještě  pokládat  za  racionalizaci.  Je  to  oboustranný  vztah  a  rozhovor  Boha  s  člověkem. 

K partnerskému vztahu patří také vzájemná odpovědnost za zlo, „proces“: „Když ale Bůh dělá 

proces se svým lidem, tak také lid dělá proces se svým Bohem.“13 Racionální odpověď, která se 

v otázce  „proč  trpím“  nabízí  jako  první,  je  pochopení  utrpení  jako  trestu  za  nějaký  hřích. 

Problémem se  ovšem ihned  stává  zlo,  které  postihlo  spravedlivého člověka,  jak  je  vylíčeno 

v knize  Job.  Případ  utrpení  spravedlivého,  nevinného člověka  tvoří  důležitý  doplněk k teorii 

odplaty. Kniha Job nenabízí žádnou jasnou odpověď, která by původ zla vysvětlovala, naopak 

podněcuje různá možná vysvětlení. Všechny cesty ke spekulaci jsou tak otevřeny. Kdybychom 

měli  vytýčit  určující  znak „stadia moudrosti“, byl by jím úmysl zasazovat příběh jedince do 

kontextu,  ale  nesystematizovat,  nevytvářet  z odpovědi  bezrozporný  logický  systém,  který 

zahrnuje všechny formy zla nebo všechny stránky světa. 

11  RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 190.
12  RICOEUR, P. Symbolik des Bösen., str. 270.
13  RICOEUR, P. Das Böse, str. 24.

10



Stadium gnose a antignostické gnose

Zde  je  třeba  se  pozorně  zastavit.  Ocitáme  se  u  kořene  celého  Ricoeurova  náhledu  na 

problematiku teodiceje, který je také výkladovým klíčem pro tuto práci. Na úroveň teodiceje by 

se  křesťanské  myšlení  nedostalo,  kdyby  se  nemuselo  vytříbit  ve  sporech  s protivníky,  a  to 

především s gnostickým dualismem. Ve východní  církvi se věroučné spory týkaly především 

trojice, západní církevní debaty jsou specifické svým střetem s dualismem a s tím souvisejícím 

zaměřením na otázky lidského jednání, svobody a vztahu člověka k Bohu. Slovem „dualismus“ 

myslíme označení pro náboženské a filosofické soustavy, které předpokládají, že skutečnost je 

v posledku vysvětlitelná redukcí na dva protikladné principy (duch – látka, duše – tělo, dobro – 

zlo  apod.)  Za  předobraz  dualistických  systémů  je  považována  Zarathustrova  reforma 

staroíranského mazdaismu (zarathustrismus,  7.  – 6.  stol.  př.  Kr.)14 V náboženství se radikální 

etický  dualismus  ukazuje  ve  výkladech,  které  pokládají  Boha  a  ďábla  (zlého  „boha“  nebo 

demiurga) za dva souvěčné principy (dualismus iránský, zoroastrovský) nebo prohlásí určitý díl 

kosmu (hmotu) za princip zla. Sem patří dualismus orfický, jehož počátky jsou nejasné a který 

měl velký vliv na řecké myšlení. Orfické myšlení také značně ovlivnilo gnosticismus, který se 

stal synonymem pro dualismus, ačkoli má některá zvláštní specifika a netvoří jednotný směr. 

Fenomén  gnose  byl  dlouho  znám  převážně  prostřednictvím  křesťanských  spisů  –  hlavně 

z polemických  textů  Eirénaia,  Justina  a  Hippolyta.  Původních  pramenů  bylo  k dispozici  jen 

velmi  omezené  množství.  Přelomovým  se  stal  objev  množství  gnostických  spisů  v Nag 

Hammádí v Horním Egyptě v roce 1945. Jejich předpokládaná datace spadá do let 350 – 400, 

případně už do 2. století po Kr. Gnosticismus byl dlouho interpretován převážně jako heretická 

odnož  křesťanství  vzniklá  v době  helénismu.  Na  dlouho  normativní  se  stala  teorie  A.  von 

Harnacka,  která  vznik  gnose  spojuje  s formováním  křesťanského  dogmatu.  Až  po  vzniku 

religionistiky začalo pátrání po dalších možných kořenech.  Zde přichází v úvahu babylónský 

nebo egyptský původ, nevylučuje se ani spojení s židovskou heterodoxií15. Většina badatelů dnes 

gnosticismu ryze křesťanský původ nepřisuzuje.  Podle nich se jedná o fenomén starší,  který 

vykazuje řadu proměn a především velkou schopnost přizpůsobení se prostředí. „Gnosticismus 

není prvotně křesťanskou herezí, ale spíše sama církev se musela vyhranit a definovat tváří v tvář 
14  Filosofický slovník. Olomouc, 1998, str. 93.
15  Židovská heterodoxie – teologické směry, které nespadají do orthodoxie, pravověří. Starozákonník Slavomil 

Daněk za jejich určující znaky pokládá popírání Boží svrchovanosti, suverenity, transcendence a zároveň Božího 
milosrdenství. V orthodoxních náboženstvích se naproti tomu vyskytuje spojení těchto dvou protikladných 
znaků: transcendence Boží a zkušenosti komunikace s Bohem, který se snižuje k člověku. (Zdroj: Heller, Jan. 
Fenomén heterodoxie. [online] URL <http://krestane.zide.info/modules/news02/article.php?storyid=89  >.   
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těmto  skupinám a  v diskusích  s nimi.“16 Tak  také  nahlíží  na  vztah  křesťanství  a  gnose  Paul 

Ricoeur.  Gnose  netvoří  jednotný směr,  ale  v jednotlivých  systémech  se  dají  nalézt  společné 

rysy17.  V duchovně  nejisté  době  2.  století  považovali  mnozí  gnostické  učení  za  autentickou 

křesťanskou pravdu. 

Obecně  můžeme tuto  nauku shrnout  takto:  „Svět  (…) nebyl  stvořen  dobrým Bohem,  nýbrž 

vznikl nejspíše v důsledku Pádu Pléromatu a je dílem nižšího, zřejmě nepřátelského božstva. 

Tento  podřízený  bůh,  zvaný  také  Demiurg,  je  ztotožňován  s Bohem  Starého  zákona  a  má 

vlastnosti nižší, omezené, prchlivé a pomstychtivé bytosti. Stojí v protikladu k nejvyššímu Bohu, 

zdroji dobroty, ctností a pravdy, který sám sebe zjevil v Kristu.“18 Hmotný svět byl stvořen ze 

žárlivosti, ze vzpoury vůči „pravému Bohu“. „Svět byl stvořen mocnostmi, jež neznaly pravého 

Boha a nestrpěly, aby člověk mohl uctívat něco jiného než je samé.“19 Jádrem gnostického učení 

o „spáse“, záchraně ze zlého stvořeného světa je myšlenka o boží přítomnosti v člověku (nebo 

alespoň v některých lidech), božské jiskře upadlé do světa. Gnose, poznání, spočívá v uvědomění 

si tohoto stavu. Není zde předpokládána žádná vina, žádný hřích, spása skrze poznání je pro 

gnostiky pouze přijatá, přichází skrze poznání pravého stavu věcí.  

Ricoeur souhlasí s názorem, že křesťanská dogmatická teologie vznikala z nutnosti vymezit se 

vůči gnosi. Pojmy křesťanské teodiceje jsou podle Ricoeura převážně polemické, apologetické. 

Co mají obhajovat, nebo spíše, proti čemu se brání? Proti gnostické spekulaci, ve které se „síly 

dobra v nemilosrdném boji střetávají s armádami zla, aby osvobodily všechny částečky světla, 

které jsou zajaty v temnotě hmoty.“20 Gnose sama sebe chápe jako poznání, vědění, a to proto, že 

„zlo je pro ni realitou kvazifyzickou a zasahuje člověka zvnějšku… Zlo je něco tělesného, něco 

předmětného, zlo je svět a duše do něho upadla. Tato vnějšnost zla vyvolává ihned představu 

čehosi na způsob substance, která se přenáší jako nákaza.“21 Duše se ze zlého světa musí vymanit 

a navrátit se „tam“, odkud pochází. Pochází z Boha, je částí „dobrého Boha“. U kořenů gnóze 

16  CULDAUTOVÁ, F. Nástin gnostické teologie. Praha: Oikoymenh, 1999. Str. 22. Převzatá cit. od J. E. Ménard, 
Normative Self-Definition.

17 V této práci pro zjednodušení nerozlišuji různé gnostické směry ani jednotlivé etapy polemiky s „dualistickými 
systémy“. V nejobecnější rovině lze ale rozlišit gnosi, jak proti ní polemizovali apologetové a řečtí otcové (tj. 
zejména valentinská, basilejdovská, příp. Markion) a manicheismus, proti kterému polemizoval Augustin. 

18  BERKHOF, L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003. Str. 33
19 CULDAUTOVÁ, F. Nástin gnostické theologie, str. 34.
20  RICOEUR, P. Das Böse, str 28. 
21  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 108. In.: Výbor z kratších studií, sv. 13, 1989. (Samizdat, 

dostupné v knihovně Libri prohibiti)
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leží podle Ricoeura existenciální úzkost, jejímž výsledkem je zpředmětnění zla, jeho zasazení do 

prostoru a času. Ricoeur ovšem nazývá gnózi pseudo-věděním, protože podobenství a symboly 

vypovídající  o  povaze  zla,  jako  je  bloudění,  pád  nebo  zajetí,  gnose  zpředmětňuje,  činí  je 

doslovnými.  Hřích  je  v takovém  satanizovaném  světě  stavem  bytí,  „neštěstím,  jímž  je  pro 

člověka samotný fakt, že existuje“22. Spása přichází k člověku z jiného světa „skrze čirou magii 

vysvobození, aniž se jakkoli pojí k odpovědnosti, či dokonce osobnosti člověka.“23 Křesťanská 

tradice  nesoucí  biblický  odkaz  chápání  světa  jako  dobrého Božího  díla  tak  hájí  jak  Boha - 

dobrého pána vesmíru, tak lidskou odpovědnost za činy. Aby mohla čelit spekulativnímu rázu 

gnose,  bere  si  na  pomoc  pojmy  z filosofie,  v době  svého  vzniku  tedy  především  z 

novoplatonismu.  A podle  Ricoeura  právě  gnostickému  dualismu  vděčí  západní  myšlení  za 

objevení se otázky „Odkud pochází zlo“. To znamená: „Byli  to gnostikové,  kteří  se pokusili 

z této otázky učinit  otázku spekulativní a přinést  odpověď, která by byla vědou, věděním.“24 

Jakou nejvlastnější  spekulativní  odpověď nabídli  křesťané? Podivnou, ale uvážíme-li  kontext 

jejího vzniku, pochopitelnou: „Právě proti této gnosi zla opakovali s udivující jednomyslností 

Otcové řečtí i latinští: Zlo nemá žádnou přirozenost, není to žádné něco, není to něco hmotného, 

něco substanciálního, něco světského. Není o sobě, je z nás… Zlo není bytí, nýbrž konání.“25 

Symbolickým obrazem takového chápání se stal biblický mýtus o Adamovi. „Symbol Adama 

podává  především a  hlavně  ujištění,  že  člověk  je  ne-li  absolutní  počátek,  tedy aspoň místo 

vynoření zla ve světě… Hřích není svět, hřích do světa vstupuje.“26 

Ve stadiu „antignose“ tedy rozum z předchozího symbolického materiálu a za pomoci filosofie 

činí již vysoce racionalizované úsudky a začíná usilovat o pevně definované pojmy – filosofické 

termíny. Gnostický dualismus nebyl jednorázově překonán, nýbrž provází celé dějiny křesťanství 

jako neodmyslitelný souputník ve svých skrytých i zjevných podobách. Proč je tak přitažlivý? 

Protože poskytuje věřícímu člověku jasnou odpověď na znepokojivou otázku po původu zla: „Ve 

zkušenosti  zla,  ve  vyznání  hříchu  je  asi  přítomno  cosi  strašného  a  neproniknutelného,  co 

způsobuje, že gnose je pro myšlení ustavičným pokušením; je zde jakési tajemství nepravosti, o 

němž  na  způsob  šifry  vypovídá  pojem prvotního  hříchu.“27 Podle  Ricoeura  je  tajemství  zla 

rozumem  neproniknutelné,  lze  o  něm  vypovídat  jen  v  šifrách.  Gnose  naopak  nabízí 
22  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 110.
23  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, Str. 110. 
24  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 108.
25  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 110. 
26  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 110.
27  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 108.

13



zjednodušující řešení, které je ale pochopitelnou reakcí na děsivost zla. 

Stadium teodiceje

Předposlední  úrovní  je  stádium  teodiceje,  která  se  vyznačuje  několika  rysy28:  1)  Výklad 

problému zla se odvolává na výpověď, která směřuje k jednotě. Míněna je jednota tří tvrzení: 

Bůh je všemocný; jeho dobrota je nekonečná; zlo existuje.  2)  Argumentace má jednoznačně 

apologetický cíl: Bůh není za zlo odpovědný. 3) Použité prostředky mají vyhovovat bezrosporné 

logičnosti a nároku na systematickou totalitu. Tyto požadavky jsou ale splnitelné jen v rámci 

nového  typu  myšlení,  tzv.  onto-teologie.  Jejím  základním  rysem  je  spojení  pojmů  vzatých 

z náboženského diskurzu s pojmy převzatými z metafyziky,  jako jsou „bytí“,  „nicota“, „první 

příčina“, „finalita“, „konečné a nekonečné“29. Příkladem vysoce racionalizovaných teodicejí jsou 

např.  Leibnizova nebo Hegelova,  které  se vyznačují  snahou po vytvoření  úplného logického 

systému popisujícího celek světa. Podstatným rozdílem proti předchozímu stadiu antignoze je 

zapojení  všech  forem  zla  do  racionálního  systému,  tedy  i  utrpení  a  smrti.  V předchozí 

augustinské tradici  se podle Ricoeura uvažovalo pouze o hříchu,  tedy zlu morálním. Slovem 

„teodicea“  označuje  ale  Ricoeur  pouze  ony  všezahrnující  systémy.  Tento  náhled  se  zdá 

problematický. Jednak proto, že také Augustin vytvořil všezahrnující systém, ve kterém všechno 

zlo výslovně redukoval na zlo morální – také utrpení a smrt; a snahou po systematice popisující 

všechny oblasti  světa  byli  vedeni  i  další  scholastičtí  filosofové.  Ovšem je  jistě  rozdíl  mezi 

filosofií  Hegelovou  a  Augustinovou.  Pokusím  se  jej  přesněji  vymezit  níže.  Především však 

nemohu souhlasit s používáním slova „teodicea“ pouze pro toto stadium myšlení, a to z důvodů 

metodických: Jeví se jako výhodnější a jednodušší označovat slovem „teodicea“ každý pokus o 

současné myšlení existence Boha a zla, ať už je systematický nebo částečný, racionální nebo 

učiněný pomocí vyprávění nebo snad i mimojazykový30. 

Podle Ricoeura dosáhla (systematická) teodicea dvou vrcholů. Prvním byla myšlenka nejlepšího 

z možných světů v Leibnizově filosofii, druhým Hegelova dialektika, ve které jsou celé dějiny 

představeny jako proces sebeuvědomění světového ducha. Utrpení jednotlivce i všechny formy 

28  RICOEUR, P. Das Böse, str. 33.
29  RICOEUR, P. Das Böse, str. 33.
30  Za teodiceu by se potom dala považovat i událost: Nějaký člověk v debatě o ospravedlnění Boha za zlo pustí 

Janáčkovu Glagolskou mši a řekne: „Tady máte všechnu teodiceu!“ Jen bychom pak teodiceu nedefinovali jako 
„řeč“, o důvodech utrpení ve světě, který je dílem dobrého Boha, ale např. jako řeč, čin nebo gesto, které má za 
cíl poukázat na povahu zla a utrpení ve světě, které je dílem dobrého Boha. Že tato „definice“ nerespektuje 
etymologický původ slova, nemusí být považováno za oprávněnou námitku. 
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zla jsou nezbytnou součástí vývoje ducha, negativitou, která bude na dalším stupni překonána a 

pozvednuta na vyšší úroveň. „Dialektika tak způsobuje, že se ve všech věcech kryje tragické 

s logickým: Něco musí zemřít,  aby se něco vyššího zrodilo.“31 Není v možnostech této práce 

podrobněji  představovat Leibnizovu nebo Hegelovu teodiceu.  Pro mnoho lidí  může mít svou 

přitažlivost  a  velkou  sílu,  domnívám  se  ale,  že  tyto  teodiceje  nemůžeme  nazývat  skutečně 

křesťanskými, protože biblické výpovědi jsou v nich podřízeny systematickým nárokům rozumu, 

nikoli naopak, jak je tomu např. u Augustina a všech scholastiků.A podle Ricoeura ztroskotaly 

tyto pokusy právě na neschopnosti poskytnout odpověď nebo aspoň útěchu na zkušenost přemíry 

zla v dějinách, což je totéž jako nedostatek respektu ke zkušenosti nebo biblickým příběhům. 

Stejně tak na první pohled snad hluboká odpověď, kterou Hegel nabízí v přednáškách o filosofii 

dějin. Hegel zde ve slavné pasáži32 promýšlí tzv. „lest rozumu“ (List der Vernunft), která spočívá 

v tom, že světový duch uskutečňuje své cíle pomocí vášní velkých historických osobností. Tito 

lidé  si  díky  „lsti  rozumu“  neuvědomují,  že  jsou  jen  součástí  procesu  sebepoznání  ducha,  a 

domnívají se uskutečňovat vlastní štěstí a cíle. Světový duch však bez jejich vědomí sleduje svůj 

vlastní úmysl a jako prostředku využívá jejich vášní a tužeb. „Ironie Hegelovy filosofie dějin 

(…) spočívá přesně v tom, že otázka štěstí a neštěstí je překonána a pozvednuta na vyšší rovinu 

(aufgehoben wird). To znamená, že světové dějiny nejsou ´územím štěstí´ (Boden des Glücks). 

Když jsou velcí lidé historie klamáni o svém štěstí skrze dějiny, které s nimi spolupracují, co 

potom můžeme říci o anonymních obětech?“33 

Ricoeur  ve své přednášce neukazuje  problém spekulativní  teodiceje  na konkrétním příkladu, 

jeden se ovšem přímo nabízí: Říci, že například miliony zavražděných Židů za 2. světové války 

byly  logickým  vývojovým  krokem  v procesu  sebeuvědomění  světového  ducha,  nebo  že 

příslušníci  SS sledovali  svou „vášní“  úmysl  tohoto světového ducha v posledku směřujícího 

k uskutečnění  svobody,  je  pro většinu z nás  nepřijatelné tvrzení.  Ricoeur  ironicky komentuje 

Hegelovu myšlenku „lsti rozumu“ jako „poslední lest teodiceje“.34 Tato lest spočívá v dokonalé 

racionalizaci zla. Historie 20. století nám jasně ukázala, že teodicea není jen „pouhá spekulace“ a 

racionalizace  zla  může  mít  zcela  praktické  důsledky  a  projevy.  Hannah  Arendtová  píše  o 

velitelích tzv. skupin prvního nasazení, kteří organizovali vybíjení Židů na Východě a byli podle 

31  RICOEUR, P. Das Böse, str. 39.
32  HEGEL, G.W.F., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In G.F.W. Hegel Werke, sv. 12, str. 42.
33  RICOEUR, P. Das Böse. Str. 44. „Wenn die grossen Männer der Geschichte um das Glück betrogen werden 

durch die Geschichte, die ihnen mitspielt, was soll man dann von den anonymen Opfern sagen?“ 
34  RICOEUR, P. Das Böse, str. 42.
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Heydrichova nařízení rekrutováni převážně z řad vysokoškoláků: „V hlavách těchto mužů, kteří 

se stali  vrahy,  utkvěla jediná představa: že byli  vtaženi do něčeho historického, velkolepého, 

jedinečného; že plní ´poslání, které se vyskytne jednou za dva tisíce let´ a které je úměrně k tomu 

obtížné.“35 Himmler, který měl velký řečnický talent, se stal autorem výzev adresovaných všem, 

kdo musí snášet utrpení ve jménu velké ideje:  „Splnit  tento úkol, který jste dostali  vy (řešit 

židovskou otázku – pozn. H.A), to bylo dosud to nejobtížnější, před čím u nás nějaká organizace 

stála´. Nebo: ´Jsme si dobře vědomi, že vám přisuzujeme věci ´nadlidské´. Vyzýváme vás, abyste 

byli  ´nadlidsky nelidští´.“36 V žádném případě  nemá být  výše  uvedenými  citáty  ukázáno,  že 

Hegel je předchůdcem nacismu. Totalitní systémy nevychází z Hegla, spíše z překroucení jeho 

filosofie. Citáty jsou ale příkladem toho, v jakých oblastech a k čemu se dají použít výsledky 

„dokonalé“  racionalizace  zla  oproštěné  od  jakéhokoli  vztahu  k biblické  výpovědi  a  lidské 

zkušenosti se světem, který se přece nikdy neukazuje jako racionálně fungující systém. Pokud 

totiž zlo racionalizujeme,  zdánlivě poznáme jeho příčinu a  projevy a můžeme se zaměřit  na 

jejich odstranění. Oba totalitní systémy 20. století jsou plody této víry v racionální řád světa, 

který přesně odpovídá řádu lidského rozumu a proto jím může být také bezezbytku popsán a 

vyložen. 

Stadium „zlomené dialektiky“

Ve  stadiu  „zlomené  dialektiky“  je  nahlédnuta  nemožnost  systematické  racionální  teologie. 

Ricoeur jako příklad řešení problému zla v tomto stadiu stručně vykládá teodiceu Karla Bartha, 

která  odmítá  nárok na systematickou totalitu.  Ukazuje se  v ní  ovšem jiný závažný problém: 

„Nepřekročil Barth hranice přísně christologického diskurzu, které si sám stanovil?“37 Barthova 

teodicea totiž do značné míry připomíná řešení Schellingovo, jak ho představil ve svém spise 

Freiheitschrift: rozdělení Boží osobnosti na světlou a temnou stránku. Tak znovu otevírá cestu ke 

spekulacím o démonické povaze Boha – a to je nepochybně racionalizace překračující všechnu 

míru  zkušenosti.  Nemůže  být  práva  ani  biblickým  výpovědím  ani  původnímu  úmyslu 

křesťanského myšlení o zlu, jak se projevilo ve sporech s gnostiky. Barth se snažil myslet dál než 

ostatní a jiným způsobem a vzdálil se křesťanským hranicím, které si sám vytýčil. 

Výsledkem  ve  vztahu  k možnosti  jakékoli  teodiceje  je  tedy  nahlédnutí  její  racionální 

35  ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě. Citováno podle: Revolver Revue č. 10. Samizdatové vydání. 
Nestránkováno. (Str. 11d. v příspěvku) 

36  ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě. Citace podle Revolver Revue. Str. 11 d.
37  RICOEUR, P. Das Böse, str. 50.
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neuskutečnitelnosti,  aporie  –  bezcestí.  Systematická,  dialektická  teodicea  je  nyní  „zlomená“, 

zlomila se o zkušenost zla nebo o své vlastní logické zákony, které ji přivedly až na hranici 

zrůdnosti a naprosté lhostejnosti k člověku a jeho osudu ve jménu „vyšší ideje“, která zakládá 

dějiny. Její touha obejmout celý svět a zlo v něm pomocí bezrozporného systému je ve 20. století 

nahlížena jako opilost rozumu (Trunkenheit). Co nám ale v takové situaci zbývá? „Nespočívá 

moudrost v tom, přiznat myšlení o zlu aporetický charakter, který byl dosažen právě díky snaze 

myslet dál a jinak?“38 Vlastní Ricoeurovo „řešení“ problému zla spočívá v rovině jednání a cítění 

a v hermeneutickém výkladu mýtů, které tak navazuje na aporetický charakter teodiceje a tvoří 

její  nutný doplněk.  V této  práci  se  přikláním k Ricoeruově náhledu,  že  moudrost  spočívá  v 

uznání paradoxního, aporetického charakteru každého pokusu vysvětlit zlo. A dodávám, že tento 

fakt považuji za přínos, nikoli nedostatek. 

2.2 Křesťanská teodicea jako speciální logický úsudek

Kdybychom měli  shrnout  nejobecnější  úmysl,  který  se  křesťanská  racionální  teodicea  snaží 

naplnit,  bylo  by jím především zachování  pohledu  na  Boha  jako  dobrého  a  všemohoucího, 

zároveň  vyhnutí  se  dualismu dobra  a  zla  jako  rovnocenných  principů39 a  zároveň  uchopení 

zničující  moci  zla,  s čímž  neoddělitelně  souvisí  tvrzení  nutnosti  Božího  zásahu  k záchraně 

člověka. Systematickou teodiceu lze také chápat jako snahu „vykázat zlo jako nutný aspekt Boží 

spravedlnosti“40,  což  je  pojetí,  který  v sobě  již  implicitně  obsahuje  poukaz  na  důvod  jejího 

odmítnutí. Ať už je křesťanský pokus o racionalizaci schopen o povaze zla něco pravdivého nebo 

v praxi použitelného vypovídat nebo nikoli, je filosoficky neobyčejně zajímavý a nemůže být na 

škodu blíže se podívat, v čem spočívá, a to také z hlediska jeho logické formy. Historii vzniku již 

dostatečně objasnil Ricoeur.   

Jak tedy vypadá tento logický úsudek, jehož paradoxní povaha vzniká především z obrany proti 

dualismu? Ricoeur uvádí, že se jedná o tři výroky, které chceme tvrdit zároveň, ale slučitelné 

jsou vždy pouze dva. Máme tři tvrzení: 1. Existuje zlo. 2. Bůh je dobrý. 3. Bůh je všemohoucí.41 

Sloučením libovolných  dvou  výroků získáme úsudek,  který  vede  k popření  zbylého  tvrzení. 

38 RICOEUR, P. Das Böse, str. 51
39 Dualismus obecně předpokládá dva v kontradikci proti sobě stojící principy, které se nedají uvést ve vzájemnou 

jednotu ani na nějakou vyšší jednotu. Viz. Malý bohovědný slovník, Praha, Česká katolická charita, 1963
40 RICOEUR, P. Das Böse. Předmluva P. Bühlera, str. 6. 
41 RICOEUR, P. Das Böse, str. 13.
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Ricoeur tento náhled blíže nerozvádí, rozvedení by ale mohlo vypadat přibližně takto:

Za prvé: Bůh je dobrý a ve světě očividně existuje zlo. Protože je dobrý, chce jistě zlo odstranit. 

On tak ale nečiní. Není tedy všemohoucí. Je dobrý, ale břídil, vyjádřeno Singerovým slovníkem. 

(A „břídilem“ je proto, že ve světě existuje jemu rovnocenný princip, princip zla, nad kterým 

Bůh nemá žádnou moc).

Za druhé: Bůh je všemohoucí a ve světě existuje zlo. Protože je všemohoucí, může zlo odstranit. 

On tak ale nečiní.  Není tedy dobrý. Je všemohoucí, ale zlý. 

Za třetí: Bůh je dobrý a všemohoucí. Jestliže je dobrý a všemohoucí (zároveň) neexistuje ve 

světě zlo, protože by ho Bůh buď nestvořil, nebo kdyby někde vzniklo, ihned by ho odstranil. A 

pokud se domníváme, že zlo existuje, jedná se o iluzi. 

Premisy (Bůh je dobrý, Bůh je všemohoucí) jsou zkrácená vyjádření, protože v každé z nich je 

již předpokládána existence Bohem stvořeného světa, ke kterému se Bůh vztahuje. Premisa „Bůh 

je dobrý“ by snad mohla být rozepsána v této podobě: „Cokoli ve světě a se světem činí dobrý 

Bůh, musí být dobré“. Je také nutno mít na paměti, že dobrota Boží je v teodiceji nerozlučně 

spojena se spravedlností.  Věta  „Bůh je všemohoucí“  by mohla být  rozvedena jako: „Bůh je 

pánem a stvořitelem všeho, co existuje a vše co existuje, je v jeho přímé moci“. Podobné úvahy 

o neslučitelnosti třech tvrzení nabízí řada dalších myslitelů. Mezi nimi např. Hans Jonas42, který 

ale namísto tvrzení o existenci zla připojuje ještě třetí predikát Boží a to pochopitelnost. „… Tři 

klasické boží atributy už nelze empiricky mezi sebou smířit. Vzhledem ke zlu, jak se vyjevilo 

v Osvětimi, jakékoli spojení dvou atributů vylučuje vždy atribut třetí. Buď je Bůh absolutním 

dobrem a absolutní mocí, ale pak už není pochopitelné, proč zlo musí vůbec existovat. Nebo je 

Bůh absolutním dobrem a je pochopitelný, pak je ale vůči zlu zjevně bezmocný. Anebo je Bůh 

absolutní mocí a je pochopitelný, pak mu ale schází dobrota, protože připouští existenci zla. Kdo 

tedy chce vůči zlu zachránit řeč o Bohu, musí se rozhodnout pro dva atributy. Pro které?“43 

Připojení  pochopitelnosti  se  zdá  ale  zbytečné,  protože  už  připuštění  oprávněnosti  výše 

uvedených logických úsudků určitou pochopitelnost Boží předem předpokládá, nebo spíše tento 

„atribut“  vypovídá  o  vlastnostech  lidského  rozumu  nikoli  o  povaze  Boží.  V Bibli  nikde 

nenajdeme poukaz na to, že by byl Bůh nějak logicky uchopitelný. Zároveň Jonas opomenul 

fakt,  že  „empiričnost“  neznamená  nutně  tvrdit  existenci  zla.  Nehledě  k východním 

42 Hans Jonas (1903 - 1993), židovský filosof německého původu.
43 GROSS, W.; KUSCHEL, K.-J. Bůh a zlo, str. 155.
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náboženstvím,  jejichž  pojetí  zla  by se  asi  jen  problematicky dalo  srovnávat  s  křesťanskými 

filosofickými náhledy, existuje v samotném křesťanství sekta, která existenci zla popírá. Členové 

tzv. Christian Science považují smrt, nemoci a hřích za pouhý sen44. 

Nedomnívám se,  že  nám tyto  úsudky,  pro rozum buď zajímavé nebo znepokojivé,  skutečně 

pomohou pochopit problém křesťanské teodiceje. Rozumný člověk přece ihned uzná, že jsou tato 

tři tvrzení v této podobě neslučitelná, ale proto ještě neodvrhne celou teodiceu. I Augustin si 

musel být vědom racionální neslučitelnosti těchto tří vět. Přesto vytvořil vzor západní teodiceje. 

Podnik filosofické teodiceje není tak jednoduchý (a zbytečný), jak by se z výše naznačeného 

zdálo.  Především pojmy „dobrý“ a „spravedlivý“ a „zlo“ se nikde nevyskytují  v takto hrubé 

podobě. Každý myslitel musí nejdříve přesně vymezit jejich význam. Ale tehdy se už vlastně 

zabývá teodiceou! A každý filosof, který se pouští do podniku teodiceje, si je neslučitelnosti 

oněch tvrzení vědom, ale právě proto se možná do takového zvláštního podniku pouští a dělá to 

právě  vymezováním pojmů,  odhalováním skrytých  předpokladů apod.  Především však  hledá 

racionální  argumenty,  kterými  by  bylo  možné  nahradit  větu  „existuje  zlo“,  tak  aby  tyto 

argumenty utvořily pokud možno bezrozpornou množinu tvrzení, ze které plyne závěr: Bůh je 

dobrý a všemohoucí. Jedná se vlastně o vymezení významu výrazu „zlo“. 

Jaké se tedy v dějinách křesťanské teodiceje nacházely argumenty, které by vyložily povahu zla 

tak,  aby  platil  žádoucí  závěr?  Doplněný  úsudek  po  jejich  nalezení  (cestu  k němu  osvětlím 

později) vypadá takto: 

Jestliže je 1) za existenci zla primárně odpovědná svobodná lidská vůle

2) Bůh dopouští vznik zla, protože z něj dokáže vytvořit větší dobro

3) za možnost zla vůbec je odpovědná nedokonalost stvoření pocházejícího z nicoty 

4) zlo má ontologicky povahu privace dobra, tedy nemá vlastní přirozenost

potom můžeme o Bohu mluvit jako o dobrém a všemohoucím. 

Netvrdím, že věty na levé straně úsudku musí být zastoupeny všechny čtyři zároveň. Naopak 

uvidíme, že některé jsou původnější a další odvozené, ale všechny jsou spolu pevně provázané. 

Hodlám však tvrdit, že výše uvedených čtyři věty odhalují základní pojmové stavební kameny 

křesťanské  teodiceje.  Tyto  pojmy,  „svobodná  vůle“,  „dopouštění zla“,  „zlo  jako  privace“  a 

44 JOURNET, Ch. Zlo. Praha: Krystal, 1998. Str. 36
19



„nicota“,  nejsou ale striktně vymezené. Mají ovšem určité pevnější jádro, kolem kterého si ale 

už  konkrétní  myslitel  může  nabalovat  různé  další  konotace  dokonce  až  k možnosti  vzniku 

protikladného významu k původnímu významu pojmu. (Jak uvidíme například u Augustinova 

pojmu „svobodné vůle“, který v jeho pozdním díle označuje vůli zotročenou a nesvobodnou).  

Jak byly tyto „elementární věty“ nalezeny? Srovnáním díla sv. Augustina, Tomáše Akvinského, 

některých  řeckých  otců  a  některých  moderních  křesťanských  autorů  navazujících  na 

scholastickou  tradici,  jako  je  např.  Claude  Tresmontant45,  Emerich  Coreth46 nebo  Charles 

Journet47.  Dá  se  snadno  ověřit,  že  v každém  díle  křesťanského  myslitele,  který  se  zabýval 

otázkou zla, se primární (nikoli nutně výlučná) odpovědnost za skutečnost zla připisuje svobodné 

lidské vůli a jejímu odklonu od Boha, o zlu se uvažuje jako o něčem, co Bůh umí použít pro 

způsobení většího dobra (což také souvisí s naukou, že Bůh zlo nepůsobí, ale pouze dopouští), 

hledá-li se princip porušitelnosti jsoucen, v případě vůle tedy její možnosti příklonu ke zlému, 

objeví se slovo „nicota“, a nakonec lze u každého jako nejobecnější vyjádření nalézt myšlenku 

zla jako privace (neboli nesubstančního pojetí zla), které dovoluje přesnější vymezení: zlo jako 

nedostatek určení, které má věci povinně náležet. Teodiceu, která obsahuje tyto čtyři věty plus 

úplný závěr,  budu nadále  nazývat klasická,  ačkoli  se její  jednotlivá konkrétní vypracování  u 

jednotlivých autorů samozřejmě liší. 

Aby z tvrzení  vyplýval  závěr,  nesmí se  v množině  argumentů vyskytnout  spor.  To znamená: 

Nesmí být z této množiny odvoditelný výrok a jeho negace. Ale právě toto snadno stane při 

pokusech výše naznačený úsudek systematicky domyslet, a to i když jsme se pokusili upřesnit 

význam  slova  „zlo“  pomocí  čtyř  uvedených  argumentů.  Přičemž  samozřejmě  nikdy  není 

úmyslem konkrétního autora odvodit  zároveň tvrzení a jeho negaci.  Klademe-li  ale důraz na 

jeden argument, kterým jsme se snažili vysvětlit, proč není Bůh za zlo odpovědný, nebo jak se dá 

o zlu uvažovat jako o součásti Boží spravedlnosti, na opačném konci, na který pro argumentační 

zápal nedohlédneme, nám ihned vzniká oslabení jednoho z konjunkcí spojených tvrzení závěru 

(tedy buď věty „Bůh je dobrý“, nebo „Bůh je všemohoucí“) nebo dokonce jeho negace. A to díky 

logickým zákonitostem systematického myšlení a skutečné neslučitelnosti oněch tří tvrzení. Celý 
45  Claude Tresmontant (1925 – 1997) významný francouzský katolický filozof tomášovské a blondelovské 

orientace. 
46 Emerich Coreth (1919 - 2006) něm. filosof. Rozpracoval systém transcendentálně založené metafyziky. V duchu 

dědictví maréchalovské školy se jedná o syntézu tomismu a kantianismu. 
47 Kardinál Charles Journet (1891 – 1975). Profesor dogmatické teologie ve Fribourgu. Aktivně se účastnil 

zasedání 2. vatikánského koncilu. Hlavní dílo: Církev vtěleného slova. 
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úsudek se dá např. velmi snadno napadnou při uvažování o svobodné vůli. Jak to, že Bůh je 

dobrý, když stvořil lidskou vůli tak „špatně“, že je náchylná ke zlu? A pokud nechává člověka 

páchat  zlo  a  nezasáhne,  není  patrně  všemohoucí.“  Je  tedy  zřejmé,  že  vytvořit  jednoduchý 

bezrosporný  úsudek  není  možné  ani  upřesněním  použitých  pojmů.  Pouze  za  cenu  velkého 

oslabení významu jednoho z nich. A skutečně uvidíme, že např. Augustinova pozdní nauka může 

být racionálně velmi koherentní jen za cenu obrazu Boha,  který je naprosto všemohoucí,  ale 

málokdo by o něm ještě řekl, že je dobrý. Naopak v taktéž systematické koncepci Teilharda de 

Chardin je Bůh velmi dobrý, ale poskytl světu takovou svobodu, že se v oblasti spontánního 

evolučního vývoje vzdal své moci. V klasické teodiceji se tedy zlo plně racionalizovat nedá, lze 

to pouze částečně a s nutným omezením (nikoli úplným popřením!) jednoho atributu Božího. Ale 

tento racionální podnik lze provádět mnoha různými způsoby a právě to mi připadá zajímavé. 

2.3 Pojem křesťanské racionální teodiceje

Nyní  považuji  za  potřebné  vymezit  se  vůči  Ricoeurovi  a  ujasnit,  co  rozumím  racionální 

křesťanskou  teodiceou.  Racionalizaci  definuji  s Ricoeurem jako  myšlení,  které  je  podřízeno 

„požadavku logické koherence, to znamená zákonu sporu a nároku na systematickou totalitu.“48 

Zároveň je třeba pevně definovat použité pojmy tak, aby měly jednoznačný význam (Na rozdíl 

od řeči  mýtů nebo literatury,  kde význam může být  a  také je  mnohoznačný).  Můžeme snad 

použít i  termín systematické myšlení nebo Kantův termín spekulativní myšlení. Systematická 

teodicea je spekulativní, neboť se do jisté míry týká „předmětu nebo takových pojmů předmětu, 

k nimž  nelze  dospět  v žádné  zkušenosti“49.  Je  také  třeba  zdůraznit,  co  znamená  „nárok  na 

systematickou totalitu“. Pro tajemství zde nezbývá místo. Všechny pojmy musí být propojeny do 

logické  sítě,  která  vypovídá  o celku  světa,  včetně Boha,  žádné oblasti  světa  nelze  přiřknout 

nálepku „tajemství“ neproniknutelné rozumem. 

Křesťanská teodicea se ovšem nesnaží o racionalizaci zla  s nárokem na systematickou totalitu, 

protože  uznává  slabost  lidského  rozumu ve  vztahu  k  tajemství  Božích  úmyslů  se  světem a 

člověkem, a odpověď na problém zla hledá především v Bibli. „Zlo není logické. Jen Bůh a 

dobro jsou logické,  jsou světlem.  Zlo zůstává tajemstvím.  Člověk si  je představoval  pomocí 

velkých obrazů, jako například toho ve třetí kapitole První knihy Mojžíšovy s vizí dvou stromů, 

48 RICOEUR, P. Das Böse, str. 12.
49 KANT, I. Kritika čistého rozumu, B663.
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hada a hřešícího člověka. Je to velkolepý obraz.“50 Biblická odpověď na problém zla je v případě 

křesťanů  založena  především  na  novozákonním  vyprávění  o  spásném  činu  Ježíše  Krista 

uskutečněném  jeho  smrti  na  kříži.  V případě  Židů  pochází  ze  zkušenosti  s Bohem,  který 

vychovává,  vede  a  stará  se  o  svůj  vyvolený  národ.  Křesťanská  odpověď  tedy  primárně 

nevysvětluje,  je spíše praktické povahy, protože  oznamuje radostnou zvěst o záchraně ze zla. 

Nelze  ji  převést  do precizní  logické  formy;  není  vlastně  ze  své povahy logickým úsudkem. 

Forma této věty není logického typu „ano,  neboť“, nýbrž „ano,  ale…“ Ano, existuje zlo, „ale 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl 

život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět 

spasen.“51 

Za podstatné znaky klasické křesťanské teodiceje tedy považuji také respekt k nedostatečnosti 

lidského rozumu - což souvisí s křesťanskými tajemstvími víry, která podle teologické tradice 

není lidský rozum schopen plně proniknout,52 a setrvalé spojení racionálních náhledů s Biblickou 

výpovědí.  Ale  to  vše  je  spojeno  s  pokusem  o  racionalizaci  alespoň  do  určité  míry,  tedy 

přinejmenším v klasické teodiceji. Respekt k biblickým výpovědím a tajemství víry by měl být 

pro křesťanské myšlení o zlu závazný, protože souvisí s přesvědčením, že v Bibli je obsaženo 

Boží zjevení. Jak ale stanovit hranici této závaznosti a respektu ke slabosti rozumu? V dějinách 

teodiceje stále docházelo k excesům rozumu, který se pokoušel tajemství proniknout. Určitá míra 

respektu k biblické zprávě ale vždy zůstala. Ne tak u novověkých pokusů, které Ricoeur jako 

jediné nazývá teodicea. Zdá se, že pro něho má slovo teodicea význam pouze plné systematické 

racionalizace zla, jak se objevila např. u Leibnize nebo Hegela. V této práci tomuto novověkému 

typu budu říkat teodicea s nárokem na systematickou totalitu nebo dokonalá racionalizace zla. A 

to je také jediná výhrada vůči Ricoeurovi. Pojem teodicea by bylo skutečně  výhodnější používat 

pro mnohem více počinů než jenom pro systematickou racionalizaci zla novověkého typu. 

Pro svou práci jsem si  vybrala křesťanskou racionální teodiceu právě pro její  obdivuhodnou 

snahu  stále  znovu  se  pokoušet  poukázat  na  dobrotu  a  všemoc  Boží,  ačkoli  tuší,  že  nikdy 

nedosáhne bezrosporného úsudku a zlo bude vždy muset do jisté míry považovat za tajemství. Je 

nesprávné  z  takového zjištění  vyvozovat,  že  křesťanský pokus  o  teodiceu  je  zbytečný nebo 

50 Katolické noviny, příloha Perspektivy, 1/2009. Benedikt XVI o prvotním hříchu.
51 Bible, Nový Zákon, Jan 3, 16-18
52 Sem patří např. tajemství trojice Boží, Kristova vtělení, eucharistie, ale také vykoupení – vykupitelské smrti na 

kříži. 
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naprosto marný. Je jistě rozdíl, a to i ve vztahu k praktickému jednání, řekneme-li např., že za 

zlo je odpovědná lidská vůle a pokusíme se ukázat proč a co z toho plyne, nebo pokrčíme-li 

bezradně rameny, poukážeme na přemíru zla ve světě a ihned vyvodíme, že kdyby existoval Bůh, 

musel by zasáhnout a zlo odstranit. Křesťanská racionální teodicea se snaží člověku o zlu něco 

sdělit a to také pomocí logicky propojených filosofických pojmů, nejen vyprávěním o dějinách 

spásy. Kromě toho logický úsudek nemusíme zavrhovat třeba jen z důvodu, že může sloužit jako 

vhodný regulativní pomocný princip při posuzování teorií oponentů. A samotná racionální cesta, 

pokus o nahlédnutí do tajemství zla je zajímavá už jen sama o sobě, jako podivuhodný podnik 

lidského rozumu, ačkoli skutečně každé precizní logické domyšlení je sporné. 

Proto je úmyslem mé práce projít alespoň dvě konkrétní řešení do detailů (pojetí zla u Augustina 

a  Teilharda de Chardin)  a  až  poté  posuzovat.  Pouze tyto  dva myslitele  představím skutečně 

podrobně,  ostatní  aspekty klasické  i  současné teodiceje  budou pojednány mnohem stručněji. 

Tento přístup jsem zvolila proto, že snad umožní nelehké spojení nutného vhledu do detailů a 

zároveň udržení si celkové představy o charakteru toho, co zde nazývám křesťanská racionální 

(systematická) teodicea.  Novověkými plně systematizovanými teodiceami Leibnizova typu se 

zde  zabývat  nebudu,  protože,  jak  je  snad  zřejmé,  nespadají  do  mého  vymezení  křesťanské 

racionální  teodiceje  –  nepřihlíží  k  biblické  zprávě  jako  k  závaznému textu,  ani  k  typickým 

křesťanským aspektům, jako je např. vtělení. 
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3. Elementární pojmy křesťanské teodiceje

Konkrétní,  podrobné řešení  klasické  teodiceje  představím na  Augustinově  díle,  ve kterém je 

nejdůležitějším pojmem svobodná vůle. U každého ze zbylých tří „elementárních argumentů“ 

klasické teodiceje jen stručně naznačím jeho původ, funkci v rámci celku, vztah k popíranému 

dualismu dobra  a  zla  a  jeho  největší  slabinu,  která  může  vést  ke  sporu  a  zhroucení  celého 

systému.  Další  hodnocení  klasické  teodiceje  na  konkrétních  příkladech  bude  možné  až  po 

představení „postklasických“ teodicejí v další kapitole. 

3.1 Svobodná vůle v díle Aurelia Augustina

Pro podrobné představení problémů klasické odpovědi na otázku zla jsem si vybrala dílo sv. 

Augustina. Není to výběr náhodný, protože skutečným zakladatelem a prvním systematizátorem 

křesťanské  teodiceje  byl  právě  Augustin.  Už  v jeho  díle  se  ale  objevily  některé  závažné 

problémy, na kterých se dá dobře ilustrovat paradoxní povaha racionální snahy o vyvinění Boha 

za zlo a také ukázat, že tyto problémy vedly ke zhroucení klasické teodiceje ve 20. století. U 

Augustina se vyskytují vzájemně provázané všechny čtyři výše zmíněné základní argumenty, 

přesto se ale jeho řešení vyznačuje hlavně promýšlením úlohy svobodné vůle a jejího vztahu ke 

zlu. Podstata klasického řešení je totiž přímo založena na chápání svobodné vůle jako výlučného 

místa,  odkud do jinak dobrého stvoření  vchází  zlo.  To ale  vede k různým těžko přijatelným 

důsledkům,  jak  se  to  detailně  ukázalo  ve sporu  Augustina  s Pelagiem,  ve  kterém se vlastně 

všechny základní pojmy křesťanské teodiceje objevily v systematické podobě poprvé. Proto se 

mi zdá nejschůdnější k pochopení paradoxů klasické odpovědi představit právě tento spor. 

3.1.1 Svobodná vůle je místem, kde vchází do světa zlo
Svobodnou  vůli,  schopnost  rozhodovat  se  z vlastního  popudu,  nebýt  nucen  ničím  vnějším, 

nesmíme v křesťanském myšlení  považovat  jen za polemický odraz debaty s gnostiky.  Tento 

pojem má vlastně tři významy: 

1) Svobodná vůle je protějškem svobody Boží.   Bůh netvoří z nutnosti, emanací, ani není na 

světě nijak závislý, jako je tomu například u manichejců. Bůh vše „stvořil dokonale dobré 

z vlastní vůle, která je prosta vší nutnosti.“53

53  AUGUSTINUS, A. De genesi contra manichaeos, 36. Citováno podle: KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle 
Augustina. Praha: Oikoymenh, 2006.
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2) Lidská svoboda, jako obraz svobody Boží, se projevuje ve   vztahu   k     Bohu  . Křesťanství je 

někdy nazýváno náboženství lásky, protože tento vztah vytváří jakési „tmelivo“ vesmíru 

a leží v samotné podstatě stvoření. „Svět byl stvořen k slávě Boha, který chtěl zjevit a 

sdělit  svou dobrotu,  pravdu a krásu.  Konečným cílem stvoření  je,  aby Bůh mohl být 

v Kristu  ´všechno  ve  všem´,  pro  svou  slávu  a  pro  naše  štěstí.“54 Žádoucí  cestu 

k takovému Bohem stanovenému cíli lze ale chápat dvěma způsoby. Oba dva vycházejí 

z lidské zkušenosti, oba dva se dají vyvodit také z Biblického zjevení. 

a. Důraz na svobodné rozhodnutí nesené láskou k Bohu a zároveň Boží láskou ke   

stvořenému světu a člověku: Konečného stavu „sjednocení“ nelze dosáhnout jinak 

než vztahem k Bohu. A k takovému vztahu, jehož cílem je vlastně lidské štěstí, 

nemůže být nikdo přinucen. Jak je zjevné z lidské zkušenosti lásky – jsme-li k ní 

nuceni,  nejedná  se  již  o  lásku.  Lidská  vůle  je  v takovém  pojetí  nejhlubším 

výrazem důstojnosti  člověka  a  na  svobodný  vztah  lásky je  kladen  přednostní 

důraz. Jedná se o optimističtější pohled na lidskou přirozenost a především Boží 

moc, která do jisté míry ustupuje svobodě lidské. Bůh respektuje lidskou svobodu 

až do krajnosti. Chce „raději svým svobodným tvorům ponechat volnost volby 

pro něho nebo proti němu, než aby se zřekl jejich lásky, která mu dává přednost 

přede vším ostatním a na níž mu nejvíce záleží.“55 Tato linie se svým důrazem na 

lidskou  svobodu  je  spíše  tomistického  ražení  a  našla  uplatnění  hlavně 

v katolickém myšlení. 

b. Důraz  na  Boží  spravedlnost,  která  nemusí  být  nutně  chápaná  „sítem“   

mezilidských vztahů lásky. V základě takového pojetí je pesimističtější názor na 

lidskou přirozenost. Člověk je svobodný, ale jeho svoboda ho spíše zrazuje, Bůh 

má nad ní svrchovanou moc a nemůže ji respektovat do krajnosti, protože by se 

jinak  jeho  dílo  nezdařilo.  Nejkrajnější  podobou  Boží  spravedlnosti  je  potom 

spravedlivé  zavržení.  Spravedlivé,  protože  zavrhuje  nepoučitelného  člověka, 

který byl stvořen k obrazu Božímu a svůj úkol nebyl schopen naplnit,  protože 

zatvrzele  odmítal  Boží  pomoc.  Tato  linie  úvah kladoucí  důraz  na  Boží  vůli  a 

svrchovanost  namísto  vůle  lidské  je  spíše  augustinovská  a  ujala  se  hlavně 

v protestantském myšlenkovém prostředí. 

54  Kompendium katechizmu katolické církve, čl. 53. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2006, 
55  JOURNET, Ch. Zlo, str. 221
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3) Lidská svoboda je místem, kde se ve světě vynořuje zlo  .  Důvod, kvůli  kterému bylo 

v polemice s gnostiky zdůrazňováno toto pojetí svobody, byl vysvětlen výše. Je třeba si 

uvědomit, co je jeho rubem: Nutnost chápat všechno zlo, tedy každé utrpení včetně smrti, 

jako trest za zneužití svobodné vůle, aby byl Bůh zcela zproštěn odpovědnosti za zlo. 

Taková myšlenka dosti nevyhnutelně generuje nauku o tzv. „prvotním“ nebo dědičném 

hříchu, která je dosud pevnou součástí křesťanské nauky: Všichni trpíme, trpí i malé děti, 

které  ještě  nemohly  ze  své  vůle  spáchat  žádný  zlý  čin.  Ale  všechno  zlo  musí  být 

způsobeno zneužitím vůle a projevovat se tedy jako spravedlivý trest, protože není jiného 

místa, kudy by vcházelo do světa zlo, než lidská vůle. Utrpení dětí nebo lidmi nezaviněné 

katastrofy  jsou  tedy  trestem.  Za  co,  když  například  u  malých  dětí  nebo  „nevinných 

trpících“  lidí  nenalézáme  žádnou  osobní  vinu?  Není  jiná  možnost,  než  za  zneužití 

svobodné vůle, které se stalo kdysi a kdesi na počátku lidských dějin, spáchal ho první 

člověk a my jeho trest po právu dědíme jako kolektiv lidského rodu.56 (Jak se dědičný 

hřích „přenáší“ bylo zdrojem mnoha různých debat57). Prvotní nebo dědičný hřích se tak 

stává úhelným myšlenkovým kamenem, kolem kterého se točí  celá klasická teodicea. 

Možná  by  se  zdálo,  že  filosoficky  vzato  je  pojem  „dědičný  hřích“  samostatným 

myšlenkovým  prvkem  teodiceje.  V této  práci  chci  mimo  jiné  ukázat,  že  myšlenka 

dědičného  hříchu  vzniká  nutně,  když  systematicky  domyslíme  tvrzení,  že  hlavním 

„zdrojem“ zla je lidská vůle a zlo je chápáno jako privace dobra. Lidský rozum nemá 

potom v podstatě jinou možnost, než rozumět každému zlu jako důsledku selhání nějaké 

první  vůle  na  začátku  dějin,  tedy  jako  trestu  za  toto  selhání.  Dnešnímu  člověku  se 

chápání  veškerého utrpení  jako trestu  jeví  většinou nepřijatelné,  ale  tento  náhled  byl 

dlouho v křesťanském a židovském myšlení a vůbec v celé „klasické teodiceji“ přijímán 

jako samozřejmý.  A jak ukazuje Ricoeur,  je vlastně prvním možným vysvětlením, na 

které  člověk přichází,  pociťuje-li,  že  každý  trest  je  také  utrpením.  „Když  vycházíme 

z toho, že trest je zasloužené utrpení, kdo může potom vědět, zda každé utrpení není tím 

či oním způsobem trestem za osobní, kolektivní, vědomou nebo nevědomou vinu?“58

56 Myšlenka „dědičného hříchu“ má svůj mýtický předobraz v Biblickém starozákonním mýtu a Adamově pádu. 
(Bible, Starý Zákon, Genesis 3, 1-23)

57 Augustin se domníval, že se dědičný hřích „předává“ plozením. Bezradnost nad podivnou naukou o děděném 
hříchu vyjadřuje i současný katolický katechismus. Prvotní hřích se prý přenáší „sdělováním života. Toto předávání 
zůstává tajemstvím, jež nemůžeme plně pochopit.“ (Kompendium katechismu katolické církve, čl. 76.
58  RICOEUR, P. Das Böse, str. 20. 
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3.1.2 Dvě vývojové fáze Augustinova myšlení
Pro pochopení  zásadního významu pojmu svobodná vůle  může nejlépe posloužit  dramatický 

spor Augustina s Pelagiem a jeho příznivci. Po léta se táhnoucí  vášnivá debata propukla v 5. 

století  a  Augustin  se  jí  věnoval  skoro  dvacet  let59.  Jeho  myšlení  se  také  v průběhu  let 

proměňovalo a vyvíjelo. Prakticky z každého jeho díla by bylo možné tuto problematiku nějak 

vyložit. Stejně jako z dalších církevních debat, kterých se odehrálo nesčetně a všechny vlastně 

vycházely z původního sporu Augustina a Pelagia a používaly jejich pojmy. V době reformace se 

celý problém vynořil s novou naléhavostí  a není dosud nijak uzavřený. Můžeme se na celou 

dramatickou debatu dívat jako na „hru o slova“, občas jí také v pejorativním smyslu byla. Debata 

ale přestává být hrou o slova v momentě, kdy si uvědomíme, o co v nejhlubší rovině jde. O 

křesťanskou antropologii, o pojetí a hodnotu lidské přirozenosti a s tím těsně související vztah 

mezi Božím vedením (milostí) a lidskou svobodou. Jak bylo naznačeno výše, střetávají se zde 

dvě různá  možná pojetí  lidské svobody a  lásky:  chápání  Boha jako stvořitele  respektujícího 

lidskou svobodu a zakládajícího ji na láskyplném vztahu, nebo jako spravedlivého soudce, který 

k sobě může přivést člověka i „násilím“ a jehož moc je vždy silnější než moc lidská. Těžko 

řešitelným  problémem  ale  je,  odkud  začít,  chceme-li  tyto  diskuse  představit  pokud  možno 

stručně.  Je  jistě  nutné  vyjít  z Augustina,  jako  zakladatele,  na  němž  se  stále  ještě  staví.  A 

k ukázání  problematičnosti  samotného  pojmu  svobodné  vůle  poslouží  nástin  dvou  etap 

Augustinova myšlení, v němž se budou moci projevit jak různé motivy účastníků debaty, tak 

povážlivé závěry ke kterým nakonec vede plná racionalizace problému. 

K souhrnnému  představení  celého  sporu  o  lidskou  přirozenost  zde  použiji  několik 

Augustinových děl60 a  jako sekundární  literaturu monografii  Lenky Karfíkové  Milost  a  vůle  

podle Augustina, ve které jsou na podrobném rozboru mnoha textů představeny jednotlivé fáze 

myšlení  Augustinova  i  jeho  protivníků.  Na  tomto  textu  je  také  možno  založit  tezi,  že 

Augustinovo uvažování o svobodě a milosti probíhalo ve dvou mírně odlišných fázích, z nichž 

první  zde  pojmenovávám „konverze  vůle“  a  druhou podle  monografie  L.  Karlíkové  „milost 

zvítězila“61. Tyto etapy se liší mírou systematizace problému zla. Etapu „konverze vůle“ bychom 

tam mohli s Ricoeurem zasadit do stadia moudrosti. Pozdní fáze Augustinova myšlení je již tak 

vysoce racionalizovaná, že jejím nutným důsledkem je vznik logického rozporu, díky němuž se 

59  Spor s Pelagiem a jeho žákem Caelestiem probíhal v letech 411 – 418, s Juliánem z Aeclana 419 – 430. 
60  O obci Boží, Vyznání, Odpověď Simplicianovi, O milosti a svobodném rozhodování
61  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 75. (Název kapitoly II)
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vlastně celý úmysl vyvinění Boha za zlo hroutí. Doplňujícím pramenem bude článek Václava 

Němce  Novoplatónská  reditio  in  se  ipsum a  konverze  vůle  podle  Augustina62,  který  některé 

aspekty Augustinova myšlení představuje zase z jiného pohledu. Důležitým textem, ze kterého 

budu vycházet, je Augustinovo dílo O obci boží, které sice napsal až v pozdní „racionalizované“ 

fázi svého myšlení, ale je tak mnohotvárné, že z něho lze převzít i citáty, kterými se dá ilustrovat 

také první „nesystematická“ etapa.

3.1.3 Konverze vůle
Augustin vychází z pojetí vůle, které odpovídá lidské zkušenosti. Vůle je slabá a člověk často 

není schopen uskutečnit, co si předsevzal, nebo mu v tom brání různé tělesné či jiné (duševní, 

situační)  překážky.  Augustinovou  inspirací  jsou  především  Pavlovy  listy.  „Chtít  dobro,  to 

dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“63 Základní 

motivací  je  však obhajoba spravedlnosti  a  dobroty Boží.  Kdyby byly duše do světa  vyslány 

Bohem, aby bojovaly proti nepřátelským silám hmoty, jak je tomu v představách manichejců, 

mohla by duše vržená do zla oprávněně volat k Bohu: „Uvrhls mne do neštěstí, zda nejsi krutý, 

chtěje, abych trpěla pro tvé království?“64  Proto musí být k zodpovědnosti vždy volána lidská 

vůle, i když slabá. Lidská vůle není ale zlou přirozeností, jako je u manichejců hmotný svět. „Je-

li v hříchu přítomna vůle, nenutí nás přirozenost.“65 A samozřejmě, kdyby lidské činy nezávisely 

na svobodné vůli, nebylo by od Boha spravedlivé člověka za ně trestat a bylo by také nesmyslné 

dobré činy odměňovat. Pro Augustina je ale nejdůležitější ještě jiný pavlovský motiv: Bůh je 

absolutním pánem celého  světa,  jako  stvořené  bytosti  mu  vděčíme  za  všechno.  „Kdo ti  dal 

vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to 

nebyl dostal?“66 

V 1. knize De libero arbitrio představil Augustin základ své nauky, tedy chápání zla jako trestu 

za hřích. Zlo je tak u Augustina výlučně zlo mravní, které spočívá v porušení zákona. Je to zákon 

stanovený Bohem, který přikazuje rozumovou vládu nad nižšími tělesnými sklony a žádostmi. 

Člověk je stvořen jako bytost rozumová, která má dávat věcem věčným přednost před časnými 

(světskými) a tím směřovat k Bohu. Rozum ale přece nemůže být zotročen žádostmi, protože je 

stvořen jako vyšší než ony a nemůže být proto přinucen něčím slabším, podřízeným. Mysl se 
62  NĚMEC, V. Platónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina. Reflexe 27/2005. 
63  Bible, Nový zákon, Římanům, 7, 18 - 19
64  Citováno podle RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 11.
65  Citováno podle RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str.11. (Contra Felicem, §8. )
66  Bible, Nový zákon, 1. Kor. 4, 7
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tedy žádosti podvoluje z vlastního svobodného rozhodnutí.  Silou zvyku se ale vůle může tak 

zotročit, že ztratí schopnost ke konání dobra, ačkoli samotné chtění dobrého jí zůstává. „Jistě je 

v naší  moci  ono  samotné  chtění;  že  v naší  moci  není  dobro  vykonat,  to  patří  k důsledkům 

prvotního hříchu.“67 

I o „dědičném hříchu“ uvažuje Augustin opět především z důvodu obrany proti manicheistickým 

představám.  Také  neschopnost  vůle  konat  dobro  musí  být  přece  způsobena  svobodným 

rozhodnutím,  aby se  za  zlo  učinila  odpovědná výhradně  vůle  a  nikoli  Bůh nebo nějaká  zlá 

přirozenost. Je-li nadto i všechno ostatní zlo, nejen slabost vůle a z ní plynoucí mravní zlo, ale i 

zlo fyzické trestem za hřích, muselo se kdysi stát něco, co ovlivnilo celý lidský rod a způsobilo 

„pokažení vůle“. V De genesi contra Manichaeos určuje Augustin jako podstatu hříchu sice také 

vítězství žádostí nad rozumem, ale nyní ve smyslu pýchy, touhy po něčem, co člověku nenáleží. 

Podle zprávy v Genezi (Gn 3,5) je to touha být jako Bůh, tedy být soběstačný, na nikom (na 

Bohu) nezávislý. Augustin by jistě souhlasil s tím, že jsme bytosti stvořené, tedy nehotové, a 

naše konečné určení spočívá ve vztahu k něčemu, co nás přesahuje, převyšuje. Sami si ze svých 

vlastních sil nemůžeme poskytnout naplnění svého života. „Chtít být jako Bůh“ patrně i podle 

Augustina znamená touhu poskytnou si  završení  lidského bytí  vlastními silami,  nezávisle  na 

stvořiteli a také příklonem k různým stvořeným věcem, kterými si člověk chce nahradit Boha, 

získat moc nad světem a nad ostatními lidmi. Augustin říká, že touto zvrácenou sebeláskou a 

odklonem od Boha člověk převrací jemu určený, přirozený řád stvořené bytosti závislé na Bohu. 

A převrácení  řádu  je  „dědičné“.  Jako  spravedlivý  trest  za  zneužití  stvořené  svobody přešlo 

z prvního  člověka,  Adama,  na  celý  lidský rod.  Takto  zvrácený řád  věcí  se  člověku vymyká 

z rukou a způsobuje mu útrapy, které jsou vlastně trestem za „jeho“ první mylné rozhodnutí být 

jako Bůh. Jedním z trestů je porušitelnost těla a smrtelnost, („Ani sama smrt tělesná nám nebyla 

způsobena přírodním zákonem, podle něhož Bůh neustanovil pro člověka žádnou smrt, ale vinou 

hříchu.“68),  dále namáhavá obživa,  protivenství přírody nebo nesoulad mezi mužem a ženou. 

V sexuální oblasti přestávají člověka poslouchat pohlavní údy a tělesný styk se stává místem 

přenosu dědičného hříchu. Následkem hříchu je ale pokažena především samotná vůle: „…čím 

byla  neposlušnost  za  onen  hřích  ztrestána,  ne-li  zase  neposlušností?  Neboť  bída  člověka 

nespočívá  v ničem jiném,  nežli  v neposlušnosti  jeho  samého k sobě  samému,  takže  chce,  co 

67  AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicánovi, 1,11.
68 AUGUSTINUS, A. O Boží obci. Sv. I, str. 666.
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nemůže, protože nechtěl, co mohl!“69 Jednoduše: Jsme otroky sebe sama, protože tak jsme si to 

zvolili;  své  štěstí  tvrdohlavě  hledáme  tam,  kde  ho  nalézt  nemůžeme.  Neschopnost  člověka 

vymanit se ze špatného zvyku se po Adamově pádu stává společným znakem celého lidského 

rodu. A v této koncepci ani nemusíme nutně zdůrazňovat Adamův čin. Výpověď o dědičném 

hříchu by se  dala  chápat  i  jako  výpověď o povaze  lidství  obecně,  aniž  bychom se ptali  na 

nezbadatelný původ takové povahy.  Každý z lidí  si  odklon od Boha volí  stále znovu, jak to 

dosvědčuje zkušenost. To ale není Augustinova myšlenka. 

Augustin později ve svých polemikách až přehnaně zdůrazňoval negativní úlohu tělesných vášní, 

které vůli spoutávají. Jeho etika se ale nemůže redukovat na rozumovou vládu nad tělem, protože 

má ještě  další,  hlubší  rozměr,  související  s pýchou (superbia).  Z tohoto aspektu  Augustinova 

učení vychází interpretace Václava Němce. Ranou nauku o vůli formuloval Augustin nejen proti 

manichejcům, ale také proti platonikům, u kterých je zdrojem zla právě nepřiměřená náklonnost 

k vnějším, světským věcem. Proto chtěl zdůraznit, že „vlastním kořenem žádostí je hlubší forma 

žádosti, která má ryze spirituální povahu. Jinak by podle Augustina nemohl být zlý ďábel, který 

nemá  tělo,  a  proto  není  vydán  tělesným žádostem.“70 (Pád  andělů,  který  podle  Augustina  i 

ostatních  středověkých  myslitelů  předcházel  pádu  lidskému,  můžeme snad v tomto  kontextu 

nechat  stranou.  Je  totiž  srovnatelný  s  „pádem“ člověka.  I  padlí  andělé  se  vzepřeli  Bohu na 

základě svobodného rozhodnutí v touze být jako Bůh, žít bez závislosti na Stvořiteli, jenom, na 

rozdíl  od člověka,  už své rozhodnutí  nemohou vzít zpět.71) Počátkem všeho zla u člověka je 

pýcha, „touha po zvráceném vyvýšení“72. „Člověk se totiž nestal podobným ďáblu tím, že měl 

tělo, které ďábel nemá, ale tím, že žil podle sebe, tj. podle člověka.“73 Václav Němec poskytuje 

k této pasáži výklad, který si zaslouží delší citaci: „Pokud člověk ´žije podle sebe´ a ´nestojí 

v pravdě´, znamená to eo ipso, že ´žije podle lži´. Tato ´existenciální lež´ má svůj původ právě 

v tom, že se lidská duše uzavírá sama v sobě, protože do lidské přirozenosti je vepsáno zaměření 

k vyššímu  dobru,  které  je  jediným pravým zdrojem lidského štěstí  a  blaženosti.  Kdykoli  se 

člověk k něčemu upíná svou láskou a vůlí, činí tak proto, že očekává nějaké dobro. Láska a vůle, 

která rozhoduje o zaměření a samotné povaze lidské existence, je v hloubi nesena touhou po 

šťastném životě či blaženosti. Člověk, který ´žije podle sebe´, však jedná proti svému vlastnímu 

69 AUGUSTINUS, A. O Boží obci. Sv. II, str. 42. Kniha XIV, 15. 
70 NĚMEC, V. Novoplatónská reditio in se ipsum, str. 45. Zde Němec parafrázuje Augustina z O Boží obci, XIV, 3.
71 Např. AUGUSTINUS, A. O Boží obci, XIV/27, sv. 2, str. 63. 
72 AUGUSTINUS, A. O Boží obci. XIV/4.
73 AUGUSTINUS, A. O Boží obci, XIV, 3. Citováno v překladu Němec str. 45.
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dobru a blaženosti, přestože tak jedná právě proto, že chce být šťastným či blaženým.“74 Člověk 

chorobně uzavřený ve své mylné domněnce o soběstačnosti nakonec nežije plný život. „Protože 

je (…) zaměření k vyššímu dobru vepsáno do lidské přirozenosti, lidská duše právě tím, že se 

uzavírá sama v sobě, paradoxně sama sebe ztrácí a sama sobě se odcizuje… Člověk, který se 

příliš líbí sám sobě, má menší podíl na bytí.. Příliš se sobě líbit, znamená blížit se nicotě.“75 

Takto interpretována je Augustinova nauka především psychologicky velmi hodnotná a těžko 

může být předmětem kritiky, alespoň z této strany. Stejně tak pasáže, například z Vyznání, ve 

kterých Augustin líčí svou vlastní konverzi, patří ke klenotům literatury a stále znovu působí na 

čtenáře  strhujícím  dojmem.  Jedinou  nadějí  zbloudilého,  trpícího  a  ve  svém  bytí  na  Boha 

odkázaného  člověka,  je  opětovný  příklon  k Bohu,  zdroji  života.  A  je  to  především  Boží 

iniciativa,  která  je  příčinou  návratu.  „Oslepil  jsi  můj  chorobný  zrak,  záře  přejasným svým 

světlem, umdléval jsem láskou a hrůzou a shledal jsem, že jsem daleko od Tebe v pekelné krajině 

a  slyšel  jsem  hlas  Tvůj  jako  s výše:  ´Jsem  pokrm  silných,  rostiž  a  budeš  mne  požívati; 

neproměníš  mne  v sebe  sama,  jako  pokrm svůj  tělesný,  nýbrž  budeš  proměněn  ve  mne.“76 

Prostředníkem cesty k Bohu je Kristus, to jeho zachraňující mocí volá k sobě Bůh lidi, „aby dále 

nepokračovali ve svém spoléhání na sebe samé, ale spíše rozpoznali svou slabost, když uvidí u 

svých nohou bezmocné božství, bezmocné protože oděné do lidské kůže, a aby zemdleni padli 

před ním na kolena, zatímco ono by povstalo, a přitom je pozvedlo.“77 

V takové koncepci se ani zatím výrazně neprojevuje problematika spolupráce lidské svobody a 

Boží pomoci. Bůh neruší svobodu rozhodování, jen ví předem, kdo z lidí uvěří. Tomu pak také 

pomáhá, aby mohl konat dobré činy, aby nikdo nemohl přičítat zásluhy sám sobě. „Že věříme, je 

náš vlastní vklad, že konáme dobro, vklad Boží.“78 Díky obratu vůle, tedy díky touze po Bohu se 

může člověk ze svého bídného stavu vymanit a být schopen s pomocí Boží konat to, co konat 

má. Víra je naší vlastní zásluhou, základem dalších dobrých činů, kterých jsme ale schopni jen 

s pomocí Boží. „Jeho [lidská] vůle přes svou nevědomost a slabost přece jen stačí na to, aby 

aspoň  chtěl,  čeho  vlastní  silou  nedosáhne,  a  aby  k tomu  s pomocí  tvůrce  nakonec  dospěl. 

Vlastním úsilím a přispěním tvůrce tak přece jen může dojít blaženosti.“79 Máme zde tedy jakési 
74 NĚMEC, V. Novoplatónská reditio, str. 46.
75 NĚMEC, V. Novoplatónská reditio, str. 46. 
76 AUGUSTINUS, A. Vyznání, str. 208.  
77 Citováno v překladu V. Němce. In: Novoplatónská reditio, str. 48. 
78  Citováno podle KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 61. (Expros. Prop. Rom. 54,62,9.)
79  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 51.
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dvě složky vůle. Vůli ve smyslu chtění na jedné straně a na druhé vytrvalost k jejímu naplnění. 

První  složka vůle  je  v naší  moci,  je  zcela  svobodná,  druhá  je  ve své moci  zásadně  zraněna 

dědičným hříchem. Což by ale dobře mohlo odpovídat zkušenosti věřícího člověka, který má 

zážitek  silné  touhy po  Bohu  nebo  strastiplného  hledání,  a  v úvahách  nad  svým životem se 

samozřejmostí uznává, že všechno hodnotné, co učinil, bylo jen díky pomoci Boží. 

3.1.4 Milost zvítězila
Zde  se  ale  musíme  zaměřit  právě  na  problematické  stránky  Augustinova  myšlení,  které  se 

projevily až díky plné racionální systematizaci předchozího stadia. Svou nauku o vůli a milosti 

dopracoval Augustin ve sporu s Pelagiem a jeho následovníky. Zdá se, že oba protivníci nejprve 

promýšleli své názory samostatně. Ale „byla to právě Augustinova Vyznání, která svým líčením 

lidské slabosti a nezbytné intervence milosti pro křesťanský život vzbudila obavy asketického 

duchovního  vůdce  italské  aristokracie  Pelagia  a  jeho  žáků.“80 Pelagius  začal  důrazně  hájit 

optimistickou nauku o lidské přirozenosti,  jejímž cílem byla  stejně jako u Augustina obrana 

Boha, dobrého stvořitele, a lidské odpovědnosti za činy. Jeho žák Caelestius to vyjádřil například 

takto: „Mohl by spravedlivý Bůh přičítat hřích, jemuž se nelze vyhnout?“81  Vedoucím motivem 

byla  obava  ze  zlehčení  asketického  úsilí  a  kvality  lidského  života,  kterou  podle  Pelagia 

rozhodujeme  o  životě  věčném82.  Augustinovo  líčení  Boží  milosti  ve  Vyznáních  působilo  na 

Pelagia dojmem, že Bůh o lidském osudu rozhoduje bez ohledu na jednání. Jestliže nejsme bez 

Boží pomoci schopni vykonat nic dobrého, proč se vůbec o něco snažit, možná by stačilo jen 

ležet nebo i stále hřešit (a přitom snad jen chtít přestat hřešit), a cele se spolehnout na víru a Boží 

zásah, když přece můžeme jednat jen s pomocí Boží. 

Lidská situace je ale podle Pelagiových příznivců dílem dobrého Boha a příležitostí člověka jako 

svobodné  bytosti,  jak  obstát  či  neobstát  ve  světě.  Adamův  hřích  v jejich  pojetí  neznamená 

zkažení lidské přirozenosti nebo její zásadní narušení, které by se nějakým způsobem předávalo 

z člověka na člověka bez jeho aktivního přičinění. Nauku o dědičném hříchu považovali za vliv 

manicheistického  dualismu.  Situace  lidí  po  pádu  je  podle  Pelagia  ohrožena  jen  špatným 

Adamovým  příkladem,  ze  kterého  nápodobou  pochází  návyk  hřešit.  Přijetím  Krista  se  ale 

stáváme schopnými hříchu čelit. Když člověk přijímá křest, který pomáhá překonat návyk ke 

hříchu, je ospravedlněn pouhou vírou v Krista. Smrtelnost a žádostivost jsou člověku přirozené, 

80  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 78. 
81  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str.195.
82  Zpracováno podle KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 202.
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nejsou tedy trestem za  prehistorický hřích.  Děti  se  tak rodí  bez  jakéhokoli  pouta  dědičného 

hříchu do stavu, v jakém se Adam nacházel v ráji. Lidská sexualita je dobrým darem, který slouží 

k uchovávání  života a není  místem, kde se předává dědičný hřích,  jak je tomu u Augustina. 

Pelagius ani Julián nepopírají naprostou závislost člověka na Bohu. Velkým darem je již samotné 

stvoření  člověka  z ničeho  a  možnost  podílet  se  na  životě  Božím.  Člověk  má  však  možnost 

všechna Boží přikázání splnit vlastní iniciativou a Boží milost podle Pelagia způsobuje pouze, že 

přikázání plníme snáze než bez jejího přispění. Milost se tak udílí na základě našich zásluh. I 

v tomto pozemském životě může tedy člověk dosáhnout stavu bezhříšnosti. 83 

„Jádro  Augustinovy  odpovědi  bychom  snad  mohli  shrnout  konstatováním,  že  volní  jednání 

bohužel  přirozenost  pokazit  může a  také  ji  pokazilo.“84 Velmi  důležitým motivem, který  ale 

Augustin na rozdíl od motivů Pavlovských nijak zvlášť nezdůrazňuje, je také náhled, že pokud 

by byla lidská přirozenost tak dobrá, proč by musel Kristus k záchraně člověka podstoupit tak 

krutou  smrt?  V ostré  polemice  Augustin  upřesnil  své  myšlení  až  do  podoby  dokonalého 

racionálního systému. A právě v tomto racionálním dotažení tkví celý problém. Oproti Pelagiovi 

neustále  zdůrazňoval  Pavlovo  „Máš  něco,  co  bys  nebyl  dostal?“  Pro  jeho  myšlení  bylo 

nepřijatelné, že by si člověk mohl připisovat jakékoli zásluhy. Milost Boží má nyní absolutní 

přednost nejen před lidským jednáním, jak tomu bylo dříve, ale také před lidskou vůlí, chtěním a 

vírou. Augustin, nazývaný některými „doktor milosti“85 (doctor gratiae) však stále, stejně jako 

jeho Pelagiovští protivníci, prohlašoval, že hájí svobodu rozhodování. „Předně by samotná Boží 

přikázání nebyla k ničemu, kdyby člověk neměl svobodnou vůli, kterou se rozhoduje je plnit a 

dosáhnout.“86 V posledku mu ale připadalo neúnosné, že by tato svoboda mohla být silnější než 

Boží vůle, protože by tím byla popřena všemoc Boží. „Účinek smilování Božího nemůže být 

v moci  člověka,  takže  by  se  Bůh  smiloval  nadarmo,  když  člověk  nechce.“87 „Není  totiž 

myslitelné, že by si Bůh přál spásu všech lidí, ale vůle by se minula účinkem. Člověk Boží vůli 

přece nemůže zmařit…“88

V rozborech Pavlových listů komentuje Augustin Pavlovy složité postřehy o zákonu, což zde 
83 Zpracováno podle Karfíková, Milost a vůle podle Augustina, str. 167-168, 303-317. Augustin stručný a vcelku 
výstižný přehled palagianské nauky podal v knize De haeresionibus (87,2-7/CCL 46, 340-342). V knize L.Karfíkové 
uveden na str. 167,168. Další zdroj: Augustin, O milosti a svobodném rozhodování, úvod Tomáše Machuly.
84 KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 298.
85 AUGUSTINUS, A. O milosti a svobodném rozhodování, úvod Tomáše Machuly, str. 10.
86 AUGUSTINUS, A. O milosti a svobodném rozhodování, str. 24.
87 AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicianovi, I,2,13. Str. 95.
88 KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 272.
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představím jen v nejstručnější možné podobě. Zákon je pro Augustina nástroj, který činí hříchy 

zjevnými. „Lidé narození bez přikázání zákona žili a následovali tělesné žádosti, aniž to jakkoli 

poznávali, neboť jim to nic nezakazovalo.“  89 Augustin pokračuje ve výkladu v tom smyslu, že 

člověk není  nikterak schopen vlastními  silami  zákon naplnit.  Přesto není  zákon sám o sobě 

špatný. Můžeme ho ale plnit jen s pomocí Boží milosti. „Zákon zvětšuje žádostivost tím, že ji 

zakazuje, a činí člověka vinným přestoupením v tom smyslu, že přikazuje, co lidi ve své slabosti 

nemohou splnit jinak, než když se zbožně obrátí k milosti Boží.“90 Člověk je ze své vlastní vůle 

schopen chtít pouze zlo a také zle jednat. Pokaženost lidské přirozenosti pochází z Adamova 

rozhodnutí  a  lidstvo  se  díky  němu  stalo  nositelem  dědičné  viny.  Představa  zděděné  zátěže 

smrtelnosti a omezenosti (dědičného trestu, dalo by se říci), se tak v pozdní fázi Augustinova 

myšlení  proměnila  na  představu  zděděného  provinění.91 Celé  lidstvo  se  tak  po  právu  stává 

„zavrženíhodnou masou“ (massa perditionis92), která si zasluhuje spravedlivý trest. „Na základě 

toho bylo odsouzeno veškeré lidské pokolení ve svém celku; neboť ten, který to spáchal první, 

byl ztrestán s tím svým kmenem, který v něm měl svoje kořeny, takže od tohoto spravedlivého a 

zaslouženého  trestu  nemůže  být  osvobozen  nikdo  jinak  než  milosrdnou  a  nezaslouženou 

milostí.“93 I  novorozené  děti  patří  jako  Adamovi  dědicové  do  této  masy  zavržení,  a  pokud 

nebudou pokřtěny, zasluhují si věčnou smrt. Otázkou se nyní paradoxně stává, jak je možné, že 

se někomu z lidí podaří vymanit se z této mizérie a přiklonit se k Bohu. Lidskou zásluhou to být 

nemůže, vždyť i touhu po Bohu v nás musí vzbudit sám Bůh. „Je to přece Bůh, kdo ve vás 

působí i to, že chcete, i to, že jednáte v dobré vůli. Zde dostatečně ukazuje (Pavel, Flp 2, 12-13), 

že i sama dobrá vůle v nás vzniká působením Božím.“94 Jediným racionálním řešením je, že 

všemocný Bůh některé z lidí předem předurčil ke spáse, těm potom dal víru i sílu dobře jednat. 

Přesto Augustin stále háji tezi, že jsme trestáni spravedlivě. Bůh je spravedlivý, protože si přece 

všichni lidé zaslouží zavržení kvůli Adamovu hříchu. Dává tedy svým vyvoleným nezasloužený 

dar z milosti (gratis, zdarma) a tím je zachraňuje k věčnému životu. Ostatní po právu nechává, 

aby propadli věčnému trestu, včetně nepokřtěných dětí. Co žádá Bůh po člověku? Pouze lásku, 

kterou ho milujeme gratis, nezávisle na touze po odměně za své činy. Úradek o Božím vyvolení 

není nespravedlivý, jen ho nemůžeme nikdy pochopit. „Je to u Boha nespravedlnost? Naprosto 

89  AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicianovi, I,1,4. Str. 73.
90  AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicianovi, I,1,15. Str. 79.
91  Interpretaci nabízí K Flasch v knize Logik. Viz. Karfíková, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 85, poznámka 

pod čarou 37.
92  Např. v: Augustinus, A. Contra Iulianum III,4,10.
93  AUGUSTINUS, A. O Boží obci, str. 559.
94  AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicianovi, str. 93.
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ne! – A přece: proč tomu ano, a tomu ne? – Ó člověče, kdo jsi? Nesplácíš dluh, máš zač děkovat; 

jestliže splácíš, nemáš nač žehrat. Nejsme-li schopni to pochopit, jen tomu věřme.“95

Pouze  tyto  zmínky o nepochopitelnosti  Božího  prehistorického úradku o zavržení  jedněch a 

nezasloužené záchraně druhých jsou jediným odkazem na tajemství zla, které bylo výše určeno 

jako podstatný rys křesťanské teodiceje. Všechno ostatní je v Augustinově pozdním konceptu 

pochopitelné a  systematicky zdůvodnitelné.  A celý stvořený svět  je  dokonalý i  s přítomností 

nesčetných „nádob zavržení“, jak Augustin nazývá ty, kteří nebyli vyvoleni ke spáse. „Vždyť 

Bůh by nestvořil žádného (…) člověka, o němž by předem věděl, že bude zlý, nebýt toho, že 

zároveň  věděl,  kterým  potřebám  dobrých  jej  přizpůsobit  a  tak  řadu  staletí  ozdobiti  jako 

překrásnou píseň také jakýmisi řekněme antithety.“96 Na jejich trestech se totiž ukazuje, co si lidé 

po právu zasluhují, a pro vyvolené tím vzniká příklad, který je může vést k obrácení. „Když se 

zavrženým udělují spravedlivé tresty, přece se to obrací v užitek, z něhož prospívají ti, kterým je 

poskytována  milost.“97 V pozdní  fázi  Augustinova  myšlení  je  tedy  přítomno  tzv.  „dvojí 

předurčení“.  Nejen  předurčení  k vyvolení,  ale  skutečně  i  předem  stanovené  předurčení 

k zatracení. 

3.1.5 Hodnocení
Jaké lze učinit první závěry v kontextu našeho zkoumání paradoxu? 

1) Augustin hájil především všemoc Boží a nutnost chápat Boha jako toho, na kom jsme 

plně závislí,  ačkoli  stále dosti  marně opakoval,  že chce hájit  svobodnou lidskou vůli. 

V posledku  však  její  svobodu  popřel.  Všechnu  odpovědnost  za  zlo  převedl  na  jedno 

jediné  svobodné Adamovo rozhodnutí,  které  vedlo  k naprostému zkažení  lidské  vůle. 

Když se ale z této myšlenky vytvoří systematická nauka, stává se z Boha despota, který 

na počátku světa rozdělil lidi na vyvolené a zatracené, následně je stvořil a nechal je 

v ráji zhřešit, jak také předem určil, a jako „masu zavržení“ je poslal za trest trpět do 

pokaženého  světa;  nadto  jim  dal  zákon,  který  nejsou  ze  svých  vlastních  sil  schopni 

naplnit, ale na jehož základě tak bude valná většina z nich odsouzena k věčné spravedlivé 

smrti. Jeden ze žádoucích závěrů teodiceje: „Bůh je dobrý“, je tak velmi oslaben (možná 

až popřen?)  a  to kvůli  absolutizaci  Boží  všemohoucnosti.  „Bůh by přitom jistě  mohl 

obrátit  vůli  všech  lidí  k dobru,  kdyby  chtěl,  soudí  Augustin,  protože  jeho  vůle  je 

95  AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicianovi. I,2,22. Str. 108.
96  AUGUSTINUS, A. O Boží obci, XI/18. Sv 1, str. 567.
97  AUGUSTINUS, A. Odpověď Simplicianovi, str. 105.
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všemohoucí a žádná stvořená bytost nemůže jeho záměr překazit. Jenže to zjevně nechce. 

Chce zachránit jen některé a na ostatních demonstrovat spravedlivý trest. Jeho vůle je 

každopádně nepřemožitelná a zůstává vítězná (invicta). Tomuto požadavku je Augustin 

ochoten obětovat novozákonní představu Boha, který si ´přeje spásu všech lidí´ (1Tm 

2,4).“98 Klíčem k pochopení Augustinovy pozdní nauky o milosti je tedy pojem Boží vůle 

jako vůle absolutní, která si přeje vše, co se na světě děje. Augustin takovou všemocnou 

vůli kupodivu nerozlišuje od vševědoucnosti, dalšího klasického Božího atributu. Ale vše 

vědět není  totéž,  jako  vše  chtít!  „Myslí  si  Augustin  opravdu,  že  z hlediska  hodnoty 

lidského úsilí není rozdíl mezi tím, zda o něm, resp. jeho selhání Bůh předem ví, nebo 

zda o něm sám rozhodl? Význam lidského úsilí  je přece v obou případech jiný: buď 

člověk sám svým úsilím (s Boží pomocí, která ho podpírá), rozhoduje o svém osudu a 

Bůh předem ví,  jak to dopadne (což člověk,  naštěstí,  sám neví)  – nebo Bůh předem 

připravil scénář, který už člověk jen vyplňuje (vůlí, kterou mu Bůh podle svého plánu 

dává, nebo právě nedává.)“99

2) Je snad zřejmé, jaký má tento výsledek vztah k názvu mé práce „teodicea jako paradox“ a 

jakou  souvislost  má  s Ricoeurovými  myšlenkami  o  postupné  racionalizaci.  Augustin 

ukázal  jeden  plně  racionalizovaný  koncept.  Ale  právě  úplná,  dotažená  racionalizace 

„vygeneruje“  v posledku spor.  Za prvé při  plné systematizaci  musíme vždy zdůraznit 

jeden ze chtěných závěrů, tedy buď: „Bůh je všemohoucí“, nebo „Bůh je dobrý“, a druhý 

tím pádem nutně oslabit, protože oba jsou neslučitelné, pokud je tedy chceme sloučit v 

bezrosporném racionálním systému. Augustin si zvolil první větu (důraz na všemoc Boží) 

a s ní spojené umenšení dosahu lidské svobody. Výsledkem je obraz světa o kterém by 

jen člověk podivného psychologického založení mohl říci, že jeho pánem je dobrý Bůh. 

(Ovšem takových, kterým tato koncepce vyhovuje, je mezi křesťany mnoho – považují se 

samozřejmě za vyvolené. Mohou pak také existovat nešťastníci, kteří jsou přesvědčeni o 

svém zatracení a vnímají Boha jako krutého démona.). Pelagius se zase zaměřil spíše na 

větu „Bůh je dobrý“ a proto také zdůrazňoval svobodu člověka, jako Boží dar, který Bůh 

respektuje.  Pelagiovu nauku zde ale nemůžeme nijak detailně posuzovat. V racionálním 

dotažení by samozřejmě vedla tváří v tvář nesmírnému zlu světa k nutnosti přiznat, že 

Bůh  není  všemohoucí,  protože  se  zlem  očividně  nic  nedělá  a  lidská  svoboda  mu 

98  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 252
99  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 279.

36



„přerostla  přes  hlavu“.  (V  této  linii  se  také  obecně  pohybuje  řešení  „teodiceje  po 

Osvětimi“, která vznikla jako reakce na hrůzy holocaustu.) Celý problém tkví jistě v tom, 

že  svoboda  lidská  a  svoboda  Boží  (milost)  jsou  protikladné  pojmy,  které  plně 

racionalizovat a sladit  mezi sebou nelze.  A pokud to učiníme, nutně jeden obětujeme 

druhému a nadto dojdeme k nepřijatelným představám o Bohu. Je to patrně způsobeno 

hranicemi  lidského  rozumu,  jeho  logickými  a  pojmovými možnostmi.  Augustinova  a 

Pelagiova (včetně jeho následovníků) teologie milosti tak tvoří dva skoro až protikladné 

koncepty  křesťanství.  Díky  pociťované  nutnosti  argumentovat  vůči  protivníkovi 

precizním racionálním zdůvodněním, vznikly v obou konceptech násilné jednostrannosti. 

„Téměř se zdá, že žádný z nich není lidské situaci ani významu křesťanského poselství 

práv zcela, spíše jsou jim snad právy oba dva vedle sebe a ve svém sporu.“100 

Augustinovy nauky si velmi vážím. Předchozí, možná poněkud násilně představené závěry ale 

musely  být  učiněny,  aby  se  ukázal  problém  racionální  systematizace  zla.  Na  Augustinovo 

ospravedlnění je na druhou stranu nutné uvést několik skutečností. Přes všechny problémy s jeho 

řešením se totiž církev přiklonila právě k Augustinovi, i když s určitými korekcemi. 

1) Jeho náhled na situaci  člověka ve světě  je velmi realistický:  „Augustin  je  především 

přesvědčen, že lidská situace, jak ji nyní prožíváme, je směsí bídy a hrůzy, která nemůže 

být  Božím dílem.  Člověk  se  rodí  pomalý  a  přihlouplý,  často  i  s tělesnými  neduhy a 

deformacemi.  Již  sám porod je  bolestný,  obživa namáhavá,  existence  prchavá  a  smrt 

hořká. Navíc je člověk rozdvojen mezi vlastní vůli a konkupiscenci jako „zákon údů“101. 

Takto si snad Pelagiáni představují ráj?, posmívá se Augustin v reakci na pelagiánskou 

představu, ve které se děti rodí do rajského stavu bez dědičného hříchu. „Bylo by třeba 

namalovat parodický obraz všech těchto strastí a hrůz a nazvat jej ´Pelagiánský ráj´“102. 

Pesimisticky založeným lidem může být Augustinův pohled na lidský svět balzámem na 

duši.  V jednom  svém  textu  například  napíše  slovo  „život“  a  v závorce  hned 

poznamenává: „Ačli se tomu má říkat život, když je to spíše smrt, a to smrt tak těžká, že 

oné smrti, jež by nás od této osvobodila, se bojíme z lásky ke smrti této.“103

100  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 318.
101  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str. 309.
102  KARFÍKOVÁ, L. Milost a vůle podle Augustina, str., 310. (Parafráze Augustina)
103  AUGUSTINUS, A. O Boží obci, XII/21. Sv. 1, str. 633.
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2) Chápání  veškerého  zla  jako  trestu  za  vinu,  ať  už  osobní  nebo  spáchanou  „prvním 

člověkem“, ať již to bylo kdekoli a jakkoli, je stále ještě oficiální naukou křesťanství a 

ani  pro  člověka  mimo  křesťanství  nemusí  být  v posledku  zcela  nepřijatelná,  když 

nahlédne její význam v boji proti dualistickým systémům. Co se však zdá i na této nauce 

jako překročení všech hranic, je Augustinovo zařazení viny do obsahu dědičného hříchu 

(dědičného trestu, mělo by se správně říci), jak to učinil ve druhé fázi svého myšlení. 

Člověk  je  v jeho  původní  představě  následkem Adamova  „pádu“  smrtelný,  vystaven 

tělesnému  trápení  a  se  slabou  vůlí.  Proto  si  ale  ještě  nezaslouží  zavržení.  Naopak, 

„zaslouží“ si Boží slitování, které je mu také poskytnuto příchodem Ježíše Krista a dáno 

zcela zdarma, bez jeho zásluh. V pozdější představě si však člověk, který dědí i vinu, po 

právu zaslouží zatracení ihned po svém narození. Vykoupení je potom jen nezasloužená 

milost poskytnutá předem vyvoleným k demonstraci všemoci Boží. Potom se můžeme 

skutečně ptát, kde zůstala představa o Boží dobrotě. Ale je třeba stále opakovat, že tato 

pozdní  fáze  Augustinova  myšlení  je  důsledkem  dotažené  racionalizace  celé  teologie 

svobody  a  milosti  a  Augustin  vlastně  neměl  ve  vyhroceném  sporu  na  výběr.  Oba 

protivníci byli samotným sporem nutně vehnáni do krajností. Díky tomu se ale celému 

problému dostalo velmi solidní, široké pojmové základny, na které lze stále ještě stavět.

 

3) Při hodnocení mohou pomoci také různé psychologické hypotézy. Augustin ve své nauce 

o  milosti  vycházel  především  z Pavlových  listů.  Tyto  dva  velké  muže  dějin  spojuje 

zvláštní životní drama. Pavel, nejdříve pravověrný Žid, pronásledovatel sekty křesťanů 

odštěpené od židovské víry, se díky přelomové a pro něho jistě nejdříve nepochopitelné 

nebo  i  děsivé  události,  stal  náruživým  hlasatelem  Krista104.  Proč  by  potom  tak 

nezdůrazňoval nutnost Božího vedení a proč by nevyslovil  myšlenku o předurčení?105 

Tato událost nebyla totiž jeho volním rozhodnutím nijak výrazně ovlivněna. A Augustin, 

jehož dramatická cesta k Bohu byla vlastně jedním velkým zápasem o klidné spočinutí, 

by asi  nikdy ve zpětném pohledu na svůj život nechtěl  říci,  že má na svém obrácení 

nějaké zásluhy, protože by tím umenšil moc Boha, kterého miloval právě pro jeho čin 

záchrany. Stejně tak jeho zdůrazňování tělesných žádostí a sexuálního styku jako zdroje 

všeho hříchu jasně souvisí s jeho životním zápasem. Naproti tomu chápeme asketického 

Pelagia, který patrně ve svém vrozeném klidu nahlížel krásu stvořeného světa a asi nijak 

104  Událost Pavlova obrácení je popsána v Novém zákoně, Skutky 9, 1-31.
105  Např. Efezským 1, 3-6.
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naléhavě netrpěl tím, že „činí, co nechce“, neboť nebyl zmítán protikladnými sklony jako 

Augustin  –  naopak  ze  svého  pohledu  oprávněně  brojil  proti  nauce,  která  člověka 

přestavuje  jako  bezmocnou  oběť  „prvotního  hříchu“  a  tak  vlastně  znevažuje  lidskou 

snahu konat dobré a svobodně se pro následování Boha rozhodnout. Tím ale znevažuje i 

samotného Boha, neboť proč by lidem dával své zákony, kdyby nebyli schopni se jimi 

z vlastní vůle řídit?

 

4) Augustin  patří  mezi  velké  filosofy  zakladatele.  Jako  se  nyní  každá  filosofie  musí 

vypořádat  s Kantem  nebo  Hegelem,  musí  se  každá  křesťanská  filosofie  stále  ještě 

vypořádávat s Augustinem. Každý velký filosof je mezníkem v dějinách myšlení a stává 

se východiskem pro protikladné interpretace na škále od zavrhujících až po adorující. Na 

Augustinových  bedrech  ležel  celý  počátek  křesťanského  systematického  myšlení  a 

k dispozici  měl  pouze  novoplatónské  pojmy.  Byl  to  Augustin,  kdo  vytvořil  pojmový 

aparát  pro  boj  s gnostickými  systémy,  které  podle křesťanského  chápání  světa  jako 

dobrého a chvályhodného Božího díla vlastně tento svět a jeho tvůrce zneuctívají. A byl 

to Augustin, „doktor milosti“, kdo hájil zřejmou a jasnou zkušenost věřícího člověka, že 

všechno  dobré,  co  činí,  činí  v něm  Bůh.  Totiž  Pelagiovy  náhledy  jsou  v mnohém 

oprávněné, ale jejich největší slabinou je nedocenění člověka jako zvláštního tragického 

„nehotového“  stvoření,  jehož  štěstí  spočívá  v láskyplném  vztahu  k Bohu  a  v uznané 

závislosti na něm, který si ale toto štěstí neustále odpírá a to buď z vlastního rozhodnutí 

(což je asi méně častý případ), spíše však z nevědomosti nebo z iracionálního strachu ze 

svého stvořitele (A odkud se bere tento strach?). K zachování autentického křesťanství 

přispěl Augustin zdůrazněním, že je-li  člověk schopen dojít  ke spáse vlastními silami 

nebo jen s „mírnou“ pomocí Boží, je potom Kristova smrt na kříži zbytečná. Radostná 

zvěst o vykoupení prostřednictvím Kristova činu je pravým jádrem křesťanství a nelze 

připustit myšlenku, ostatně ani neodpovídající zkušenosti, že by naše přirozenost byla tak 

svobodná a dobrá, jak si přál Pelagius. Přičemž Augustin sám si byl vědom toho, že zlo, 

jako  nedostatek  dobra,  racionalizovat  nelze.   Proto  také  zavedl  do  svého  systému 

pomocný pojem „stvoření z nicoty“, jak bude ukázáno níže. Právě nehotovost stvoření, 

neustálenost je jedním z důvodů, proč se člověk od Boha odvrací. Kdyby Augustin zůstal 

v rovině lidské zkušenosti  a  rozporných Biblických výpovědí,  řečeno s Ricoeurem ve 

„stadiu  moudrosti“,  a  nepouštěl  se  do  problematické  systematizace  Božích  úmyslů  a 
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předhistorických událostí, mohla snad jeho nauka zůstat velmi cenou i ve svém celku. 

Ovšem, upřímně, mohl se ve své době Augustin racionalizaci vyhnout? Mohl tváří v tvář 

Pelagiovi říci to, co také myslel? Svoboda a milost spolu spolupracují a nelze ani jednu 

z nich  oslabovat.  Tato  věta  se  nedá racionalizovat,  ale  v historickém  kontextu 

racionalizována být musela.   

3.2 Další elementární pojmy klasické teodiceje 

V této kapitole stručně rozvedu pouze dva další základní argumenty klasické teodiceje a to pojetí 

zla jako privace a stvoření z nicoty. Nauka o dopouštění zla bude představena až v kontextu 

„teodiceje po Osvětimi“. 

3.2.1 Zlo jako privace dobra
Současný katolický myslitel Charles Journet, věren nesubstančnímu pojetí zla,  vyjadřuje 

souhrnně úmysl křesťanské teodiceje takto: „Nerozpakujeme [se] křičet, že zlo existuje, hlásáme 

originální, nepopiratelnou existenci zla. Avšak připojujeme, že existovat jako zlo není totéž jako 

mít věcnou existenci.“106 Nesubstanční pojetí zla, nebo, jinak řečeno, negativní, privativní pojetí 

zla,  vznikalo  především  jako  křesťanská  alternativa  k  dualistickým  systémům,  jak  bylo 

vysvětleno výše při představení Ricoeurovy kritiky teodiceje, ale mělo svou důležitost také ve 

filosofickém dialogu s pohany a při obraně křesťanské pravověrnosti. Je inspirováno především 

novoplatonismem,  nekopíruje  ho  ovšem,  nýbrž  je  vlastním  tvůrčím  přínosem  křesťanského 

myšlení107. Snahou všech, kdo používají pojem „privatio boni“ je uchovat pohled na Boha jako 

pána všech jsoucen a nepřipustit, že by přímým původcem zla. Zlo se zde vymezuje pomocí 

toho, čím není. Není substancí, nemá vlastní esenci, není bytím, ale „je“ nějakým nedostatkem, 

privací  dobra  nebo  bytí.  „Jsoucnu  nebo  jeho  činnosti  chybí  něco,  co  se  požaduje  k  jeho 

integritě.“108 Nesubstanční pojetí je také racionálním odrazem židovsko-křesťanského pohledu na 

svět,  jako na „dobré stvoření“.  Podle biblické zprávy, po každém dni,  ve kterém Bůh tvořil, 

viděl, že to, co stvořil, je dobré. Na konci šestého dne, ve kterém stvořil člověka „Bůh viděl, že  

vše, co učinil je velmi dobré.“  109 Zlo jako privace je nejobecnějším filosofickým vyjádřením, 

106  JOURNET, Ch. Zlo, str. 37.
107 Ch. Journet srovnává křesťanské pojetí s Plotinovým a dochází k závěru, že Plotinovo pojetí je závislé na 

Platónovi a blízké gnózi. Za přímého předchůdce křesťanského privativního chápání zla považuje Aristotela. 
(JOURNET, Ch. Zlo, str. 20, pozn. pod čarou)

108 CORETH, E. Základy metafyziky. Str. 139.
109  Bible, Starý Zákon, Genesis, 1, 31. 
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které nemůže a ani nechce postihnout všechny stránky křesťanského chápání zla, ale na čistě 

racionální obecné rovině ho můžeme považovat za společný rys křesťanského myšlení. 

Svůj racionální výraz nacházela tato nauka také v souvislosti s církevními koncily. Do 2. století 

neznalo křesťanství žádnou společnou systematickou teorii zla. To se změnilo až když se začaly 

prosazovat navzájem si konkurující filosofie a náboženské systémy. Dualistické manicheistické 

systémy představovaly pro křesťany největší výzvu a bylo třeba se proti nim filosoficky vymezit. 

První velké ekumenické shromáždění,  Nicejský koncil  v roce 325, je třeba vnímat  také jako 

reakci  na  manicheismus,  který  dělil  svět  na  dobrou  neviditelnou,  duchovní  říši  a  říši  zlou, 

viditelnou. V tzv. Nicejském vyznání víry se proto na začátku říká „Věřím v jednoho Boha, Otce 

všemohoucího,  stvořitele  všeho viditelného  i  neviditelného.“110 Ve  4.  století  se  zase  Církev 

musela bránit proti prisciliánskému hnutí, které pokládalo satana za stejně mocného protihráče 

Boha.  Na to  zareagovali  teologové na  synodě v Toledu,  když  i  ďábla  výslovně  zahrnuli  do 

Bohem  stvořených  věcí.  „Kdo  by  říkal,  že  ďábel  nebyl  nejprve  dobrým  andělem,  Bohem 

stvořeným, a že jeho přirozenost nebyla dílem božím, nýbrž by říkal, že se vynořil z chaosu a z 

temnoty a nemá žádného vlastního původce, nýbrž že sám je principem a podstatou zla, jak to 

říkal Manicheus a Priscillianus, budiž vyobcován.“111 To všechno jsou důležité kontexty nauky o 

zlu jako privaci dobra, které má filosoficky vyjádřit náhled, že všechno, co na světě je, stvořil 

dobrý a všemohoucí Bůh. 

U jednotlivých křesťanských autorů se celková kosmologie může značně lišit,  zde však chci 

stručně poukázat na fakt, že nesubstanční chápání zla je v různých podobách doložitelné už od 2. 

století a tvoří jeho společné filosofické jádro. U alexandrijských otců se nesubstanční pojetí zla 

nachází např. v díle Origena (185 – 253) nebo Atanáše Alexandrijského (295 - 373). Origenes ve 

svém díle De Principiis použil větu: „Certum namque est malum esse bono carere.“112 Sv. Atanáš 

v Řeči proti pohanům uvádí: „Jistí Řekové, kteří se odchýlili ze správné cesty a neznají Krista, 

tvrdili, že zlo existuje jakožto subsistence (hypostasis) a samo v sobě. Následkem toho bloudili 

dvěma způsoby:  Buď popírali,  že by Demiurg byl  Původcem všech jsoucen – a vskutku by 

nemohl být Pánem všech jsoucen, kdyby zlo mělo, jak nás oni ujišťují, samo v sobě subsistenci a 

110 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 59.
111 Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 202, poznámka 4. Také odstavec o církevních koncilech byl 

zpracován podle knihy Bůh a zlo, str. 58, 59.
112 ORIGENES. De Principiis, 2. kniha, 9. kap; PG (Patrologia Greca), díl XIV, col. 227. Citováno podle Journet, 

Zlo, str. 22.
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substanci (ousia); nebo, aby ho mohli prohlásit za původce všech věcí, museli nutně připustit, že 

je  také  původcem  zla.“113 Subsistencí  je  myšlena  soběstačná  existence  nějakého  jsoucna, 

nezávislá na bytí jsoucna jiného, tedy existence skrze sebe sama. 

V dílech z kappadocké školy  nacházíme nesubstanční pojetí zla např. U sv. Basila (330 – 379) a 

jeho bratra Řehoře z Nyssy (asi 335 - 394). Sv. Basil dokazuje v jednom kázání, že Bůh  není 

původcem zla:  „Nedomnívej  se,  že  Bůh je příčinou existence zla,  ani  si  nemysli,  že zlo  má 

vlastní  subsistenci,  hypostasis.  Zvrácenost  nesubsituje,  jako  by  byla  něčím  živým;  na  její 

podstatu, ousia, nikdy nebudeš moci upřít zrak, jako by vskutku existovala. Neboť zlo je privací 

(stérésis) dobra.“114 Z díla Řehoře z Nyssy můžeme uvést např. citát z  Oratio catechetica,  ve 

kterém  se objevuje známý příklad se slepotou, který nacházíme již u Aristotela. „Stejně jako 

říkáme, že slepota je v logickém protikladu k vidění, nikoli že slepota má přirozenost v sobě 

sama,  je  pouze  nedostatkem  předcházející  schopnosti,  tak  tedy  také  říkáme,  že  na  neřest 

pohlížíme jako na nedostatek ctnosti,  tak  jako na stín,  který se  objeví,  když  zmizí  sluneční 

paprsek.“ 115 

Co se týká latinských církevních otců, nacházíme negativní pojetí zla např. u Ambrože (340 – 

397) a samozřejmě u Augustina (354 - 430). Ambrož ve své knize De Isaac et anima pojednává 

zlo takto: „Co je zlo, ne-li nedostatek dobra, boni indigentia?... Zla se rodí z dober, a vskutku, 

zlými jsou jen ty bytosti, které byly zbaveny dobra, guae privantur bonis. A zlo také dává dobru 

vyniknout. Zlo je tedy nedostatkem nějakého dobra, zlo pochopíme při definování dobra, jen 

poznání  dobra  umožní  rozpoznat  zlo...  Duše,  která  v  Bohu  nepřebývá,  je  zdrojem  svého 

vlastního zla, a proto hřeší.“116 Augustin rozvádí myšlenku v díle O Boží obci nebo ve Vyznáních, 

kde se např. v 7. knize nachází pozoruhodná kapitola, ve které dokazuje, že vše co jest, je dobré. 

„Ono pak zlo (…) není podstatou; kdyby totiž bylo podstatou, bylo by dobré.“117  Chce tím říci, 

že sídlo zla je nutné hledat v dobru. (Malum non est nisi in bono118). 

113 ATANÁŠ. Oratio kontra Gentes, č. 6; PG, díl XXV., col. 12. Citováno podle Journet, Zlo, str. 22.
114 Sv. Basil „Sterésis gar agathou esti to kakon“ PG, díl XXXI., col. 341. Citováno podle Journet, Zlo, str. 23.
115 Gregory of Nyssa. Oratio catechetica magna. Kap. 6. [online] http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf205.html. 

„As we say that blindness is logically opposed to sight, not that blindness has of itself a natural existence, being 
only a deprivation of a preceding faculty, so also we say that vice is to be regarded as the deprivation of 
goodness, just as a shadow which supervenes at the passage of the solar ray.“

116 Ambrož, De Isaac et anima. 7. kap., č. 60 a 61, PL (Patrologia Latina), díl. XIV., col. 525. Citováno podle 
Journet, Zlo, str. 23.

117 AUGUSTINUS, A. Vyznání. Kn. 7, hlava XII, str. 210.
118 AUGUSTINUS, A. Enchiridion, 14. 
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Pojetí zla jako privace si v západním myšlení udržovalo vliv především prostřednictvím Pseudo-

Dionýsia  Areopagity,  který  působil  kol.  1.  pol.  6.  století  a  ve  svých  spisech  se  vydával  za 

Dionysia,  žáka  svatého Pavla.   Díky jeho dílu  O božských  jménech  se  v  západním myšlení 

udržovala  tradice  negativní,  apofatické  teologie119:  O  Bohu  nemůžeme  pozitivně  nic  tvrdit, 

protože  Bůh  všechno  rozumové  i  jsoucí  převyšuje  –  neboť  je  stvořitelem a  příčinou  všeho 

jsoucího a rozumového. „Absolutně na ni [na příčinu jsoucna] nelze aplikovat žádné tvrzení ani 

popření.“120 Ale Dionýsios obhajuje ve IV kapitole knihy  O Božských jménech také privativní 

pojetí zla. Ukazuje, že vše, co je, je dobré. Zlo není ani ve jsoucnech, ani v andělech, ani démoni 

nejsou svojí přirozeností zlí, a pokud jsou nějaké zlé duše, tak „jen kvůli tomu, že dobré duše 

prozřetelně (zrna s plevelem) a spásonosně koexistují se zlými.“121 Ani lidská přirozenost není ve 

své podstatě zlá:  „Zlo přirozenosti  spočívá v neschopnosti  zrealizovat vlastní  přirozenost.“122 

Celkově chce říci, že „zlo vždy obsahuje určitý podíl Dobra, jenž odpovídá míře, do jaké vůbec 

existuje.“123

Shrneme-li  výše  uvedené  myslitele  poněkud  zjednodušeně  pod  novoplatonskou  křesťanskou 

linii, dá se obecně říci, že se zaměřují na myšlenku stvoření jako vycházení od nejvyššího Dobra 

a plného Bytí, kterým je Bůh a na opětovný návrat (reditio) a završení stvořených věcí v Bohu. 

Zlo je zde považováno za privaci kvůli náhledu, že je sice celé stvoření dobré, tedy zlo nemá 

vlastní substanci, ale člověk má tendenci obracet se špatným, zvráceným směrem, směrem ke 

světu a stvořeným věcem, nikoli k Bohu, zdroji bytí, jak je mu přirozené. 

K dalšímu porozumění privativnímu pojetí zla je třeba uvést mírně odlišné chápání privace, které 

pochází z aristotelské tradice a ve scholastickém myšlení se objevilo ve 13. století v souvislosti s 

recepcí Aristotelova díla. Systematicky ho rozpracoval Tomáš Akvinský, jenž použil Aristotelův 

pojem privace (sterésis),  aby rozlišil  negativitu absence, nepřítomnost nějakého určení (např. 

člověku chybí síla lva) a negativitu privace, tedy nepřítomnost nějakého povinného určení, které 

má věci náležet díky její přirozenosti (člověku chybí zrak). Aristoteles v Metafyzice rozlišuje tři 
119 Označení jednoho ze způsobů křesť.-teol. řeči o Bohu, který vychází z předpokladu principiální 

nevyslovitelnosti Boha a možnosti pozitivně o něm vypovídat. Pseudodionýsios vymezil myšlenku tzv. 
apofatické teologie (z řec. apofasis, negace), dle níž není možné přenášet pozitivní predikáty ze známého ve 
stejném významu na neznámé, ale neznámé lze určovat pouze prostřednictvím toho, čím není. 

120 DIONÝSIOS AREOPAGITA. O mystické teologii. O božských jménech. Praha: Dydbuk, 2003. Str. 31.
121 DIONÝSIOS AREOPAGITA. O mystické teologii, str. 141. 
122 DIONÝSIOS AREOPAGITA. O mystické teologii, str. 143.
123 DIONÝSIOS AREOPAGITA. O mystické teologii, str. 122.
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významy slova privace, z nichž jeden je tento: „O privaci mluvíme u  nějakého jsoucna tehdy, 

jestliže nemá jistou kvalitu, kterou by ono samo nebo jeho rod měl mít.“124 V Summě teologické 

vymezuje  Tomáš  zlo  podle  Aristotela:  „Malum  est  defectus  boni  quod  natum  est  et  debet 

haberi.“125  Zlo je nedostatek dobra, které je přirozené a má být přítomno. Tedy nepřítomnost 

nějakého určení,  které  by se „od přirozenosti“  mělo vyskytovat,  což je ale  dosti  významné 

upřesnění vůči jednoduššímu náhledu na zlo, jako pouhou privaci dobra, zbavenost, nedostatek 

dobra, tedy nedostatečný podíl na nejvyšším dobru, kterým je Bůh.  Negativní absence dobra, 

remotio boni negative akcepta, není podle Tomáše zlem. Kdyby ano, bylo by možné např. říci, že 

jakákoli  věc  je  zlá,  protože  jí  chybí  vlastnosti  nějaké  jiné  věci  nebo dokonalost.  O kameni 

bychom mohli mluvit jako o špatném, protože nemá zrak. A také celé stvoření bychom mohli 

považovat  za  špatné,  protože  není  dokonalé  jako  Bůh.  Kámen  skutečně  nevidí,  což  je  sice 

privace, ale privace prostá, negativita nicoty, protože kameni zrak z jeho podstaty nenáleží, není 

jeho „dobrem“. Na druhé straně, schází-li oku schopnost vidění, jedná se již o určitou formu zla, 

privativní absenci dobra (remotio boni privative accepta).126 

Jak  lze  ve  větách  přisuzujícím  něčemu  povahu  zla  chápat  slovo  „jest“,  vysvětluje  Tomáš 

Akvinský ve svém pojednání  De malo. Slovo bytí má dva významy. Může znamenat nějakou 

přirozenost, pozitivitu bytí (v odpovědi na otázku co jest – quid est). Takové „předmětné“ bytí se 

dělí  na deset  kategorií,  jako je  tomu také u Aristotela,  a  každá  z nich  nějakým specifickým 

způsobem jest,  tedy například i vztahy,  místo,  čas, kvality.   Za druhé může znamenat pouze 

pravdu jisté výpovědi v odpovědi na otázku zda něco jest, an est.  „Je toto oko slepé nebo není? 

Ano, je.“ Zde slovo „je“ označuje právě negativitu privace, nikoli bytí. 

Zlo sice existuje ve světě jen jako nějaký nedostatek, privace, ale při bližším pohledu je zřejmé, 

že se musí objevovat „na“ nebo „v“ nebo „pod“ konkrétním předmětným jevem nebo nějakým 

pozitivním fenoménem. Zlo se tak musí vždy ukazovat pod pláštěm něčeho jsoucího, v pojetí 

středověkých myslitelů vždy v nějakém dobru, jako jeho umenšení. Když scholastický filosof 

mluví  o  bytí,  zároveň  mu připisuje  predikát  „dobrý“.  Podobně vysvětluje  myšlenku  privace 

například Charles Journet:  „Není zlo pozitivní věcí? Nejsou Kochovy bacily,  které rozežírají 

plíce, tou nejpozitivnější a nejjasněji konstatovatelnou realitou? Ovšem, zajisté. Pozorujeme-li 

124 ARISTOTELES, Metafyzika V, 22. 
125 AKVINSKÝ, T. Summa theologica I, qu 48, a. 1.
126 Zpracováno podle AKVINSKÝ, T. Summa teologická I, qu 48. 
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tyto  bacily  v odpovídajícím kultivačním roztoku,  ve  kterém se  mohou  živit  a  rozmnožovat, 

neshledáváme  v nich  žádné  zlo;  naopak,  jejich  činnost  je  obdivuhodná,  vždyť  povznášejí 

organickou hmotu na úroveň života.  Ale jen je  odtud přeneste  do živých plic!  Jejich ničivá 

činnost se rozvine, objeví se zlo a bude mít podobu narušení dýchací funkce, podobu privace 

jistého řádu, který vyšším formám povinně náleží.“127 Za zlo tedy nemůžeme označit „Kochovy 

bacily“  samotné,  ale  právě onen nedostatek potřebné funkce plic  jimi vyvolaný,  který škodí 

lidskému organismu.  

Hodnocení

Co se týká kritického pohledu na privativní pojetí zla, omezím se pouze na připomínku, která se 

mi  zdá  nejpodstatnější  a  také  nejčastěji  zaznívá128.  Chápání  zla  jako  privace  dobra  připadá 

mnohým nedostatečné  vzhledem k  naléhavosti  a  „předmětnosti“  zla  a  jeho  aktivní  a  ničivé 

působící  síle.  Jak může „privace“ mít  tak hmatatelně děsivé projevy?  Domnívám se,  že  tato 

otázka pramení především z nepochopení privativního pojetí zla. Myšlenka je tak  subtilní, že je 

těžké  nahlédnout  její  podstatu.  Lidský  rozum  je  zde  maten  zkušeností:  Kdykoliv  někde 

pozorujeme projev zla, například rakovinné bujení, nacházíme také něco předmětného, v tomto 

případě nádor. Slovo „privace“ nám tak nedává žádný smysl. K pochopení je třeba oprostit se od 

příliš  předmětného  myšlení  a  zaměřit  se  spíše  na  vztahy a  funkce  předmětů.  Rozum má  z 

praktických důvodů tendenci svět kolem sebe neustále zpředmětňovat a vztahy mezi předměty a 

jejich funkce se  proto  postihují  hůře.  V případě  rakoviny tak není  zlem samotný nádor,  ale 

činnost nádorových buněk,  které  ztratily své funkční  spojení  s  celkem, nekontrolovatelně se 

množí a ohrožují tak funkci organismu, jehož mají být součástí s jasně určenou rolí. Na samotné 

rakovinné  buňce  bez  uvažování  o  její  činnosti  a  vztahu  k  buňkám  ostatním  žádné  „zlo“ 

neshledáme, podobá se buňkám zdravým129. Nebo si představme nástroj složený ze součástek, 

které se dají různě přeskupovat. Při jednom seskupení slouží nástroj své funkci, nazveme ho tedy 

„dobrým“. Při mírně odlišném seskupení stejných částí ale již není schopen svoji funkci plnit a 

naopak působí destruktivně. Nazveme ho „špatným“ a ačkoli výraz špatný skutečně odkazuje k 

nějakému předmětu jako k referentu, označuje nikoli předmět, ale jeho vadnou funkci. Zlo se tak 

jeví jako pouze vztahová záležitost. Funkci něčeho poznáme jedině ve vztahu k tomu, na čem 

127  JOURNET, Ch. Zlo, str. 26.
128 Na obsáhlejší kritiku je takto přehledově pojatá kapitola nedostatečná. 
129 Když jsou normální buňky poškozené nebo staré, spustí program kontrolované buněčné smrti, tzv. apoptózu. 

Rakovinové buňky se však dokážou apoptóze vyhnout, „žijí“ dál a nekontrovatelně se množí. (Zdroj: 
http://www.lapc.cz/cz/rubriky/rakovina/)
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nebo v čem se má funkce osvědčit. Zlo tedy jedná skrze dobro a „přesně odpovídá moci dobra... 

Čím je mocnější toto dobro, tím mocnější bude i zlo – nikoli svou vlastní silou, nýbrž silou 

tohoto dobra.“130 Příkladů najdeme nesčetně v soudobé technice. Atomová energie sama o sobě 

není zlá, záleží na tom, jak a k čemu ji použijeme.

Na  rozdíl  od  různých  dualismů  také  privativní  pojetí  zla  mnohem  lépe  vyjadřuje  lidskou 

zkušenost.  Rozeznat  zlo  není  nijak  lehké.  Zdánlivě  jednoduché  je  to  jen  v  dualistických 

systémech,  na  kterých  jsou  založené  také  systémy totalitní.  Privativní  pojetí  zla  je  naopak 

spojeno s nutností nikdy nekončícího pečlivého situačního rozlišování. Zlo se zde vždy skrývá 

pod pláštěm bytí a nějakého dobra. Spočívá v poruše náležité funkce, náležité přirozené činnosti 

a může dlouho působit velmi rozkladně avšak skrytě, aniž by byly jeho destruktivní účinky hned 

zřejmé131.  Přirozenost  nebo  náležitou  funkci  nějaké  věci  můžeme  poznat  většinou  jen 

dlouhodobou zkušeností, a to vždy jen nepřesně a nikdy natrvalo. Pokud tedy vůbec uznáváme, 

že  přírodní  jsoucna,  mezi  které  patří  i  člověk,  mohou mít  nějakou stálou  nebo poznatelnou 

přirozenost. Většina středověkých filosofů však byla o neměnné přirozenosti jednotlivých druhů 

přesvědčena. 

A v neposlední řadě je na privativním pojetí zla důležitý optimismus s ním spojený. Jestliže zlo 

spočívá v porušené funkci nebo vztahu, může být také skoro vždy napraveno, překonáno nebo 

přeměněno,  tedy  alespoň  v  možnosti.  Že  se  tomu  tak  ve  skutečnosti  většinou  neděje,  není 

argumentem  proti  samotné  myšlence.  Privativní  pojetí  zla,  podle  mého  názoru,  umožňuje 

realistický a zároveň optimistický pohled na svět. Žádné zlo není tak velké, aby se člověk vůči 

němu musel cítit zcela bezmocný. A žádný člověk není tak špatný, aby se nemohl změnit. Právě 

proto, že zlo podle křesťanů nemá vlastní princip, ale je ničivým rozkladem dobra, má smysl 

proti němu bojovat a snažit se ho přemoci, i  když se jeho velikost zdá hrozivá a lidské síly 

nezměrně malé.  Křesťan se nesmí dívat na zlo jako na nutnost, osud, nepřekonatelnou moc. 

Privativní pojetí zla se mi tedy jeví jako geniální křesťanská odpověď na dualismus, protože 

umožní ponechat zlu jeho ničivou moc a zároveň chápat všechno stvoření jako v podstatě dobré. 

A i kdyby byly výše uvedené příklady nepřesné nebo chybné, zlo jako privace dovoluje jistě 

130 JOURNET, Ch. Zlo, str. 34.
131 Pro ilustraci lze uvést různé nové chemické látky, které jsou přidávány např. do potravin a nikdo nemůže říci, jak 

se jejich užívání projeví za desítky let. Mezi „dobré“ nebo „zlé“ z hlediska funkce lidského organismu je 
zařadíme až po dlouhodobé zkušenosti. 
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další a přesnější rozpracování. Toto pojetí je však problematické, pokud má plnit úlohu vyvinění 

Boha za  zlo.  Jestliže  Bůh stvořil  svět  tak,  že  v  něm může umenšování  bytí  (dobra)  páchat 

takovou spoušť,  byť  by bylo  i  působeno člověkem,  jak ho potom můžeme nazývat  veskrze 

dobrým? Zato je privativní chápání zla nutnou podmínkou k dalšímu důležitému křesťanskému 

náhledu, kterým je nauka o „dopouštění zla“. Tato myšlenka ve zkratce říká, že Bůh zlo netvoří, 

pouze dopouští, ale umí ho použít k vytvoření většího dobra. Proto musí být každé zlo chápáno 

jako porušení nějakého dobra.  Dopouštění zla  ale  bude podrobněji  pojednáno až v kontextu 

teodiceje po Osvětimi. 

3.2.2 Stvoření z „ničeho“
Pojem nicoty slouží v klasické teodiceji k vyjádření myšlenky, že Bůh tvoří z ničeho (ex nihilo), 

tedy  není  předem  závislý  na  jakékoli  látce  nebo  neuspořádaném  chaosu,  který  by  svou 

stvořitelskou činností formoval. Netvoří ani emanací své božské podstaty nebo z vnitřní nutnosti 

(jako je tomu například v Plotinově nebo Spinozově nauce). Tvoří svobodně, stvoření je dar. 

Slovo nicota tu označuje naprostou nezávislost tvůrčího aktu132. Je ale třeba upozornit, že  ex 

nihilo je spíše výdobytek křesťanské filosofické tradice vzniklý z věroučných důvodů – obrany 

proti dualistickým systémům. Biblická zpráva v Genesi se totiž dá vykládat i dualisticky, jako by 

Bůh tvořil  z  nějaké  předem dané  „látky“.  V Bibli  prakticky nenajdeme explicitní  vyjádření 

myšlenky o stvoření z ničeho. Výjimkou je snad jen věta z 2. knihy makabejské.  „Prosím tě, 

dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno, co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho, co 

bylo, a že i lidský rod takto povstal.“ (2 Mak 7,28)

Systematicky zavedl  nicotu  do  teodiceje  Augustin,  když  hledal  příčinu  náchylnosti   vůle  ke 

zlému. V díle O Boží obci ukazuje, že není možné hledat působící příčinu zlé vůle do nekonečna, 

nebo  jí  předřazovat  zlou  přirozenost,  protože  podstatou  zlé  vůle  je,  že  porušuje  přirozenost 

dobrou.  „Působící  příčinou zlé  vůle  není  nic,“133 říká a patrně tím myslí,  že vůle sama jako 

princip chtění je zdrojem svého pohybu. Předmětem chtění, působící příčinou volního pohybu je 

ale vždy nějaké jsoucno, které je samo o sobě dobré. „Kterak pravím, může být dobro příčinou 

zla? Když totiž vůle opustí hodnoty vyšší a obrací se k nižším, stává se zlou, ne proto, že by bylo 

zlé to, k čemu se obrací, ale protože to obrácení je zvrácené.“134 Nakonec uzavírá, že „zlá vůle 

132  Tento význam slova nicota zmiňuje např. francouzský katolický filosof, helénista Claude Tresmontant (1925 - 
1997). In TRESMONTANT, C. Základní pojmy křesťanské metafyziky. Praha: Aula/Kř. Akad., 1994, str. 35.

133 AUGUSTINUS, A. O Boží obci, Kn. XII, 6, str. 606.
134 AUGUSTINUS, A. O Boží obci, Kn. XII, 6. Str. 607.
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nebere počátek z toho, co je přirozeností, ale z toho, co je přirozeností učiněnou z ničeho.“135 

Jinak bychom byli totiž nuceni tvrdit, že příčinou zlé vůle je nějaké dobro a to Augustin nechce. 

Aby se  vyhnul  nutnosti  kladení  principu  zla,  rozvádí,  že  příčinu  zlé  vůle  nelze  hledat  ani 

poznávat. Mít zlou vůli znamená odpadnout od vyššího dobra, tedy Boha, který jest v nejvyšší 

míře a přiklonit se k tomu, co má méně bytí. „Chtít potom nalézt příčiny těchto odpadnutí, které 

nejsou působící… ale scházející, to by bylo něco takového, jako kdyby někdo chtěl viděti tmu 

nebo slyšeti ticho.“136 Důvodem možného příklonu vůle k nižším dobrům a změnitelnosti jsoucen 

je tedy stvoření z nicoty: „Věci, které stvořil,  jsou sice dobré, protože byly stvořeny jím, ale 

přece nejsou nezměnitelné, protože nebyly učiněny z něho, ale z ničeho.“137 

Claude Tresmontant považuje stvoření světa z nicoty za hlavní důvod jeho porušenosti a „pád“ 

chápe jako stav člověka na cestě k „divinizaci“ – životu s Bohem. „Stvoření je dobré – pochází 

od toho, jenž je svrchované dobro.  Samou podstatou je proměnlivé,  protože nevzešlo z Boží 

podstaty,  ale  je  stvořeno  z ničeho.  Neexistuje  zlá  přirozenost,  ani  přirozenost  zla.  Zlo  není 

substance, má původ v lidské svobodě. Omylnost svobody je způsobena tím, že byla stvořena 

z ničeho a že se dosud neustálila v nejvyšší blaženosti.“138 Nicotu ale nesmíme chápat dualisticky 

jako „ontologickou veličinu soupeřící s bytím (jako temnoty zápasící se světlem v manicheismu), 

je to spíše opis pro prvek kontingence, který konstitutivně náleží  ke stvořené bytosti a který 

zapříčiňuje její nestabilitu a křehkost.“139 Tresmontantovy úvahy o světu na cestě k divinizaci 

připomínají  evoluční  pohled  na  vesmír,  který  ve  svém  díle  popisuje  Teilhard de  Chardin. 

Myšlenka  nicoty  a  její  možné  kritika  bude  proto  podrobněji  rozpracována  až  v  kapitole  o 

Teilhardovi.   Slabina tohoto argumentu  je  ale  zřejmá,  stejně jako u pojmu svobodné vůle  a 

privativního zla. Cožpak Bůh neuměl stvořit svět lépe, aby nicota neměla takovou moc, že z ní 

nutně vzniká omylnost lidské vůle a tím i všechno zlo? 

135 AUGUSTINUS, A. O Boží obci, Kn. XII, 6. Str. 608.
136 AUGUSTINUS, A. O Boží obci, Kn. XII, 7. Str. 609.
137 AUGUSTINUS, A. O Boží obci, Kn. XII, 1. Str. 598.
138 TRESMONTANT, Claude. Základní pojmy křesťanské metafyziky, str.  
139  KARFÍKOVÁ, L., Milost a vůle podle Augustina, str. 259.
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4. Současná teodicea

Křesťanské  myšlení  20.  a  21.  století  nabízí  k  problematice  zla  celou  škálu  zajímavých  i 

provokativních konceptů. Bylo by ale zcela neužitečné snažit se o jejich úplný výčet. Důležitější 

mi  připadá,  pokusit  se  o  přibližnou  typologii  teodicejí  vlivných  v  21.  století  a  pro  bližší 

představení každého typu si  vybrat konkrétního myslitele.  Cílem této kapitoly je projít  další 

křesťanská řešení problému zla, aby vyšlo najevo, jak se zachází s racionalizací zla v moderních 

teodicejích.  Na Augustinově příkladu bylo totiž  vidět,  že v racionalizaci  zašel  snad až příliš 

daleko. A ve 20. století byla mnohými mysliteli považována klasická teodicea z různých důvodů 

za překonanou. Tato kapitola má tedy poskytnout možnost přehlédnout důvody zamítnutí nebo 

korekcí klasické teodiceje a umožnit závěrečné hodnocení racionalizace zla v křesťanské tradici. 

1) Klasická teodicea bez kritického přístupu  

Nejprve  zde  tedy  máme  nekritické  pokračovatele  klasické  teodiceje,  mezi  které  patří  např. 

katolický  myslitel  Charles  Journet.  Ve  své  knize  Zlo detailně  vysvětluje  klasické  pojetí.  V 

podstatě však jen opakuje a obhajuje myšlenky Tomáše Akvinského, který převzal, dopracoval a 

mírně  revidoval  Augustinovo řešení  za  pomoci  aristotelských  pojmů.  Nelze  však  Journetovi 

upřít,  že  pro  zastánce  klasické  teodiceje  může  být  jeho  kniha  díky  detailnímu,  preciznímu 

zpracování a množství odkazů velmi přínosná. Zde se jí ale zabývat nebudu, jednak proto, že 

hlavní rysy klasického řešení byly již osvětleny, především ale z důvodu, že se mi Journetův 

přístup jeví  jako nedostatečný,  protože  zcela  ignoruje  jiné přístupy k problému.  Jeho přísně 

racionální  argumentace  se  současnému  čtenáři  může  zdát  překonaná  právě  z  nedostatku 

pozornosti k jiným typům teodiceje, které přece vznikaly z reakce na přelomové události 20. 

století a zároveň byly ovlivněny vývojem filosofie. Journetova kniha tak převážně působí jako 

muzejní kousek a čtenář z ní může nabýt  dojmu jistého opovrhování filosofickým vývojem. 

Klasická teodicea, jak ji shrnuje Journet, pracuje pouze metodou scholastické filosofie. Z jeho 

knihy si čtenář může odnést dosti rozpačitý dojem právě proto, že zde scholastický racionální 

způsob myšlení považuje za jediný možný a ignoruje celé dějiny filosofie po druhé scholastice. 

Tedy  především  Kantovu  kritiku  schopností,  možností  a  dosahu  rozumu  a  dále  například 

existencialismus nebo fenomenologii. Domnívám se, že současná teodicea si už nemůže dovolit 

pracovat čistě scholastickými metodami. 
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2) Teodicea jako hermeneutika mýtu  

Velmi zajímavý mi připadá přístup francouzského filosofa Paula Ricoeura a to právě kvůli zcela 

novému způsobu,  jakým svůj  výklad  o  zlu  provádí.  Ricoeur  opouští  racionální  teodiceu  ve 

prospěch hermeneutického výkladu mýtů a symbolů, který vychází z fenomenologické filosofie. 

Jeho texty mohou být pro čtenáře, kteří dosud znali jen racionální teodiceu velmi osvěžující. 

Ricoeurovo  dílo  nabízí  k  tématu  zla  velké  množství  úvah,  ze  kterých  jsem  pro  konkrétní 

představení tohoto typu myšlení vybrala výklad mýtu o Adamovi a Evě. Slabinou této kapitoly 

bude  chybějící  teoretické  zázemí.  Rozsah  práce  mi  bohužel  nedovolí  zabývat  se  výkladem 

hermeneutiky  jako  určitého  typu  filosofického  diskurzu.  Kapitolu  spíše  chápu  jako  pouhou 

ukázku dalšího možného způsobu, jak se také dá k teodiceji přistupovat. Vlastní jádro mé práce 

leží však jinde, ve zkoumání povahy systematické racionální teodiceje, která se musí při práci s 

pojmy a argumenty řídit zákonem sporu, což u výkladu mýtu neplatí – a to je také hlavní rozdíl, 

který zde musí stačit. Tím ale nemá být řečeno, že by hermeneutika mýtu byla iracionální. Jedná 

se jen o jiný typ racionality, který má své vlastní zákonitosti a v žádném případě není svévolný. 

A chci  jej  zde  na  příkladu  Ricoeurově  předvést,  aby  vyšly  najevo  hlavní  rozdíly  oproti 

systematické teodiceji. 

3) Pokus o reinterpretaci klasického řešení  

Neméně pozoruhodná je  tzv.  „teodicea po Osvětimi“,  která  vznikla  jako reakce na extrémní 

projevy zla  ve  20.  století,  především na  hrůzy holocaustu140.  Pod  toto  označení  lze  zařadit 

množství myslitelů, jak židovských tak křesťanských, jejichž společným úmyslem je revidovat 

pojem Boha, tak aby byl přijatelný v době, kdy klasické řešení, podle jejich názoru, ztratilo svou 

přesvědčivost. Teologové se dělí na dva proudy, podle toho, který atribut Boží (všemohoucnost 

nebo dobrotu) se snaží uchopit novým způsobem. Patří sem ale také skupina teologů, kteří se 

domnívají,  že  po  holocaustu  musí  každá  teodicea  zmlknout,  o  Bohu  už  nelze  nic  říci.  Pro 

českého čtenáře jsou k tomuto tématu dispozici dva sborníky, mapující teodiceu po Osvětimi: 

Bůh a zlo141 a  Čítanka židovsko-křesťanského dialogu142 (Kapitola Holocaust), ze kterých také 

budu vycházet. 

140 Z řeckého holocauston – úplně spálená věc, lat. holocaustum, česky celopal. Původně krvavá oběť Bohu, při níž 
byl obětní dar zcela spálen na oltáři, kromě kůže, která patřila knězi. Dnes se slovo užívá především jako 
označení rasistické genocidy židovského národa. (Zdroj: Rulíšek, H. Postavy, atributy, symboly: Slovník 
křesťanské ikonografie). 

141  GROSS, W.; KUSCHEL, K.-J. Bůh a zlo. Praha: Vyšehrad, 2005. 
142  FRYOVÁ, Helen P. (ed.). Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha: Kalich/Vyšehrad, 2003.
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4) Klasická teodicea se změněnými důrazy a metodou   

Nejdůležitější částí tohoto oddílu bude podrobné představení ontologie katolického filosofa a 

přírodovědce Teilharda de Chardin s důrazem na jeho chápání zla v evolučním světě. Z celé 

škály současných přístupů k otázce zla mi připadá Teilhardova filosofie nejhlubší. Navíc v sobě 

nese dosud nevyčerpaný potenciál k dalšímu rozpracování. Právě Teilhardovy úvahy podle mého 

názoru splňují požadavek na moderní křesťanskou teodiceu:  Najít koncepci, která respektuje 

tajemství zla, přesto nerezignuje na pojmové uchopení problému, ale provádí ho plně v rámci 

současné filosofie. Kromě toho reviduje dnes již nedostatečné tradiční pojetí,  aniž by ovšem 

zrušila jeho základní argumenty. 

 

4.1 Paul Ricoeur – Hermeneutický výklad mýtu

Kritický pohled na klasickou teodiceu a vlastní originální zpracování problematiky zla nabízí 

francouzský  filosof  a fenomenolog Paul  Ricoeur.  Vychází  z  evangelické křesťanské tradice, 

která se vyznačuje jistou skepsí k systematické teologii. Jeho kritický přístup je pozoruhodný 

především  proto,  že  je  prováděn  zvenku:  Ricoeur  se  nenechává  vtáhnout  do  pojmové  hry 

klasické  teodiceje,  nesnaží  se  opravovat  nebo zpochybňovat  její  argumenty nebo závěry,  ale 

problematizuje  v  některých  svých  přednáškách  samotný  vznik  a  povahu  tohoto  přísně 

racionálního způsobu myšlení. Nejprve zde krátce projdu jeho analýzu, která nám umožní ještě 

jednou a naposled přehlédnout v souhrnu klasické řešení a jeho problémy.   

Kritika klasické teodiceje a nauky o dědičném hříchu

Nesubstanční  pojetí  zla  je  pro  Ricoeura  hlavní  a  určují  znak  klasické  teodiceje.  Patronem 

nesubstančního pojetí  je  podle  Ricoeura Augustin,  který ve sporu s gnostiky vytvořil  ve své 

odpovědi  pilíř  západního  myšlení.  Západní  myšlení  tak  gnózi  vděčí  za  to,  že  se  zlo  stalo 

filosofickým tématem, předmětem systematického diskurzivního myšlení. Augustin si vzal na 

pomoc  filosofii  novoplatonismu,  aby  ji  postavil  proti  mylným  racionalizacím  mýtů,  jak  je 

prováděli gnostici. Z novoplatonské filosofie tak Augustin převzal myšlenku, že zlo nemůže být 

chápáno jako substance, „protože přemýšlet o „bytí“ znamená myslet „inteligibilní“, „jedno“ a 

„dobré.“143 V protikladu  k nesubstančnímu  pojetí  vzniká  nová  myšlenka  „nicoty“,  která  je 

obsažena v dokonalém stvoření. To umožňuje myslet ontickou distanci mezi stvořitelem a jeho 

stvořením a mluvit o slabosti stvořeného jsoucna jako takového, vysvětlit možnost odklonu vůle 
143  RICOEUR, P. Das Böse, str. 29
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k nicotě. Augustin tak založil nový typ myšlení, když spojil teologii a ontologii do tzv. onto-

teologie.  Nyní  Ricouer  dovozuje,  že  důsledkem takového pojetí  je  přesun otázky po zlu  do 

výlučně  morální  roviny.  „Když  otázka:  Unde  malum?  ztratí  svůj  ontologický  smysl  a  je 

nahrazena otázkou: Odkud činíme zlo? (Odkud přichází to, že činíme zlo?), přesouvá se celý 

problém zla do okruhu jednání,  vůle,  svobody rozhodování.“144 S hříchem se začíná spojovat 

„nic“ zvláštního druhu –  nihil privativum,  které je odpovědné za hříšný pád. Pro toto nic není 

potřeba hledat žádný jiný důvod než ve zlé lidské vůli. Augustin vyvozuje z takového morálního 

pojetí zla závěr, „že všechno zlo je buď peccatum (hřích) nebo poena (trest). Tento čistě morální 

pohled na zlo má na své straně za následek, že se celý příběh dějin ukazuje ve světle trestu: 

Žádná duše není bezprávně vržena do neštěstí.“145 

A aby bylo uvěřitelné, že všechno zlo je jen trestem, konstruuje Augustin ve sporu s Pelagiem 

nauku o dědičném hříchu, která byla představena již výše. Biblický mýtus o pádu je nyní chápán 

jako historická událost, která se stala na počátku dějin. Podle Ricoeura ale křesťanské dogma o 

prvotním  hříchu   má  za  cíl  spíše  uchopit  společné  jádro  individuální  i  kolektivní  lidské 

zkušenosti se zlem. Touto sdílenou zkušeností je bezmoc při setkání s démonickou silou zla, 

které je již vždy tady, a to ještě předtím, než se stane něco zlého, co bychom mohli chápat jako 

způsobené svobodnou lidskou vůlí.146 Tato hádanka zla je nyní díky racionalizaci mýtu „zahalena 

do falešné jasnosti zdánlivého vysvětlení. V koncepci prvotního hříchu jsou spolu spojeny dva 

různé  pojmy.  Biologický přenos  v  plození  a  individuální  připisování  viny.“147 Ricoeur  proto 

považuje  pojem prvotního  hříchu  za  pseudopojem,  utvořený  sloučením dvou  neslučitelných 

obsahů.  Kromě toho  kritizuje  křesťany,  že  přistoupili  na  formu gnostického  diskurzu,  která 

spočívá právě v racionalizaci mýtu, převádění mýtu v mytologii. V jiném svém textu se Ricoeur 

rozhořčuje:  „Nikdy  nebudeme  dost  litovat  škod,  které  napáchal  na  křesťanství  doslovný, 

historický  výklad  adamovského mýtu.  Historizující  výklad  jej  utopil  v  absurdním příběhu a 

pseudoracionálních  spekulacích  o  kvazibiologickém  předávání  kvaziprávnické  viny  jakéhosi 

jiného člověka,  zasutého do soumraku času,  někam nad pithekantropa  a  neandrtálce.  Poklad 

ukrytý v adamovském mýtu byl tím promrhán.“148 Ricoeur nakonec posuzuje spor Augustina s 

Pelagiem  v  jeho  celku:  Augustin  dosáhl  podle  něj  hlubší  roviny,  protože  poznal,  že  nihil  

144  RICOEUR, P. Das Böse, str. 30 
145  RICOEUR, P. Das Böse, str. 30
146 RICOEUR, P. Das Böse, str. 31
147 RICOEUR, P. Das Böse, str. 32
148 RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 120.
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privativum je vyšší  moc přesahující  sílu lidské vůle.  Naproti  tomu byl  Pelagius realističtější, 

neboť ponechal člověku svobodu zodpovědnosti, stejně jako např. starozákonní proroci Jeremiáš 

nebo Ezechiel,  kteří  popírali,  že by děti  měli  platit  za chyby svých otců.149 Znovu zde jasně 

vidíme problém racionalizace zla. Vždy se nám objeví dvě koncepce postavené proti sobě, u 

nichž se nakonec zdá, že jsou pravdivé a něco vypovídající právě ve svém sporu, v napětí, které 

je nepřevoditelné na vyšší bezrospornou rovinu. 

Bylo by ovšem omylem domnívat se, že Ricoeur klasické řešení, jehož jádrem je nesubstanční 

pojetí zla a přesunutí veškeré odpovědnosti za zlo na lidskou vůlí, odmítá. Pouze ho kriticky 

pojednává a odhaluje motivy jeho vzniku, což je pro křesťanskou tradici neobyčejně přínosný a v 

současnosti, především v katolickém prostředí, ještě dosti vzácný přístup. Ricoeur na konci své 

přednášky O významu pojmu prvotní hřích hodnotí Augustinovu odpověď a shrnuje ji: „Prvotní 

hřích dětí je záležitost vůle, neboť byl přenesen v důsledku zlé vůle prvního člověka, a tak je 

svým způsobem dědičný,“150 a dodává: „Z hlediska pojmových představ je to zoufalé. Z hlediska 

metafyzického jde o cosi nesmírně hlubokého: to v samotné vůli je kvazipřirozenost. Zlo je cosi 

mimovolného (involontaire) uvnitř volního (volontaire), ne oproti vůli, nýbrž v jejím lůnu. To je 

znevolněna vůle. A proto je třeba obludně zkombinovat právní pojem přičtené viny – zlo jako 

záležitost vůle – s biologickým pojmem dědičnosti – zlo mimo vůli, získané, předané.“151 

Ricoeur uzavírá několikerou výzvou: „Nemáme nikdy právo spekulovat o zlu, které je tu, bez 

ohledu na zlo, které zakládáme my. Zde tkví nepochybně nejhlubší tajemství hříchu: počínáme 

zlo, skrze nás zlo vstupuje do světa, avšak počínáme zlo na základě zla, které zde už je.“152 Dále: 

O zlu nemáme právo spekulovat jinak, než ve vztahu k dějinám spásy.  A nakonec: Nemáme 

nikdy právo spekulovat o pojmu prvotního hříchu, jako by byl historickou událostí.  Je pouze 

racionalizovaným mýtem, explicitním vyjádřením adamovského mýtu. Pojem dědičný (prvotní) 

hřích  je  podle  Ricoeura  tzv.  racionální  symbol.  Jedná  se  o  typ  pojmu,  který  odkazuje  na 

vyjádření, která jsou analogická, a to nikoli pro nedostatečnou přesnost, ale naopak pro přemíru 

významů.153 Proto  takový  pojem  nemůže  neproblematicky  vstupovat  do  přísně  racionálních 

diskuzí.  Je  třeba  se  spíše  zaměřit  na  odkrývání  nesmírného  bohatství  obsaženého  v 

149 RICOEUR, P. Das Böse, str. 32
150 RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 120.
151  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 121.
152  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 121. 
153  RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 117.
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předracionálních  symbolech,  „jako  jsou  ty,  které  nacházíme  v  bibli  a  které  předcházely 

vypracování racionálního jazyka – bloudění, vzpoura, nedosažený cíl, křivá cesta a zvláště zajetí; 

egyptské zajetí, zajetí babylónské, je šifrou pro úděl člověka pod vládou zla.“154

Hermeneutická interpretace mýtu o Adamovi

V Ricoeurově filozofickém díle zaujímá hermeneutika a výklad symbolického vyjadřování velmi 

důležité místo. Ricoeur je také autorem obsáhlé knihy Symbolika zla, ve které podává mimo jiné 

i výklad mýtu o Adamovi155. Výkladu předchází podrobná historická analýza tří nejdůležitějších 

starozákonních symbolů, které vyjadřují povahu zla – poskvrna, hřích a vina. Tyto pasáže zde ale 

musíme nechat stranou, stejně jako Ricoeurovu teorii symbolů a mýtů. 

Podle Ricoeura je mýtus o Adamovi antropologický mýtus vůbec. Jiné dvě hlavní skupiny mýtů, 

které se objevily v dějinách, antropologické nejsou a původ zla vidí buď v prvotním nestvořeném 

chaosu  nebo  v  nějakém  principu  zla,  rovnocenném  soupeři  dobra.  Adam  znamená  člověk, 

zemšťan. Původ zla je v tomto vyprávění převáděn na prapředka, jehož stav je podobný našemu. 

Spekulace o nadpřirozené dokonalosti prvních lidí jsou až pozdně dodané ozdoby, které hluboce 

překroutily původní „naivní“ smysl. Samo slovo „pád“ je biblickému slovníku cizí a souvisí s 

touto  později  dodanou  nadstavbou.  Symbol  pádu  nacházíme  také  u  Platóna  ,  Plotina  a  v 

gnostických  systémech,  netvoří  tedy  originální  jádro  biblického  mýtu.  Mýtus  o  Adamovi  je 

původně spíše mýtem o odklonu, odchýlení se. Jeho hlavním záměrem je zdůvodnit radikální 

původ  zla,  odděleně  od  prapůvodního  počátku  dobrého  bytí  věcí.  Když  byl  tento  mýtus 

redigován, nebyl ještě v hebrejském myšlen vypracován pojem svobodné vůle jako nositele zla. 

Tento  význam se  zformoval  až  později  v  souvislosti  s  prorockými  výzvami  k  obrácení.  Na 

mytické rovině je možnost poklesku vůle ještě vetkána do struktury vyprávění. Je také zajímavé, 

že v mýtu nepodařilo koncentrovat původ zla do jediné odpovědně jednající postavy. Vyskytují 

se zde totiž další aktéři, Eva a had. Všechny tyto figury jsou ale Adamovi podřízeny a lze jim 

rozumět jen ve spojení s ním.156

Co znamená rozumět mýtu o Adamovi, ptá se Ricoeur. „Znamená to bezezbytku přistoupit na to, 
154 RICOEUR, P. O významu pojmu prvotní hřích, str. 117.
155 Francouzský originál: Finitude et Culpabilité. II. La Symbolique du Mal. Zde používám německý překlad 
Symbolik des  Bösen. Výklad mýtu o Adamovi se nachází ve II. Části, kapitola III. „Der Adamsmythos und die 
„eschatologische“ Anschauung der Geschichte.“ (Mýtus o Adamovi a eschatologický pohled na dějiny). Všechny 
citace budu uvádět ve vlastním překladu.
156 Zpracováno podle RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 265 - 268.
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že  je  to  mýtus.“157 Události  v  něm  vyprávěné  tedy  nelze  vřadit  do  času  historie  a  do 

geografického prostoru. Otázka „Kde a kdy jedl Adam ovoce“ nemá proto žádný význam. Co 

jako lidé vědy víme o počátcích člověka na Zemi, není nijak slučitelné s událostí podobného 

typu. Ricoeur však v ahistoriském pohledu na mýtus spatřuje odvrácenou stranu velkého zisku: 

„Nesmíme říkat, že příběh o ´pádu´je pouze mýtus, tzn. méně než dějiny, nýbrž: příběh o hříšném 

pádu má velikost mýtu, tzn. má více smyslu než historická událost.“158 Smyl mýtu spočívá ve 

schopnosti  mýtu podnítit  spekulaci  o  schopnosti  svobody k odpadnutí.  Tento smysl  hledáme 

podle maximy symbole donne à penser159, symbol dává myslet - má smysl, který ale nemůže být 

nikdy plně vyčerpán. To lze provést tak, že mýtus chápeme nejprve jako shromáždění základních 

symbolů jak se objevily v živé zkušenosti se zlem, tedy symbolu poskvrny, hříchu a viny. Mýtus 

je hermeneutikou těchto prasymbolů. Můžeme tak rozlišit tři roviny: Nejprve rovinu prasymbolů, 

dále rovinu mýtu o Adamovi a nakonec spekulativní šifru „dědičný hřích“. 

Ricoeur  tvrdí,  že  mýtus  o  Adamovi  není  v  žádném případě  výchozí  zkušeností  židovského 

národa o hříchu a vině, je spíše podobou její zralosti. Adam není v biblické zprávě nijak zvlášť 

důležitou postavou (mnohem důležitější je např. Abrahám) a v každém případě je nutno jeho 

příběh chápat v kontextu prvních jedenácti kapitol Geneze, ve kterých se mluví také o potopě 

nebo budování babylonské věže. Adamovo téma vzkřísil s novým důrazem až sv. Pavel.160  Z 

Adama učinil historickou osobu, díky které je poškozeno celé lidství a navázal zvěstí o příchodu 

druhého Adama,  Krista,  který lidstvo z  této  kletby vyvede.  Tento proces  racionalizace mýtu 

nakonec dovršil Augustin. „Nelze ani  vyčíslit škodu, která byla po tolik křesťanských staletí 

působena duším nejprve skrze doslovnou interpretaci Adamova příběhu, potom kvůli směšování 

tohoto mýtu pochopeného jako historická událost  s  pozdními  spekulacemi,  a  to  především s 

augustinovskou spekulací o dědičném hříchu; když teologové požadovali na věřících vyznávat 

tento myticko-spekulativní balvan a přijmout ho jako soběstačné vysvětlení, žádali nenáležité 

sacrificium intellectus [obětování intelektu] tam, kde by bylo spíše vhodné probouzet u věřících 

náhled do jejich současného stavu prohloubený symbolikou.“161

Nikde jinde prý nebyla tradice potírání mýtů o chaosu a „zlém Bohu“ pěstována silněji, než v 

157 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 268.
158 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 270
159 V něm. překladu „Das Symbol gibt zu denken“. RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 270
160 Viz. např. Nový zákon, 1 Kor 15, 21-22, 45-49; Řím 5, 12-21. 
161 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 272d-273.
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Izraeli.162 Stvoření není pro staré hebreje již boj, ale slovo. Mýtus u Adamovi má funkci stanovit 

počátek zla, které vchází do již ukončeného a dobrého stvoření. Bůh je tedy příčina všeho, co je 

dobré, člověk všeho, co je nicotné. Původ zla je chápán čistě antropologicky. Mýtus samotný je 

plodem obvinění adresovaného člověku skrze proroky. Člověk poznává svou špatnost a vyznává 

svou vinu. „Zlé ´srdce´ každého je také zlé ´srdce´ všech, toto specifické „my“, „my hříšníci“, 

sjednocuje celé lidstvo do nedělitelného provinění.“163 

Mýtus o Adamovi jako jedinečná událost a rozhodnutí jednoho člověka

Vyprávění o Adamovi lze podle Ricoeura číst dvojím způsobem. Buď jako zprávu o jedinečné 

události a rozhodnutí jednoho člověka, nebo jako příběh o pokušení odehrávající se v určitém 

časovém rozpětí a situaci. Podívejme se nejprve na první možnost. Vyprávění o prvním člověku 

vzniklo sloučením dvou příběhů. Jejich redaktor a zčásti také autor je nazýván Jahvista. Použil 

již existující prastarý mýtus o vyhnání lidského páru z nádherné zahrady kvůli porušení nějakého 

tabu.  Židovský národní folklor také vždy chápal různé izraelské kmeny jako pocházející z jedné 

rodiny, postava Adama tedy vyjadřuje také tuto jednotu. Starší příběh vypráví o stvoření prvního 

lidského páru a jeho povolání k obdělávání země, člověk první zprávy je stvořen podle obrazu 

Božího, sexuálně dospělý, nadšeně přijímá pomocnici, kterou mu dal Bůh, ženu. Tato zpráva prý 

vznikla ještě před zkušeností exilu. Druhá zpráva164, jejíž autorství připisuje Ricoeur Jahvistovi, 

vznikla prý až po národní katastrofě exilu, rozptýlení židovského národa, ztráty země zaslíbené 

Hospodinem. V této zprávě je  vylíčeno, jak skončil čas neviny a začal čas provinění. V každé 

podstatné  dimenzi  lidského  bytí,  v  řeči,  práci,  institucích  a  sexualitě,  je  v  čase  provinění 

neoddělitelně  obsaženo  dvojí:  původní  určení  k  dobrému  a  stále  přítomný  sklon  ke  zlému. 

Člověku svěřená moc pojmenovávat všechna jsoucna se porušila tak hluboce, že „ji známe jen 

pod nadvládou oddělených jazyků a kultur“165.  Nahotu nevinného páru,  stud,  který přišel  po 

provinění a nutnost použití oděvu, lze vykládat jako zvrat mezilidské komunikace, jež se bude 

nadále uskutečňovat jen v pokrytectví a přetvářce. Práce, předtím radostná, se stává namáhavou. 

Porodní bolesti zatemňují radost z nového zrození. A proměnil se vztah ke smrti. Kletba není to, 

že člověk umírá, nýbrž to, že se smrti vzpírá ve strachu z její blízkosti, „kletbou je lidský způsob 

162 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 273.
163 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 275.
164 Z textu se nepodařilo zjistit, kterou přesně část z Gn 1-3 pokládá Ricoeur za starší a mladší. Existuje teorie, že 

Gn 2-3 je zpráva starší a připisuje se „Jahvistovi“ kvůli tetragramu JHVH, který  zde označuje Boha. Gn 1 je 
zpráva mladší a Bůh se zde nazývá Elohim. Toto rozdělení se ale zdá být opačné, než navrhuje Ricoeur. Snad na 
tom ale tolik nezáleží, protože Gn z 1-3 patrně opravdu vznikla sloučením dvou zpráv o stvoření.

165 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 281.
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umírání“.166 

Tato dvojí stránka lidské přirozenosti souvisí s božským zákazem jíst ze stromu dobrého a zlého. 

(Genesis 2, 16).  Jahvista interpretuje život pod Hospodinovým zákazem jako náležející do stavu 

neviny.  Jestliže ale Bůh stvořil člověka jako svobodného, stvořil ho jako konečnou svobodu. 

Konečnost svobody spočívá v tom, že tato svoboda má od počátku nějaký směr a hranice. Proto 

snad Jahvista zachoval naivní motiv ovoce ze staré legendy. Ovoce znamená zákaz vůbec. „Co je 

zakázáno,  není to nebo ono, spíše určitá kvalita autonomie, která by z lidí učinila tvůrce rozdílu 

mezi dobrým a zlým.“167 My v tomto stavu „po pádu“ již nevíme, jak může vypadat hranice 

(zákaz), která neutiskuje. Pád člověka je zároveň i pádem zákona. Tyto motivy vztahu zákona a 

hříchu jsou následně rozpracovány  především v Pavlových listech. „Tak se ukázalo, že právě 

přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přikázání jako příležitost, aby 

mne oklamal a tak mě usmrtil.“ (Řím 7, 10-11). 

Co je to tedy ona nevina projikovaná Jahvistou do minulosti? Křesťanské myšlení vždy chápalo 

člověka podvojně, jako Boží stvoření s dobrou, ale porušenou přirozeností. To podle Ricoeura 

znamená,  že  „hříchy  nejsou  naší  původní  realitou,  že  netvoří  náš  prvotní  ontologický  stav, 

nedefinují lidské bytí.“168 V Bibli je tento stav vyjádřen větou „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 

obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gen 1, 27) Dobrota 

stvoření spočívá právě v tom, že je stvořením. Dobro vlastní člověku je být obrazem Božím. Co 

je planou nicotností, je hříchem. Zde se otevírá možnost interpretovat oba stavy (neviny a viny) 

jako nikoli po sobě jdoucí, ale prolínající se. Mýtus klade po sobě to, co je současné a nemůže 

být jinak. Ale právě v tom spočívá jeho hloubka. 

Mýtus o Adamovi jako časové rozpětí dramatu a pokušení

Druhý možný způsob výkladu biblického vyprávění o Adamovi je, číst ho jako drama o pokušení 

rozložené mezi jednotlivé aktéry, odehrávající se v čase a v určité předem dané situaci. Předem 

daná situovanost souvisí právě s tajemnou postavou hada. Teprve hadova otázka „Jakže, Bůh 

vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ (Gn 3, 1), kterou had záměrně mírně překroutil 

původní Hospodinovo nařízení, nechává vystoupit hranice stvořené svobody jako  zákaz. Boží 

166 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 282.
167 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 285.
168 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 286.
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přikázání  je  reflektováno,  uvědoměno.  Dříve  bylo  člověku vlastní,  nyní  ho  chápe  jako  cizí, 

nařízené  zvenku.  Zároveň  se  zatemňuje  lidská  konečnost  a  v  člověku  vystupuje  žádost  po 

nekonečnosti. Ricoeur používá termín „špatná nekonečnost“169. Konečnost, která spočívá v tom 

být stvořený, se stává pod působením žádosti být jako bohové neúnosnou. „Jakmile přestane být 

hranice  tvůrčí  a  zdá  se,  že  bůh  svými  zákazy  zahrazuje  člověku  cestu,  hledá  člověk  svoji 

svobodu v ohraničení existenčních principů a vznáší přání určovat své bytí jako stvořitel skrze 

sebe sama.“170 Lidská žádostivost chce ve špatné  nekonečnosti stále víc - víc vlastnictví, moci, 

poznání. Z toho pramení neklid. Místo dobré konečnosti bytosti závislé na Bohu se člověk ocitá 

ve vleku různých náhražkových bůžků, kteří mu mají zajistit ono „být jako bůh“. 

Ricoeur dále uvádí velmi pozoruhodnou myšlenku: Hřích může představovat jakousi „promoci 

vědomí“.  Člověk je  jediné  stvoření,  které  si  je  vědomo sebe  sama,  tedy i  své  stvořenosti  a 

nedostatečnosti (například toho, že jsme si nedali sami sebe, nemáme nejmenší podíl na svém 

narození, nebo že jsme určováni mnoha vnějšími i vnitřními danostmi). „Dědičný hřích“ a mýtus 

o Adamově pádu tak může být interpretován jako stálé riziko bytosti, která si je vědoma sebe 

sama a své závislosti a tento kritický práh sebereflexe „je dobrodružstvím, které nelze vzít zpět, 

krize lidského bytí, která má své řešení teprve ve vykoupení.“171 

Nyní se Ricoeur věnuje výkladu významu osob v mýtu zúčastněných. Nejprve je zde žena, Eva, 

skrze kterou had pokouší Adama. Proč je ale žena  přednostním místem, kde se kříží žádost a 

zákaz? Podle Ricoeura se v takto pojaté postavě ženy odrazil také čistě mužský resentiment, aby 

se  ospravedlnil  stav  závislosti,  ve  kterém  se  žena  nachází  ve  většině  lidských  společností. 

Hlubším úmyslem je však ukázat ono „věčně ženské“ v každém člověku, místo slabosti, které je 

výrazem celkové křehkosti  konečného stvoření.  Popudem k pádu není tedy lidské libido,  ale 

struktura konečné svobody. „Žena zde znázorňuje bod nejmenšího odporu konečné svobody proti 

vábivému volání ´špatné nekonečnosti´“172. 

Co znamená had?  Pro redaktora  zprávy o Adamovi  nepředstavuje  žádný problém.  Nijak ho 

neuvádí na scénu. Had je prostě již zde a je „nejzchytralejší ze vší polní zvěře“ (Gen 3,1). O 
169 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 290.
170 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 289. „Sobald die Grenze aufhört, schöpferisch zu sein, und Gott den Weg 

des Menschen durch seine Verbote zu versperren scheint, sucht der Mensch seine Freiheit in der Entgrenzung des 
Existenzprinzips und hegt den Wunsch, sich als Schöpfer seiner selbst durch sich selbst ins Sein zu setzen.“

171 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 289, poznámka pod čarou. 
172 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 291.
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původu jeho „zchytralosti“,  lstivosti  Jahvista  nijak nespekuluje.  Důležité  je  však,  že  ho také 

zařazuje mezi Boží stvoření. Možná stále podvědomě čekáme, kdy se na scéně objeví ďábel, 

satan a příběh o pádu andělů, který bývá považován za vlastní křesťanskému přemýšlení o zlu. 

Neobjeví se. Ve Starém zákoně se žádný podobný příběh nevyskytuje, v Novém je na mýtus o 

pádu andělů jen několik stručných narážek.  Nebiblický příběh o pádu andělů ale zakořenil  v 

obecném podvědomí  a  zcela  zlidověl,  takže  s  ním  v  nějaké  formě  pracují  všichni  západní 

křesťanští teologové. Ricoeur uvádí, že představy o satanovi jako božském protihráči pronikly do 

židovského myšlení až ve styku s perskou a řeckou kulturou a jsou tedy pozdní173. Stejně tak je 

pozdní představa z knihy Job, že satanovi je Bohem dovoleno, aby Joba zkoušel.     

Proč  ale  není  všechen  původ  zla  převeden  na  Adama?   Právě  tento  moment  je  důležitý  v 

souvislosti s Ricoerovou kritikou „pseudopojmu“ dědičného hříchu, díky němuž byla  všechna 

odpovědnost za zlo připsána člověku a následkem toho muselo být také všechno zlo chápáno 

jako trest. Ricoeur nyní vykládá přítomnost hada jako výraz úmyslu sejmout z člověka část této 

odpovědnosti a nachází tři možné výklady, které je ale třeba uvažovat zároveň. 

1) Jahvista  v  postavě  hada  zdramatizoval  důležitý  rys  zkušenosti  pokušení,  svádění  ke 

hříchu:  Svádí  nás  vždy  něco,  co  vnímáme  jako  nám vnější.  „Pokušení“  je  záliba  v 

nějakém jevu, který si podmaňuje naše srdce. „Podle toho by byl had částí nás samých, 

kterou neznáme; byl by sváděním nás samých námi samými, projikovaným na nějaký 

objekt,  skrze  který  pokušení  působí.“174 Ricoeur  zde  upozorňuje  na  známou  pasáž  z 

Nového zákonu, kde se v Jakubově listu říká: „Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho 

pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý 

kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ (Jk I 13-14)175 Zároveň se 

zde  ukazuje stálý  lidský sklon  k  sebeospravedlňování,  omlouvání  své  slabosti  vnější 

příčinou, sváděním viny na jiné. Přesně tak se zachoval i Adam, když svedl vinu na Evu. 

A  Eva  zase  na  hada:   „Had  mne  podvedl“  (Gn  3,  13).  Had  tak  představuje 

psychologickou projekci vlastní žádosti. V mýtu je vyjádřena obrazem ovoce. „Když tedy 

člověk  spoutává  sám  sebe  –  a  to  je  zlo  –  obviňuje  nějaký  objekt,  aby  sám  sebe 

omluvil.“176 Tato  poznámka  je  velmi  důležitá.  Žádostivost  je  chápána  jako  něco,  co 
173 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 291.
174 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 292.„Danach wäre die Schlange ein Teil unser selbst, den wir nicht 

kennen; sie wäre die Verführung unser selbst durch uns selbst, projiziert auf ein Objekt, das die Verführung 
ausübt.“ Ricoeur, Paul. Tamt. Str. 292. 

175 Citováno podle: Bible, Český ekumenický překlad. 
176 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 293. „Wenn also der Mensch sich selbst bindet – und das ist das Böse -, 
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člověka svazuje, když jí propadne. Člověk se ve své touze po nekonečnosti, podněcován 

vlastní  animalitou,  nechává  dobrovolně  zotročit  žádostí;  tím  ovšem  oslabuje  svoji 

svobodu. A ještě je třeba zmínit v lidovém povědomí zakořeněný výklad, podle kterého 

se Adam a Eva v ráji  provinili  sexuálním stykem. Kromě toho,  že  biblická zpráva k 

takovému  výkladu  neposkytuje  žádný  jasný  poukaz,  můžeme  říci  s  Ricoeurem,  že 

symbolika hada nabízí nedozírné pole různých druhů žádostivostí, z nichž sexualita je jen 

jedna z možných  

2) Redukce hada na podvědomou část nás samých ale ještě nevyčerpává význam celého 

symbolu. Had je rovněž ono „venku“ a to v radikální podobě, nikoli jen jako projekce 

vlastní touhy. Had ozřejmuje lidskou zkušenost, že zlo vždy již nacházíme zde, ve světě. 

Adam není  „první“  člověk v naivním slova smyslu,  nýbrž člověk exemplární.  Zlo je 

neoddělitelnou  součástí  specifické  mezilidské  situace,  stejně  jako  řeč  nebo  instituce. 

Předává se mezi lidmi, je „tradicí“, nikoli událostí. Každý člověk zlo  nachází již zde i 

tím, že ho sám počíná. Proto také mýtus nijak nevysvětluje přítomnost hada v zahradě. 

Had je vždy již na scéně. 177

3)  A nakonec  lze  z  mýtu  vyvodit  snad  ještě  radikálnější  vnějškovost  zla,  samotnou 

kosmickou „strukturu“ zla.  Existuje určitá stránka světa,  která proti  člověku vyvstává 

jako děsivý chaos a která je v Bibli symbolizována chtonickým zvířetem.  Ricoeur říká, 

že o této stránce světa uvažují ve svých mýtech všechny kultury, Řekové ji pojmenovali 

ve svých tragédiích. „Tak symbolizuje had něco z člověka a něco ze světa, jednu stránku 

mikrokosmu a stránku makrokosmu, chaos ve mně, mezi námi a také venku. Vždycky je 

to ale chaos pro mne, pro člověka určeného k dobrému a ke štěstí.“178 Had jako chtonické 

zvíře převzaté Jahvistou ze starších mýtů je v Bibli výjimečným zjevem, protože do jisté 

míry odolal hebrejské snaze po vymýcení všech prvků démonologie a mýtů o původním 

chaosu. Právě proto ale může obrazně vyjádřit všechny stránky zla, které se zdají být 

neovlivnitelné zodpovědnou lidskou svobodou.  Ricoeur  uvádí,  že  po zkušenosti  exilu 

byli hebrejci nuceni přiznat dualismu určitou oprávněnost, jak jen dovolilo jejich přísně 

monoteistické náboženství. Téma hada tak představuje první krok k pozdním úvahám o 

satanovi, jak se objevily v perské epoše izraelských dějin. Rozdíly oproti dualismu jsou 

beschuldigt er das Objekt.“ 
177 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 294.
178 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 295. „So symbolisiert die Schlange etwas vom Menschen und etwas von 

der Welt, eine Seite des Mikrokosmos und eine Seite des Makrokosmos, das Chaos in mir, zwischen uns und 
draußen. Immer aber ist es das Chaos für mich, den zum Guten und zum Glück bestimmten Menschen.“ 
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zřejmé; i satan je Božím stvořením, nepředstavuje tedy rovnocenného protihráče, a např. 

v knize Job vystupuje jako ten, kdo jedná jen s Božím svolením. Ricoeur ovšem varuje 

před každou spekulací o satanovi. Člověk zná zlo pouze jako to, co on sám uvádí do 

chodu nebo co se již nachází ve světě, „Kromě quasi vnější struktury pokušení, která je 

vždy strukturou lidského hříchu, nevím, co je to satan, kdo to je, zda to vůbec někdo je. 

Neboť kdyby někým byl, bylo by třeba se za něj přimlouvat; a to je nesmysl.“179 Had 

chápaný  jako  symbol  chaosu,  kosmická  „struktura“  chaosu,  neodkazuje  v  žádném 

případě  k  nějaké  vlastní  chaotické  povaze  světa,  ale  k  lidskému  vnímání světa. 

Zákonitosti vesmíru se člověku zdají být lhostejné k jeho etickým požadavkům, kterých 

je člověk podle Ricoeura jak původcem tak otrokem. „Z pohledu na věci, z běhu dějin, z 

ukrutnosti  přírody vychází pocit  univerzální absurdity,  který člověka vede k tomu, že 

pochybuje o svém určení.“180 Tento Ricoeurův výklad „dědičného hříchu“ považuji za 

velmi hluboký. Dá se snad parafrázovat jako sklon stvořené bytosti,  která je jen částí 

vyššího  řádu,  jejž  nemůže  nikdy  zcela  pochopit,  upadat  při  nahlédnutí  této 

nepochopitelnosti a přesahující velikosti do zoufalství. A s tím je spojena snaha zajistit se 

proti vpádu chaosu, proti vpádu něčeho, nad čím nemáme moc. „Hříšné“ hledání jistot by 

pak spočívalo v upnutí se na náhradní bohy, bůžky,  kterými mohou být peníze, moc, 

majetek, sex. Tyto věci nejsou samy o sobě hříšné, pouze jsou-li výrazem touhy člověka 

po nekonečnosti, vymanění se ze stvořené závislosti na Bohu. Potom člověka spoutávají, 

on se jimi dobrovolně spoutává, a tak poškozuje svoji svobodu. A jestliže člověk vidí svět 

jako místo zoufalství, také do něj zoufalství vnáší. 

4.2 Teodicea po Osvětimi – Jak rozumět všemoci a dobrotě Boží?

„Bezpočet lidí přestalo vůbec o Bohu mluvit tváří v tvář nepopsatelnému zlu, k němuž v našem 

světě dochází. Jejich naděje, že zlo má nějaký smysl, se až příliš zklamaly. Tradiční odpovědi 

církve a teologie, které se pokoušely odpovědnost za existenci zla připsat pouze člověku, jim 

zněly jako příliš vzdálené životu a samospravedlivé.“181 Touto větou začíná úvod ke knize Bůh a 

179 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 296. „Außerhalb der quasi äußerlichen Struktur der Versuchung, die noch 
immer eine Struktur der Sünde des Menschen ist, weiß ich nicht, was Satan ist, wer Satan ist, noch auch, ob 
jemand ist. Denn wenn er jemand wäre, müßte man Fürbitte tun für ihn; was sinnlos ist.“  

180 RICOEUR, P. Symbolik des Bösen, str. 294. „Vom Anblick der Dinge, vom Lauf der Geschichte, von der 
Grausamkeit der Natur und der Menschen geht ein Gefühl universeller Absurdität aus, das den Menschen dazu 
bringt, daß er an seiner Bestimmung zweifelt.“ 

181  GROSS, W.; KUSCHEL, K-J. Bůh a zlo. Praha, Vyšehrad 2005, str. 11
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zlo182 od Waltera Grosse a Karla-Josefa Kuschela, která se zabývá především teodiceou vzniklou 

ve 20. století v reakci na hrůzy 2. světové války, nazývanou někdy jako teodicea po Osvětimi. 

Jako první použil  toto označení  židovský myslitel  Hans Jonas,  když se pokoušel najít  nový, 

adekvátní  pojem  Boha  po  zážitku  z  Osvětimi.  Společným  rysem  teologů  patřících  do  této 

skupiny je přesvědčení, že po zkušenosti holocaustu a přemíře zla, jak se objevilo ve 20. století, 

ztratilo tradiční myšlení o Bohu a jeho vztahu ke zlu svou vypovídající schopnost. 

Ve vztahu k základním argumentům klasické teodiceje  by námitky mohly vypadat  například 

takto: Hojně používané argumenty, že zlo je součástí vyššího řádu a v posledku se ukáže být k 

„něčemu  dobré“  nebo  že  je  cenou  za  svobodu,  se  v případě  holocaustu  stávají  cynickým 

výsměchem a znetvořením Boha. Lze snad říci, že hrůzy 2. světové války s miliony obětí jsou 

v očích  Božích  jen  zdánlivá  disharmonie  v celkové  krásné  symfonii  světa,  nebo  že  svět 

s holocaustem se nakonec ukáže jako lepší než bez holocaustu? Nebo lze říci, že v tomto utrpení 

existuje  skrytý smysl?  Nebo že  bylo zkouškou či  trestem židovského národa?  A může snad 

někdo vyslovit, že hrůzy holocaustu a vůbec všechny genocidy a řádění zla ve 20. století jsou jen 

jakousi privací dobra? Něco, co nelze nijak předmětně, „pozitivně“ ve světě vykázat? Tvrdit, že 

tábor  v  Osvětimi  byl  formou  zla,  která  se  přesto  vyskytovala  jen  jako  umenšení,  privace 

nějakého dobra, a byla v dobru založena, je dost odvážné. Ústřední bod, kolem kterého se ale 

sbíhá všechna teodicea po Osvětimi je kritika samotného úmyslu klasické teodiceje:  Zprostit 

Boha veškeré odpovědnosti za zlo a utrpení ve světě. „Nebylo trvalým předpokladem tradičního 

řešení  teodiceje  to,  že  Bůh  musí  být  zproštěn  vší  odpovědnosti  za  utrpení?  Měla  tak  být 

zachována  boží  svoboda  a  suverenita.  Ale  nebylo  to  za  cenu  boží  nedotknutelnosti, 

nezúčastněnosti, nepřístupnosti vzhledem k utrpení?“183 

Teologové patřící  do tohoto okruhu myšlení nacházejí  společné řešení:  Je třeba chápat Boha 

novým způsobem, vzepřít se proti tradičnímu obrazu netečného, neměnného a neosobního Boha 

scholastiky  a  metafyziky.  Z  toho  plyne  požadavek  zrevidovat  klasické  Boží  atributy, 

všemohoucnost Boží a dobrotu Boží, abychom vůbec mohli nadále o Bohu mluvit a nemuseli ho 

považovat za bezcitného tyrana. Přitom žádný z myslitelů nechce znovu promýšlet oba atributy, 

vždy pouze jeden. Podle toho se také dělí na dva proudy. Ale existuje ještě třetí směr teologie po 

182 Kniha vzniklá ve spolupráci starozákonníka (W. Grosse) a literárního vědce a systematického teologa (K.-J. 
Kuschel) je pozoruhodným počinem. Přehledně shrnuje klasickou teodiceu a zaměřuje se především na problém 
Boha a zla, jak byl reflektován v literatuře 20. století. 

183 GROSS, W.; KUSCHEL, K-J. Bůh a zlo, str. 160.
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Osvětimi, který po zkušenostech válečných hrůz popírá samotnou možnost jakékoli teodiceje. 

Pro tyto teology je Bůh buď mrtvý, nebo o něm už nelze nic říci. 

4.2.1 Bůh bezmocný a trpící 
Nejčastěji  je v těchto „teodiceách po Osvětimi“ ve větší  či  menší míře obětována boží  moc. 

Pojem teodicea po Osvětimi bývá také spojován převážně s tímto řešením. Společným úmyslem 

teologů je ukázat, že Bůh může trpět z lásky a respektu k lidské svobodě. Z tohoto respektu se 

také vzdává části své moci a trpí se světem. Řešení má prý spočívat v tom, že k trpícímu Bohu už 

nelze vznášet námitky proti  utrpení lidskému.  Patří sem široká skupina teologů, z nichž ale 

stručně představím pouze dva. Hanse Jonase a Jürgena Moltmana. Patřilo by sem dále např. dílo 

německé teoložky Dorothee Sölle, která apeluje na uznání Boha, jenž je schopen trpět a říká: 

„Bůh jako všemohoucí – tyto teologické pojmy praotců pokládám za nechutné a ohavné.“184  

 Židovský myslitel Hans Jonas po otřesných zážitcích holocaustu dospěl k nutnosti chápat Boha 

a jeho vztah ke světu jinak než dosud. Výsledkem je obraz trpícího Boha, který nemá možnost do 

světa zasáhnout. Jonas navazuje na určitou myšlenku, o které říká, že byla jako spodní proud 

vždy přítomna v židovské kabalistické tradici. Bůh stvořil svět způsobem, že omezil sám sebe. 

Možnost stvoření vůbec, existence něčeho jiného mimo Boha, předpokládá dobrovolné omezení 

Boží moci, předání části moci a vlastní potence stvoření. Bůh věnuje stvořenému světu bytí, dá 

mu vlastní dynamiku, ale tím se nutně musí oslabit jeho vlastní moc. V průběhu dějin pak Bůh 

trpí spolu se světem, který stvořil a který je vlastně bývalou částí Boha samého. Bůh si o svět 

dělá starost, prožívá zároveň s ním jeho tápání a hrůzy. A v případě tak velkých hrůz, jako byl 

holocaust, Bůh nezasáhne žádným zachraňujícím zázrakem. „Bůh mlčel. A tu říkám: nezasáhl ne 

proto, že by nechtěl, nýbrž proto, že nemohl,“185 píše Jonas. Bůh nemůže zmírnit ani zrušit zlo 

tohoto světa, protože se dobrovolně vzdal své moci a přenechal ji svébytně jednajícímu světu.  

Také v křesťanském prostředí se teologové zabývali myšlenkou bezmocného Boha. Známá je 

například  kniha evangelického teologa Jürgena  Moltmana  Der gekreuzigte  Gott (Ukřižovaný 

Bůh). K novému pohledu na Boha ho přivedla zkušenost z německého zajateckého tábora. Bůh 

184 SÖLLE, Dorothe. God´s Pain and Our Pain. In: Fryová, Helen P., ed. Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, 
str. 69.

185 JONAS, Hans. Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 156.
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se mu zde ukázal jako ten, kdo přebývá mezi lidmi zlomeného srdce. Moltmann se vymezuje 

proti tradičnímu metafyzickému uvažování o Bohu a doufá, že jeho nové pochopení znemožní 

argumenty  i  protestnímu ateismu,  který  utrpením nevinných  lidí  dokazuje  neexistenci  Boží. 

Základní Moltmannovou otázkou je, co znamená Kristův kříž pro Boha samotného, jak se Bůh 

otec vztahuje k utrpení Božího syna? „Je Bůh tak absolutní a suverénní, že není schopen utrpení 

a spočívá na nebeském trůnu nedotčen Synovou smrtí? A jestliže je Bůh svou podstatou apatický, 

není také neschopen lásky? Jestliže je ale neschopen lásky, není chudší než kterýkoli člověk, 

který může milovat  a  trpět?“186 Na základě teologie  kříže buduje Moltmann novou trinitární 

teologii, ve které uvažuje nejen o utrpení Božího syna, ale i samotného Boha. Je si dobře vědom 

toho,  že  se  blíží  starokřesťanské herezi  patripassianismu,  pojetí  podle  něhož  Bůh Otec trpěl 

stejně jako Bůh syn. „V Synově opuštěnosti Otec opouští také sám sebe... Synova ztráta Otce 

odpovídá Otcově ztrátě Syna.“187 To, co se stalo na Golgotě tak zasahuje i do života Boha. V 

dalších  svých  knihách  uvažuje  o  Bohu,  který  z  lásky  ke  stvořenému  světu  na  sebe  vzal 

dobrovolně  jeho  utrpení.  „Stvoření  znamená  pro  Boha  sebeomezení,  jeho  ústup,  tedy 

sebeponížení. Stvořitelská láska je vždy zároveň láskou trpící.“188 

Tato  teologie  utrpení  z  lásky prý  zbavuje  novodobý  protestní  ateismus  jeho  základu.  „Proti 

ukřižovanému bohu už nelze protestovat ve jménu kříže světových dějin; slabého Boha už nelze 

obviňovat  z vlastní  slabosti;  proti  Bohu trpícímu z lásky už nelze klást  vlastní  utrpení;  proti 

umírajícímu Bohu se už nelze bouřit jménem všech nespravedlivě zemřelých. Zdá se, že otázka 

teodiceje  je  zodpovězena.“189 Také  v  současné  katolické  teologii  je  otázka  teodiceje  podle 

některých  teologů  zodpovězena  a  to  z  podobných  důvodů.  Walter  Kasper  píše  v  jedné 

dogmatické  příručce:  „Sympatický  (spolutrpící)  Bůh,  tak  jak  se  zjevuje  v  Ježíši  Kristu,  je 

konečnou odpovědí na otázku teodiceje, na níž troskotá teismus i ateismus. Trpí-li sám Bůh, není 

již utrpení žádnou námitkou proti Bohu.“190  

Hodnocení

Musím přiznat, že na teodiceji, která se odvolává na bezmocného a trpícího Boha se mi nezdá 
186 MOLTMANN, J. Der Gott, auf den ich hoffe (Bůh, v kterého věřím), München 1979, str. 278. Citováno podle 

GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 160
187 MOLTMANN, J. Der gekreuzigte Gott, München 1972, str. 230. Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a 

zlo, str. 161.
188 MOLTMANN, J. Trinität und Reich Gottes, str. 75. Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 161.
189 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 163.
190 KASPER, W. Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982, str. 244. Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 

163.
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přesvědčivé vůbec nic. Především nerozumím hlavnímu argumentu: Utrpení už nemůžeme Bohu 

vyčítat, protože on sám trpí. Rozumem nenahlížím, jak takový úsudek může v situaci utrpení 

pomoci, když se spíše zdá, že musí vést k bezvýchodnému zoufalství. Celá tato „teodicea“ se mi 

jeví  jako  nepodařený  spekulativní  pokus  splácaný  z  lidské  slabosti  a  nemístné  troufalosti 

dohromady. Také se stala terčem kritiky. Především Johann Babtist Metz, Karl Rahner a Hans 

Küng  vznášejí  své  námitky.  Jako  první  se  samozřejmě  nabízí  výtka  dualismu.  Je-li  Bůh 

bezmocný  vůči  svému  stvoření  zmítanému  utrpením,  jaký  je  zde  rozdíl  proti  gnostickému 

dualismu, který vidí svět jako místo zla, nad kterým dobrý Bůh nemá žádnou moc? Hned další je 

nasnadě: Komu v utrpení pomůže, že také Bůh trpí? K tomu vtipně Rahner: „Jednoduše řečeno – 

když se chci dostat ze své mizérie a bryndy a ze svých pochybností, nic mi nepomůže, jestliže se 

Bohu – mám-li to říci hrubě – daří stejně hnusně.“191 Na této teologii také zaráží jakási podivná 

adorace utrpení. Jakoby základním znakem samotného stvoření bylo utrpení, a Bůh tím, že tvoří, 

nutně tvořil něco tragického, odpudivého a nedokonalého, kvůli čemu se navíc musí vzdávat své 

moci. Kde zůstala biblická zpráva z Genese: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“? 

(Gen 1, 31)

Spekulace o nějaké Boží bezmoci je skutečně jen čirá spekulace. A celá tato „teodicea“ až příliš 

připomíná antropomorfní promítání lidských emocí na Boha. Může snad člověk vypovídat cokoli 

o  Boží  mysli?  Nejproblematičtěji  se  mi  na  celém pochybném podniku  jeví  to,  že  naprosto 

ignoruje biblickou zprávu. Nikde v Bibli nečteme o bezmocném Bohu. Lze jistě doložit mnoha 

citáty, že Bůh v nějakém smyslu působí zlo, je však zcela nemožné najít jediný citát, kde by se 

Bůh člověku ukazoval jako bezmocný! Starozákonní Bůh se typicky zjevuje jako ten, který činí, 

co chce, kdy chce a s kým chce a který také, když se mu zachce, nečiní vůbec nic a člověk k 

němu volá marně. Tato triumfující „svévole“ Boží je oslavována a oznamována ústy žalmistů a 

starozákonních postav na nesčetných místech Starého Zákona. Za všechny např. hymnus z 1. 

knihy Samuelovy (1Sam 2, 1-8). 

„Hospodin je Bůh, ví všechno, a jemu přísluší vážit skutky. 

Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou.

Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb; kdo hladověli, mohou ustat od práce.

Neplodná dostává sedm dětí, matka mnoha synů vadne osamělá.

Hospodin usmrcuje i oživuje, uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.

191 RAHNER, Karl. Im Gespräch, sv. I (1964-67). Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 166.
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Hospodin dává zchudnou, ale i zbohatnout, ponižuje a povyšuje.

Pozvedá z prachu ubožáka, ze smetiště povyšuje chudáka,

aby ho posadil mezi knížaty a obdařil ho stolcem slávy.“192

A někdy je Hospodin až „příliš“ mocný, takže se z lidského hlediska  může zdát krutý193. 

Vztah k takovému Bohu se ve Starém Zákoně ukazuje především jako potřeba stálého dialogu, 

především nadšené oslavy Hospodinových činů, ale také volání o pomoc, a dokonce v neštěstí 

nechápavý  křik  k nebesům,  troufalá  polemika  se  samotným  stvořitelem,  jak  za  všechny 

nejvýmluvněji dosvědčuje příklad Jobův. A hebrejský výraz bāra´, „stvořit“ použitý ve zprávě o 

stvoření  světa  znamená  boží  suverénní  stvoření,  nejen  snadné,  nýbrž  i  zcela  svobodné  a 

nespoutané.194 

Ani v Novém zákoně nenajdeme zmínku o bezmocném Bohu. Kristus umírající na kříži je totiž 

pro  křesťany  symbolem  vítězství  nad  smrtí,  symbolem  nejvyšší  Boží  moci,  která  dokáže 

překonat všechno zlo a obrátit ho v naději. Jak říká oblíbený citát Paula Ricoeura: „A kde se 

rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel 

smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána“ 

(Řím 5, 20-21). Ke Kristu, přemožiteli zla, se křesťané s nadějí obracejí ve vlastním utrpení 

nikoli proto, že on sám trpí, ale proto, že prošel i  nejhlubším a nejvíce beznadějným lidským 

utrpením a svým vzkříšením ho přemohl, tedy aspoň v možnosti proměnil v naději. „My kážeme 

Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak 

pro  Židy,  tak  pro  Řeky,  je  Kristus  Boží  moc  a  Boží  moudrost.  Neboť  bláznovství  Boží  je 

moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé“ (1Kor 1,23). Kristus samozřejmě trpěl a 

trpěl i Bůh (v Kristu jako druhé božské osobě), ale  slabost Boží je silnější než lidé! Myšlenka 

utrpení Božího je v křesťanství stále přítomná právě díky Kristovu kříži. Zdá se ale jako omyl, 

zacházet s ní způsobem, jak to činí teologie bezmocného Boha. 

 

4.2.2 Bůh jako svrchovaný pán nad zlem
Kniha  Bůh  a  zlo je  přínosná  především proto,  že  její  autoři  upozorňují  na  druhou možnost 

teodiceje po Osvětimi, která není tak často zmiňována. Vycházejí přitom důsledně z biblického 

192 Citováno podle překladu v: Denní modlitba církve, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2002. Str. 967.
193 Tato domnělá krutost a svévole starozákonního Boha je také setrvalým argumentem gnostiků ve prospěch jejich 

názoru, že „Jahve“ je ve skutečnosti zlý bůh, satan, který stvořil tento zlý hmotný svět. 
194 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 171. 
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svědectví. Na  více místech ve Starém zákoně se objevují zvláštní pasáže, ve kterých je Bůh 

líčen jako ten, kdo působí zlo nebo zatvrzuje lidská srdce. Autoři knihy vybrali k rozboru tři 

nejnápadnější: 6. kapitolu knihy proroka Izajáše, 45. kapitolu ze stejné knihy a žalm 88. V 6. 

kapitole  posílá  Hospodin  proroka  Izajáše  s  nařízením,  aby zatvrdil  srdce  lidu.  „Vtom jsem 

uslyšel hlas Panovníka: ´Koho pošlu a kdo nám půjde?´ I řekl jsem: ´Hle, zde jsem, pošli mne!´ 

Odpověděl,  jdi a řekni tomuto lidu: Poslouchejte a poslouchejte,  nic nepochopíte,  dívejte se, 

dívejte,  nic  nepoznáte.  Srdce  toho lidu  obal  tukem, zacpi  mu uši,  zalep  mu oči,  aby očima 

neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven“. Izajáš má tak činit 

„dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel...“ (Iz 6 8-11). Bůh se zde ukazuje jako jasná 

příčina zkázy. Ve 45. kapitole praví Hospodin: „Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím 

světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ (Iz 45 

6-7) A žalm 88 je osamělým nářkem člověka zkoušeného nemocemi a  neštěstím od samého 

mládí. Autor v něm mluví k Hospodinu například takto: „Odložils mě do nejhlubší jámy, do 

temnoty  hlubin.  Leží  na  mě  tíha  tvého  rozhořčení,  všemi  svými  příboji  mě  trýzníš...  Jsem 

ponížen a od mládí hynu, snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přese mne výheň tvého 

hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely.“ (Ž 88 7-8, 16-17) Neobviňuje ze svého neštěstí lidi, od 

světa je izolován, za všechno zlo, které ho potkalo, připisuje odpovědnost pouze Bohu a jen s 

ním chce o svém stavu mluvit. Tyto příklady nám dovolí vrátit se k zatím v této práci opomíjené, 

ale velmi důležité součásti klasické teodiceje, jíž je nauka o dopouštění zla. 

Nauka o dopouštění zla v klasické teodiceji

Klasická  teodicea  se  podobné problematické  výroky snažila  vyložit  ve  světle  svého úmyslu 

zprostit Boha odpovědnosti za zlo. Výroky o tom, že Hospodin sám zatvrzuje lidská srdce se 

například Tomáš Akvinský snažil vysvětlit tak, že Bůh nikoli zatvrzuje srdce a je tedy přímou 

příčinou hříchu,  ale pouze  neposkytuje potřebnou pomoc k vyvarování se hříchu195,  protože 

člověk se zatvrzuje sám. Boží pomoc odmítá z vlastní vůle, kterou Bůh respektuje. S tím souvisí 

Tomášova nauka o tom, že Bůh zlo nepůsobí, ale pouze dopouští. „Bůh totiž, pokud jde o něho, 

je hotov dát milost všem: ´chce totiž, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy,´jak 

se praví (I Tim 2,4). Avšak jedině ti budou zbaveni milosti, kdo v sobě samých kladou překážku 

milosti, jako když slunce osvěcuje svět, tak by se přičítalo za vinu, kdo by zavíral oči, kdyby z 

toho následovalo nějaké zlo“196 To znamená, že když Bůh zdánlivě odmítá někomu pomoci ke 

195 AKVINSKÝ, T. Summa contra gentiles III. Kap. CLXII, str. 320. 
196 AKVINSKÝ, T. Summa contra gentiles III. Kap. CLIX, str. 316.
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spáse, je to způsobeno naší vinou, protože  dobrovolně klademe překážku Boží milosti. Nauku o 

dopouštění (permissio) zla vykládá Tomáš také v prvním dílu Summy theologické v 19. otázce v 

jejím 9. článku (Vztahuje se boží vůle také na zlo?) a 49. otázce (De causa mali – O příčině zla). 

Tomáš se ptá, zda může být dobro příčinou zla. A odpovídá jednoznačně, že ano. „Být příčinou 

může příslušet jen dobru, protože nic nemůže být příčinou, pokud není jsoucnem; avšak každé 

jsoucno jako takové je dobré.“197 Protože je zlo privací dobra, je vždy příčinou zla nějaké dobro. 

A zlo se děje jen akcidentálně, nahodile. Příklady lze najít v přírodě: Zvíře zabíjí jiné zvíře, aby 

se nasytilo. Smrt zvířete, která je přírodním zlem, je způsobena jen akcidentálně. Obdobně na 

lidské  rovině:  O  zlo,  které  je  protikladem dobra  lze  usilovat  jen  „nahodile“  kvůli  dosažení 

nějakého dobra. „Podobně smilník usiluje o potěšení, i když je s ním spojena ničivá vina.“198 

Analogicky bychom snad mohli říci, že v případě vraždy také vrah usiluje pro sebe o nějaké 

„dobro“, o němž se mylně domnívá, že si ho zajistí vraždou. Příčinou vraždy je jeho touha po 

nějakém dobru, nikoli působící příčina, která by byla sama o sobě zlá. 

Jak je tomu ale  na rovině boží? Tomáš se vymezuje vůči Augustinovi, v jehož pojetí se zlo zdá 

být součástí celkové harmonie světa.  Akvinský nechce připustit, že by Bůh chtěl zlo ať už přímo 

nebo nepřímo jako něco, co zdůrazňuje dobro. Ve 2. článku 49. otázky nejdříve uvádí úryvky ze 

Starého zákona, které jakoby dokazovaly, že Bůh je příčinou zla. Je to výše představený úryvek 

ze 45. kapitoly knihy Izajáš a k tomu ještě výrok z knihy proroka Ámose: „Stane-li se v městě 

něco zlého, zda nejedná Hospodin?“ (Am 3,6). Ve své odpovědi Tomáš potvrzuje, že Bůh je 

příčinou všech věcí. Ale dodává, že je příčinou spásy všech věcí. Bůh chce pro všechny věci jen 

dobro a chce také řád světa.  Řád světa si ale podle Tomáše žádá, „aby byly některé věci, které 

mohou  selhat  a  někdy  selhávají.“199 Tím,  že  chce  Bůh  dobro  řádu,  způsobuje  jakoby 

„mimochodem“ ničení věcí. Na lidské morální úrovni je to obdobné: „K řádu světa patří také řád 

spravedlnosti, který vyžaduje, aby hříšníkům byl uložen trest. Takto je Bůh původcem zla, jímž 

je trest, ne však zla, jímž je vina.“200 Na základě této odpovědi interpretuje i slova Písma o zlu, 

které Bůh působí.  Tato místa prý mluví o zlu trestu, nikoli zlu viny.  Bůh nepůsobí to,  že se 

člověk proviní, ale trestá ho za jeho vinu. Je tedy sice poslední příčinou něčeho špatného, vždy 

ale na základě nějaké předchozí lidské viny, která má být potrestána. Zkázu tvoří Bůh proto, aby 

197 AKVINSKÝ, T. Summa theologica I, qu. 49. a. 1.
198 AKVINSKÝ, T. Summa theologica I, qu. 19, a. 9. 
199 AKVINSKÝ, T. Summa theologica I, qu 49, a. 2.
200 AKVINSKÝ, T. Summa theologica I, qu 49.
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lidi  potrestal  za  činy  spáchané  z  jejich  svobodného  rozhodnutí.  Bůh  tak  nechce  zlo 

bezprostředně, ale pouze ho dopouští a jeho úmysl je zaměřen na dobro zachování světového 

řádu. Subtilním způsobem je nauka o dopouštění zla formulována v této slavné větě: „Bůh  tedy 

nechce ani, aby se zlo dálo, ani aby se nedálo, nýbrž chce dopouštět, aby se zlo dálo; a to je 

dobré.“201 Tomášovu odpověď zhodnotím až po představení stanoviska jeho protivníka. 

O dvě století později reagoval na Tomášovo pojetí velmi rozhodně a zamítavě reformační teolog 

Jan Kalvín ve svém vlivném díle  Institutio religionis christiane202.  Polemiku s Tomášem vede 

především v 18. kapitole, kde pojednává o vztahu mezi Boží prozřetelností a „činy bezbožníků“. 

Jako podporu pro svá tvrzení uvádí tytéž citáty z Bible jako Tomáš. (Izajáš 45 a Ámos 3,6). 

Vyvozuje z nich ale opačný závěr: „Jestliže nás bez lidského přičinění postihne neštěstí a bída, 

které nás tísní, máme pamatovat na učení Zákona: všechno prospěšné vyvěrá z pramene božího 

požehnání, všechno neblahé je jeho kletbou.“203 Bůh sám je příčinou všeho, co se na světě děje, 

tedy i zla, on také toto všechno přímo chce a děje se to jeho vlastní mocí. Kalvín se posmívá 

Tomášově rozlišování mezi „chtěním“ a „dopouštěním“: „Kdo na místo boží prozřetelnosti klade 

pouhé dopouštění,  tlachá,  a to,  co říká,  je jen neužitečná veteš!  Jako by Bůh jen v poklidu 

pozoroval a očekával nahodilé události! Jako by tak jeho soudy závisely na lidské libovůli.“204 

Zde se ukazuje, co Kalvínovi vadí nejvíc. Že by se Boží všemoc mohla zastavit před nicotnou 

silou lidské vůle. Připomíná to Augustina a jeho důraz na všemoc Boží.  Kalvín ovšem svoji 

myšlenku rozvádí dál a zatahuje do Božích plánů také satana. Ten není ničím jiným než Božím 

služebníkem a „koná svou činnost z božího popudu a jde jen tak daleko, jak je mu dovoleno.“205 

V Kalvínově koncepci vyvstává mnoho problémů, které zde ale nebudeme podrobně řešit. Jen 

dva příklady za všechny. Jestliže je Bůh nazván také původcem všeho špatného, je spravedlivé, 

že lidi zatracuje, když vlastně působí i jejich hřích? A nemusíme nakonec říci, že v Bohu jsou 

dvě vůle a on se tak jednou svou vůlí rozhoduje i pro to, co  člověku zakázal činit?206 Odpověď je 

nasnadě, rozpor zneškodníme poukazem na slabost rozumu: „A nemůžeme-li pochopit, jak jen 

může Bůh chtít, aby se stalo něco, co přece zakázal činit, máme mít na paměti svou slabost a 

201 AKVINSKÝ, T. Summa theologica I, qu 19, a. 9.„Deus enim neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri: 
sed vult permittere mala fieri. Et hoc est bonum.“ 

202 Kniha vyšla v Basileji v letech 1535/36. 
203 CALVIN, J. Instituce. Učení náboženství křesťanského. Praha: Kalich, 1951,  I/17.
204 CALVIN, J. Instituce. Učení náboženství křesťanského. Praha: Kalich, 1951, I/18.
205 CALVIN, J. Instituce. Učení náboženství křesťanského. Praha: Kalich, 1951 I/18.
206 Na tyto možné námitky upozorňují autoři sborníku Bůh a zlo. In: GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 81.
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pomyslet na to, že světlo, v němž spočívá, se nikoli bezdůvodně nazývá nepřístupným, protože je 

zahaleno tmou.“207 Ano, je to samozřejmě spravedlivé, ale náš nebohý rozum do tohoto tajemství 

Boží mysli nemůže proniknout. Je to vůbec ještě argument, nebo jen prázdná klička na zakrytí 

obludné troufalé spekulace o satanovi a zlu jako přímém nástroji Boží vůle? Jaképak nepřístupné 

světlo a slabost rozumu, když jsme před chvílí tak rozhodně tvrdili, co Bůh chce a nechce a koho 

všeho k tomu využívá a jak? A chce-li se člověk bránit proti zločinnosti takového pseudoboha, 

zahalíme náhle Boží mysl nepřístupným světlem? 

Hodnocení klasického řešení

Hlavním úmyslem autorů knihy Bůh a zlo bylo poukázat na fakt, že klasická teodicea opomíjí 

vlastní  povahu a  záměr  biblických výpovědí,  ve kterých  se  jakoby mluví  o  tom,  že  Bůh je 

příčinou zla. A činí tak proto, že se snaží Boha zcela zprostit jakékoli odpovědnosti za zlo. Tak 

Tomáš ve své odpovědi, že každé zlo je trestem za hřích svobodné vůle, jako by náhle zapomněl 

na knihu Job, ke které ovšem sám psal komentář. „Je zvláštní, že … nepřijde Tomášovi na mysl, 

že  by se  mohl  zabývat  otázkou,  na níž  se zakládá celá  kniha Jób:  jak se  může přihodit  zlo 

člověku, který je bez viny.“208 Kalvín stojí na opačném konci, protože na rozdíl od Tomáše, který 

chce  hájit  především dobrotu Boží,  učiní  z  Boha sice naprosto  všemocného,  ale  všemocnou 

zrůdu. W. Kuschel a K. Gross se správně ptají: Co mají tyto racionální pokusy společného s 

biblickou výpovědí? Než se dostaneme k jejich odpovědi, chci uvést vlastní kritiku. 

Při obecné analýze klasické teodiceje bylo řečeno, že teodiceou se zabýváme tehdy, když se 

pokoušíme stanovit význam pojmů boží všemohoucnosti a dobroty, tak abychom mohli Boha 

zprostit odpovědnosti za zlo. Již u Augustina a nyní opět u Kalvína se mi zdál zarážející jejich 

pojem všemohoucnosti. Veškerá absurdnost jejich odpovědí pramení patrně z toho, že všemoc 

Boží chápou jako neustálé udržování všeho stvořeného jsoucna v bytí přímým aktem Boží vůle. 

Odtud jejich pojem všemohoucnosti: Bůh chce, přeje si vše, co se ve světě děje a svou vůlí toto 

všechno přímo působí. Proto Augustin ani Kalvín nemohou snést představu, že by se lidská vůle 

stavěla  Bohu do cesty a  tím se vymykala z jeho přímé moci.  Ale je skutečně problém boží 

všehomoucnosti postaven takto striktně ve smyslu buď anebo? To, že se Bůh vzdává části své 

moci ve prospěch svobody svého stvoření, neznamená přece, že je bezmocný! Toto může být také 

další námitka vůči teologii bezmocného Boha. Bůh se očividně vzdal velké části své moci a 

207 CALVIN, J.  Instituce. Učení náboženství křesťanského. Praha: Kalich, 1951 I/18.
208 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 76. 
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nechal velkou část zodpovědnosti za běh světa na lidských bedrech. (Tedy aspoň pokud uznáme, 

že Bůh každou chvíli do našeho života viditelně nezasahuje, což patrně uznáme). Ale proč by to 

mělo znamenat, že je bezmocný tam, kde  my jsme svobodní, jakoby ve světě bylo pouze určité 

pevně dané kvantum moci a svobodný člověk a svobodný Bůh si z ní museli ukrajovat jako z 

krajíce a přetahovat se o své díly? Chybou těchto úvah bude patrně konfúzní spojení moci a vůle. 

Bůh přece může mít absolutní moc nad světem, zároveň nechat stvoření jeho svobodu a také si 

nemusí vše, co se následně děje přát. To ale neznamená, že ztratil moc toto dění ovlivnit, kdyby 

chtěl. A pojem Boha, který ustupuje svému stvoření (aniž by nad ním ztratil možnost absolutní 

vlády) je mnohem důstojnější, než jak sugeruje spojení moci a vůle. Takový Bůh připomíná spíše 

žárlivce, který nesnese, aby jeho stvoření udělalo jediný krok bez jeho přímého řízení. Otázkou 

je, proč by takový žárlivec vůbec něco tvořil? Někteří křesťané by možná namítli, že tvořil, aby 

lidstvu sdělil svou dokonalost. Spočívá-li  dokonalost Boží v tom, na začátku stvoření rozdělit 

lidi na vyvolené a zatracené, nechat je hřešit a tápat v pokaženém světě, aby byla nakonec valná 

část z nich spravedlivě uvržena do věčných muk – protože spojení moci a vůle v Bohu vede k 

podobné „filosofii“ - potom ano...

Boží všemoc si můžeme lépe představit právě na základě biblických zpráv, kde se neobjevuje 

ono  nešťastné  spojení  moci  a  vůle.  Zde  se  svoboda  lidská  a  Boží  vzájemně  doplňují  a 

spolupůsobí. Můžeme potom říci: Bůh se vzdal části své  moci, když svěřil svět do lidských 

rukou, ale může také kdykoli zasáhnout. Jestliže nezasahuje, tak proto, že z  nějakého důvodu 

nechce,  nikoli  že  by  nemohl.  Stejně  svobodně  jako  svět  stvořil,  by  ho  také  mohl  kdykoli 

anihilovat.  A vidí-li člověka páchajícího zlo, mohl by ihned zasáhnout, jenže zjevně  nechce! 

Právě toto je drásavým  tajemstvím zla, že Bůh očividně nechce zasáhnout. Na tento problém se 

snaží poukázat všechny klasické výpovědi o tom, že Bůh zlo dopouští  (nikoli  tvoří  a chce), 

protože z  něho dokáže vytěžit  větší  dobro.  V této  linii,  jak se domnívám, se také pohybuje 

Tomášova odpověď, ačkoli  je také místy poněkud krkolomná, protože se také snaží všechno 

utrpení  chápat  jako trest  za hřích.  Ale Tomášova šalamounská,  poněkud temná věta,  že Bůh 

„chce dopouštět, aby se zlo dálo“ podle mého názoru ukazuje především na křesťanskou zvěst, 

že Bůh z každého zla dokáže získat větší dobro. Zlo tak zůstává tajemstvím, ale  pokud už ve 

světě je, Bůh je jeho pánem a umí ho přetvořit v něco lepšího. Tomáš v tomto optimistickém 

duchu uvažuje i o dědičném hříchu: „Nic nebrání tomu, aby byla lidská přirozenost po hříchu 

pozvednuta do lepšího stavu. Neboť Bůh připouští  vznik zla,  aby z něj vytvořil větší dobro. 
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Odtud výrok svatého Pavla v listě Římanům (5, 20): Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem 

více rozhojnila milost. A ve zpěvu Exsultet:  Ó šťastná to vina, pro kterou přišel Vykupitel tak 

vznešený a veliký!“209 

Bůh jako pán nad zlem

A po tomto nutném exkurzu se konečně dostáváme k vlastnímu řešení autorů knihy Bůh a zlo. 

Podle nich klasická teodicea chtěla Bohu prokázat čest tím, že ho uchrání jakékoli odpovědnosti 

za zlo. Proto byla všechna odpovědnost připsána člověku a vznikla nauka o dědičném hříchu. V 

situaci, kdy nahlížíme nedostatečnost klasické teodiceje ale „nejde o to, abychom nyní ze všeho 

´obviňovali´  a  ´činili  zodpovědným´Boha,  když  teologové  po  celá  staletí  takto  zacházeli  s 

člověkem.“210 Autoři chtějí především, poté co představili několik moderních literárních textů, ve 

kterých je hlavním tématem žalující řeč nebo tichý protest proti Bohu, ukázat na jejich blízkost 

ke způsobu, jak se zlo pojednává ve Starém zákoně. „Starozákonní i literární svědectví jsou si 

blízká  jak  zkušeností,  že  skutečnost  je  záhadná,  tak  svým  odporem  proti  zbožnému 

zneškodňování a integraci zla.“211 Smysl biblických výroků, které mluví o tom, že Bůh působí 

zlo, je ukázat Boha jako pána nad zlem. „Protože Bůh stvořil rovněž zkázu a temnotu, je také 

pánem temnoty a  zkázy,  které  tímto  způsobem může obrátit  v  dobré.“212 Není  v  nich  řeč  o 

ontologické  kvalifikaci  „světla“  a  „tmy“,  „spásy“  a  „zkázy“,  ale  o  Boží  svrchovanosti  nad 

světem. Výtka autorů knihy, že klasická teodicea není tak docela práva biblické výpovědi, když o 

každém zlu mluví jako o trestu, se zdá oprávněná. Stejně důležitá je i další námitka. Klasická 

teodicea zneškodňuje možnost dialogu mezi Bohem a člověkem. Tento rozhovor, tak typický pro 

postavy starého zákona,  tedy modlitba  ve  formě nářku,  protestu  a  obžaloby Boha,  je  prý v 

klasické teodiceji znemožněna, protože každé zlo je zde chápáno jako spravedlivý trest, byť za 

dávné  Adamovo provinění.  Místo  protestní  modlitby má  člověk „právo“  pouze  na  modlitbu 

kajícnou, v níž se vyznává ze svých hříchů nebo reflektuje svoji „nehodnost“ a nicotnost před 

Bohem. 

V závěru nacházejí Gross a Kuschel v Bibli dva typy výpovědí o vztahu Boha ke zlu. Bůh se 

často ukazuje jako ten, kdo zlu nezabránil. Jak ve Starém, tak v Novém zákoně. Neuchránil před 

zlem ani „svůj lid“, ani svého syna Ježíše. A zároveň není pro Boha zlo vševládnou mocí. Zlo mu 

209 AKVINSKÝ, T. Summa theologica III, qu. 1, a. 3, ad 3. 
210 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 12.
211 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 12.
212 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 179.
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není lhostejné. „Ze všech temnot, ze všech porážek, ale i ze všech katastrof nepředstavitelného 

rozsahu  (babylonský  exil,  zničení  druhého   Chrámu,  holokaust)  Bůh  svůj  lid  neustále 

zachraňoval  a  dával  mu  neustále  novou  životní  šanci.  Ani  svého  Syna  neponechal  Bůh  na 

popravišti a v hrobě.“213 Autoři knihy uzavírají, že obě myšlenky je nutné promýšlet současně, 

ale  jsou  navzájem  logicky  nesjednotitelné.  Pokud  je  logicky  sjednotíme,  nutně  falšujeme 

Biblickou výpověď, jak se ukázalo v klasické teodiceji. S tímto závěrem nemohu než souhlasit, 

protože ve své práci  se snažím ukázat  něco podobného:  V teodiceji  vždy  narazíme na dva 

aspekty zkušenosti,  které  jsou  logicky sjednotitelné  jen  za  velkou cenu –  ztráty  skutečného 

kontaktu s mnohotvárnou biblickou výpovědí o Bohu. Otázku teodiceje tedy nelze podle Grosse 

a Kuschela principiálně zodpovědět. A musí dokonce zůstat otevřená i v Božím zájmu. teodicea 

se až příliš často podobala pokusu odhalit tajné Boží myšlenky. „Alternativa spočívá ve střízlivé 

naději, že Bůh sám sebe tváří v tvář zlu ospravedlní.“214 

4.2.3 Bůh obžalovaný
Když  se  ve  Starém  zákoně  mluví  o  zlu,  je  to  nejčastěji  dvěma  způsoby.  Většinou  je  zlo 

spravedlivým Hospodinovým trestem za provinění. Nebo člověk stižený utrpením nechápe, proč 

ho zlo postihlo, ale řeší svou situaci vždy před Bohem, za zlo ho činí odpovědným, a jedině jeho 

také  prosí,  aby  už  zlo  odstranil.  Kniha  Job  vznikla  právě  z  úmyslu  ukázat  problém tohoto 

nezaviněného utrpení.  Velmi častým motivem je  rozhovor s  Bohem, který skrývá svou tvář. 

Například v žalmu 77: „Myslím na dny dávnověké, na pradávná léta. V noci si připomínám, jak 

jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá: Zatvrdil se Panovník na věky věků? 

Nikdy už svou přízeň neprojeví? Je snad jeho milosrdenství pryč natrvalo? Nebude už mluvit v 

dalších pokoleních? Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování? 

Pravím: V tom tkví má bolest,  že se změnila pravice Nejvyššího“ (Ž 77, 6-11). V utrpení je 

především třeba  mluvit  k  Hospodinu,  i  když  je  skrytý  a  neodpovídá.  Walter  Gross  shrnuje 

starozákonní  tradici  takto:  „Tito  lidé  činili  Hospodina velmi  konkrétně,  tvrdošíjně  a  celkově 

odpovědným za svůj osud. Hospodinu jen děkovat za své štěstí, ale příčiny svého neštěstí hledat 

u sebe nebo u jiných sil mimo Hospodina – toto pokušení držet se daleko od svého Boha jim 

bylo cizí.“215 

 

213 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 184. 
214 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 189. 
215 GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 53.
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Je třeba mít na paměti tuto velkolepou tradici dialogu, abychom pochopili, jak tragická a mrazivá 

je jedna z alternativ „teodiceje po Osvětimi“, kterou zastupuje židovský myslitel a romanopisec 

Elie Wiesel. Po obsazení svého rodného městečka Sighetu v Maďarsku musel Wiesel žít nejprve 

v  ghettu,  poté  byl  deportován  do  Osvětimi  a  Buchenwaldu.  V koncentračních  táborech  mu 

zemřeli oba rodiče a jedna ze dvou sester. Když se vrátil, bylo mu teprve 17 let. Po návratu z 

Buchenwaldu  se  na  deset  let  odmlčel,  než  byl  schopen  o  svých  zážitcích  něco  sdělit.  Jeho 

ústředním  dílem  je  kniha  Noc216,  k  jejímž  tématům  se  vracel  po  celý  život.  Připomínání 

holocaustu se stalo jeho životním tématem. 

Wiesel ale  nereagoval na holocaust ani filosofií absurdity, ani myšlenkou smrti Boha, jako tolik 

teologů jeho doby. V jednom rozhovoru k tomu říká: „Je s podivem, že filosofie zavrhující Boha 

nepochází od těch, kdo přežili. Ani jeden z teologů takzvané smrti Boha, kteří si sami berou 

slovo,  sám v  Osvětimi  nebyl.“217 Wieselovi  šlo  především o  radikální  střetnutí  s  Bohem.  V 

koncentračních táborech prožil konec osobní víry, která pro  něho byla předtím samozřejmostí. 

„Někteří mluvili o Bohu a jeho tajuplných cestách, o provinění židovského národa a budoucím 

vykoupení. Co se mne týče, přestal jsem se modlit. Jak jsem chápal Jóba! Nepopíral jsem sice 

boží existenci, ale pochyboval jsem o Jeho absolutní spravedlnosti.“218 Ve své knize popisuje 

formou reportáží  většinou bez vysvětlujících komentářů nebo dlouhých úvah syrovou realitu. 

Například demonstrační oběšení tří vězňů, z nichž jeden byl malý chlapec. Jeho tělo bylo tak 

lehké, že se po oběšení ještě půl hodiny dusil, než zemřel. Wiesel stojí mezi skupinou dalších 

vězňů, kteří musí celé popravě povinně přihlížet a za ním stále někdo opakuje: Kde je dobrotivý 

Pán Bůh?  „Zaslechl jsem muže za sebou, jak opakuje: Kde zůstal Bůh? A já jsem v nitru ucítil 

hlas, jenž mu odpovídal: Kde je? Přece tam – tam visí na šibenici... Ten večer měla polévka chuť 

mrtvoly.“219 

Někteří  teologové,  např.  J.  Moltmann,  měli  snahu  interpretovat  toto  místo  jako  příbuzné 

křesťanské myšlence o trpícím bezmocném Bohu. K. J. Kuschel však tento názor vyvrací. Když 

Wiesel  vidí  Boha na šibenici,  je to  symbol  Bůha neužitečného,  nepřítomného a  pro člověka 

zbytečného. Vypravěč v knize  Noc nyní jen jednou přerušuje své mlčení, aby křičel k Bohu: 

216 Francouzský originál La nuit vyšel 1958.
217  GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 123. Převzatá citace z: R. McAfee-Brown, Elie Wiesel, str. 62. Freiburg, 
1990.
218 WIESEL, E. Noc, str. 44. 
219 WIESEL, E. Noc, str. 60. 
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„Kdo jsi, můj Bože, kdo jsi ve srovnání s touto masou lidí plných bolesti, kteří na Tebe křičí 

svou víru, svůj hněv, svůj vzdor? Co znamená Tvá velikost, Pane všehomíra, tváří v tvář této 

slabosti,  tomuto rozkladu a hnilobě?“220 Pak se opět ponořuje do mlčení,  vrací se k odpírání 

modlitby  a  cítí  se  bez  Boha  nesmírně  sám,  ale  s  pocitem,  že  on  je  nyní  žalobce  a  Bůh 

obžalovaný. Před Bohem, který zůstává všemohoucí, ale je nemožné věřit v jeho milosrdenství, 

lze jen mlčet. A vypravěč Noci ve svém zoufalství připojuje ještě další myšlenku. Člověk, který 

takto trpí a přesto se dovolává Boha, je větší a morálně silnější než Bůh. „Ano, člověk je silnější, 

větší než Bůh. Když tě zklamali Adam s Evou, vyhnal jsi je z ráje. Když se Ti znelíbila Noemova 

generace, způsobil jsi potopu. Když jsi neuznal Sodomu za hodnu milosti v Tvých očích, seslal 

jsi z nebe oheň a síru. Ale tito lidé, které jsi podvedl, které jsi nechal mučit, věšet, plynovat, 

měnit v popel, co dělají? Modlí se k Tobě! Chválí tvé jméno!“221 

Toto je jen jedna z Wieselových poloh. K tématu Osvětimi se vracel celý život a vztah Boha ke 

zlu  promýšlel  ze  všech  možných  stran.  Je  také  autorem  pozoruhodné  divadelní  hry 

Schamgorodský  proces,  ve  které  se  racionální  teodicea  představuje  jako  dílo  ďáblovo222. 

Wieselovo dílo považuji ve skupině teologů teodiceje po Osvětimi za jednoznačně nejhlubší a 

nejpoctivější odpověď. „Toto je dilema, jemuž je nyní, na konci století, vystaven věřící: tím, že 

nezasáhnul, chtěl Bůh lidem cosi naznačit,  a my nevíme, co to bylo. Že trpěl? Byl by býval 

mohl, byl by býval měl přerušit Své vlastní utrpení tím, že by ukončil martyrium nevinných. 

Proč  to  neudělal?  Nevím  a  myslím,  že  nikdy  nebudu.  On  jistě  nestojí  o  to,  abychom  to 

odhalili.“223

4.3 Teilhard de Chardin – Bůh a evoluce

„Tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal.  

Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do 

svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a  

pracuje k porodu.“ 

(Sv. Pavel, List Římanům  8, 22)

220 WIESEL, E. Noc, str. 61.
221 WIESEL, E. Noc, str. 62.
222 Hra (Der Process von Schamgorod) není bohužel v České republice k dostání. Referát o jejím obsahu se nachází 

v knize Bůh a zlo (str. 129 – 133).
223 WIESEL, E. Všechny řeky spějí do moře: Paměti. Praha: Pragma, 1997, str 119. 
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Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) byl přírodovědec a náboženský myslitel, kněz a člen 

jezuitského řádu. Důvod, proč se pro mnoho křesťanů 20. století stal doslova oslnivou postavou, 

je síla vize, která ovládala veškerý jeho život a myšlení. Naléhavě se v něm hlásily ke slovu dvě 

ideje – evoluce a křesťanství – a on se cítil být nástrojem slovní formulace jejich syntézy. Žádný 

z filosofů 20. století se výslovně nezabýval myšlenkou evoluce, natož aby ji detailně propracoval 

teolog.  Chardin  ve  své  době  identifikoval  problémy  současných  křesťanů  a  snažil  se  jim 

nabídnout řešení – větší možnost příklonu ke stvořenému světu. Domníval se, že křesťanství pro 

současného člověka ztrácí přitažlivost především kvůli „zapomenutí“ na zemi, hmotný stvořený 

svět,  a  přílišný  důraz  na  transcendenci  Boží  a  posmrtný  život.224 Výsledkem jeho  práce  je 

koherentní spojení evoluce a křesťanství v jehož základě leží nová interpretace dědičného hříchu. 

Jeho myšlenkám se dostalo protichůdného přijetí a v jeho době také odmítnutí nebo mlčení ze 

strany katolické Církve225. Pro mnohé je Chardin stále problematická, nepřijatelná a provokující 

postava, mnozí další právě kvůli němu zůstali křesťany nebo se jimi stali. 

4.3.1 Evoluce jako snaha o řešení problému existence
Chardin  zachovává  křesťanskou  představu  světa  stvořeného  z nicoty.  Prvním  projevem 

stvořeného světa je podle jeho pojetí neuspořádaná mnohost velmi blízká nicotě a vyznačující se 

nízkou  nebo  žádnou  diferenciací.  „Ježto  je  mnohost  (to  jest  ne-bytí v čirém  stavu)  jediná 

racionální forma stvořitelné („creabile“) nicoty, lze si tvůrčí akt představit jedině jako postupný 

proces pořádání a sjednocování.“226 Rozdíl proti statickému středověkému vesmíru je zřejmý. 

Středověká představa o stvoření byla sice také časová – nejprve světlo, potom země, rostliny, 

živočichové,  nakonec  člověk,  tak  jak  je  vypočítáváno  v Bibli,  ale  tyto  stupně  stvoření  se 

nevyvíjely  jeden  ve  druhý.  Z nicoty  lze  podle  Chardina  stvořit  pouze   nesmírnou  mnohost 

homogenních částic. Povahu této základní matérie Chardin nijak blíže neosvětluje s poukazem 

na to, že není fyzikem. Je ale složená z nějakých jednotek, přesto svázaná, disponující nesmírnou 

energií  a  je  homogenní.  Už  ale  na  této  rovině  se  Chardin  rozchází  s představou 

224  Jako byl Nietzsche hlasatelem „věrnosti zemi“ pro ateisty, obdobně je jím Chardin pro křesťany. V jejich díle se 
nacházejí zajímavé paralely ohledně „vitalistického“ pojetí hmoty, ale i v důrazu na změnu, kterou musí projít 
lidský rod, aby dosáhl vyšší roviny. 

225  Impulzem k zákazu učení a publikační činnosti bylo především jeho pojetí dědičného hříchu odlišné od nauky 
církve. V roce 1926 mu generál jezuitů zakázal vyučovat. Pak následovalo několik zákazů publikace, zákaz 
účasti na konferencích, v roce 1951 byl ve svých 70 letech vyhoštěn do New Yorku. Pius XII v encyklice 
Humani generis (1950) dovolil zabývat se evolucí, ale jen za podmínky, že nebude zpochybňována myšlenka 
dědičného hříchu a monogenismus – historická existence jednoho páru lidí. V současné době probíhá postupná, 
opatrná rehabilitace. 

226  TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím. Praha, Vyšehrad 1998. Str. 110.
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(mechanistických)  atomistů.  Částice  nejsou  izolované,  nespojují  se  trpně  jen  na  základě 

mechanických  srážek.  Každá  částice  je  svébytným  středem,  energetickým centrem,  nelze  ji 

oddělit od ostatních, vždy je součástí celku. 

Chardin říká, že věda (myslí tím novověkou přírodovědu) se až dosud zabývala pouze vnějškem 

věcí.  Opominula vnitřek věcí,  jednotlivin.  Lidské vědomí,  a s ním i  svoboda,  bylo nejčastěji 

vysvětlováno jako jakási anomálie,  která se objevila až na určitém stupni vývoje hmoty.  Ale 

„přírodní anomálie je vždy jen zvýraznění nějaké vlastnosti, rozšířené v nepostižitelném stavu 

všude.  Fenomén  bezpečně  zjištěný  byť  jen  v jediném bodě  má  díky  základní  jednotě  světa 

nezbytně  všudypřítomnou  hodnotu  a  všudypřítomné  kořeny.“227 Každá  struktura,  která  ve 

vesmíru vznikla, a to dokonce i ona prvotní částice prahmoty, má svůj „vnitřek“, tedy jakési 

vědomí, nebo nepatrný nepostižitelný náznak vědomí – to, co z oné struktury činí  jednu věc, 

jednu částici, jednu molekulu. Toto pra-vědomí také tvoří z každé jednotliviny to, čemu Chardin 

říká  střed.  Už  o  částicích  homogenní  mnohosti  se  vyjadřoval  jako  o  svébytných  středech. 

Základní hybná síla vesmíru, její nejniternější kvalitativní zákon, tedy tendence ke sjednocování, 

je bytostně spjat se vzrůstajícím podílem vědomí. „Hledali jsme kvalitativní zákon vývoje, který 

by  byl  s to  vysvětlit,  proč  je  vnitřek  vůči  vnějšku  věcí  od  jedné  sféry  ke  druhé  nejprve 

neviditelný, pak patrný, a nakonec postupně převládající.  Tento zákon vystoupí sám od sebe, 

jakmile se vesmír pojímá jako něco, co přechází z určitého stavu A, charakterizovaného velkým 

počtem velmi jednoduchých hmotných prvků (tj. prvků s velmi chudým vnitřkem), do určitého 

stavu  B,  definovaného  menším  počtem  velmi  komplexních  seskupení  (tj.  s bohatším 

vnitřkem).“228 Struktura prvků je stále složitější, komplexnější, a síla vědomí vzrůstá. „Ve stavu 

A se centra vědomí, protože jsou zároveň velmi četná a neobyčejně slabá, projevují jen svými 

hromadnými  účinky,  které  podléhají  statistickým  zákonům.  Kolektivně  se  tedy  řídí 

matematickými zákony… Naproti tomu ve stavu B se tyto prvky, méně četné a zároveň lépe 

individualizované, pozvolna vymykají z poslušnosti velkých čísel. Jejich základní a neměřitelná 

spontánnost prosvítá na povrch.“229 Ještě na začátku 20. století  by taková myšlenka byla pro 

vědce zcela nepřijatelná. Dnes se situace změnila a alespoň v biologii existuje stále sílící skupina 

vědců, kteří  jsou nuceni přírodě samotné přiznat vlastní spontánnost.230 Každý nový celek se 

227  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 48.
228  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 52.
229  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 52.
230  Z českých žijících biologů patří do této skupiny především Zdeněk Neubauer a Anton Markoš. Ze zahraničních 

např. Adolf Portmann (1897 - 1982). 
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vyznačuje zákony, které oproti nižší rovině vykazují novou kvalitu a to stále méně mechanickou 

a  stále  méně podléhající  determinovaným zákonům. Ještě  jinak řečeno:  Chování  celku nelze 

vyložit  převedením  na  vlastnosti  jeho  částí.  A  zároveň  každá  nižší  rovina  v sobě  skrytě, 

nerozvinutě zahrnuje možnost existence roviny vyšší.

Ve svém hlavním díle Vesmír a lidstvo Chardin prochází jednotlivé vývojové stupně od základní 

prahmoty až po svět, ve kterém je určující silou lidské vědomí. Nemůžeme zde představovat 

celou složitou evoluční cestu, tak jak ji podrobně líčí, ale pochopit její základní kroky je nutné 

pro následné pochopení povahy zla. Důležité je, že vůdčí zákonitost vývoje je stále stejná, mění 

se  jen  způsoby  jejího  projevu.  Základním  zákonem  vesmíru  je  tedy  zákon  komplexnosti  - 

zkomplexňování. Tento pohyb je řízen dvěma typy energie. Chardin je nazývá tangenciální a 

radiální. Tangenciální energie je fyzikálně měřitelná a „spřahuje daný prvek se všemi ostatními 

prvky téhož řádu“231. Díky ní vznikají stále komplexnější molekuly, ale na druhé straně je také 

odpovědná za rozpad, entropii. Radiální energie je silou psychickou, informačním řízením celku, 

vzrůstá díky nárůstu komplexity a je odpovědná za vývojové skoky a objev nového. Chardin si 

uvědomoval problematičnost této koncepce, která se podobá dualistickému rozdělení na hmotu a 

ducha.  Ovšem každá  energie  je  psychické  povahy a  Chardin  toto  rozdělení  použil  jen  pro 

neschopnost lidského rozumu myslet jinak než dualisticky. („Hmotu“ a „ducha“ chápe jako dvě 

strany téhož procesu.)  V Chardinově době se ještě neprosadily kybernetika ani genetika jako 

samostatné vědy. Uváděl, že problémy s popisem radiální energie na úrovni života jsou značné a 

„útok, má-li se dostat dál, musí začít odjinud.“232 Kybernetika se zaměřením na složitost řízení 

organismů a díky teorii informace dokáže popsat právě míru jejich komplexity.233 

Zároveň  se  ale  ve  vesmíru  projevuje  entropie  a  rozpad  kvůli  omezenému množství  energie 

(tangenciální), omezenému množství hmoty a stálé tendenci postupovat vpřed. Vývoj organismů 

se nezastaví,  pokračuje,  proto se musí starý organismus rozložit  a poskytnout „materiál“ pro 

nový.  „V průběhu každé  syntézy něco  definitivně  shoří  jako cena  za  tuto  syntézu.  Čím víc 

energetické kvantum světa pracuje, tím víc se spotřebovává.“234 F. A. Vialett vykládá entropii a 

„duchovní složku“(myslí tím tendenci ke komplexitě) jako příčiny vložené Bohem v bodu Alfa 

231  TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, 55
232  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, 69
233 Chardinův životopisec a vykladač Claude Cuénot se domnívá, že právě díky pojmu informace se kybernetice 

podařilo „definovat konkrétní svazek mezi oběma formami energie.“ In: Unsere dynamische Welt, str. 105.
234  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 45
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(na  počátku  stvoření)  „a  pak  už  obě  působí  samy jako  causae  sucundae (druhotné  příčiny) 

mistrně vybavené a fungující.“235 Na Chardinově vesmíru je nejpozoruhodnější (ale také zcela 

neslučitelné s novověkou přírodovědou) že v něm díky radiální energii stále stále vzniká něco 

zcela  nového.  Syntéza,  na  jejímž  základě  se  v  systému  objeví  nový  typ  bytí,  se  nazývá 

emergence. „Pokaždé vystoupí nová mnohost, pokaždé zakusí tato mnohost určitou redukci a 

vstoupí  do  vyšší  úrovně  spojení,  vždy  se  tvoří  něco  zcela  nového,  nového  ve  vztahu  k 

elementům,  ze  kterých  vzešlo.“236 Každá  nová  evoluční  úroveň  se  vyznačuje  větší  mírou 

komplexity, sebereflexe a svobody. 

Na  rovině  spojování  atomů  nebo  molekul  se  syntéza  řídí  na  první  pohled  fyzikálními  a 

chemickými zákonitostmi, které podle Chardina vhodně popisuje přírodověda, až na to že pomíjí 

složku,  která  z jednotek  stále  vytváří  celek.  Všechny  zvláštní  myšlenky,  kterými  Chardin 

popisoval svůj vesmír, se v jeho době zdály zcela nevědecké. Současná přírodověda by k nim ale 

měla často co říci. Například když Prigogine popisuje tzv. „disipativní struktury“: „Systém se 

chová, jako by byl působištěm sil dlouhého dosahu (…) je uspořádán, jako by každá molekula 

byla  ´informována´ o stavu celého systému.“237 Vznikne-li  určitá  masa prvku nějakého typu, 

naroste také tangenciální energie a tím i radiální. Vývoj pak na kritických mezích probíhá ve 

skocích na novou kvalitativní rovinu. „Žádná veličina na světě… nemůže růst, aniž by dospěla 

do kritického bodu, k nějaké stavové změně.“238 

Prvním velkým „skokem“ byl vznik života. Jedinečná událost, kdy celá země byla pokryta ještě 

neživými  makromolekulami,  které  vytvořily  „obal  planetárních  rozměrů“239.  Tangenciální 

energie byla tak velká, že se mohlo projevit nové působení energie radiální a systém „poskočil“ 

na vyšší rovinu. Vznikl život, buňka a dále organismus. Celek řídící sám sebe zcela odlišným 

způsobem  než  v neorganickém  světě.  V oblasti  živých  jsoucen  se  objevuje  boj  o  přežití  a 

evoluční tápání jednotlivých druhů: „Život mohl postupovat jen díky tomu, že tápáním postupně 

nacházel místa nejmenšího odporu, kde se skutečnost poddá jeho úsilí.“240Zákony řídící biosféru 

235  VIALET, Francois. Pierre Teilhard de Chardin. In: Svatá hmota, str. 41.
236 CUÉNOT, Claude. Unsere dynamische Welt, str. 152. „Jedesmal tritt ein neues Vieles auf, jedesmal erfährt dieses 

Viele eine Art Reduktion, es tritt in eine höhere Verbindung ein, jedesmal bildet sich etwas ganz Neues, neu in 
bezug auf die Elemente, aus denen es hervorgegangen ist.“ 

237  SHAFEROVÁ, Ingrid H. Od noosféry k teosféře: cyklotrony, cyberspace a Teilhardova vize kosmické lásky. In: 
Svatá hmota, str. 99.

238  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 129.
239  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 74.
240  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 232. 
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ale nejsou výlučně determinované. „Život skutečně postupuje pouze náhodami; jenže náhodami , 

jež byly rozeznány a uchopeny – to znamená psychicky vybrány.“241 Organismy se v biosféře 

rozrůzňují do bohatého stromu života, jehož každá větev je určitým výsledkem a pokusem o co 

nejvhodnější  „řešení  problému  existence“242.  Důležitou  jednotkou  je  zde  tzv.  „fylum“, 

strukturálně příbuzný svazek organismů. Jeho evoluci si můžeme představit na příkladu vývoje 

nějakého  lidského  stroje.  Nejdříve  se  objeví  první  prototyp,  následuje  období  rychlých 

modifikací.  „Stálé  opravování  a  přizpůsobování  původnímu  náčrtu  až  do  téměř  definitivní 

podoby.“243 Nyní se začíná šířit kvantitativně, až kam je mu dovoleno a živé fylum se dál dělí 

podle  původního  rozvrhu  strategie,  ale  dělení  na  konci  rozvoje  větve  ustane.  „Nejobecnější 

konečná  struktura  plně  rozvinutého  fyla  je  tedy  přeslen  konsolidovaných  forem.“244 „Vějíř, 

kterým končí  fylum,  to  je  les  tykadel,  která  prozkoumávají  terén.  Jakmile  některé  tykadlo 

náhodou objeví skulinu, najde klíč k novému oddílu života, větev okamžitě přestává stagnovat. 

(…) Vstupuje do mutace.“245

Další kvalitativní skok nastal při posunu do takzvané noosféry. Opět bylo podmínkou rozšíření 

čehosi do své maximální míry, nyní už ne v podobě pokrytí země masou, ale vývojem nervové 

soustavy až na hranici dokonalosti,  ve které může radiální energie – informační řízení celku, 

poskočit na vyšší rovinu. Tak se na Zemi objevilo lidské vědomí, vědomá středovost, a s ním 

noosféra. Jak přesně se z polovědomého tvora stane tvor s reflexí sebe sama, nelze přesně říci. 

Tento zázrak se ale děje každodenně. V jaké fázi například „získá“ malé dítě vědomí? Proces 

syntézy  musí  na  nové  rovině  nabývat  také  nových  kvalit.  Pouze  v případě  člověka  se  druh 

v postupu času stále  více usebírá  sám v sobě na rozdíl  od jiných živočišných či  rostlinných 

druhů,  které  se  evolucí  rozrůzňují.  „V  případě  člověka  a  pouze člověka  (protože  bytosti 

reflektující),  genetické  univerzálium  směřuje  ke  svému  krajnímu  zkonsolidování 

v superpersonální  jednotě.“246 „Po  tělesné  stránce  se  tu  stále  tvoří  docela  zřetelný  „vějíř“. 

Pozoruhodné však je to, že rozbíhající se větve se nikdy úplně neoddělují… Ze zoologického 

hlediska představuje lidstvo jedinečný případ „druhu“, schopného uskutečnit něco, co se dosud 

žádnému jinému nepovedlo: nejen se rozšířit po celé Zemi, ale pokrýt ji jedinou organizovanou 

241  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 127.
242  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 100.
243  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 100.
244  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 101.
245  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 101.
246  TEILHARD de CHARDIN, Zobecnění a prohloubení smyslu kříže. In: Jak věřím. Str. 133.
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blanou, která se nepotrhá.“247 Na tělesné rovině je to dáno také schopností odlišných ras zplodit 

potomstvo.    

Energetické pole vzájemného sjednocování díky vědomí, reflexi sebe sama, začíná být určováno 

touhou, vášní. Dala by se nazvat vůlí k životu nebo touhou po něčem, co by dalo našemu životu 

smysl;  nebo také silou lásky. Energie, která je neodstranitelně vložena do každého člověka a 

pochází jako dědictví z první nediferencované prahmoty a její tendence ke spojování. Výrazem 

této tendence k jednotě je vzrůstající personalizace vesmíru, která vyvrcholí spojením v tzv. bodě 

Omega.  Toto  ohnisko  musí  být  nezávislé  na  úpadku  evolučních  sil248,  musí  být  proto 

transcendentním a neustále přítomným centrem meziosobní přitažlivé síly.  „Stojí  mimo čas a 

prostor a je schopno, podobně jako svorník klenby nést vývoj univerza a zvěčňovat jeho květy - 

to podstatné, co bylo vydobyto.“249 Jako je Aristotelův první hybatel finální příčinou pohybu 

kosmu, který je rozpohybován touhou po něm, tak je bod Omega finální příčinou imanentní síly 

sjednocování vložené do původní mnohosti. Bod Omega, ztotožněný v posledku s Kristem, bude 

shromažďovat především ohniska lidského vědomí. „Na pohled se člověk rozkládá úplně stejně 

jako zvíře. Jenže ten rozklad působí opačně… Člověk se z něho smrtí vymyká a osvobozuje. 

Uniká entropii a obrací se k bodu Omega. Tak se polidštila sama smrt.“250 V rovině společenské, 

duchovní,  v rovině  „vnitřku“  směřuje  lidský  rod  ke  společnému vědomí.  A to  je  cílem tzv. 

noosféry.  V současném světě,  kde  se  stále  častěji  slýcháme  myšlenku,  že  jsme  vstoupili  do 

informačního  věku  a  globalizace,  se  pojem  noosféra  nezdá  tak  nesmyslný,  jako  v době 

Chardinově.  V informační  společnosti  se  zjevně  projevují  nové zákony  a  nové  problémy,  o 

kterých minulé epochy neměly tušení. Za všechny můžeme uvést současnou živou problematiku 

médií, ve které se ukazují dosud neznámé a netušené možnosti propojování společnosti, ale také 

nová nebezpečí. 

Ještě  je  třeba připojit  poznámku o Chardinově metodě.  Výše uvedený kosmologický souhrn 

může snad připomínat snahu po vytvoření uzavřeného filosofického systému. Nic ale nebylo 

Chardinovi  vzdálenější.  „Nejprve a navzdory určitému dojmu,  nepředstavuje pohled na svět, 

který navrhuji, žádný tuhý a uzavřený systém. V žádném případě se nejedná (to by bylo směšné!) 

o deduktivní řešení světa ´à la Hegel´,  o konečný rámec pravdy – ale jednoduše o svazek os 

247  TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo. Str. 202.
248  TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 224
249 CUENOT, Claude. Unsere dynamische Welt, str. 111.
250  TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, 225
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pokroku,  které  se  nacházejí  v  každém  evolučním  systému  a  jsou  postupně  odkrývány.“251 

Chardinův životopisec a vykladatel Claude Cuénot považuje jeho metodu za fenomenologickou 

a upozorňuje, že se jedná o extrapolace vědeckých poznatků, jak směrem k počátkům vesmíru, 

tak v pohledu na budoucnost. V přítomné zkušenosti vesmíru se podle Chardina nachází dost 

poukazů, například právě tendence lidské společnosti ke sjednocování, které dovolují zkusmo 

rozšířit tyto „osy evoluce“ i za hranice možné zkušenosti. Kromě toho jsou i náš rozum a metody 

poznání součástí evoluce, je tedy principiálně nemožné, aby naše poznání uplatňovalo nárok na 

konečnost a uzavřenost. Tato evoluční povaha poznání ale nevede ke skepsi. „Na druhé straně je 

lidská reflexe dcerou evoluce. Není tedy nijak překvapivé, jestliže se adequatio rei et intellectus 

nakonec  uskuteční  díky  nesčetným  přibližným  zkouškám,  protože  intelekt  a  věci  jsou  si 

příbuzné, protože látka věcí je nerozlučné spojení matérie a ducha.“252 Chardin stále zdůrazňuje, 

že být znamená sjednocovat se. A jeho teologie a ontologie je vlastně úvahami o sdíleném bytí. 

Bůh tvoří pomocí evoluce. Jejím cílem je, abychom na konci sdíleli plnost božského Bytí. 

Jednota jako diferenciace

Chardinův kosmos je hierarchický a dějinný, směřuje ke sjednocení všech osob v bodě Omega - 

Kristu, připomíná tedy na první pohled například platónský nebo spíše Plotinův kosmos a také 

všechny monistické  ontologie.  V těchto  kosmech  je  cílem lidské  duše  nahlédnout  bytostnou 

jednotu s počátkem, ze kterého emanací vyvěrá celý vesmír a s tímto počátkem se sjednotit. 

Chardinovy  úvahy  o  sjednocení  se  ale  nepodobají  ani  novoplatonismu,  ani  východním 

náboženstvím,  ve kterých je  sjednocení  rozplynutím v neosobním principu.  Také v kontextu 

křesťanské teologie nemají jeho vize obdobu. Vesmír je totiž součástí tohoto dějinného vývoje, je 

látkou, ze které vývojem vznikají všechny duchovní energie, které se nakonec budou podílet na 

konečné  podobě  kosmu.  Vesmír  není  pro  Chardina  místem pádu,  zkoušky či  trestu,  jako  v 

klasické západní teologii, ale je spíše materiálem, ve kterém dramatickou evoluční cestou vzniká 

„nové Země“. „Pod našimi individuálními snahami o duchovní vzestup svět zvolna shromažďuje 

– počínaje veškerou hmotou – to, co z něho vytvoří Nebeský Jeruzalém či Novou Zemi.“253 

Chardinova  vize  sjednocení  má  na  osobní  rovině  podobu  radikálního  upřednostnění 
251 Citováno podle CUÉNOT, C. Unsere dynamische Welt, str. 140. Cuénot cituje Chardinův text, ale neuvádí zdroj.
252 CUENOT, C. Unsere dynamische Welt, str. 143. „Andererseits ist die menschliche Reflexion die Tochter der 

Evolution. Es ist gar nicht erstaunlich, wenn sich die adaequatio rei et intellectus durch zahllose Tastversuche 
hindurch schließlich verwirklicht, da der Intellekt und die Dinge Vettern sind, da der Stoff der Dinge 
unauflöslich Geist-Materie ist.“

253 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí. In: Chuť žít, Praha: Vyšehrad, 1970, str. 24.
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individuality. Jednoty se zde dosahuje právě co největším, nejhlubším zdůrazněním jedinečnosti 

konkrétního  individua.  Každý  člověk  o  něco  usiluje,  v hloubi  duše  doufá,  že  po  něm něco 

podstatného zůstane, něco, co mohl světu předat jenom on. Ale „co je i pro život vůbec to hlavní 

ze všech lidských děl? To, že každý z nás v sobě buduje úplně původní střed, v němž se vesmír 

odráží  jedinečným a nenapodobitelným způsobem – právě své já,  svoji  osobu.“254 Z určitého 

primitivního křesťanského pohledu by se mohla objevit námitka, že se jedná o egoismus. Právě 

naopak! Klíčem je oddělení individuality a personality. „Prvek, který se snaží co nejvíce oddělit 

od ostatních, se individualizuje. Tím ale upadá (a snaží se strhnout i svět) zpět do plurality a 

hmoty. Ve skutečnosti si tím ubližuje a sám se hubí. Máme-li být plně sami sebou, musíme jít 

opačným směrem, směrem konvergence s ostatními, směrem ke druhému. Cílem nás samých a 

vrcholem  originality  není  individualita,  nýbrž  osoba.“255 Pojem  individualita  je  použitý  asi 

zavádějícím způsobem, ale přesto je zřejmé, co chce Chardin říci: Své nejvlastnější já najdeme 

ve vztahu k druhým a ke světu. Jedině spojení vytváří skutečnou jedinečnost. Na úrovni lidského 

vědomí se tedy evoluce ukazuje jako cesta k personalizaci. Cílem je sjednocení v bodu Omega, 

který  „vyzařuje  uprostřed  celé  soustavy středů.“256 Konečná  jednota,  cíl  lidského  bytí  má  u 

Chardina podobu soustavy co nejvíce personalizovaných středů s centrálním středem, kterým je 

Bůh,  jenž  je  ohniskem této  jednoty.  V této  jednotě  také  lidské  vědomí  postoupí  na  novou 

kvalitativní rovinu. 

Chardinovo pojetí osoby bude důležité pro pochopení jeho pohledu na zlo, proto je třeba ho 

představit podrobněji.  „V každé oblasti, ať se jedná o buňky v těle, o členy společnosti nebo 

prvky  nějaké  duchovní  syntézy,  spojení vždycky  diferencuje,  rozrůzňuje.“257 Skutečně,  toto 

pojetí jednoty všeho ve všem se zdá lépe odpovídat lidské zkušenosti. Například je-li třeba splnit 

nějaký důležitý úkol a to společnou činností určité skupiny lidí, nejméně produktivní možností 

je, že každý člen skupiny se bude snažit splnit úkol sám. Naopak tehdy, když se členové skupiny 

dostatečně poznají a zjistí,  k čemu je každý z nich nejlépe disponován, bude úspěšné splnění 

úkolu  mnohem pravděpodobnější.  Nebo  na  příkladu  obyčejného  stroje:  Jeho  hladký  chod  a 

funkčnost záleží na přesné souhře zcela speciálních součástí. Každá z nich má přesně vymezené 

místo a funkci a dohromady tvoří jednotu. Názorným příkladem je také fungování organismu. 

„Každý orgán musí zůstat  sám sebou a ve skutečnosti  každý orgán může být sám sebou jen 

254 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 217.
255 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 218.
256 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 218.
257 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 218.
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v rámci organismu.“258 Nejlépe se ale Chardinova myšlenka dá ukázat na příkladu lásky. Ostatně 

celému jeho vesmíru  vládne  (a  v  lidské  rovině  explicitně)  jako základní  hnací  zákon láska, 

kterou by Chardin nemohl nespojovat s křesťanskou myšlenkou lásky, jež je v tomto náboženství 

ústřední:  „Protože  křesťanský  vesmír  strukturálně  spočívá  v tom,  že  se  jednotlivé  osoby 

sjednocují  v nejvyšší  (Boží)  Osobnosti,  musí  nutně  být  dominantní  a  finální  energií  celého 

systému nějaká meziosobní přitažlivá síla – neboli láska.“259 Těžko nějak zobecňovat lidskou 

zkušenost lásky,  nebo se ji  dokonce snažit  popsat pojmově,  ale přesto:  Milující  se osoby se 

vnímají jako osoba jedna. Cítí se být sjednoceni. Ale jak? Právě tím, že se milují ve své největší 

individualitě, jedinečnosti a kvůli ní. Pravá láska a následná paradoxně vnímaná jednota vzniká, 

přijmou-li sebe navzájem bez každé přetvářky, se všemi chybami a s nutnou odlišností. Milují se 

skrze poznání nejhlubší odlišnosti a  jinakosti druhého. Platí to i v osobní rovině:  svoji vlastní 

jedinečnou osobnost můžeme rozvíjet,  ukázat druhým, pouze v prostředí,  kde jsme přijímáni, 

pouze v prostředí lásky, která neodsuzuje, ale „nechává být“. Jednota diferencuje a diferenciace 

následně prohlubuje funkční jednotu. „Dva milenci jsou nejdokonaleji sami sebou právě v tom 

okamžiku, kdy řeknou, že se jeden ve druhém ztratil.“260

4.3.2 Projevy zla
A nyní již můžeme aplikovat výše představené pojetí na problém zla, jak ho chápe Chardin. Zlo 

vzniká jako nevyhnutelný následek plynoucí z povahy evolučního vesmíru. Jako hlavní zákon se 

v něm  projevuje  tendence  k  vývoji  co  nejkomplexnější  formy  života  schopné  sjednocení 

s Bohem, což se může uskutečnit pouze jako spojení vědomých osob. Proto vývoj nikdy neustrne 

a formy života se stále přeměňují a spějí k vyšším a dokonalejším. Jelikož je ale hmoty omezené 

množství a zároveň je v ní samé nějakým způsobem zakódovaná tendence k rozpadu, entropii, 

sjednocování se nemůže obejít bez následného rozkladu a tápání za vyššími formami, které je 

plné  omylů  a  slepých  cest.  „Z  jakého  jiného  důvodu  živí  tvorové  umírají,  ne-li  proto,  že 

bytostnou vlastností  každé  korpuskulární  struktury je  ´rozpadatelnost´?“261 Má-li  se  mnohost 

sjednotit,  nutně jako důsledek komplexace vzniká jistý nepořádek, ne-řád. Na úrovni, kde se 

ještě  neobjevuje  život,  by  nikdo  tento  proces  nenazýval  zlem.  To,  že  při  vzniku  určitého 

komplexního  chemického  prvku  některé  jiné  zůstanou  mimo  komplex,  nebo  vznikne  jakýsi 

„odpad“, nelze nazvat zlem. V rovině přírodního života se tím zcela přirozeně vysvětluje smrt a 

258 KING, Thomas. Teilhard de Chardin: vidět Krista pohledem přírodovědce. In: Svatá hmota, str. 54. 
259 TEILHARD de CHARDIN, Úvod do křesťanského života. In: Jak věřím, str. 70.
260 TEILHARD de CHARDIN, Vesmír a lidstvo, str. 220.
261 TEILHARD de CHARDIN, Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str. 105.
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přirozený cyklus rozkvětu a odumírání. Všechen život se odehrává v těchto cyklech. V našem 

podnebním pásmu to lze dobře pozorovat na cyklu čtyř ročních období. Podzim nenazýváme 

zlem, ačkoli je jeho podstatou odumírání. Ale jen jako nutná příprava na další rozkvět.  

Přílišný optimismus ve vztahu ke zlu?

Zlo, jako zlo vnímané a pojmenované, nastupuje až s objevením se člověka. Zde se ovšem v 

Chardinově  díle  vyskytuje  jedna  zvláštnost.  Jakoby  si  občas  neuvědomoval  právě  tuto 

specifickou povahu zla v lidském světě – zla jako chtěného, pocházejícího z rozhodnutí lidské 

vůle.  Skoro se  zdá,  že  všechno zlo chápe jen jako zlo „evoluční“,  což je  totéž jako  malum 

naturale. Je těžké najít v jeho textech přímé vyjádření o zlu morálním ve smyslu zlého úmyslu 

pocházejícího z lidské vůle. Následující citáty, ve kterých se k problému zla explicitně vyjadřuje, 

problém jako by ještě vyostřují: „Podle zákonů pravděpodobnosti nemůže [evoluce] ve svých 

tápavých konstrukcích postupovat vpřed, aniž by za sebou zanechávala – a to na všech úrovních 

(anorganické,  organické,  psychické)  – dlouhou brázdu nepořádků,  bolestí  a chyb („evoluční“ 

zlo).“262 A zcela jasně: „V takovém vesmíru […] mizí intelektuální problém zla. Protože morální 

prohřešky a fyzická bolest představují z tohoto pohledu nevyhnutelnou součást světa, jež není 

dána nějakou nedostatečností tvůrčího aktu, ale samotnou strukturou sdíleného bytí (to jest jako 

statisticky nevyhnutelný  druhotný produkt  procesu sjednocování  mnohosti).“263 Naproti  tomu 

Cuénot ve svém komentáři říká, že dosud nikdo neviděl zlo tak jasně, jako Chardin264. Jak tomu 

rozumět? Tvrdí-li Chardin, že zlo způsobované člověkem je „statisticky nevyhnutelná součást 

světa“, chce tím patrně zdůraznit, v reakci na klasickou teodiceu, že zlo nevstupuje do světa jen 

díky lidské vůli, ale že je nutnou záležitostí pořádajícího se vesmíru. V tomto ohledu si můžeme 

vzpomenout na Ricoeura a jeho úvahu o hadovi v ráji, jež symbolizuje zlo, které  tu vždy již bylo 

jako  „chaos  ve mně,  mezi námi  a  také  venku.“265 V Chardinově  slovníku  chaos  postupného 

svobodného sjednocování. 

Chardinovi bývá také vyčítán přílišný optimismus ve vztahu ke zlu. Tyto výčitky nepovažuji za 

oprávněné, ačkoli některé jeho výroky o povaze zla jakoby svědčily v jejich prospěch. V jedné 

poznámce  pod  čarou  píše:  „Problém  zla,  který  je  v případě  statického  vesmíru  („kosmu“) 
262  TEILHARD de CHARDIN, Co dnes svět očekává od Boží církve: Zobecnění a prohloubení smyslu Kříže. In Jak 

věřím, s. 135.
263  TEILHARD de CHARDIN, Úvahy nad prvotním hříchem, In Jak věřím, s. 111.
264 CUÉNOT, Claude. Unsere dynamische Welt, str. 148. „Man muß sich klar sagen, daß das Übel von Teilhard 

mehr gesehen worden ist, als es jemals bisher gesehen wurde.“ 
265 RICOEUR, Paul. Symbolik des Bösen, str. 295.
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neřešitelný, se v případě vesmíru evolutivního (čili kosmogeneze) vůbec neklade. Je s podivem, 

že tak prostá pravda je pořád ještě tak málo přijímána a hlásána.“266 Je ale zřejmé, proč tak 

mluvil: Jeho láska k Božskému evolučnímu výtvoru a jeho možnostem byla tak velká, že ozářila 

i nejhlubší stíny.  Některé  jeho texty jsou psány v jakémsi mystickém vytržení, ve kterém viděl 

celý vesmír prozářený božským světlem267. Takového náhledu je však schopen málokdo z lidí. 

Má  Chardin  co  nabídnout  i  těm,  kteří  optimistického  postoje  nejsou  schopni?  Z  vlastní 

zkušenosti  zažil  hrůzy  první  světové  války,  ale  právě  v zákopech  začaly  klíčit  jeho  první 

optimistické myšlenky268. Své úvahy psal v nezměněném duchu až do  smrti v roce 1955. Zažil 

tedy i druhou světovou válku, ale svůj optimistický postoj nezměnil. Patří proto k myslitelům 

„teodiceje po Osvětimi“, i když tento pojem ve svém díle neuvádí. Spousta dalších textů naopak 

svědčí  o  tom,  že  si  přemíru  zla  uvědomoval  velmi  naléhavě.  „Dokonale  jasnozřivému 

pozorovateli, který by se na naši zemi díval už dlouho a velmi zvysoka, jevila by se nejprve 

modrá kyslíkem, jenž ji obklopuje; pak zelená rostlinstvem, které ji pokrývá; pak světlá – stále 

světlejší – myšlenkou, jež se soustřeďuje na jejím povrchu; ale též temná – stále temnější – 

utrpením,  jež  vzrůstá  množstvím  i  ostrostí  ve  stejném  rytmu,  v jakém  během  věků  stoupá 

vědomí.“269  

Zlo, které působíme

Jestliže  vzestupem  ke  stále  komplexnějším  a  informačně  bohatším  strukturám  vzrůstá  také 

svoboda,  schopnost  stále  více  určovat  sama  sebe  jako  celek  a  vědomě vybírat  z větší  škály 

variant „řešení problému existence“, tak se také na lidské rovině, jejíž zákony sjednocování se 

díky objevení vědomí zásadně proměnily, musí svoboda stát určujícím principem dalšího vývoje 

a svou intenzitou zcela převážit (alespoň v možnosti) nad různými determinismy nebo instinkty. 

Vystoupení člověka je rozhodující a zároveň velmi nebezpečný okamžik. Na člověku spočívá 

tíha výstavby „nové Země“. „Když vstupuje na scénu člověk, stává se zákonodárcem přírody, to 

znamená, že je mu svěřeno bytí, které má přijít, je pověřen vytvořit více bytí, objevit bytí, které 

má přijít. Tím, že člověk nalézá hodnoty, vytváří bytí. Ale právě z tohoto důvodu zaujímá zlo 

obrovský prostor, protože je napojeno na lidskou svobodu.“270 Velikost Boží moci se ukazuje 
266  TEILHARD de CHARDIN, Jak věřím, článek: Úvahy nad prvotním hříchem.
267 Příkladem může být zvláštní text - modlitba Kněz, ve kterém Chardin místo hostie proměňuje při mši celek 

vesmíru. (In Chuť žít, str. 119).
268 Tuto fázi jeho života popisuje např. I. Görresová v knize Syn země: Člověk Teilhard de Chardin. 
269 TEILHARD de CHARDIN. Duchovní energie utrpení. In CHAUCHARD, P. a kol. Svatá hmota: soubor studií, 

str. 19.
270 CUÉNOT, C. Unsere dynamische Welt, str. 148. „Wenn der Mensch auftritt, wird er zum Gesetzgeber der Natur, 

das heißt ihm wird das kommende Sein anvertraut, er ist beauftragt, mehr Sein zu schaffen, das kommende Sein 
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právě  ve  velikosti  jeho  riskantního  činu  –  stvoření,  kterému  poskytl  tak  ohromující  míru 

svobody. Zlo u člověka tak bude spočívat především v možnosti vzepřít se z vlastního rozhodnutí 

tendenci vepsané v povaze vesmíru – sjednocení v bodě Omega. A podoby zla budou budou 

vždy  nějak  souviset  s  odepřením  podílet  na  se  postupných  formách  tohoto  sjednocování. 

Povšimněme si, že toto sjednocování, postup světa ke konečnému cíli probíhá díky přitažlivé síle 

bodu Omega automaticky! Ale člověk má přesto svobodu připojit se k němu, nebo nepřipojit. 

Tyto úvahy by se také daly chápat jako moderní varianta problému spolupráce milosti Boží a 

lidské svobody. 

Na konečném sjednocení se mají podílet právě lidé, a to ve své nejvíce personalizované podobě 

tvořící jednotu v diferenciaci. Aby mohli tuto jednotu pochopit, prožít a těžit z ní, musí mít také 

možnost  vzepřít  se  jí.  Konečná  jednota  je  jednotou vzájemných nejvýše intenzivních vztahů 

lásky s působícím centrem, kterým je Bůh.  Láska ale není vynutitelná. Stejně jako pocit hodnoty 

nejvlastnějšího  středu vlastní  osoby.  Abychom se sjednotili  s Bohem, musíme si  být  vědomi 

toho, že je to náš cíl a má-li to být sjednocení v lásce, musíme se k němu svobodně rozhodnout. 

Není  možné  milovat,  aniž  bychom  milovat  chtěli  a  z vlastního  rozhodnutí  láskyplný  vztah 

budovali. Je-li člověk pouze milován druhým a nijak se tohoto vztahu neúčastní, není schopen 

lásku rozeznat ani pojmenovat. Aby ji poznal a uvědomil si ji, musí buď také milovat, nebo si 

alespoň uvědomit, že milován je a jakmile si uvědomí, že je milován, již tímto vědomím se mění 

kvalita  jeho  vztahu  k druhému  –  již  vstupuje  do  vztahu.  Může  na  poznání,  že  je  milován, 

reagovat láskou, lhostejností nebo dokonce nenávistí. Láska je typ „dobra“, které je bytostně a 

výlučně vztahové ve smyslu vztahu dvou vědomých osob, (na rozdíl od dober jako jsou jídlo 

nebo zdraví, které jsou sice také vztahem, ale nikoli k personálnímu protějšku) a abychom lásku 

poznali jako dobro, musíme vstoupit do určitého personálního vztahu. Tím je ale také nutně dána 

druhá možnost – svobodně do takového vztahu nevstupovat, nebo hledat jeho naplnění jinde, než 

je vhodné. 

V konkrétní podobě se může morální zlo zapřičiněné člověkem a pouze člověkem projevovat 

mnoha způsoby. Co do povahy se bude vždy jednat o nějaký projev odmítání vztahu lásky, která 

je  pro  Chardina  vždy spojená  se  sjednocováním v diferenciaci.  Na úrovni  jednotlivce  půjde 

samozřejmě o nejhrubší projevy „zlé vůle“ jako je vražda a každé fyzické násilí. Dále subtilnější, 

zu erfinden. Da er die Werte erfindet, erfindet der Mensch das Sein...“ 
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více psychické projevy, kam patří neplodné uzavírání se před druhými i sebou sama, tedy snaha 

vyhnout  se  často  bolestnému  procesu  personalizace,  který  může  zdravě  probíhat  pouze 

v komunikaci s okolím. Na této čistě individuální rovině je třeba si všimnout, že se zlo morální a 

přirozené často kryjí a jejich rozlišování se může stát matoucí. Duševní porucha často vzniká 

jako důsledek jisté nesprávné volby „strategie existence“, ale volby spíše podvědomé, ve velké 

míře zapřičiněné vlivy okolí. Přesto je v moci člověka najít v porušeném psychickém řádu znovu 

řád „zdravý“ a tato cesta duševní terapie probíhá jedině formou otevřené, pravdivé komunikace 

se sebou sama a s okolím. 

Na úrovni  kolektivní  se  zlo  ukazuje  ve  své  skutečně  zhoubné  a  intenzivní  formě  působené 

z nejsvobodnějšího lidského rozhodnutí. Formy nuceného „zestejňování“, asimilace ras, národů, 

rasová nenávist, v jejímž základě stojí přesvědčení, že určitý typ lidí je méněcenný a je třeba ho 

buď připodobnit „správnému“ typu, nebo zničit. Tak jako je každý člověk svébytné individuum, 

které může projevit svou personalitu jedině v komunikaci s okolím, tak také různé rasy a národy 

mají  svou  svébytnou  povahu.  Chardin  ukazuje  podstatu  morálního  zla  právě  na  příkladu 

totalitních systémů a to právě proto, že díky energetické síle a novosti noosféry, se na této úrovni 

s velkou pravděpodobností ukáže právě  tento druh zla, který by nebyl možný na sférách méně 

komplexních,  kde  se  ještě  vědomí  neobjevilo.  „Soudobý totalitarismus je  tak  obludný právě 

proto, že je znetvořením něčeho velkolepého – a že je velmi blízko pravdě.“271 Pro rasismus 

mluví také to, „že jeho perspektiva beze změny přejímá hlavní rysy stromu života a prodlužuje je 

dál.“272 Člověk, který se přiklání k rasismu vlastně opakuje chování biologických druhů, které se 

v rámci určité fyletické větve specializují, diferencují do různých druhů a tím oddělují. Na nové 

kvalitativní úrovni, kde se objevilo lidské vědomí, už ale platí jiné zákony a co bylo pro rovinu 

biologickou  přirozené,  může  se  na  rovině  plně  vyvinutého  vědomí  projevit  jako  ničivé  zlo. 

Dalším aspektem totalitarismu je snaha o vytvoření společnosti  složené z co nejpodobnějších 

jednotek,  přizpůsobených  jednomu  cíli  a  to  za  pomoci  násilných  prostředků.  „Milion 

standardizovaných lidí v továrně. Milión motorizovaných lidí. A to všechno nakonec vede k těm 

nejhorším okovům komunismu a nacismu. Krystal místo buňky, mraveniště místo bratrství.“273 

Podobně neplodnou  možností  je  současný agresivní  liberalismus  spoléhající  pouze  to,  že  se 

společnost bude automaticky řídit tržními mechanismy. „Falešný a proti přírodě je egocentrický 

271 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 214.
272 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 199.
273 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 214.
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ideál budoucnosti vyhrazené těm, kdo by dokázali dovést sobecky až do krajnosti heslo „každý 

sám pro sebe“274.  Totalitní  systémy nabývaly a také budou v dnešním světě nabývat různých 

podob, ale v základě každého z nich leží mylné řešení problému lidského sjednocení, které sice 

od  roviny  vědomí  probíhá  automaticky,  jako  tomu  bylo  na  rovinách  nižších,  ale  tato 

„automatika“ záleží již plně na lidské volbě. Jde tedy o to, jakým způsobem probíhá. Člověk je 

bytostně puzen ke sjednocení s Bohem nebo mírněji řečeno k „pouhému sjednocení“, ale jak toto 

sjednocení  bude naplňovat,  záleží  pouze na jeho svobodné volbě.  Ve 20.  století  se projevily 

nejvíce patologické formy právě proto, že od úsvitu lidského vědomí uběhlo mnoho tisíc let a 

intenzita puzení k Jednotě narůstá s nárůstem počtu lidí a jejich radiální energie. 

Zlo, kterým trpíme

V knize  Božské prostředí se Chardin obsáhle zabývá také problémem zla, které jsme utrpěli, 

zvládáním  lidských  pasivit.  Hned  na  začátku  přiznává,  že  se  zde  lidský  rozum  setkává  s 

tajemstvím, které se nikdy nepodaří plně vysvětlit. „Problém zla, to jest problém, jak smířit naše 

ztráty i čistě tělesné, se stvořitelskou dobrotou a mocí, zůstane vždy pro naše srdce i naši mysl 

jedním  z  nejvíce  znepokojujících  tajemství  vesmíru.“275 Pochopit  toto  tajemství  by  totiž 

předpokládalo,  že  jsme  schopni  posoudit  hodnotu  sdíleného  bytí,  světa,  který  je  určen  ke 

sjednocení s Bohem. Ale toho schopni nejsme, protože jsme jen nehotovou součástí stvoření. 

„Ani Bůh nemůže způsobit, aby prvky světa, který roste – nebo přinejmenším padlého světa, 

který se znovu uspořádává – unikly otřesům a umenšením a to i morálním.“276 Následně cituje z 

Matoušova evangelia: „Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou“ (Mat 

18,7) a uvádí klasický argument,  že Bůh přesto dokáže všechno zlé využít  tak,  aby sloužilo 

vyššímu dobru, „přetváří tyto skutečnosti a včleňuje je do lepšího plánu – pokud se na něho v 

lásce spoléháme.“277 Může se to dít třemi různými způsoby. Buď nás nezdar, se kterým jsme se 

setkali,  přivede  k  aktivitě  ve  světě,  která  je  pro  nás  vhodnější  a  lépe  odpovídá  našim 

schopnostem. Nebo nás neúspěch donutí hledat hodnoty nespojené s materiální oblastí,  které 

jsou  trvalejší  než  všechny pozemské  věci.  Člověk může  z  takové zkoušky vyjít  neobyčejně 

posílen. Ale jsou ještě třetí, obtížnější případy, o nichž Chardin říká, že jsou nejběžnější. Jsou to 

případy utrpení,  které  se nezdá být  vyváženo žádným ziskem. I  v takovém utrpení  můžeme 

objevit  Boží  záměr  a  právě  ono  se  může  stát  nejcennějším,  protože  díky  němu  v  nás  Bůh 

274 TEILHARD de CHARDIN. Vesmír a lidstvo, str. 204.
275 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí. In Chuť žít, str. 48. (Dále jen „Božské prostředí“). 
276 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí. In: Chuť žít, str. 48. 
277 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí, str. 49.
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„uhlazuje kámen, jenž má zaujmout určité místo v nebeském Jeruzalémě.“278 Chardin ale důrazně 

varuje  před  falešnou  zbožností  a  rezignací.  „Mnoho  čestných  lidí  odsuzuje  křesťanskou 

rezignaci,  protože  ji  upřímně  pokládá  za  jeden  z  nejnebezpečnějších  uspávajících  prvků 

´náboženského opia´.“279 Jak poznat, které utrpení je Boží vůlí a proti kterému máme naopak ze 

všech sil vzdorovat? Nejprve proti každému utrpení. Není úkolem křesťana trpět, ale pracovat na 

přetváření a sjednocování světa. „Když se umenšování poprvé přiblíží,  nemůžeme najít Boha 

jinak, než že se podstavíme na odpor tomu, co přichází... Čím více se v tomto okamžiku celým 

svým srdcem a vší  svou silou vzpíráme utrpení,  tím těsněji se přimykáme k srdci a činnosti 

Boží.“280 Že se jedná o Boží vůli můžeme poznat, až když naše vlastní vůle vyčerpala všechny 

své možnosti. „Pokud nedělám všechno, co mohu, abych pokročil vpřed nebo odporoval, pak 

nejsem v bodě odpovídající Boží vůli, nepodřizuji se Bohu tak, jak bych se podřídit měl a jak on 

si  to  přeje.  Jestliže  je  však  mé  úsilí  statečné  a  vytrvalé,  setkám se  s  Bohem navzdory zlu, 

hlouběji než se zlem; probiji se Bohu vstříc.“281 

Jak tedy můžeme v nesmyslném utrpení odkrýt nějakou kladnou hodnotu? „...zde nastupuje ve 

své nenahraditelné úloze udivující křesťanský objev utrpení přeměnitelného (jen je-li věrohodně 

přijímáno)  ve  výraz  lásky a  v zásadu  sjednocení.“  Dopis,  ve  kterém Chardin  toto  píše,  byl 

adresován jeho invalidní  sestřenici  a  Chardin ho použil  jako předmluvu k pojednání  o  kříži. 

„Markéto,  sestro  moje,  zatímco  já  jsem projížděl  světadíly  a  moře,  oddán pozitivním silám 

vesmíru… vy jste nehybná a ležící tiše přeměňovala ve světlo v hloubi sebe samé nejhorší stíny 

světa. Řekněte, kdo z nás dvou bude mít v očích Stvořitelových nejlepší část?“282 Jako se mohou 

lidé  aktivně  účastnit  na  konečném cíli  světa,  tak  mají  také  schopnost  využít  své  pasivity  a 

„pouze“  modlitbou,  v síle  Kristova  kříže  přeměňovat  utrpení  v energii  sjednocení.  Jak  je  to 

ontologicky možné? Chardin chápe svět velmi dynamicky, jako „bezmeznou nádrž, kde se v 

nesmírném  množství  shromažďují  opačné  energie  radosti  a  utrpení  –  z  největší  části 

nevyužity.“283 Tak můžeme nejen utrpení své, ale také utrpení a zlo celého světa proměňovat bez 

aktivního  fyzického  zasahování  do  světa,  jen  myšlenkou  a  pasivní  účastí  na  vykupitelské  a 

sjednocující moci Kristova kříže. Toto je jeden ze způsobů, jak se u Chardina objevuje kříž jako 

symbol vítězství nad zlem. Jen v tomto duchu je také možné pohlížet na křesťanskou myšlenku o 
278 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí, str. 50. 
279 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí, str. 53.
280 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí, str. 47.
281 TEILHARD de CHARDIN. Božské prostředí, str. 55,56. 
282 TEILHARD de CHARDIN, Duchovní energie utrpení. In: Svatá hmota, str. 23.
283 TEILHARD de CHARDIN. Kněz. In: Chuť žít, str. 131.
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zlu, které je schopné proměny v dobro. Sám svět je totiž ve svém vývoji nesen k bodu Omega 

mocí kříže: „Vesmír nabývá podoby Ježíšovy, ale – jaké tajemství – to, co se objevuje, je Ježíš na 

kříži!“284

4.3.3 Reinterpretace prvotního hříchu 
V rámci Chardinovy filosofie je velmi důležitá jeho reinterpretace křesťanského pojetí dědičného 

hříchu.  Klasická teodicea,  její  zjednodušená verze,  se pro moderního člověka stala neúnosná 

především proto,  že  odpovědnost  za  zlo  byla  připisována  výhradně  jednomu lidskému páru. 

Kvůli jeho provinění musí trpět celý lidský rod, kvůli tomuto provinění vstoupila do lidského 

života smrt a celý stvořený svět se od té doby projevuje jako „pokažený“. Dnešní člověk už si 

toto  pojetí  nevysvětluje  tak,  jako  by mělo  nabízet  řešení  k zachování  atributu  Boží  dobroty. 

Naopak: Jestliže Bůh neuměl stvořit člověka jinak, než že kvůli provinění jediného lidského páru 

muselo do světa vstoupit  zlo a utrpení,  je Bůh pouhý břídil  a nadto je sám zlý.  Chardinovy 

motivy k reinterpretaci byly mírně odlišné: „Není nic, co by moderního ducha na první pohled 

tak zaráželo, jako tato představa Pádu, jež zdánlivě protiřečí nejen paleontologii a prehistorii… 

ale dokonce i oprávněnému optimismu, zvyklému pohlížet na lidskou evoluci jako na postupující 

po  nepřerušené  linii.“285 Představa  pádu  jako  jedinečné  historické  události  je  dnes  těžko 

myslitelná a do vysloveně mytické oblasti už dnešní člověk odkáže domněnku, že svět byl kdysi 

dokonalý  (bez  přítomnosti  smrti,  rozkladu  apod.)  a  pokazil  se  určitým  jedinečným  činem 

člověka. „Podle jednotného (aspoň si myslím) názoru teologů nutným a dostačujícím důkazem 

přítomnosti prvotního hříchu ve světě je smrt.“286 Ale „(z) jakého jiného důvodu živí tvorové 

umírají, ne-li proto, že bytostnou vlastností každé korpuskulární struktury je ´rozpadatelnost´?“287 

Smrt „se ve skutečnosti  projevuje  už od atomu… Vymknout  se ze smrtelnosti,  aniž bychom 

opustili  svět,  není  proto  možné.“288 Pokusme se  formulovat  Chardinův  úmysl  jinými  slovy: 

Nemůžeme chápat smrt a další formy zla, které mají původ v porušitelnosti hmoty, jako trest za 

lidský hřích, protože časové období, kdy se na naší Zemi vyskytuje člověk, je v poměru k trvání 

neorganického  i  organického  stvoření  směšně  malé.  Přistoupíme-li  na  myšlenku  evoluce  a 

chceme-li trvat na pojetí smrti a rozkladu jako trestu, museli bychom tvrdit toto: Bůh stvořil svět 

od začátku tak, aby v něm byla přítomná porušitelnost hmoty a smrt. A asi 3 miliardy let nechal 

tento svět se vyvíjet podle jeho vlastních zákonů jen proto, aby,  předvídaje lidské provinění, 
284 TEILHARD de CHARDIN. Kněz. In: Chuť žít, str. 121.
285 TEILHARD de CHARDIN. Úvod do křesťanského života. In: Jak věřím, str. 78.
286 TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str 104.
287 TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str. 105.
288 TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str. 105.
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člověka  potrestal  uvězněním  v takovém  porušeném  světě.  Absurdní  myšlenka;  rozumově 

nepřijatelná a především nehodná křesťanského ani židovského Boha. 

Chardin  navrhuje  novou  možnou  interpretaci  prvotního  hříchu  ve  svém  textu  Úvahy  nad 

prvotním hříchem z roku 1947, jehož hlavním cílem je ukázat dědičný hřích jako dějinný proces, 

nikoli jedinečnou událost a Kristův vykupitelský čin jako prostírající se přes celé dějiny vesmíru. 

Uvádí zde, že navazuje na interpretační pokusy pocházející z alexandrijské školy. Jejich zdrojem 

prý  může  být  například  jedna  z homilií  Řehoře  Naziánského289.  Ať  už  se  podobné  pokusy 

v alexandrijské filosofii či u Řehoře vyskytují nebo ne, jejich rekonstrukce, tak jak ji představuje 

Chardin, je důležitá pro pochopení jeho vlastního stanoviska. Na začátku je podle Chardinova 

výkladu alexandrijců stvořen člověk jako dokonalá bytost, takzvaný první Adam. Je to bytost 

duchovní, nezasazená do hmotného světa. Tento člověk se nějakým způsobem protivil Bohu, 

důsledkem vzpoury je pád do hmotné mnohosti a následná nutná reorganizace a znovusjednocení 

v druhém Adamovi,  kterým je Kristus. Takové řešení je na už první pohled velmi ovlivněno 

gnostickým dualismem.  Trestem za  hřích  je  upadnutí  do  rozptýlené,  nesjednocené  mnohosti 

hmotného světa.  Ale splňuje  požadavek,  aby byl  pád  nahlížen  jako  dějinný proces.  Chardin 

takové řešení považuje za sice platné, ale pro něho neuspokojující.„V této hypotéze jediné a 

dokonalé bytosti, vystavené jen jediné zkoušce,  [je] pravděpodobnost pádu tak malá, že se pak 

Stvořitel jeví jako vskutku značný smolař.“290 Za stejně problematické považuje pojetí mnohosti 

jako druhotné a od začátku hříšné. Správně připomíná, že toto řešení je spíše manicheistické než 

křesťanské.  Vznik hmotného světa,  pád v „mnohost“  je trestem za hřích.  Absurdní  důsledky 

myšlenky byly ukázány výše.  V takovém světě je těžko pochopitelná křesťanská představa o 

stvořeném hmotném světě, který je ve své podstatě dobrý, protože stvořený dobrým Bohem. 

Sledujeme-li  tento  úmysl, musí  být  Chardin  chápán  jako  jeden  z největších  křesťanských 

obhájců  hmoty  –  pohled  na  hmotu  jako  na  něco  od  základu  špatného  nebo  chápanou  jako 

prostředí trestu se mu bytostně protiví. 

Klíčem k Chardinovu pojetí dědičného hříchu je určitá myšlenka, kterou sám nazývá postulátem: 

„Položme si jako výchozí postulát,  že ježto je mnohost (to jest ne-bytí  v čirém stavu) jediná 

racionální forma stvořitelné („creabile“) nicoty, lze si tvůrčí akt představit jedině jako postupný 

289 Chardin přímý odkaz na homilii neuvádí. V této pasáži je také vidět, že si nedělá přílišné starosti s rozlišováním 
alexandrijských a kappadockých řeckých církevních otců (patres). Řehoř Naziánský je totiž zástupcem 
kappadocké školy. 

290 TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str. 107.
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proces pořádání a sjednocování.“291 Mnohost tak nepředstavuje trosky původního celistvého bytí, 

ale je původní formou „bytí sdíleného“. Zlo vzniká jako nevyhnutelný následek sjednocování 

této  původně nediferencované  mnohosti  nadané  nesmírnou silou  a  zakódovanou tendencí  ke 

spojování, které je od samého začátku řízeno vepsanými zákony. Proces probíhá „automaticky“ 

pomocí tápání a hledání nejvýhodnějšího „řešení problému existence“. Existence, ve své nejvyšší 

formě znamená pro Chardina vědomou jednotu s Bohem a to v maximální možné diferenciaci 

individuí, která se jí účastní. Zlo je tak „vzato statisticky… v případě rozsáhlého systému, který 

se pořádá, naprosto „osudově“ dáno.“292 V Chardinově době byla taková koncepce dědičného 

hříchu něčím zcela novým. 293 Jemu samému šlo o řešení dvou základních problémů, o kterých 

věděl, že jsou problémem křesťanů 20. století. Chtěl sloučit křesťanské pojetí dědičného hříchu 

s vědeckým  biologickým  pohledem  na  svět,  což  se  mu  jistě  podařilo.  „Dědičný  hřích“ 

koherentně představil  jako důsledek a  rys  evoluce.  Odpadl  problém s jedním lidským párem 

(monogenismus), který by se provinil. Pojem „dědičný hřích“ se tak stává symbolickým názvem 

pro  dvojí  rys  stvořeného  světa.  Za  prvé  je  to  „dědičný  hřích“  -  chaos  světa  jako  celku  a 

pořádající se mnohosti, která je jedinou formou stvořitelné nicoty. Po vzniku lidského vědomí se 

„dědičný  hřích“  ukazuje  jako  do  lidské  povahy  vepsaná  možnost  vzepřít  se  tendenci  ke 

sjednocení  v Bohu a konkrétněji  v respektu k osobnosti  druhého.  Člověk byl  zbaven výlučné 

odpovědnosti za zlo projevující se ve světě a křesťanské chápání prvotního hříchu bylo zasazeno 

do moderního  vědeckého rámce.  Tím ale  není  znehodnocena Biblická  výpověď.  S člověkem 

přišla do světa smrt, protože člověk jako jediná bytost smrtí trpí, děsí se jí a chápe ji jako zlo, což 

plyne z jeho specifického postavení ve světě. 

Díky evoluci a myšlence sjednocení našel také nový smysl kříž a Kristův vykupitelský čin. Pro 

křesťana je symbol a příběh kříže centrálním bodem jeho víry. Kříž byl především symbolem 

nápravy a  smíření,  jak člověka s Bohem, tak Boha s  člověkem. Důsledky takového pojetí  – 

katastrofický  pojem zla,  nedůvěra  v lidské  síly  a  negativní  pohled  na  úlohu  hmoty  –  chce 

Chardin  změnit  a  poukázat  na  jiný  úhel  pohledu.  Kříž  (a  tím  Kristus)  se  stává  hybatelem 

přitažlivých kosmických sil.  „Je ten,  jehož tam na tom dřevu vidíme – trpícího, umírajícího, 

291 TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str. 110.
292 TEILHARD de CHARDIN. Úvahy nad prvotním hříchem. In: Jak věřím, str. 110.
293 Tato reinterpretace tradiční křesťanské nauky byla také důvodem publikačních zákazů a cenzury ze strany 

papežské kurie a představených jezuitského řádu. Podnětem k prvnímu zákazu (1926 mu generál jezuitů v Říme 
zakázal učit) bylo „několik hustě popsaných lístků, do nichž mladému teologovi načrtl své pojetí dědičného 
hříchu, aby mu pomohl v jeho pochybnostech.“ (VIALLET, A. Pierre Teilhard de Chardin. In: Svatá hmota, str. 
37)
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osvobozujícího – pořád ještě Bůh prvotního hříchu? Není to naopak Bůh evoluce?“294 „Když se 

totiž hlouběji zamyslíme, ´nést hříchy provinilého světa´ je – přeloženo a přeneseno do termínů 

kosmogeneze – přesně totéž jako ´nést tíhu světa ve stavu evoluce´.“295 A takové pojetí nijak 

neumenšuje význam Kristovy oběti ani pohled na člověka jako na toho, kdo nutně potřebuje 

vykoupení.  Člověk  potřebuje  vykoupení,  protože  stále  svoji  svobodu  děsivým  způsobem 

zneužívá  a  tento  sklon  je  nevykořenitelně  založen  v  povaze  stvořené  svobody  samotné. 

Myšlenka dědičného hříchu je u Chardina chápána spíše jako u Ricoeura, tedy jako něco, co je 

vlastní celému lidskému rodu a „dědí“ se prostou příslušností k bytostem, které jsou stvořené, 

svobodné a reflektují sebe sama, svoji nedostatečnost. 

Chardin se věnuje také problému pekla, který vnímá jako jeden z nevíc kritizovaných aspektů 

křesťanství.  V rámci  evoluce  je  ovšem  peklo  myslitelné.  „Je  …  nepředstavitelné,  že  by 

v celkovém procesu sjednocování světa v Bohu nebylo místo (alespoň teoreticky, ne-li fakticky) 

pro to, co se z tohoto blahodárného procesu případně vymyká.“296 Chardin ale odmítá o pekle 

uvažovat jakkoli konkrétně, protože to podle něj vede k odporným absurditám. „Vrcholný život 

(to  jest  plné vědomí všeho ve všem),  anebo vrcholná smrt  (to  jest  vědomí  nekonečně samo 

v sobě rozpadlé). Všechno, nebo nic. Taková je alternativa našeho života, a právě tu vyjadřuje 

myšlenka pekla.“297 Máme-li v patrnosti Chardinovu myšlenku o jednotě skrze diferenciaci, je 

myšlenka  pekla  alespoň  na  lidské  rovině  představitelná.  Peklem může  už  zde  na  světě  být 

neplodné  uzavření  v sobě  sama.  Zajímavé  postřehy  by  v této  souvislosti  mohla  nabídnout  i 

psychiatrie  především dasainsanalytické orientace.  Vědomí se  u  nejtěžších schizofreniků jeví 

jako rozpadlé na oddělené části, neschopné komunikace nejen s druhými, ale i se sebou sama.298 

Tím nemá být řečeno, že je duševní nemoc výsledek vědomého špatného rozhodnutí, naopak, 

přítomnost duševní poruchy ukazuje na možnost rozpadu, která je vetkaná do povahy evolučního 

světa a může být chápána jako zčásti nezaviněné psychické zlo. „Pobyt v pekle“ by naproti tomu 

byl výsledkem zcela svobodného rozhodnutí. 

294 TEILHARD de CHARDIN. Co dnes svět očekává od Boží církve. Zobecnění a prohloubení smyslu kříže. In: Jak 
věřím, str. 136.

295 TEILHARD de CHARDIN. Co dnes svět očekává od Boží církve. In: Jak věřím, str. 136.
296  TEILHARD de CHARDIN. Úvod do křesťanského života. In: Jak věřím, str. 79.
297  TEILHARD de CHARDIN. Úvod do křesťanského života. In: Jak věřím, str. 80.
298  Případy schizofrenie chápané jako rozpad vědomí na seperátní díly, ztráta vztahu k celku osoby, jsou 

popisovány např. v knize R. D. Lainga Rozdělené self. Srovnání Laingovy teorie duševního zdraví a 
Chrdinových úvah o personalizaci by mohlo vést k zajímavým výsledkům. 
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4.3.3 Hodnocení
Je těžké nabídnout nějaké souhrnné hodnocení tak komplexního a mnohotvárného filosofického 

počinu,  jako  je  ten  Chardinův.  Jak  teologie,  tak  filosofie  nebo i  přírodověda  mohou v  jeho 

myšlení najít mnoho podnětů. Pod zorným úhlem současné filosofie je třeba ocenit především 

vztahový  vesmír  a  teorii  personalizace,  tedy  myšlenku  sjednocování  prostřednictvím 

diferenciace,  která  nabízí  zajímavá  rozvinutí  (v  psychologii,  psychiatrii  a  obecně  v  teorii 

individuace) a má paralely například ve filosofii Levinasově s jeho důrazem na „tvář druhého“ a 

vůbec u všech filosofů 20. století, kteří se zabývají jinakostí. Chardin byl a stále také je náruživě 

a ze všech možných pozic i oborů kritizován, ale tím se zde nebudu více zabývat. Nyní je třeba 

pokusit se vymezit Chardinovo místo ve vztahu ke klasické a současné teodiceji. 

Svět jako místo divinizace, nikoli trestu

Vesmír, který postupuje od neuspořádané hmotné mnohosti k duchovní jednotě se do jisté míry 

podobá dualistickým systémům. Nějakému typu dualismu se ale nelze ubránit, pokud chceme 

tento energetický přechod stavů vesmíru vyjádřit pomocí pojmů, které si žádají více či méně 

přesné vymezení. Od gnostického dualismu se ale Chardinovo pojetí zásadně liší především tím, 

že nepovažuje hmotnou mnohost za nic bytostně špatného, za princip zla; právě naopak. Chardin 

je do jisté míry materialista, a skutečně neuznává podstatnou (substanciální) odlišnost hmoty a 

ducha299, protože všechny síly, energie sjednocování klade co do svého původu do hmoty. Hmota 

a duch pro něho nejsou dva oddělené principy, „nýbrž jen dva stavy téhož jednoho vesmíru.“300 

Chtěl očistit křesťanství od  nedůvěry ke hmotě a fyzickým silám, která se objevovala a objevuje 

stále znovu. Zdá se, že tato nedůvěra je spíše dědictvím manicheismu, než křesťanství. Ovšem v 

křesťanství se stále udržuje prostřednictvím nauky o dědičném hříchu, která vede k chápání světa 

jako místa pádu, strastí, vyhnanství a zkoušky. Právě proti takovémuto pohledu na hmotný svět 

nasazuje Chardin všechny své síly. „Protože jsi mi dal, Bože, neodolatelnou sympatii pro vše, co 

se  hýbe  v temné  hmotě,  protože  v sobě  poznávám  nenapravitelně  více  syna  země  než  dítě 

nebes… budu [na vše] svolávat Oheň Krista oslaveného, tajuplně působícího v lůně hmoty.“301 

Jeho sympatie pro hmotu spočívala také v tom, že si  uvědomil,  jak velkolepým procesem je 

299 Toto mu, kromě mnoha jiného, vytýká katolický teolog Dietrich von Hildebrand v závěrečné kapitole knihy 
Trojský kůň ve městě Božím. (Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1999). Hildebrandova „kritika“ je zajímavou 
ukázkou naprostého nepochopení Chardinových myšlenek a jejich překroucení až k opaku. H. Vytýká 
Chardinovi především, že „přehlédl přirozenost člověka jako osoby“ (str. 242), v jeho vesmíru prý není místo pro 
lásku, Kristův kříž apod.

300 VIALLET, Albert. Pierre Teilhard de Chardin. In: Svatá hmota, str. 36.  
301 GÖRRESOVÁ, Ida. Syn země: Člověk Teilhard de Chardin. Olomouc: Velehrad, 1998. str. 62. 
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evoluce. Jako paleontolog pociťoval respekt k nesmírně dlouhému období vývoje země. Díky 

evoluci se před ním otevřela vize závratného vývoje kosmu, jehož časové období je pro lidský 

rozum nepředstavitelné. Jeho vášeň pro síly hmoty pramenila z obdivu k velkolepostí Božího 

díla.  Bůh  se  tak  podle  současných  vědeckých  poznatků  kochal  několik  miliard  let  pouze 

anorganickým světem!302 Je urážlivé pro samotného stvořitele myslet si, že by všechen hmotný 

svět tak dlouhou dobu „konstruoval“  jen jako místo pádu a trestu.  Zlo,  fyzické zlo,  přírodní 

katastrofy,  které  člověka krutě  zasahují,  nemohou být  jen trestem za hřích spáchaný prvním 

lidským párem! Toto přirozené zlo,  malum naturale, musí mít vyšší smysl, který člověk jako 

vyvíjející se bytost není schopen nahlédnout. Právě to se Chardin snaží vyjádřit myšlenkou, že 

tento typ zla je přirozenou součástí vývoje, dramatického sjednocování stvořené mnohosti.

Chardin  je  také  autorem  pozoruhodného  Hymnu  na  hmotu303.  Tento  žehnající  hymnus  je 

výslovně namířen proti tendenci považovat hmotu za něco méněcenného, co svádí ke hříchu a co 

je  třeba opustit  a  překonat  ve prospěch příklonu k Bohu a  abstraktním „duchovním“ ideám. 

Právě  hmota  a  její  energie  jsou  zdrojem  poznání  skutečnosti  a  poznání  Boha.  Chardinova 

zvláštní  fenomenologie  je  jedinečnou  křesťanskou obhajobou smyslové,  hmotné  skutečnosti. 

„Všechno abstraktní poznání je jen uvadlé bytí.  Protože k porozumění světu nestačí vědět: je 

třeba vidět, hmatat, žít v přítomnosti, pít existenci ještě teplou přímo u prsu skutečnosti.“304 

Procesuální teologie

Možnou  cestou,  jak  novým způsobem myslet  zlo,  je  revidovat  některý  z klasických  Božích 

atributů.  Chardin  tento  způsob  řešení  jako  základní  intenci  svého  snažení  nikdy  výslovně 

neuvedl.  Ale ani on se ovšem nevyhnul,  tak jako mnozí z teologů po Osvětimi,  určité revizi 

pojmu Boží všemohoucnosti. (Podobně jako se Augustin nemohl vyhnout oslabení atributu Boží 

dobroty). Základní danost jeho vesmíru, že mnohost je  jediná možná forma stvořitelné nicoty, 

k omezení Boží moci odkazuje. Nediferencovaná mnohost – „nebytí  v čirém stavu“ je jediný 

způsob, jak stvořit evoluční vesmír. Je-li to jediný způsob a nechává-li Bůh svět vyvíjet se podle 

vlastních zákonů, určité omezení Boží moci je nutně přítomno. Chardin si byl problému vědom. 

„Ať přijmeme jakékoli řešení,  organická nesmírnost vesmíru nás nutí znovu se zamyslet nad 

pojmem Boží naprosté soběstačnosti: Bůh se završuje, takříkajíc uceluje v plérómatu. A z tohoto 

302 Stáří vesmíru se v současnosti odhaduje na 13,7 miliard let. Existují ale i jiné teorie. Všechny ovšem počítají v 
miliardách. A z lidského hlediska není mezi 1 nebo 14 miliardami žádný rozdíl. 

303 TEILHARD de CHARDIN. Duchovní moc hmoty. In: Vesmír a lidstvo, str. 259. 
304 TEILHARD de CHARDIN. Duchovní moc hmoty. In: Vesmír a lidstvo, str. 262.
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hlediska  se  nám  zároveň  vnucuje  i  potřeba  určitého  poopravení,  pokud  jde  o  myšlenku 

všemohoucnosti.“305 Ale   v žádném případě se zde nejedná o konfúzní spojení moci a vůle, jak 

se objevilo u Augustina a Kalvína nebo o teologii bezmocného Boha, který trpí spolu se světem. 

Bůh,  který  ustupuje  svému  stvoření,  nemusí  být  vůči  němu  bezmocný.  Bůh  ve  vývojovém 

vesmíru tvoří proto, aby se mohlo stvoření ve své konečné fázi podílet na jeho bytí. 

Chardin se tímto zařazuje do moderního proudu tzv. procesuální teologie a filozofie. Filozoficky 

je tento směr inspirován dílem Alfreda Northa Whiteheada (1861-1947) a Charlese Hartshornea 

(1897-2000). Chápe veškerou skutečnost jako stále probíhající časoprostorový proces a zaměřuje 

se  na  překonání  substančního  myšlení.  Procesuální  teologie  nově  promýšlí  klasické  atributy 

Boží,  vymezuje se  proti  tradiční  formě teismu,  ve  kterém je  Bůh ve  všech  ohledech věčný, 

neproměnný a nedotčený (impassible) světem. Procesuální teologie nepopírá, že Bůh v nějakém 

ohledu takový  skutečně  je,  v  jiném ohledu  je  ale  o  Bohu  třeba  uvažovat  jako  o  časovém, 

schopném proměny a utrpení306. Procesuální teologie je tedy mnohem subtilnější než jednoduché 

a z hlediska Bible nepřijatelné pokusy o teologii bezmocného nebo trpícího Boha. Když Chardin 

znovu promýšlí vztah stvořeného a nestvořeného, podává metafyzický návrh: „Zkusme nahradit 

metafyziku  esse metafyzikou  unire (nebo  uniri)… Neboť v této formě oba póly každý svým 

způsobem vyžadují existovat samy o sobě a zároveň se navzájem spojit.“307  Těžko  posoudit, 

jestli Chardin Whiteheadovo dílo znal, v každém případě jsou jejich myšlenky dost podobné. 

Není však pochyb, že Chardin může být zařazen do procesuální teologie. 

Zlo jako cena za sjednocení

Chardin zdůrazňuje, že Bůh může tvořit pouze cestou evoluce. Pomocí slov, která těžko pronikají 

do tajemství,  chce ukázat, že zlo je cena za svobodu a za lásku. A že na rovině vývoje, na které 

se člověk nachází, nemůže za prvé pochopit existenci zla a za druhé se s Bohem spojit přímo. 

Pokud se člověk vyvíjí a ještě nemůže dosáhnout plného sjednocení s Bohem, tak nemůže ani 

nahlédnout důvod existence zla, kromě možného poznání, že vesmír je vývojový a jeho cílem je 

spojení s Bohem. „Jestliže tvořit znamená sjednocovat (evolučně, postupně), pak se dá vlastně 

říci,  že Bůh nemůže tvořit,  aniž by se, jako stín stvořeného, objevilo zlo. Zlo, které je třeba 

305 TEILHARD de CHARDIN. Křesťanství a evoluce, podněty pro novou teologii. In: Jak věřím, str. 93.
306 Zpracováno podle: VINEY, Donald. "Process Theism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Oct 2008 

Edition), URL <http://plato.stanford.edu/entries/process-theism/>. 
307  Unire = sjednocovat. Uniri = být sjednocen, sjednocován. (TEILHARD de CHARDIN, Nahodilost vesmíru a 

lidská touha přežít, In: Jak věřím, str. 146)
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kompenzovat a překonat. To neznamená, že má Boží moc své meze, ale je to prostě přirozený, 

ontologický zákon, o němž by bylo absurdní si myslet, že Bůh může postupovat proti němu.“308 

Domnívám se, že ani Chardin sám nebyl v těchto větách schopen přesně vyjádřit,  co má na 

mysli,  protože  filosofický  jazyk  je  v  těchto  oblastech  nedostačující.  Lépe  je  jeho  úmysl 

nahlédnutelný v některých jeho „nefilosofických“ textech, které se podobají spíše meditacím. 

Výše jsem se pokusila ukázat, že láska je druh vztahového dobra, které nelze dát jako dar již 

hotové,  protože  bychom si  ho  vůbec  neuvědomili.  Stejně  tak  je  tomu patrně  ve  sjednocení 

s Bohem, nakolik něco takového jen můžeme myslet.  Chardin se domnívá,  pokusím-li  se ho 

parafrázovat, že zlo je cena za sjednocení a evoluce je jediný prostředek, kterým lze lidstvo 

k tomuto láskyplnému sjednocení s Bohem přivést. „Bůh nás nechává trpět, hřešit, pochybovat, 

protože ukázat se nám a vyléčit nás teď a naráz nemůže. A nemůže to prostě z toho důvodu, že 

my sami jsme – v tomto stadiu vesmíru – zatím neschopni dosáhnout vyššího řádu a většího 

světla.“309 Bůh je všemohoucí, ale kdyby svoji všemoc použil, přerušil by přirozený proces a vzal 

by  lidem  možnost  podílet  se  na  sjednocení  s ním  tím  nejplnějším  způsobem.  Chardinova 

koncepce tedy v posledku věrně zachovává klasickou myšlenku o zlu jako nástroji dobra. Jistěže 

nemusíme souhlasit,  samozřejmě můžeme Bohu říci:  Vracím vstupenku,  takový svět  nechci. 

Nechci lásku, která se platí  touto cenou, budu žít  bez tebe, když jsi mi dal svobodu volit!  I 

v našich lidských vztazích můžeme odmítnout milovat, protože skutečná láska vždycky „bolí“. 

Ale tím se dobrovolně vzdáváme zisku, který by mohl z protrpěné lásky vzejít. Valná většina z 

nás každý den samozřejmě a zcela  iracionálně podstupuje potíže i  utrpení  vztahů s druhými 

lidmi. Většina z nás považuje vztah k milované osobě za hodnotu, kterou je třeba podstupovat i 

za cenu utrpení. Láska je v naší lidské zkušenosti  vždycky spojena s utrpením. Ale do těchto 

vztahů vstupujeme proto, že pokud se naplní, pokud „fungují“ nebo i jen minimálně fungují, 

cítíme, že zisk všechno utrpení převážil. A převážil ho proto, že člověk je bytostně vztahové 

stvoření.  

Člověk je určený k tomu, aby překročil  sebe sama ve vztahu k druhému a tím dosáhl vyšší 

roviny bytí. Ale toto všechno lze činit jen svobodně, se souhlasem. Není možné, aby nás někdo 

přinutil  milovat,  přinutil  pokročit  na  vyšší  vztahovou  rovinu  bytí  násilím.  Netvrdím,  že  o 

tajemství zla je adekvátní uvažovat tímto způsobem, jsem ale přesvědčena, že vztah lásky je 

308  TEILHARD de CHARDIN. Několik celkových pohledů na podstatu křesťanství. In: Jak věřím, str. 50. 
309  TEILHARD de CHARDIN. Jak věřím, In: Jak věřím, str. 46.
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nejvhodnější příklad, který nám naše omezená lidská zkušenost může poskytnout310. A proto je 

aspoň do jisté  míry vypovídající.  Bůh nás nemůže ke vztahu nutit,  protože kdyby nás nutil, 

sjednotili  bychom  se  s ním  pouze  jako  duševní  mrzáci.  On  nás  chce  jako  silné,  bojovné, 

uvědomělé a co nejvíce „specializované“ osoby.  Toto „omezení Boží moci“ se děje v zájmu 

stvoření, nikoli proto, že by Bůh byl skutečně bezmocný. Drama evolučního vesmíru nám tak 

poskytuje  jednu  z  podstatných  možností  psychologického  náhledu  na  zlo  –  chápat  ho  jako 

příležitost  k  boji,  zkoušce,  ze  které  můžeme  vždy  vyjít  silnější,  i  když  se  nejdřív  zdála 

beznadějná nebo nesmyslná. 

310 A není třeba nutně chápat vztah lásky jen jako vztah mezi mužem a ženou. Láskyplný vztah může mít různou 
podobu, vždy je zde ale přítomno překročení sebe sama směrem k naprosté jinakosti, zároveň toto překročení 
nelze učinit jinak, než vsazením své nejhlubší jedinečnosti. A může se jednat nejen o lásku k člověku, ale také o 
vášeň k Bohu, dílu, myšlence, nějakému úkolu. Tyto vztahy jsou vždy spojené s jistou obětí, „umenšením“ a 
velkým rizikem ztroskotání. A zisk je přímo úměrný ochotě podstoupit všechno toto riziko. 
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5. Závěr
Systematická  křesťanská  teodicea  byla  na  začátku  vymezena  jako  snaha  po  částečné 

racionalizaci  zla  a  to  se  závazným  respektem  k  biblickým  výpovědím  a  také  k  tajemství 

křesťanské víry, která jsou v této tradici chápána jako neproniknutelná rozumem. Na závěr se 

chci pokusit stručně ukázat, jakými proměnami prošla klasická teodicea ve 20. století a co z toho 

plyne pro možnosti současné moderní teodiceje. Bude tedy třeba stanovit, které výhrady nebo 

změny považuji ve vztahu ke klasické teodiceji za důležité.

Především nabídla moderní teodicea nový způsob uvažování o problému zla. V této práci byl 

ukázán na příkladu hermeneutického výkladu mýtu u Paula Ricoeura, který můžeme zařadit do 

fenomenologické filosofie. Vzhledem k tomu, že hlavní zájem mé práce spočíval v pochopení 

povahy a základních postupů systematické racionální teodiceje, mohu nechat Ricoeurovo dílo z 

větší  části  stranou.  S  jednou  poznámkou:  Tento  hermeneutický  výklad  mýtů,  a  můžeme  si 

představit  i  podobný výklad např.  uměleckého díla,  má jistě  k  povaze  zla  co říci  a  není  to 

výpověď libovolná nebo zcela iracionální. Ale vzhledem k pravidlům racionální teodiceje má 

přece  jen  příliš  volné  hranice.  Srovnáme-li  dva  výklady  Adamovského  mýtu  od  různých 

autorů311, objevíme jisté podobnosti, ale také mnoho rozdílů. Tento typ teodiceje tedy na otázku 

po povaze zla může odpovídat různými způsoby a mnohoznačně,  což není chyba a může to 

velmi  prohloubit  náhled  na  křesťanské  chápání  zla,  ale  přece  jen  jistá  míra  systematické 

racionality se mi u takto znepokojivé otázky jeví jako výhodnější a praktičtější. 

Proto stručně zhodnotím, jaké možnosti vidím v oblasti moderní křesťanské racionální teodiceje. 

Můžeme ji snad rozdělit na tři typy. 

5) Teodicea klasického typu  

Jako  prototyp  a  vzor  tohoto  způsobu  uvažování  o  problému  zla  zde  byla  podrobně 

představena  Augustinova  odpověď.  V  ní  jsme  viděli,  že  ačkoli  Augustin  respektuje 

biblické výpovědi  i  specifika křesťanské  víry,  snaha po racionalizaci  ho zavedla  až  k 

velkému oslabení atributu Boží dobroty a spravedlnosti.  Stejně tak se stalo Kalvínovi, 

jehož pozice byla stručně představena ve sporu s Tomášem. Ale ani Tomáš Akvinský se 

neubránil důsledku přílišné racionalizace, který u tohoto typu teodiceje vede k nutnosti 

311 Např. Elie Wiesel nabízí výklad adamovského mýtu v knize Bible: Postavy a příběhy (Sefer, 1994)
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postulovat nějaké předhistorické rozdělení na vyvolené a zavržené, které se událo v Boží 

mysli. A toto předurčení může mít různou formu a stupně312. Je ale nutným důsledkem 

toho, že klasická teodicea se snaží především o  vyvinění Boha za zlo. A jestliže už ve 

světě zlo existuje, je výrazem Boží spravedlnosti a světového řádu, který si žádá, aby 

jedni byli vyvoleni a druzí zatraceni. Dále se v tomto typu odpovědi nerozlišuje mezi Boží 

vůlí a mocí, které se konfúzně spojují v pojmu Boží všemoci. Boží moc je zde přeceněna 

na úkor Boží dobroty a aby byl Bůh vyviněn za zlo, je do jisté míry chápáno všechno zlo 

jako něco, co si Bůh přímo přeje a to i když je to vyjádřeno naukou o dopouštění zla.

Jako největší problém klasické teodiceje tedy vidím, že se deklaruje jako snaha o vyvinění 

Boha za zlo. Moderní teodicea se naproti spíše snaží vysvětlit,  jak může Bůh se zlem 

zacházet, což je také bližší biblické výpovědi. A mírně se tím proměňuje otázka teodiceje. 

Ta nyní zní „Proč Bůh dopouští zlo?“ Kdežto klasická otázka se ptá: „Jak můžeme Boha 

ospravedlnit za zlo ve světě?“ A jako druhý hlavní problém se na tomto typu teodiceje 

ukazuje,  že  je  nutně  svázána  s  problematických  chápáním  „dědičného  hříchu“  jako 

historické  události.  Takové  pojetí  vzniká  právě  z  touhy  zcela  Boha  zprostit  viny  za 

přítomnost  zla  ve  světě  a  všechnu  odpovědnost  přenést  na  lidskou  svobodnou  vůli. 

Koncept dědičného hříchu ale bude třeba zhodnotit ještě samostatně. 

4) Reakce na klasickou teodiceu v tzv. „teodiceji po Osvětimi“  

Tato reakce je na jednu stranu vedena z čistě racionálních pozic, tedy jako polemika s 

klasickou  teodiceou,  který  prý  po  zkušenostech  zla  ve  20.  století  již  není  schopna 

poskytnou důvěryhodnou odpověď. Ovšem některé pokusy o nápravu, jak se domnívám, 

je třeba z hlediska křesťanské teologie zcela zavrhnout. Sem patří  především teologie 

trpícího, bezmocného Boha. Jejich kritika byla uvedena výše. Souhrnně spočívá v tom, že 

tyto  teologie  nemají  už  nic  společného  s  biblickou výpovědí  a  za  druhé  se  nápadně 

podobají dualistickému obrazu světa, proti kterému je vlastně celá křesťanská teodicea 

namířena. 

Jako největší  zisk  teodicejí  po  Osvětimi  vnímám možnou  korekci  v  chápání  úmyslu 

312 U Tomáše Akvinského se vyjadřuje např. takto: „Tak je tedy jasné, že předurčení, vyvolení a zavržení je jakousi 
částí Boží prozřetelnosti, kterou jsou lidé uspořádáni Boží prozřetelností k poslednímu cíli.“ In: Summa contra 
gentiles, kn. 3, kap. CLXIII. 

101



teodiceje samotné. To souvisí s důležitým postřehem, že v Bibli se Bůh ukazuje také jako 

ten, kdo zlo „tvoří“, ale spíše ve smyslu zachránce ze zla. Je něco trochu jiného snažit se 

Boha za zlo vyvinit, než chtít ukázat, že je jeho pánem a tedy pánem celého světa. V 

tomto  světle  se  totiž  klasická  teodicea  ukazuje  jako  poněkud  nebiblická  a  poplatná 

striktnímu  metafyzickému  pohledu  na  Boha  jako  na  dokonalé,  neměnné  jsoucno 

nezasažené světem. Teodicea, která apeluje na uznání Boha - pána nad zlem, nás tedy 

nevybízí k nějaké spekulaci o tom, jak a proč Bůh zlo tvoří, ale pouze k snaze o náhled 

jak a proč Bůh ze zla zachraňuje. 

3) Procesuální teologie  

Procesuální teologii jsem co do obecné povahy nijak více nepředstavila. Mám za to, že 

stačilo detailní představení díla Teilharda de Chardin, který do tohoto okruhu patří. V 

procesuální  teologii  a  z  ní  plynoucí  teodiceji  vidím  největší  naději  pro  moderní 

křesťanství nebo filosofii uvažující o Bohu. Oproti klasické teodiceji se zde především 

mění pohled na Boha, ale ne tak hrubým způsobem jako je tomu např. v myšlenkách o 

Bohu trpícím. Bůh je uvažován také jako ten, kdo trpí se světem, ale zároveň je z jiného 

pohledu neměnný. Tato pojetí jistě dovolují rozpracovat i pojem Boží moci tak, aby Bůh 

zůstal zároveň všemocný a stvořením se do jisté míry své moci vzdával. 

Druhým kladem je pohled na svět jako na vyvíjející se systém. To umožňuje také zlo 

chápat  nikoli  striktně  jako  trest  za  hřích,  ale  ve  smyslu  zkoušky,  pro  nás  zatím 

nepochopitelné ceny postupu na vyšší rovinu, ve kterém můžeme osvědčovat své síly, 

aniž ze svého pohledu nahlížíme smysl utrpení. Domnívám se také, že ve vývojovém 

pohledu na svět není třeba postulovat dědičný hřích jako historickou událost. 

Racionální systematická teodicea chytila druhý dech právě mezi analytickými filosofy 

zabývajícími se procesuální teologií a výsledky jsou jistě pozoruhodné313.  Z analytické 

tradice také pochází argument proti kritikům klasické teodiceje, která se představuje jako 

neslučitelnost tří vět. Na začátku práce jsem citovala P. Singera, který tvrdí, že empirická 

zkušenost zla nás nutí popřít buď tvrzení, že Bůh je dobrý, nebo všemohoucí. Odpovědí 

313 Přehledně jsou úvahy o zlu v kontextu procesuální filosofie shrnuty např. ve VINEY, Donald. "Process Theism" 
[online] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Oct 2008 Edition), URL 
<http://plato.stanford.edu/entries/process-theism/>
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by mu mohla být argumentace za pomoci tzv. Duhem-Quinovy teze, která říká zhruba 

toto: Pokud se zkušenostní data zdají být v rozporu s nějakým teoretickým modelem, 

nelze z toho ihned vyvodit, že chyba je v teoretickém modelu (v našem případě dvou 

tvrzení  o  Bohu).  Problém může  spočívat  v  nějakém skrytém předpokladu,  který  byl 

použit  při  formulaci  teoretického  modelu,  nebo  ve  způsobu,  jakým  empirická  data 

interpretujeme. Quine ve zkratce říká, že prakticky jakýkoli teoretický model může být 

udržen navzdory jakýmkoli faktům. 

Když se tedy někdo dovolává zla ve světě jako důvodu k vyvrácení tvrzení o Bohu, může 

problém spočívat v existenci nevyřčeného hypotetického předpokladu. V teodiceji je to 

tento: „Všemohoucí a dobrý Bůh by vyloučil existenci utrpení a zla.“ Ten ale přece není 

se samozřejmostí platný. Nutí nás tedy existence zla vyloučit nebo zrevidovat tvrzení o 

Boží moci a dobrotě? Nebo nemusíme revidovat tyto výroky, ale spíše naše nevyřčené 

předpoklady? Osobně zastávám názor, že bychom měli revidovat tyto předpoklady. „Ve 

skutečnosti je [...] zřejmé, že lidská mysl nemá schopnost zjistit, zda Bůh – pokud nějaký 

je – může či nemůže mít řádné a dobré důvody, aby ve světě připustil utrpení a zlo.“314 

Nyní  ještě  po  tomto  stručném  pokusu  o  nejdůležitější  závěry  považuji  za  vhodné  blíže  si 

všimnout dvou problémů, které se mi zdají v kontextu křesťanské teodiceje nejdůležitější a také 

nejzajímavější. 

5.1 Nauka o dědičném hříchu
V této práci jsem se pokusila představit základní argumenty křesťanské teodiceje a snad se mi 

podařilo ukázat, že se všechny v klasickém řešení sbíhají do nauky o dědičném hříchu a z jakých 

důvodů se to děje. Právě tato nauka podle zastánců klasické teodiceje umožňuje zachovat pohled 

na  Boha jako na všemohoucího a spravedlivého tvůrce vesmíru. Domnívám se ale, jak doufám 

plyne z mé práce, že toto řešení není nutnou součástí teodiceje, pouze jedním ze dvou možných. 

V rámci teodiceje vymezené dvěma Božími atributy a čtyřmi argumenty, které mají osvětlovat 

povahu zla, se mi zdá, že je možné chápat svět buď jako místo pádu, tedy přijmout nějakou 

formu myšlenky o dědičném hříchu a považovat všechno morální zlo za vinu, a fyzické zlo, jako 

jsou  např.  nemoci  a  smrt,  za  trest.  Druhou  možností  je  chápat  svět  jako  místo  postupného 
314 REMEŠ, Prokop. Teodicea a mentální reprezentace Boha. Universum: Revue české křesťanské akademie. 2007, 

roč XVII, č. 2, str. 31. (Podle tohoto článku byl zpracován také celý odstavec o Duhem-Quinově tezi).
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pořádání  a  považovat  všechno  morální  zlo  také  za  vinu,  ale  fyzické  zlo  za  „nevyhnutelný“ 

důsledek  postupného  sjednocování  mnohosti  (nebo  obecně  vývoje  světa,  ať  už  ho  myslíme 

jakkoli). 

Z racionálního hlediska je myšlenka dědičného hříchu vcelku přijatelná a s určitou shovívavostí 

na  ni  můžeme  hledět  jako  splňující  podmínku  vyvinění  Boha  za  zlo  (pokud  souhlasíme  s 

názorem, že teodicea se o takové vyvinění má snažit). Ale jen tehdy, když ji doplníme dalšími 

náhledy,  jak  se  také  v  dějinách  křesťanského  myšlení  stále  dělo.  Bůh  věděl,  že  první  lidé 

zklamou a zlo se ve světě rozmnoží, on ale každé zlo umí použít pro něco dobrého. V parafrázi 

Tomáše Akvinského: Svět po pádu může být ve svém celku lepší než před pádem. Jako se každý 

rok zpívá při bohoslužbách o velikonoční vigilii: „Šťastná to vina, pro kterou přišel Vykupitel tak 

vznešený a veliký!“ Takto také v nejobecnější podobě vypadá současné křesťanské stanovisko k 

otázce zla.

Větším problémem je, že se ve 20 století teorie dědičného hříchu stala nepřijatelná z několika 

důvodů.  Za prvé vědecky: Nemusíme nutně uznávat evoluci jako postupný vznik jednoho druhu 

z jiného. Ale na vesmír se už snad všichni díváme jako na místo, ve kterém je epocha člověka jen 

nepatrně  krátkou  dobou  vzhledem  k  době  trvání  kosmu,  jehož  délka  je  pro  člověka 

nepředstavitelná. V tomto vesmíru vždy existovala  rozpadatelnost, entropie, ničení jedné věci 

druhou, a tedy na lidské rovině i smrt a nemoci – přirozená zla, která jsme v teorii dědičného 

hříchu nuceni považovat za trest. Znovu opakuji: Představa, že by Bůh nechal vyvíjet se svět 

několik miliard let jen proto, aby do něho umístil člověka jako do místa pádu, kde je přítomná 

smrt,  hlavní  následek hříchu,  se  mi  zdá neudržitelná.  Tato myšlenka je  ale  jiným způsobem 

vyjádřena např.  v  Kompendiu katechismu katolické církve  (což je jakási  jednodušší zkrácená 

verze katolické nauky): „V Božím plánu člověk neměl ani trpět, ani zemřít.“315 Další kritická 

připomínka k teorii dědičného hříchu by spočívala v tom, že je patrně nemožné situovat první 

lidský pár do historie a pozemské geografie. 

Pozoruhodné ovšem je,  že  v  plné verzi  katechismu je  spíše  zohledněna vize vyvíjejícího se 

vesmíru:  „Stvoření má svou vlastní dobrotu a dokonalost, ale nevyšlo z rukou Stvořitele zcela 

dokončené. Je stvořeno tak, že je „na cestě“ (in statu viae) ke konečné dokonalosti.“316 Ovšem 

vyprávění o pádu je i zde chápáno jako historická událost, „skutečnost, která se udála na počátku 

315 Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. Čl. 72, str. 38.
316 Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995. Čl. 302, str. 90.
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dějin člověka.“317 A nakonec současná hlava katolické církve, Benedikt XVI., ve své promluvě318 

označuje toto vyprávění za mýtický obraz a zlo za tajemství. Je tedy zřejmé, že i uvnitř katolické 

církve probíhá jakýsi postupný vývoj, který se ovšem bude jen velmi pozvolna, pokud vůbec, 

promítat  do  systematické  teologie.  Za  největší  problém  ale  považuji,  že  důsledek  teorie 

dědičného hříchu: Všechno zlo je buď vinou nebo trestem, je nepřijatelný pro většinu křesťanů. 

Cítí ho jako nepřijatelný, znevažující Boha, a formulovaný v této jednoduché podobě křesťany 

často  překvapí  nebo  i  pobouří,  protože  si  neuvědomují,  že  je  vlastně  nutným  racionálním 

závěrem  jedné  teorie.  Proto  se  nyní  v  křesťanské  teodiceji  většinou  zdůrazňuje,  že  zlo  je 

tajemství. 

Proč se ale křesťanští teologové drží v katechismu tak úpěnlivě teorie o hříšném pádu prvního 

lidského páru? Domnívám se, že je to především z důvodu metafyzického obrazu Boha jako 

absolutně dokonalého. Jsoucno, které je naprosto dokonalé, nemůže tvořit zlo, protože zlo je 

nějaký  nedostatek,  nedokonalost.  Za  druhé  z  důvodu  obrany  proti  dualismu  a  znevažování 

stvořeného světa, který je dílem dokonalé bytosti, tedy musí být také dobrý. Odpovědnost za zlo 

je tak přičítána pouze lidské vůli, která je jako stvořená a neustálená náchylná k odvracení se od 

Boha. A Bůh sám si zlo nepřeje, netvoří ho, ale pouze ho „připouští“, protože ho umí použít pro 

nějaké dobro. Jak ale správně upozorňují zástupci teodiceje po Osvětimi: Myšlenka o pouhém 

dopouštění zla není tak docela práva biblické výpovědi, ve které se Bůh ukazuje jako ten, kdo je 

pánem dobra i zla, ale také jako ten, kdo v nějakém smyslu slova zlo „tvoří“. Uvědomme si ale, 

že kdyby se tento biblický náhled nějak zracionalizoval a zapojil do systematické  teodiceje, stal 

by se velmi nebezpečným. Proti zlu, které je také Božím dílem, by se těžko vznášel požadavek, 

aby bylo ze světa odstraněno. Chce-li Bůh zlo, proč proti němu máme bojovat? Proč je vůbec 

„zlé“? A proč by potom Syn Boží musel podstupovat krutou smrt na kříži, aby lidstvo spasil? 

Teorie  dědičného hříchu nás do jisté míry od takových myšlenek chrání,  protože Bůh si  zlo 

nepřeje, ačkoli ho zajisté předvídal a jako „kompenzaci“ nabízí vykupitelskou smrtí svého Syna. 

Druhá možnost pohledu na kosmické zlo, tedy vidět ho jako součást vývoje, aniž bychom museli 

uvažovat o nějaké formě původního dokonalého stvoření, se mi zdá mnohem schůdnější, ale je 

zatím tak nová a filosoficky dostatečně nezpracovaná, že do křesťanského (západního) myšlení 

proniká jen pozvolna. Východní křesťanská filosofie k ní má mnohem blíže. Není ale pravda, že 

317 Katechismus katolické církve. Čl. 390, str. 108. 
318 Viz poznámka 50.
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v evoluční koncepci vesmíru se problém zla vůbec neklade, jak se možná poněkud lehkovážně 

vyjádřil Chardin. Klade se stále velmi naléhavě: Co je to za hrozného Boha, když neuměl stvořit 

vyvíjející se svět lépe, než za cenu tak nesmírného zla a utrpení svého stvoření? - Zde mi vždy 

stačí  připomenout  si  Wieselovu  knihu  Noc a  jsem  hned  oproštěna  od  všech  pokusů  nějak 

racionálně zařazovat zlo do Boží vůle. 

5.2 Evoluční rozum a tajemství zla
A tím  se  dostávám  k  nejdůležitějšímu  závěru  této  práce:  Přiznání,  že  nemůžeme  vytvořit 

bezrospornou teodiceu mi připadá jako největší klad. Dokonce jako určitá známka toho, že jsme 

o křesťanském Bohu a světě, který biblický Bůh viděl jako dobrý, uvažovali správně. Když se 

totiž podíváme na směry a myslitele, kterým se podařilo zlo systematicky racionalizovat, není to 

příliš útěšná přehlídka. Nejprve to byly samozřejmě všechny gnostické a dualistické systémy. 

Někomu může snad pesimistický pohled na hmotný svět jako místo zkázy a zmaru, stvořené a 

ovládané zlým démonem vyhovovat. Musí ovšem přijmout důsledky: Se zlem se nedá bojovat, 

bude zde stále a stále stejně silné, dá se od něho pouze nějak osvobozovat překonáním nebo 

odvržením oné  zlé  části,  nejčastěji  tedy všeho,  co  je  hmotné.  Dualista  musí  celý  svět  stále 

černobíle dělit na síly dobra a zla. Křesťanské chápání zla jako privace, umenšení dobra, mi v 

tomto kontextu připadá jako velký filosofický pokrok, protože umožňuje myslet ničivou sílu zla 

ve vší naléhavosti – jako ničivý a zkázonosný rozvrat jsoucna. Ale  zároveň ponechává stálou 

naději v možné překonání tohoto rozvratu, v možné obrácení směru postupu zla k opětovnému 

růstu bytí. Protože privativní pojetí zla je nerozlučně spojeno s myšlenkou, že každé jsoucno, 

pokud  je, pokud je jsoucí, pokud projevuje růst bytí, nikoli úpadek, je dobré. Křesťan se tak 

nemůže uchýlit ke konečnému odsouzení nějakého člověka nebo jsoucna jako nenapravitelně 

zlých. Že se často křesťané chovají jako dualisté a skutečně posuzují a odsuzují lidi, skupiny lidí, 

hmotu, vášně nebo pocity jako nenapravitelně zlé, nijak nepopírá samotnou teorii privace. Jako 

by  snad  někdo  z  faktu,  že  nějaký  člověk  není  schopen  pochopit  a  používat  určitý  nástroj 

vyvozoval, že tento nástroj špatný. 

Je pozoruhodným jevem, jak se dualismus stále všemi možnými škvírami plíží do křesťanského 

myšlení. Když si ale uvědomíme, že celé dějiny křesťanské teodiceje lze popsat zkratkou „boj s 

ontologickým dualismem dobra a zla“,  není  to  až tak překvapivé.  Gnostickým systémům se 

racionalizace zla zdařila, křesťanskému ne (i když si to stále někteří myslí). Právě toto vyčítá 

křesťanským teologům Paul  Ricoeur  –  nechali  se  vtáhnout  do gnostické hry,  která  chce zlo 
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racionalizovat. Šlo to ale jinak? Například dějiny křesťanských herezí a jejich tragické konce, jak 

málokdo ví, často souvisely s problémem gnosticismu. „Slavné“ hnutí katarů, které se ve 13. 

století rozmáhalo na jihu Francie, bylo hnutím gnostického dualismu, ačkoli se jeho přivrženci 

prezentovali jako praví křesťané. „Kataři kladli – v různém stupni radikalismu – pravého Boha 

jakožto stvořitele nadsmyslového světa a duše proti Satanovi jakožto stvořiteli viditelného světa 

a těla.  Ve své propagandě živené hluboce pesimistickým hodnocením viditelné části  stvoření 

hledali cestu k osvobození duše ´dokonalých´ (perfecti).“319  

Je  už  stálým osudem křesťanů,  že  se  jim předhazují  právě  dualistické  myšlenky,  které  jsou 

chápány jako vlastní  křesťanská  nauka  –  podceňování  hmotné  skutečnosti,  opovržení  tělem, 

vášněmi,  sexuální energií,  striktní  dělení světa na dobro a zlo,  vyvyšování se nad ostatní  ve 

vědomí vlastní  dokonalosti  a „čistoty“.  Tento jev,  který jsem si  plně uvědomila  až při  psaní 

práce, mne velmi zaujal. Křesťanská filosofie se ale notoricky směšuje s dualistickými prvky 

právě proto, že ti, kdo zlo racionalizovali (tedy v tomto kontextu vymezili určitý díl světa jako 

zlý) byli úspěšnější co do pochopitelnosti svých pojmů. Křesťané chtějí ukázat, že Bůh je dobrý 

a  svět  je  v  podstatě  také dobrý,  ale  to  je  pro lidský rozum zcela  bláhový podnik.  Pojmové 

distinkce,  které  byly  pro  tyto  účely  vytvořeny,  chápou  jen  lidé  teologicky nebo  filozoficky 

vzdělaní.  Jinak  je  pro  praktický  rozum a  nutnou  orientaci  ve  světě  běžné  označovat  lidi  a 

předměty za dobré a zlé. Zlo jako privace dobra je pro „selský“ rozum naprosto nesrozumitelný 

pojem. 

V  novověku  patřili  mezi  ty,  jimž  se  podařilo  racionalizovat  zlo  především  velcí  němečtí 

systematikové.  Nejznámější  je  řešení  Leibnizovo  a  jeho  tvrzení,  že  tento  svět  je  nejlepší  z 

možných  světů  a  zlo  je  součástí  božského  racionálního  řádu  světa.  A od  dob  Leibnizova 

vystoupení byla proti jeho řešení vznesena spousta oprávněných posměšků a výtek. První byl 

snad Voltaire,  který se  proti  Leibnizovi  bouřil  ve svém románu  Candide neboli  optimismus.  

„Každý tvor trpí a tvorů je bezpočet – z toho teď skládejte dobrý a krásný svět. Když tedy voláte: 

„Vše, co je,  dobré je“, jaký div,  že se vám slabý hlas nechvěje?“320 A Schopenhauer prý na 

Leibnizovu myšlenku, že tento náš svět je nejlepší z možných světů reagoval replikou: „Když už, 

tak nejhorší.“321 

319 SCHOLEM, Gerschom. Počátky kabaly. Praha: Malvern, 2009. Str. 18. 
320 Citováno podle GROSS; KUSCHEL. Bůh a zlo, str. 88.
321 Citováno podle KOLMAN, V. (ed.) Možnost, skutečnost, nutnost. Praha: Filosofia, 2005. Kolman píše ve vtipné 

poznámce ve své úvodní stati ke sborníku: „Leibniz, jak známo, považoval náš svět za ´nejlepší z možných světů
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Proč ale pořád tak obhajuji chápání zla jako privace a proč tvrdím, že nemožnost racionalizace 

zla  je  kladem?  Především  proto,  že  systematicky  dotažená  racionalizace  vede  ke  zrůdným 

důsledkům, jejichž nejnápadnějším příkladem jsou totalitní systémy 20. století. Jejich společným 

rysem je zjištění „jak se to se světem a zlem má“ a jasná definice příčiny zla. Odtud je už jen 

malý krůček k nějakému návodu na odstranění této příčiny a nastolení „ráje na zemi“. Tak byli 

Židé  příčinou  všeho  zla  nejen  pro  nacisty  za  2.  světové  války,  ale  zůstávají  v  této 

nezáviděníhodné pozici i pro současné neonacisty a nejen pro ně. Absurdní teorie židovského 

spiknutí  založená na falešných textech,  tzv.  Protokolech sionských mudrců322,  je  v některých 

kruzích  stále  živá  a  přijímaná  jako  jednoduchý  fakt,  který  zastáncům této  teorie  umožňuje 

černobíle se orientovat ve složitém světě. A obdobně by se to snad dalo ukázat na komunistickém 

režimu. 

Sektářství,  totalitní systémy nebo spekulace o rozdělení na vyvolené a zavržené, které se prý 

událo na začátku dějin v Boží mysli, jsou odvrácenou stranou slabosti lidského rozumu, který 

jako součást většího celku stvořeného vesmíru nedohlédne a ze své povahy ani zatím nemůže 

dohlédnout všech souvislostí. A který při nahlédnutí nesmírné složitosti světa propadá rezignaci, 

ustupuje ze své nejvyšší mety – stavět si pomocí pojmů žebřík k tajemství – vzdává se pohledu 

na tajemství a upadá ze slabosti k jednoduchému černobílému rozlišování na striktní dobro a zlo. 

A podobně ustupuje do falešné racionalizace, když se domnívá, že je schopen svými logickými 

náhledy potáhnout a opásat do sítě neprodyšných logických pojmů celý svět, který ho časově i 

prostorově nesmírně převyšuje. 

Stejně tak je druhým nebezpečným pólem rezignace dovodit, že když náš rozum není schopen 

celkové racionální systematizace světa, musíme se vzdát vůbec každé racionalizace a uznat, že 

rozum  je  naprosto  neschopný,  pokažený  a  neustále  se  mýlící.  A  tvrdit,  že  pouze  city, 

předracionální mýtické myšlení, literatura, umění, mystika, duchovní vytržení, tarot, astrologie 

nebo pouze biblické výpovědi nebo cokoli dalšího, jen aby to nemělo co do činění s logickými 

zákony, je schopno něco pravdivého vypovídat o světě. 

´, což Schopenhauer pohotově opravil na věrohodnější ´když už, tak nejhorší.´“ Odkaz na Schopenhauera 
neuvádí. 

322 Protokoly sionských mudrců, tato bible moderního antisemitismu, byly patrně vytvořeny v 90. letech 19. stol. v 
Rusku a ve Francii agenty tajné carské policie. O jejich autorech ale nepanuje jistota. Text chce vzbudit dojem, 
že je doslovným záznamem zasedání vůdců světového židovského spiknutí, kteří nastiňují své plány: Zničení 
všech institucí a náboženství a vybudování světové židovské říše. (Zdroj: LAQUEUR, W. Měnící se tvář 
antisemitismu.)
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Jak už to tak často ve filosofii bývá, jako nejslibnější se jeví „zlatá střední cesta“.  V kontextu 

zkoumání  křesťanské  teodiceje  ji  chápu  jako  závazný  respekt  k  biblickým  textům,  použití 

nedotažené racionalizace a práce s přesně vymezenými pojmy, ale jen do určité míry, a nakonec 

uznání toho, že zlo musí vposledku zůstat tajemstvím. Je ovšem otázka, zda se něco takového dá 

udržet, pokud nevnímáme vesmír jako vývojový. Právě proto jsem na závěr své práce představila 

Chardinovo „řešení“  otázky zla,  neboť  se  v  něm zároveň projevuje  respekt  ke schopnostem 

lidského rozumu – Bůh nás nestvořil jako onen zlý démon z Descartových meditací, který by 

působil, že se neustále mýlíme – ale jelikož nás stvořil jako vyvíjející se a podle Chardina se 

pravděpodobně nacházíme ještě ve značně nehotovém stádiu, tak i náš vlastní rozum se vyvíjí. 

Chardinova filosofie pro mne představuje přitažlivý noetický model. Zvláštní korespondenční 

teorii pravdy, která je patrně založena na chápání poznání jako vzrůstající reflexe a s tím spojené 

schopnosti reflektovat, zpřítomnit si něco, co nejsem já, něco mimo mne. Kámen patrně nemá 

žádnou schopnost „vnímat“ a tím pádem i poznávat něco ze svého okolí. Ale rostlina již nějak 

své okolí „vnímá“, ale nelze říci, že ho vnímá takové jaké je „samo o sobě“. Zvíře vnímá velmi 

dobře, ale není schopno tvořit pojmy, zobecňovat. A člověk, jako dosud nejvyšší stádium vývoje, 

má tu velkou přednost (v logice Chardinova vesmíru je to i nebezpečí), že umí zobecňovat, tvoří 

si pojmy a svými pojmy také zpětně ovládá svět a tvoří nová jsoucna. Ale opět nemůžeme říci, že 

by vnímal nějaké „věci o sobě“ tak jak jsou ve své „pravdě“. Všechno si vždy zpřítomňujeme jen 

sítem našich smyslů a sítem našeho rozumu. Z toho ale nelze nijak vyvodit, že bychom měli na 

rozum rezignovat. Jen mu vykážeme patřičné meze, asi o trochu větší, než jim vykázal Kant. 

Zvláštní  myšlenku  evolučního  rozumu  bych  si  zde  vůbec  netroufla  uvést,  kdyby  mě  k  ní 

nepřivedl  Chardinův  životopisec  Claude  Cuénot,  který  považuje  Chardina  za  největšího 

pokračovatele  Kanta.  Na  jednom místě  vykládá  jeho  pohled  na  Kantovy  antinomie  čistého 

rozumu: „Ve vlastním smyslu se antinomiemi nezabýval, protože velmi dobře věděl, že kategorie 

mají tendenci stavět se navzájem do rozporných dvojic. Ovšem v perspektivě kosmogeneze se 

tyto kategorie stávají pohyblivými, oživují se.“323 

Jako  součást  vyvíjejícího  se  vesmíru  není  člověk  těmito  pojmy  schopen  překročit  svět,  ze 

kterého pochází, jehož je součástí. Na druhou stranu, protože je součástí kosmu jako jednotícího 

se systému a sám je takovým „systémem“, může do určité míry pochopit zákony skutečnosti. 

323 CUÉNOT, Claude. Unsere dynamische Welt, str. 167. „... er weiß sehr wohl, daß die Kategorien die Tendenz 
haben, sich einander paarweise entgegenzustellen. Doch in der Perspektiven der Kosmogenese werden diese 
Kategorien beweglich, sie beleben sich.“
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Jeho mysl ale není schopna proniknout nad tento celek nebo do mysli Boží a uchopit povahu a 

smysl zákonů v celku. Nemůžeme tak nahlédnout, proč se v evolučním vesmíru vyskytuje také 

zlo. Ale z toho nelze dovodit, že je třeba rezignovat na logické uchopení problému zla pomocí 

jasně definovaných pojmů. Za takové pojmy pokládám například čtyři agrumenty, které jsem 

určila jako základní pro klasickou křesťanskou teodiceu. Myslím že žádný z nich není třeba v 

současných pokusech o teodiceu opustit. Každý nabízí různá doplnění a přepracování. Svobodná 

vůle jako původce zla není přece překonaná nebo nezajímavá myšlenka, Ricoeur a jeho díla jsou 

toho důkazem. Zlo jako privace dobra, nedostatek bytí, už teprve ne. Myslím, že zajímavý pokus 

o  jeho  reinterpretaci  by  se  našel  např.  v  Levinasově  díle324.  O  nicotě  se  také  dá  uvažovat 

podnětnými způsoby, jako to dělal třeba Heidegger. A nejdůležitějším pojmem zůstává opět ono 

„dopouštění zla“, které se v současné teodiceji mění na uvažování o tom, jak může být zlo cenou 

za vývoj  a postup vesmíru na vyšší  rovinu a nachází své uplatnění především v procesuální 

teologii. 

Jen je třeba uznat, že tyto pojmy jsou jako slabá baterka, která v noci  svítí do temné krajiny. 

Pomůže nám zčásti se orientovat, osvětlí v dosahu svých paprsků, jejichž směr je ale závislý na 

naší vůli a zaměření, jen obrysy a výseky jednotlivých věcí, nebo i značku,  která určuje směr, 

kam se vydat, ale o celkovém rázu místa, ve kterém jsme se v temné noci ocitli, nemůže nikdy 

plně informovat. Takto nějak chápu povahu evolučního rozumu. „V Midraši se praví: Člověk, 

který je smrtelný a konečný, nemůže pochopit tajemství Stvoření; existuje a on o něm ví; to mu 

musí stačit. Proto se v Knize knih píše, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, aniž by bylo 

řečeno  jak.“325 Výrok  lze  parafrázovat:  Člověk  jako  konečný  a  smrtelný  nemůže  pochopit 

tajemství zla. Proto se v Knize knih píše, že had byl přítomen už v dobrém světě, který stvořil 

Bůh, aniž by bylo řečeno, jak se tam vzal. 

324 Zlem jako privací dobra, rozkladem bytí a jeho vztahem k úzkosti a nicotě se Levinas zabývá v doslovu ke knize 
Phillipa Nema Job and the exces of evil. Duquesne University Press, 1998.

325 WIESEL, Elie. Bible: Postavy a příběhy, str. 28.
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Resumé

Křesťanská teodicea jako filosofický paradox

Diplomová práce se zabývá křesťanskou teodiceou - pokusem vysvětlit proč Bůh dopouští zlo. V 

práci  je  ukázáno,  že  z  historického hlediska  vznikla  křesťanská  teodicea  jako  alternativa  ke 

gnostickému  dualismu.  Z  hlediska  logického  se  křesťanská  teodicea  ukazuje  jako  pokus 

bezrosporně sloučit tři tvrzení: 1. Bůh je dobrý, 2. Bůh je všemohoucí, 3. Ve světě existuje zlo. 

Na konkrétních příkladech (Augustin, „teodicea po Osvětimi“, P. Ricoeur) je ukázáno, že se to 

daří jen částečně a za cenu oslabení nebo dokonce popření buď tvrzení o Boží dobrotě nebo 

všemohoucnosti. Autorka se na základě detailního představení pojetí zla u Teilharda de Chardin 

pokouší identifikovat perspektivy současné teodiceje. Její přínos by mohl spočívat  v novém 

filosofickém promýšlení povahy zla ve světě, ale při vědomí, že v posledku musí zlo ve vztahu 

ke  křesťanskému  Bohu  vždy zůstat  tajemstvím.  Hlavním závěrem práce  je  náhled,  že  plná 

racionalizace zla vede k totalitnímu myšlení a znehodnocení křesťanského pohledu na Boha. 

Nemožnost racionalizace zla, tedy vysvětlení z jakých důvodů Bůh zlo dopouští, je tak v této 

práci vnímána jako největší klad křesťanské teodiceje a jako záruka proti totalitnímu myšlení. 
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Summary 

 The christian theodicy as a paradox of philosophy

 

This thesis deals with the christian theodicy - an attempt to explain why God permits evil. This 

work shows from the historical point of view that the christian theodicy was originated as an 

alternative to the gnostic dualism. The logical outcome is that the christian theodicy seems to be 

an attempt to put together three statements. 1.God is good. 2.God is almighty. 3.The evil exists in 

the world. In real example ( Augustin, "The theodicy after Osvetimy", Paul Ricoeur) is shown 

that it is only partly in function and the price for this is weakening or even denying the statement 

concerning God's good as the Almighty. The author  tries on the base of Teilhard de Chardin's 

detailed understanding of evil to identify future of the contemporary theodicy, its benefits could 

bring a new philosophical way of thinking for features of evil in the world, knowing that the evil 

must always remain mystery of God as it is understood in christianity. The main conclusion of 

this thesis is a view that full rationalization of evil in the world leads to totalitarian of thinking 

and to a dishonored view of christians towards God. The inability to rationalize evil and the 

explanation of what reasons God permits evil is in this work understood as the biggest positive 

example of the christian theodicy and as a guarantee against totalitarian of thought. 
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