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Bóg a zło

alvin PlanTinga i John leslie mackie

Tradycyjny spór o pogodzenie idei dobrego, wszechmocnego i wszechwie-
dzącego Boga z istnieniem rozmaitych form zła w świecie zasadniczo dzieli 
teistów i  antyteistów. Teiści uważają, że istnieje wszechmocny i  wszechwie-
dzący Bóg, w pełni dobry, który jest Stwórcą tego świata. Nie tylko przyjmu-
ją, że w ogóle jest ktoś taki jak Bóg, ale mówią, że można nawiązać z Nim 
intymną więź. W każdym wydarzeniu widzą obecność i  działanie swojego 
Boga, ufają, że On ich nigdy nie zawiedzie. Wszystko, co ich spotyka, traktu-
ją jako Jego dar: „błękitne niebo, pokryte zielenią lasy, potężne góry, falujący 
ocean, przyjaciele i rodzina, wieloraka w swych formach i różnorodna w prze-
jawach miłość – w tych wszystkich rzeczach wierzący widzi dar od Boga. Cały 
wszechświat zyskuje dla niego zabarwienie osobowe”1. Teiści zdają sobie jed-
nak sprawę z tego, że „nie można ufać Bogu i powierzać Mu siebie bez wiary 
w to, że On istnieje”2. Trudno polegać na kimś, kogo nie ma. Zatem pierwsza 
rzecz, jaką musi zrobić teista, to uznać, że w ogóle Bóg jest. 

Antyteiści z  kolei uważają, że wiara w  Boga jest jawnie irracjonalna lub 
nierozsądna, ponieważ nikt nie potrafił im jak dotąd odpowiedzieć na pro-
ste pytanie: „Jeśli Bóg jest doskonale łaskawy i  jednocześnie wszechmocny 
czy też wszechmogący, dlaczego na świecie istnieje jakieś zło? Dlaczego On 
na nie zezwala?”. Pytanie jest równocześnie oskarżeniem. Jeśli bowiem Bóg 
jest wszechmocny, to mógłby przecież zaradzić temu złu, które istnieje. Je-
śli jest wszechwiedzący, to zna wszystkie przejawy i przyczyny zła. A jeśli do 
tego jest w pełni dobry, z pewnością nie dopuściłby do takiej liczby nieszczęść 
i cierpienia, a może w ogóle uczyniłby świat bez zła. Czy w takim razie ist-
nienie zła nie stanowi mocnego argumentu przeciwko istnieniu Boga, takiego 
Boga, w jakiego wierzą teiści? Jeśli tak, to rzeczywiście ich przekonania byłyby 
jawnie niespójne.

1 A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 22.
2 Tamże.
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Zwolennicy teizmu wyjaśniają, że zło stanowiłoby mocny argument, ale tyl-
ko wtedy, gdyby nie potrafili sformułować tego, co znane jest jako teodycea, czyli 
dostarczyć wyjaśnienia, dlaczego Bóg takie zło dopuszcza. Spór teistów z anty-
teistami prowadzi zatem do próby usprawiedliwienia dobrego Boga w obliczu 
zła. Prześledzimy ową próbę na przykładzie polemiki dwóch przedstawicieli 
filozofii analitycznej. Stanowisko teistów reprezentuje Alvin Plantinga, antyte-
istów zaś – John L. Mackie. 

Alvin Plantinga (ur. 1932) „jest uważany za najwybitniejszego spośród pi-
szących obecnie filozofów religii”3, „jego studium problematyki zła należy do 
najważniejszych opracowań w tej dziedzinie”4. Polem jego zainteresowania jest 
związek między wiarą chrześcijańską a  filozofią. Spośród problemów religii 
rozpatrywanych na gruncie filozofii szczególnie niepokoiły go trzy grupy za-
gadnień: istnienie zła, czego wyrazem stały się dwa jego dzieła poświęcone spój-
ności teizmu: The Nature of Necessity (1974) oraz God, Freedom and Evil (1974) 
[polski przekład: Bóg, wolność i zło, Kraków 1995], fakt odrzucenia przez wielu 
ludzi wiary w Boga, a  także trudności w znalezieniu argumentu lub dowodu 
na istnienie Boga – temu zagadnieniu poświęcił książkę God and Other Minds 
(1967). Swoje wystąpienie w obronie dobrego i wszechmocnego Boga w obliczu 
istniejącego zła Plantinga nazwał Obroną Wolnej Woli.

John Leslie Mackie (1917–1981) – profesor Uniwersytetu w  Sydney 
i w Oksfordzie, antyteista. Starał się wykazać, że tradycyjna doktryna teizmu 
przeczy istnieniu Boga, co prawda nie bezpośrednio, lecz implicite. Ten, kto wie-
rzy w dobrego i wszechmocnego Boga i uznaje istnienie zła (bo zaprzeczyć mu 
nie może), w rezultacie przeczy istnieniu Boga5.

TeksTy

Zagadnienie zła pokazuje, jak się wydaje, nie tylko to, że tradycyjnemu te-
izmowi brak racjonalnego oparcia, lecz właściwie to, że jest on zdecydowanie 
irracjonalny. Problem polega na tym: Bóg jest wszechmocny; Bóg jest w pełni 
dobry; a jednak zło istnieje. Pomiędzy tymi zdaniami wydaje się istnieć jakaś 
sprzeczność. Jeśli jednak dodamy przynajmniej początkowo wiarygodną prze-
słankę, że dobro jest przeciwstawne złu w taki sposób, iż byt całkowicie dobry 

3 J. E. Tomberlin, P. van Inwagen, Preface, [w:] Ciż (red.), Alvin Plantinga, Dordrecht/
Boston/Lancaster 1985, s. ix.

4 R. M. Adams, Plantinga on the Problem of Evil, [w:] J. E. Tomberlin, P. van Inwagen 
(red.), Alvin Plantinga, dz. cyt., s. 225.

5 Zob. B. Chwedeńczuk, Wstęp, [w:] J. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty za istnieniem 
Boga i przeciw istnieniu Boga, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997, s. XII n.
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usuwa zło, jak tylko może, oraz przesłankę mówiącą, że nie ma granic tego, co 
może uczynić byt wszechmocny, to rzeczywiście mamy sprzeczność, ponieważ: 
całkowicie dobry, wszechmocny byt zupełnie usunąłby zło. A jeśli rzeczywiście 
są rzeczy złe, to nie może być żadnego takiego bytu. 

(…) Jeśli nawet przyznalibyśmy, że całkowicie dobry bóg, którego ograni-
czają jedynie niemożliwości logiczne, miałby wystarczający powód, by nie usu-
wać w pełni zła, wyjaśniałoby to występowanie jedynie znikomej ilości zła. (…) 
Popularne teodycee, to jest próby usprawiedliwienia Boga w obliczu powszech-
ności występowania zła, czynią użytek z idei, że zło jest często konieczne jako 
środek służący dobru. (…) Jeśli wszechmoc w ogóle coś oznacza, to oznacza 
panowanie nad prawami przyczynowymi. (…) Jeśli więc istnieje bóg, to nie po-
trzebuje posługiwać się środkami, by osiągać swoje cele. (…)

Znacznie bardziej interesująca niż to jest sugestia, że (…) świat jako całość, 
taki, jaki jest, zawierając pewne rzeczy złe, jest lepszy, niż mógłby być, gdyby nie 
było żadnego zła. (…) Nazwijmy zło, które zostało wyjaśnione i usprawiedli-
wione w ten sposób, złem „wchłoniętym”. (…) To rozwiązanie przeczyło temu, 
że byt całkowicie dobry usuwałby zło, lecz wyjaśniało to przeczenie, wskazując 
powód, dla którego nie mógłby on tego zrobić, choćby nawet było to logicznie 
możliwe. (…) jednak czy teista może utrzymywać, że jedyne zło, jakie występuje 
w świecie, to zło wchłonięte? (…) A co z takim złem, jak: wrogość, okrucień-
stwo, bycie bezlitosnym i te stany rzeczy, w których nie ma postępu, lecz upadek, 
gdy rzeczy idą gorzej, zamiast lepiej? Prowadzi to nas do najlepiej znanego ru-
chu, jakiego dokonuje teodycea, do obrony wolnej woli (…). Obrona ta pozwala 
ukazać przejawy zła jako coś, czego nie wybierał Bóg, któremu mimo to przy-
znaje się chyba rację usprawiedliwiającą.

J. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga, tłum. 
B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997, s. 195–202.

Zgodnie z  Obroną Wolnej Woli możliwe jest zarówno to, że Bóg jest 
wszechmocny, jak i to, że był On niezdolny do stworzenia świata zawierającego 
dobro moralne i nie zawierającego moralnego zła. (…) Bóg, choć wszechmocny, 
nie mógłby urzeczywistnić po prostu każdego możliwego świata, jaki by mu się 
podobał. 

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 60–61.

[Dużą pomocą będzie tu właściwy przykład]. Curley Smith, burmistrz Bo-
stonu, jest przeciwny proponowanej budowie autostrady. Wymagałoby to znisz-
czenia starego kościoła wraz z  innymi przestarzałymi i nijako wyglądającymi 
budynkami. L. B. Smedes, dyrektor budowy autostrady, pyta burmistrza, czy 
zrezygnowałby ze sprzeciwu za milion dolarów. „Oczywiście” – mówi Curley. 
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„Czy zrobi to pan za dwa dolary?” – kontynuuje Smedes. „Za kogo pan mnie 
bierze?” – pada odpowiedź pełna oburzenia. „To już ustaliliśmy – uśmiecha 
się dwuznacznie Smedes – pozostaje tylko wytargować niższą cenę”. Oferu-
je następnie łapówkę w wysokości 35 000 dolarów. (…) Curley wyraża zgodę. 
Smedes spędza następnie bezsenną noc, rozmyślając, czy nie dałoby się kupić 
Curleya za 20 000 dolarów. 

Tamże, s. 76.

Smedes zastanawia się, które ze zdań:
(a) gdyby Curleyowi zaproponowano 20 000 dolarów, przyjąłby łapówkę

lub
(b) gdyby Curleyowi zaproponowano 20 000 dolarów, odmówiłby przyjęcia 

łapówki
jest prawdziwe.

(…) W takim razie będziemy mieli dwa różne światy: W i W* – w świecie 
W Curley bierze łapówkę, w świecie W* ją odrzuca. 

A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 174, 178 n.

Czy zatem było w mocy Boga urzeczywistnienie każdego z tych światów?
A. Plantinga, Which Worlds Could God Have Created?, „Journal of Philosophy” 

70 (1973), s. 546.

Jeśli Bóg stworzył Curleya6 i stworzył go wolnym względem tego działania, 
to nie od Boga, lecz od Curleya zależy, czy rzeczywiście wykona to działanie 
czy nie. (…) Załóżmy, że uznamy, iż Curley był wolny w stosunku do działania 
związanego z łapówką – wolny do jej wzięcia i do odmówienia. Załóżmy po-
nadto, że wziąłby ją. (…) Istnieje oczywiście przynajmniej jeden możliwy świat 
W*, w którym (…) Curley nie bierze łapówki. Ale Bóg nie mógłby stworzyć 
świata W*; aby to uczynić, musiałby być zobligowany do urzeczywistnienia [sta-
nu S*, który: (1) zawiera ofertę łapówki; (2) nie zawiera ani jej akceptacji, ani 
odmowy; oraz (3) co do całej reszty jest równie możliwy jak świat rzeczywisty], 
pozostawiając Curleya wolnym w odniesieniu do czynności wzięcia łapówki. 

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 73, 76–77.

Oczywiście, znacząca wolność nie pociąga czynienia źle. 
A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 185.

6 W książce Bóg, wolność i zło w tym zdaniu w miejsce „Curleya” występuje „Maurycy”. Za-
mieniłem to imię na „Curley”, by powiązać ten fragment z poprzednimi i następnymi.
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Są, oczywiście, możliwe światy, w których Curley jest znacząco wolny (to 
znaczy wolny w stosunku do moralnie znaczących działań) i nigdy nie czyni 
źle. Ale smutna prawda o Curleyu jest inna. Weźmy W*, którykolwiek z tych 
światów: w świecie W* Curley jest znacząco wolny, a więc w W* są działania, 
które są dla niego moralnie znaczące i w stosunku do których jest wolny. Lecz 
przynajmniej jedno z tych działań – nazwijmy je A – ma następującą szczególną 
własność: (…) Curley postąpiłby źle w stosunku do A. (…) Znaczy to oczywi-
ście, że Bóg nie mógłby urzeczywistnić świata W*.

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 77–78.

Wynika więc z tego, że nie było w mocy Boga, by stworzyć taki świat, w któ-
rym Curley czyni tylko moralne dobro i żadnego moralnego zła. Każdy świat, 
który Bóg mógłby urzeczywistnić, jest taki, że jeśli Curley jest w nim znacząco 
wolny, to podejmuje przynajmniej jedno złe działanie. Oczywiście, Bóg może 
stworzyć Curleya w różnych stanach rzeczy (…). Ponadto Bóg uprzednio wie, 
co zrobiłby Curley, umieszczony w tych stanach rzeczy. Weźmy jeden z nich: S. 
Możliwe, że to, co Bóg wie, jest tym, że jeśli stworzy Curleya, uczyni go wolnym 
względem A i sprawi, że S będzie aktualne, to Curley postąpi źle względem A. 
Ale być może to samo jest prawdziwe dla każdego innego stanu rzeczy, to zna-
czy: być może Bóg wie, że niezależnie od tego w jakich okolicznościach umieści 
Curleya, tak długo, jak pozostanie on znacząco wolny, będzie podejmował przy-
najmniej jedno złe działanie. Najwyraźniej Curley jest w poważnym kłopocie. 
Dolegliwość, na którą cierpi, będę nazywał p o n a d ś w i a t o w y m  s k a ż e n i e m. 

W idei ponadświatowego skażenia ważne jest to, że jeśli jakaś osoba nań 
cierpi, to nie było w mocy Boga urzeczywistnienie żadnego świata, w którym ta 
osoba byłaby znacząco wolna i nie czyniła żadnego zła – to znaczy świata, w któ-
rym czyniłaby tylko moralne dobro i żadnego moralnego zła. (…) Jest możliwe, 
że wszyscy cierpią na ponadświatowe skażenie. Wtedy Bóg, choć wszechmoc-
ny, nie mógłby stworzyć żadnego z możliwych światów zawierających te osoby, 
które faktycznie istnieją, i jednocześnie zawierających moralne dobro i żadnego 
moralnego zła. (…) Ceną stworzenia świata, w którym takie osoby czynią mo-
ralne dobro, jest stworzenie takiego, w którym stwarzają one także moralne zło.

A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 185–187.

Bóg mógłby stworzyć innych ludzi (…) – może tak, a może nie. (…) Jeśli 
Curley cierpi na ponadświatowe skażenie, to jego istota ma następującą wła-
sność: Bóg nie mógłby stworzyć żadnego świata W, w którym w istocie Cur-
leya zawarta byłaby własność „bycia znacząco wolnym w świecie W i czynienia 
zawsze dobrze w świecie W”. (…) Co ciekawe, jest możliwe, by każda istota 
stworzona (…) cierpiała na ponadświatowe skażenie. Przypuśćmy, że tak jest 
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naprawdę. (…) Jeśli każda istota cierpi na ponadświatowe skażenie, to było 
poza mocą samego Boga stworzenie świata zawierającego moralne dobro, a po-
zbawionego moralnego zła. 

A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995, s. 80, 83, 84–85.

To stwierdzenie nie mówi oczywiście, że Curley, czy ktokolwiek inny, w rze-
czywistości jest taki, ale tylko, że ta opowieść o Curleyu jest możliwie prawdziwa. 
(…) Jest taki świat, w którym Curley jest znacząco wolny, ale zawsze czyni to, co 
dobre. Gdyby ten świat był rzeczywisty, to oczywiście ani Curley, ani jego istota 
nie cierpiałaby na ponadświatowe skażenie. A to znaczy, że nie jest to własność 
istotna ani dla osób, ani dla istot, które ją urzeczywistniają. (…) Być może Bóg 
ma ważny powód, ale jest on zbyt skomplikowany, by go zrozumieć. Albo może 
nie objawił go nam z jakichś innych przyczyn. (…) Tutaj celem nie jest powie-
dzenie, jaki j e s t  boski powód, ale co najwyżej, jaki m ó g ł b y  o n  b y ć. (…)

Istotnym punktem Obrony Wolnej Woli jest to, że stworzenie świata za-
wierającego moralne dobro jest dziełem współpracy; wymaga nieprzymuszonej 
zgody znacząco wolnych osób. Ale wtedy urzeczywistnienie świata W, zawiera-
jącego moralne dobro nie zależy tylko od Boga; podlega też temu, co zrobiłyby 
stworzenia znacząco wolne, gdyby Bóg je stworzył i umieścił w takich warun-
kach, jakie zawiera W. (…) W rzeczywistości zarówno moralne, jak i natural-
ne zło byłyby zatem szczególnymi przypadkami tego, co moglibyśmy nazwać 

„szeroko rozumianym złem moralnym” – złem wynikającym z wolnych działań 
bytów osobowych, ludzkich bądź nie.

A. Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, s. 186, 188, 190, 193.

PyTania
1. Na czym polega prezentowana przez J. L. Mackie’go krytyka dotychczaso-

wych teodycei i dlaczego potrzebna jest nowa obrona?
2. Co to jest „ponadświatowe skażenie” i jaka jest jego rola w idei Obrony Wol-

nej Woli?
3. W jaki sposób Obrona Wolnej Woli wyjaśnia istnienie zła naturalnego?

Opr. i tłum. ks. Andrzej Kielian

JózeF Tischner

Proponowane poniżej teksty napisane zostały w duchu filozofii dialogu. Po-
chodzą one z dwóch podstawowych traktatów wybitnego krakowskiego filozofa 
ks. Józefa Tischnera (1931–2000) i zawierają analizę głównych pojęć filozofii 


