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ONTOLOGIA ZŁA I SEKULARYZM

Milbank – przeciwnie niż krytycy teorii prywacyjnej – twierdzi, że to teoria 
zła radykalnego otwiera możliwość usprawiedliwienia zła. Dodaje, że potrzeba 
teodycei pojawiła się dopiero w nowoczesności, wcześniej bowiem fi lozofo-
wie chrześcijańscy nie dostrzegali potrzeby „usprawiedliwiania Boga”68. Zło 
postrzegane było jako pozbawione sensu i celu. Jak pisał Augustyn, chcieć 
odnaleźć przyczynę złej woli to tak, jakby „chcieć widzieć ciemności albo sły-
szeć milczenie”69. Dopiero założenie, że zło realnie istnieje, umożliwia próbę 
jego uzasadnienia czy też wskazania na jego przyczynę. Zło jako byt staje się 
koniecznym elementem rzeczywistości. Założenie o możliwości wyboru zła 
jako zła nie jest bowiem czysto teoretyczne i pociąga za sobą przekonanie, że 
przyczyną zła w świecie są ludzie wybierający zło jako zło, czyli kierujący 
się demoniczną wolą. Taka identyfi kacja źródła zła pociąga za sobą postulat 
walki z nim na wszystkie możliwe sposoby, co z kolei otwiera przed czło-
wiekiem możliwość zwalczania zła złem. Jedynie zatem teoria prywacyjna 
daje podstawy do realizacji chrześcijańskiego ethosu zwyciężania zła dobrem. 
Jeśli bowiem zło nie istnieje, to jedynym sposobem walki z nim jest czynienie 
dobra70.

W swojej krytyce pozytywnej ontologii zła Milbank dochodzi do wniosku, 
że wyłącznie teoria prywacyjna dostarcza podstaw do rozpoznania natury zła 
i umożliwia budowę społeczeństwa prawdziwie sprawiedliwego71. Zło bowiem 
wcale nie jest tak oczywiste, jak zakłada to teoria zła radykalnego. Nawet 
na gruncie Kantowskiej teorii moralności nigdy nie możemy być pewni, czy 
obok prawa moralnego nie występuje żadna inna pobudka. Nasze poznanie zła 
zawsze uwikłane jest w proces interpretacji. Jak przekonuje angielski teolog, 
jedynie założenie o jedności dobra i bytu zapewnia podstawę konieczną do 
interpretacji zła. Mieczysław A. Krąpiec wskazuje zaś, że teorii prywacyjnej 
nie da się pogodzić ze stanowiskiem laickim, ostatecznie bowiem złem nazy-
wamy brak relacji zgodności między konkretem a ideą Bożą72.
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