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KONDYCJA CZŁOWIEKA PO DO ŚWIADCZENIU ZŁA RADYKALNEGO 

HOLOCAUSTU 

 

 

Człowiek XX wieku chcąc zdiagnozować swoją kondycję, stanął przed bardzo trudnym 

zadaniem - musiał zmierzyć się z trafnie zdefiniowaną przez Hannah Arendt we wstępie do 

Korzeni totalitaryzmu sytuacją 

 „irytuj ącej niezgodności między rzeczywistą potęgą współczesnego człowieka <<większą niż 

kiedykolwiek przedtem – tak wielką, że zagraża już istnieniu jego własnego świata>> a 

niezdolnością ludzi do życia w stworzonych przez siebie warunkach i do zrozumienia sensu 

współczesnego świata”.1 

 Niezdolność ta wynikała z konieczności zrozumienia możliwości zaistnienia zła 

radykalnego2, którego rozmiar i formy spowodowały, że człowiek przestał rozumieć siebie i 

swoją rzeczywistość. Oczywiste jest, że zło nie było  niczym nowym w doświadczeniu 

człowieka, natomiast radykalność XX wiecznego zła, polegała na tym, że zło przekroczyło 

granice ludzkiego pojmowania. Jak pisze H. Arendt, 

  „usiłujemy zrozumieć składniki naszych obecnych bądź minionych przeżyć, które po prostu 

przekraczają nasze możliwości zrozumienia. Próbujemy zaklasyfikować jako zbrodnie coś, 

czego – jak wszyscy czujemy – nigdy żadne tego typu pojęcie nie miało obejmować. Jaki sens 

ma pojęcie morderstwa, kiedy mamy do czynienia z masową produkcją trupów”?3   

Fakt Holocaustu zmusił ludzi do weryfikacji odpowiedzi na wiele pytań. Naturalne 

wydaje się poszukiwanie odpowiedzi w tych obszarach, które odnoszą się do źródeł istnienia 

zła, czyli do religii i moralności.  Być może człowiek nie zawsze jest człowiekiem, skoro był 

zdolny do takiego zła? Dlaczego Bóg pozwolił na takie zło?  

Niniejsze rozważania stanowią drobny przyczynek do przypomnienia kilku prób 

zmierzenia się z wymienionymi zagadnieniami. W celu nadania przejrzystości poniższym 

wywodom zostaną one uporządkowane w kilku kategoriach: teodycei, antyteodycei, 

                                                 
1 Arendt H.[1989] Korzenie totalitaryzmu, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. XXII 
2 H. Arendt wycofała się z pojęcia zła radykalnego, jako nieistniejącego, moim zdaniem jednak można 
radykalność zła rozumieć nie w kategoriach ontologicznych, ale jako zło przekraczające możliwość rozumienia 
go, w takim sensie H. Arendt pisze o banalności zła – ten rodzaj zła „urąga myśl, […]gdyż myśl próbuje dotrzeć 
na pełną głębokość i dotrzeć do korzeni, w momencie zaś, gdy zajmie się złem jałowieje, bo dotyka nicości. Na 
tym polega banalność zła”, patrz: Arendt H.[1987] Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 397. 
3 Tamże, s. 334. 



antropodycei, antyantropodycei. Używany w niniejszym artykule termin teodycea i terminy 

mu pochodne odbiegają nieco od znaczenia jakie przypisywał mu G. W. Leibniz. W 

klasycznym znaczeniu teodycea jest obroną sprawiedliwości Bożej, wobec faktu istnienia zła 

na świecie.4 We współczesnej teologii judaistycznej, w nurcie poświęconym zagadnieniom 

Holocaustu  używa się pojęcia teodycei jako tezy wyjaśniającej obecność Boga wobec zła 

Zagłady, oraz antyteodycei, jako brak tej obecności.5 Analogicznie do pojęcia teodycei i 

antyteodycei, terminy antropoteodycea i antyantropodycea należy odnosić do pierwiastka 

ludzkiego i pytania, czy człowiek ocalił swoje człowieczeństwo wobec zła Holocaustu, czy 

też je zatracił.  

Co może uzasadniać tego typu zło? Wszystkie cele utylitarne, nawet te wynikające z 

bardzo niskich pobudek, jak eliminacja sił wrogich politycznie, chęć przejęcia majątku 

niewygodnych grup  społecznych, czy dysponowanie bezpłatną siłą roboczą przerastają 

możliwość rozumienia zła dokonywanego w obozach koncentracyjnych. H. Arendt podkreśla, 

że dla większość obozów koncentracyjnych jedyna funkcja ekonomiczna sprowadzała się do 

finansowania nadzorców, ponieważ każdy rodzaj pracy do jakiego byli zmuszani więźniowie, 

można było wykonać taniej i szybciej w innych warunkach6.  Czemu zatem miały służyć? Ta 

antyużyteczność, jak określiła to H. Arendt, miała sens ideologiczny, jak pisze Andrzej Józef 

Kamiński, w pracy pt. Koszmar niewolnictwa, totalitaryzm w dążeniu do absolutnej władzy 

zaczął decydować o tym, kogo można uznać za człowieka, a kogo za robactwo do 

wytępienia.7  Zwraca także uwagę na antyhumanistyczny charakter totalitaryzmu, bowiem w 

rzeczywistości kreowanej przez władzę totalitarną nie ma ludzi, jest tylko wódz i masa.8 

Dzięki istnieniu miejsc, w których wszystko było możliwe, władza totalna mogła pokazać 

zbędność człowieka, masowe społeczeństwo legło u podstaw masowego umierania.  

„Gdy niemożliwe uczyniono możliwym, stało się ono niekaralnym, niewybaczalnym złem 

absolutnym, którego nie dało się już rozumieć i wyjaśniać za pomocą złych motywów: 

interesowności, chciwości, zawiści, urazy, żądzy władzy i tchórzostwa, […]Dlatego nie ma w 

gruncie rzeczy na czym się oprzeć, chcąc zrozumieć zjawisko, które stawia nas w obliczu 

wszechpotężnej rzeczywistości i łamie wszystkie znane nam zasady”9.  

                                                 
4 Łac. theodicea z gr. theos – Bóg i dike – prawo, sprawiedliwość, patrz: [1983] Mały słownik terminów i pojęć 
filozoficznych, opr. Podsiad A., Więckowski Z., Wyd. PAX, Warszawa, s. 391; Dider J. [1992] Słownik Filozofii, 
Wyd. „Książnica”, Katowice, s. 346. 
5 Żurek S.J.[2004] Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji 
i teologii żydowskiej, Lublin, 162 – 163. 
6 Tamże, s. 337. 
7 Tak jak  „Ostateczne Rozwiązanie” dotyczące narodu  żydowskiego. 
8 Kamiński A.J.[1990] Koszmar niewolnictwa, Wyd. Przedświt, Warszawa, s. 167 – 168. 
9 Arendt H.[1989] Korzenie totalitaryzmu, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 348. 



Trudność w rozumieniu takiego rodzaju zła nie wykluczyła podejmowanych prób 

przeniknięcia grozy ludzkiego doświadczenie z nim związanego. Zdaniem Krzysztofa 

Pilarczyka można wyróżnić sześć modeli interpretujących Zagładę w kategoriach 

religijnych10: Szoah jako akeda czyli ofiarowanie Izaaka, Szoah jako cierpienie Hioba, 

cierpienie Sługi Jahwe, zakryte oblicze Boga, kara za grzechy Izraela, dramatyczny rezultat 

wolnej woli człowieka.11 Jednakże, jak trafnie wyraził to Sławomir Jacek Żurek, 

 „w tym zimnym świecie po Zagładzie, choć pełnym śladów obecności Nieobecnego, sam 

człowiek jest instancją  ostateczną i to właśnie on musi zdecydować czy Bóg istnieje”12.  

Odpowiedzią jest teodycea albo antyteodycea. Przytoczone poniżej sposoby rozumienia tych 

zagadnień, w dużym stopniu dotyczą rozwiązań pochodzących z żydowskiego kręgu 

kulturowego. Jest to o tyle uzasadnione, że dylemat Narodu Wybranego wydawał się 

szczególnie dramatyczny. Ludobójstwa doświadczyło większości krajów okupowanych przez 

nazistów, ale Holocaust dotyczył  Żydów, niezależnie od państwowej przynależności.  

Jednym z myślicieli, którzy odnieśli się do zagadnienia teodycei był Bernard Maza, 

poświęcił tej tematyce pracę With Fury Poured Out.  Jego zdaniem Holocaust był gniewem 

bożym, który dał początek odradzania się narodu Żydowskiego. To ciężkie doświadczenie 

spowodowało, że ci, którzy przetrwali mogli na nowo odkryć mądrość Tory. Podejście to było 

niezgodne z głównym nurtem judaizmu i jego wizją natury Boga.13   

Teodyceą opartą na Opatrzności Bożej jest także podejście Ignaza Maybauma. Jego 

koncepcja zakłada, że zgładzeni w Holocauście byli  ofiarami złożonymi na zamknięcie starej 

ery i jednocześnie początkującymi współczesną, lepszą erę. Holocaust był czasem 

naznaczonym działaniem Boga, był to kolejny churban. W historii Narodu Wybranego I. 

Maybaum, wskazuje trzy takie okresy. Pierwszy churban to czas zburzenia świątyni 

Salomona, ten czas przyniósł  Żydom życie w diasporze i odkrycie misji judaizmu. Drugi 

churban wiąże ze zburzeniem świątyni Heroda jego efektem było zaprzestanie krwawych 

kultów świątynnych i skupienie życie religijnego w synagodze. Trzeci churban dokonał się w 

Auschwitz, Żydzi ginący w komorach „ponieśli niezasłużoną karę w miejsce całego 

grzesznego świata”14. Tym razem, zdaniem I. Maybauma, Żydzi w swoim męczeństwie 

                                                 
10 Przytoczone przez K. Pilarczyka modele odnoszą się do żydowskiej refleksji religijnej.  
11 Pilarczyk K. [2005] Szoa – Cenzura w nauczaniu kościoła o Żydach i Judaizmie oraz jego praktyce, Studia 
Judaica 8: 2005 nr 1-2 (15-16), s. 149. 
12 Ligęza W. [2006] Poezja Wata i Grynberga wobec odzyskanego dziedzictwa, Studia Judaica 9: 2006 nr 1(17), 
s. 243. 
13 Żurek S.J.[2004] Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji 
i teologii żydowskiej, Lublin,  s. 164 – 165. 
14 Tamże , s. 165. 



zastąpili Jezusa na krzyżu, pokazując jednocześnie, jak zawiodło chrześcijaństwo, pozostając 

bierne wobec takiego zła. Po Auschwitz  

„kościoły chrześcijańskie muszą odpowiedzieć na  straszne pytania: dlaczego taki mord 

zdarzył się w sercu chrześcijańskiej Europy, co to mówi o Kościołach chrześcijańskich i 

samych chrześcijanach?”15 

Również dla Emila Fackenheima Holocaust jako przejaw „zła całkowitego”, „zła dla 

czystego zła, erupcją demonizmu bez porównania i analogii”16 był głosem Boga, niosącym 

nowe przykazanie – przykazanie pamięci o Zagładzie. To 614 przykazanie nakazuje 

przetrwać Żydom jako Żydom, pielęgnować pamięć o męczennikach oraz pokładać nadzieję 

w Bogu, że świat może się stać jego Królestwem, porzucenie któregoś z tych nakazów 

oznaczałoby pośmiertne zwycięstwo Hitlera.17 Irwing Greenberg dostrzega jeszcze inną rolę 

pamięci o Zagładzie: 

 „brak pamięci prowadzi do bezdusznego zadawania bólu innym. Pamięć o Holocauście 

pozwoliła Izraelowi być zwycięzcą odpowiedzialnym i umiarkowanym. Pamięć jest kluczem do 

moralności” 18  

Holocaust spowodował także, konieczność zweryfikowania zasad o podłożu religijnym i 

kulturowym. Cywilizacja judeochrześcijańska, zdaniem Irvinga Greenberga, musi zmierzyć 

się z tym tragicznym doświadczeniem, żeby człowiek mógł na nowo zrozumieć samego 

siebie. Emila Fackenheim wierzył także, że Zagłada była etapem tikkun, procesu, w którym 

zgodnie z założeniami mistycyzmu żydowskiego, Stwórca powraca do swojego stworzenia. 

Dla Emila Fackenheima Holocaust, dzięki reakcji jaką wywołał doprowadził do powstania 

państwa Izrael, będąc tym samym kolejnym etapem tikkun.  

Jeana Dujardina uważa, że przewartościowanie cywilizacji judeochrześcijańskiej, o 

którym mówi E. Fackenheim, było możliwe dzięki Shoah. „Shoah stoi u źródła spotkania 

Żydów i chrześcijan” 19. Po wiekach koegzystencji naznaczonej nastrojami 

antyjudaistycznymi, fakt Zagłady wyzwolił poczucie solidarności, ale także refleksji. 

Zagrożenie całkowitego nicestwienia Żydów wywołało poczucie wykorzenienia u 

chrześcijan, w takim sensie Shoah stał się początkiem spotkania i dialogu. 

                                                 
15 Śpiewak P.[2005] Czy Bóg oczekuje współczucia, Tygodnik Powszechny, 
http://tygodnik.onet.pl/3229,10678,1213711,3tematy.html   
16 Tamże 
17 N. Solomon [1992] Czy Szoah wymaga radykalnie nowej teologii?, w: Ignatowski G. [2003] Refleksja 
teologiczna po Szoah, Forum – Żydzi – Polacy – Chrześcijanie, www.forum – znak.org.pl, s.5. 
18 Greenberg I [1988] Historia, Holocaust i Przymierze, w: [1990] Auschwitz po 50 latach. Czym był? Jakie ma 
dziś znaczenie?, Znak, Kwiecień- Maj, Kraków, s. 110. 
19 Dujardin J.[1989] Rozważania o zagładzie, w: [1990] Auschwitz po 50 latach. Czym był? Jakie ma dziś 
znaczenie?, Znak, Kwiecień- Maj, Kraków, s. 94. 



Twórcą koncepcji odmiennie interpretującej doświadczenie Shoah był Eliezer  Berkowitz, 

dla niego Holocaust był Hester Panim (ukryciem twarzy). Kiedy człowiek cierpi, Bóg nie 

mogąc patrzeć na cierpienie swoich stworzeń (szczególnie kiedy jeden człowiek zadaje je 

drugiemu), zakrywa twarz. Ta milcząca obecność Boga jest efektem poszanowania jakie ma 

dla ludzkiej wolności: 

 „Bóg bowiem do tego stopnia akceptuje wolność człowieka, że wyrzekła się użycia siły w 

dziejach ludzkości” 20.   

Bóg manifestował swoją obecność jedynie przez ludzi, którzy w czasie Zagłady dawali jego 

świadectwo. Tragiczna historia Żydów nabiera sensu, jako ważny element czekania na 

Mesjasza i mającego się dokonać akt zbawienia.  

Do tego nurtu teodycei zaliczyć można także chrześcijańską koncepcje Boga - Wielkiego 

Współcierpiącego21. Wacław Hryniewicz podkreśla, że dla chrześcijanina, cierpienie które 

dotyka każdego człowieka, jest cierpieniem zadawanym samemu Chrystusowi.  

„W obozach śmierci Jemu także zadawano cierpienie. Pomiędzy Krzyżem a bezmiarem 

ludzkiego cierpienia istnieje tajemnicza więź solidarności” 22.  

Krzyż dla chrześcijanina jest symbolem męki Pańskiej, znakiem realnego cierpienia jakie Mu 

zadano, ale jest także symbolem świadczącym o zdolności Boga do cierpienia, jest znakiem 

tego, że „Bóg potrafi zstępować w ludzkie piekło”23. Auschwitz był miejscem krzyżowania 

niewinnych, a Bóg jako niewinnie ukrzyżowany na Golgocie, był tam razem z nimi.  

„W tym piekle obecny był Chrystus – obecnością uniżoną, pozwalającą na to, aby działa się 

wola człowieka. Wola ta musiała się spełnić do końca w nocy ludzkiego cierpienia, <<aby na 

jaw wyszły zamysły serc wielu>>(Łk 2,35)”24.  

Wolność człowieka jest źródłem zła nie tylko dla innych ludzi, ale także dla Boga. 

Ograniczając ludzką wolność, poprzez ingerencję w tak radykalne zło jakim był Holocaust, 

Bóg pozbawił by człowieka istoty jego człowieczeństwa. Koszt, jaki poniósł człowiek za jego 

ocalenie, był zatem straszliwy. Jednak nasuwa się tu także pytanie, czy poprzez to 

doświadczenie człowiek nie utracił swojego człowieczeństwa. Ujawniają się tu wątki wspólne 

z interpretacjami E. Berkowitza czy I. Maybauma, podejście to koresponduje także z 

przesłaniem Jana Pawła II. W Pamięci i tożsamości, Jana Pawła II: 

                                                 
20 Berkowitz E. [1973] Faith after the Holocaust, w: Żurek S.J.[2004] Synowie księżyca. Zapisy poetyckie 
Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Lublin, 168 – 169. 
21 Hryniewicz W. [2005] Teologia, cierpienie, Shoah, Tygodnik Powszechny, 
http:/www.koliber.net/inc.print.php?id=2975    
22 Tamże, s. 1. 
23 Tamże, s. 1. 
24 Tamże, s. 2. 



„zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest 

niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra. W jaki sposób zło wyrasta i 

rozwija się na zdrowym podłożu dobra, stanowi poniekąd tajemnicę. Tajemnicą jest również owo 

dobro, którego zło nie potrafiło zniszczyć, które się krzewi niejako wbrew złu…”25.  

Żeby zrozumieć XX wieczne zło, trzeba zdać sobie sprawę z konsekwencji pojawienia się 

tzw. umysłowości oświeceniowej, która pozbawiła Boga istnienia  sprowadzając go do „idei 

Boga”, do przedmiotu ludzkiej refleksji.  W efekcie człowiek pozostał sam, jako twórca 

swojej historii, jako podmiot decydujący o tym co dobre, a co złe. Nie pytano już, co  jest 

dobre, ale co można uznać za dobro, lub jeszcze bardziej relatywistycznie co można? To 

właśnie te pytania doprowadziły do powstania tzw. ideologii zła. Jednak, zdaniem Jana Pawła 

II tam gdzie jest zło, jest także obecność Chrystusa jako „ źródło duchowej samoobrony”26. 

Opatrzność Boga wyznacza miarę złu, zło pojawiające się w realnym świecie wywołuje 

dobro, nazizm ostatecznie został przezwyciężony.27 

Drugi nurt myślenia odnosi się do antyteodycei, Paweł Śpiewak twierdzi, że  jest to 

postawa wątpienia w dobroczynną opatrzność Boga28. Za prekursora tego nurtu uważa się 

pisarza Elie Wiesela ze względu na ogromną ilość odniesień teologicznych jaką zawiera jego 

twórczość. Jego zdaniem utrzymanie wizji kochającego Boga, otaczającego ludzi opieką po 

doświadczeniu Zagłady nie jest możliwe, Boga nie interesują losy świata. Zadawanie pytań o 

sens Holocaustu w kategoriach religijnych wydaje się bezcelowe, natomiast pytania te 

powinno kierować się do człowieka: 

 „mam mój gniew, mam swój spór i mam swoje koszmary. Ale moja dysputa, mój zamęt i moje 

zdziwienie dotyczą człowieka”29 

Najbardziej radykalną tego typu postawę prezentuje Richard I. Rubenstein W swojej 

pracy After Auschwitz pisze: 

„je śli wierzyłbym w Boga jako wszechmogącego twórcę historycznego dramatu i Izraela jako 

Jego Wybrany Lud, musiałbym także zaakceptować to, że było jego wolą, aby Hitler zgromadził 

sześć milionów Żydów aby ich zgładzić” 30.  

                                                 
25 Jan Paweł II [2005] Pamięć i tożsamość, Wyd. Znak, Kraków, s. 11-12. 
26 Tamże, s. 27-28. 
27 W taki sam sposób Jan Paweł II tłumaczy zamach dokonany na nim. Zamach ten był „jedną z ostatnich 
konwulsji XX wiecznych ideologii przemocy” patrz: Jan Paweł II [2005] Pamięć i tożsamość, Wyd. Znak, 
Kraków, s. 170. 
28 28 Śpiewak P.[2005] Czy Bóg oczekuje współczucia, Tygodnik Powszechny, 
http://tygodnik.onet.pl/3229,10678,1213711,3tematy.html 
29 Wiesel E. [1989] Talking and Writhing and Keeping Silent, w: Żurek S.J.[2004] Synowie księżyca. Zapisy 
poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Lublin, 174. 
30 Rubenstein R. L. [1992] After Auschwitz, w: Żurek S.J.[2004] Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra 
Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Lublin, 172. 



Nieobecność Boga, czy wręcz Jego śmierć, w podejściu R. L. Rubensteina oznacza zerwanie 

„ł ączności” z Bogiem; człowiek pozostał sam z odpowiedzialnością za własne dzieje i jedyna 

pewność, jaka mu pozostała, to ta, że nadejdzie śmierć. 

Autorem kolejnego podejścia, pozostającego w nurcie antyteodycei jest Arthur A. 

Cohen. Jego koncepcja odwołuje się do pojęcia tremendum, czyli pierwiastka znajdującego 

się po ciemnej stronie ludzkiej natury. Obozy koncentracyjne były przejawem panowania 

tremendum, w całej historii ludzkości nie pojawiło się nigdy wcześniej tak irracjonalne 

zdarzenie, jak zabijanie dla samego zabijania, bez względu na koszty, tak wstrząsającej liczby 

ludzi. Jeżeli był przy tym Bóg, to tylko jako bezosobowa, zewnętrzna siła niosąca szaleństwo 

grozy. 

Jeżeli przyjąć punkt widzenia Elie Weisela, że człowiek po Zagładzie powinien szukać 

odpowiedzi o sens tego zdarzenia, w innym człowieku, to o co należy pytać? Kiedy mówi się 

o Holocauście, wskazując na ilość pomordowanych, w przytaczanych liczbach umyka 

doświadczenie cierpienia każdej pojedynczej osoby, która tego zła doświadczyła, znosząc lub 

je zadając. Ale kiedy pytamy o człowieka, jego człowieczeństwo, należy odwołać się właśnie 

do doświadczeń tych pojedynczych ludzi. Czy w doświadczeniu zła radykalnego, człowiek 

może odnaleźć swoje człowieczeństwo, czy cierpienie ludzkie ma sen, czy raczej jest to 

przejaw zatracania pierwiastka ludzkiego. Jest to zatem pytanie o antropodyceę, oraz 

antyantropodyceę.  

Jedną z możliwości odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia przynosi koncepcja homo 

patiens Viktora E. Frankla: 

 „W tym, jak ktoś przyjmuje zesłane na niego cierpienie, w tym jak cierpi, leży  

odpowiedź na pytanie, po co cierpi”31,  

odkrywając sens swojego cierpienia, odkrywa samego siebie, realizuje swoje 

człowieczeństwo. Ze względu na potrzeby niniejszych rozważań, koncepcja V. E. Frankla 

wydaje się interesująca, z dwóch powodów. Po pierwsze, w kontekście antropodycei, 

pokazuje cierpienie jako źródło człowieczeństwa, po drugie jej twórca doświadczył zła obozu 

koncentracyjnego.  

V. E. Frankl zakłada, że jego  homo patiens stanie się lekarstwem na homo sapiens, 

zoon politikon, wizję człowieka determinowanego popędami, czyli wszystkie –izmy 

(biologizm, socjologizm, psychologizm, itd.), które absolutyzując jeden z aspektów istoty 

człowieka, powodują, że w efekcie zostaje on skazany na nihilizm. Koncepcja homo patiens 

jest także próbą przełamania, tego co V. E. Frankl nazywa patologią ducha czasu, czyli 
                                                 
31 Frankl V.E.[1984] Homo patiens, Wyd. PAX, Warszawa, s. 127. 



prowizorycznej postawy wobec ludzkiego bytu, fatalizmu, kolektywistycznego myślenia i 

fanatyzmu, postawy te są pewną formą uproszczeń stosowanych w docieraniu do odsłonięcia 

sensu ludzkiej egzystencji. Zdaniem V. E. Frankla należy zaakceptować fakt braku 

możliwości dotarcia do sensu, w znaczeniu ogólny: 

 „sens życia polega na realizowaniu przez człowieka swojej istoty […]sens bytu ludzkiego 

może być tylko konkretny: może się on odnosić tylko ad personam”32.  

Sens ludzki dopełnia się poprzez urzeczywistnienie wartości  - działając, przeżywając świat 

ale także cierpiąc, i to właśnie ten ostatni rodzaj urzeczywistnienia wartości wydaje się 

najbardziej nieograniczony, ale także otwarty dla każdego, bo „postawa otwartości na 

cierpienie” musi zostać przez każdego człowieka wypracowana. 

  „Cierpienie to dokonanie i wzrost – ale także dojrzewanie. Człowiek bowiem, który wyrasta 

ponad siebie, dojrzewa, dorasta do samego siebie.[…]Dojrzewanie to polega na tym, że człowiek 

zdobywa wewnętrzną wolność, mimo zewnętrznej zależności” 33. 

 Doskonałym odzwierciedleniem takiej sytuacji były, dla V.E. Frankla postawy ludzkie, z 

jakim się zetknął w obozie koncentracyjnym. Warunki obozowe wydają się najbardziej 

skrajną wersją uzależnienia zewnętrznego, ale tym, co pozwalało zachować człowieczeństwo, 

była postawa jaką przyjmowali ludzie wobec cierpienia, V. E. Frankl nazywa ją odwagą 

cierpienia. 

  „Postawiony nad przepaścią człowiek spogląda w otchłań i na jej dnie dostrzega tragiczną 

strukturę bytu ludzkiego. Tam w głębi objawia mu się prawda, że byt ludzki jest ostatecznie 

cierpieniem i że istotnym przeznaczeniem człowieka jest cierpieć: być homo patiens. Prawdę tę 

człowiek odkrywa poza dobrem i złem, pięknem i brzydotą, przeżywając ją nieefektywnie, bez 

sentymentów i resentymentów. Doznaje on jakby zwykłego jasnego widzenia prawdy, która 

jest mu bliska, tak bliska, jakby w niej sam tkwił. I to bez gniewu i żalu, które dawno 

przezwyciężył” 34.  

 Zagadnienie antyantropodycii rodzi pytanie, kim był człowiek, który mógł innym ludziom 

zadawać takie zło, czy był jeszcze człowiekiem? Jako propozycja wyjaśnienia tej kwestii, 

zostanie przytoczona koncepcja Ericha Fromma.  

 E. Fromm w swoje pracy Ucieczka od wolności35analizuje uwarunkowania społeczne, 

które stały się podatnym gruntem dla wykrystalizowania się typu osobowości, jak się okazało, 

zdolnego do zadawania innym niewyobrażalnego do tej pory cierpienia. Teza jaką stawia E. 

Fromm brzmi następująco: współczesny człowiek po uniezależnieniu się od przyrody, po 

                                                 
32 Tamże, s. 64. 
33 Tamże, s. 75. 
34 Tamże, s. 77. 
35 Fromm E. [1993] Ucieczka od wolności, Wyd. Czytelnik, Warszawa. 



wyzwoleniu się z dominacji Kościoła i absolutystycznego państwa, czyli po usunięciu 

zewnętrznych ograniczeń wolności, stał się wolny, ale jednocześnie samotny i bezsilny. Nie 

mogąc poradzić sobie z tymi uczuciami ucieka od wolności, bo jest ona dla niego 

brzemieniem, jest wolnością negatywną. Zdaniem E. Fromma zrozumienie przyczyn tej 

„ totalnej ucieczki od wolności” 36, która stała się udziałem społeczeństw totalitarnych, pozwoli 

rozpoznać czynniki powodujące, że taki rodzaj ideologii jak faszyzm mógł stać się tak 

atrakcyjny. W rozdziale zatytułowanym Psychologia faszyzmu E. Fromm przybliża strukturę 

charakterologiczną ludzi, którzy odpowiedzieli na apel hitleryzmu. Nawiązując do 

opisywanych wcześniej mechanizmów ucieczki od wolności, zalicza do nich autorytaryzm, 

destruktywność i mechaniczny konformizm. Jego zdaniem istota charakteru autorytarnego 

opiera się na jednoczesnej obecności popędów sadystycznych i masochistycznych, na 

tęsknocie za uległością i jednocześnie żądzą władzy. Przez sadyzm należy rozumieć 

„d ążenie do nieograniczonej władzy nad drugą osobą, połączone z mniej lub bardziej wyraźną 

żądzą niszczenia; przez masochizm chęć roztopienia się w jakiejś wszechogarniającej potędze 

i uczestniczenia w jej mocy i chwale”37. 

 Ideologia hitleryzmu podsuwała rozwiązania doskonale mieszczące się w tych dwóch 

wydawałoby się sprzecznych postawach. Sadyzm przywódców realizował się w sprawowaniu 

totalnej władzy nad masami, z kolei sadyzm mas mógł się urzeczywistniać w eliminacji grup 

czy wręcz narodów, które z jakiś powodów władza uznała za skazane na nią. Za powód mógł 

posłużyć brak arbitralnie ustalanej czystości rasowej, dbałość o dziedzictwo kultury, brak u 

Żydów idealistycznego charakteru aryjczyków pozwalającego panować na świecie, 

respektowanie praw natury, kierowanie się instynktem samozachowawczym skutkujące 

przetrwaniem najlepszych, itd. Z kolei dążenia masochistyczne, mieszczą się w sposobie, w 

jaki władza traktowała masy, E. Fromm jako przykład tego typu myślenia przytacza słowa 

Hitlera:  

„tylko idealizm prowadzi ludzi do dobrowolnego uznania pierwszeństwa siły i mocy, 

sprawiając, że stają się oni drobiną pyłu w owym porządku, który tworzy i kształtuje 

wszechświat” 38.  

 Jednostka powinna uznać, że sama nic nie znaczy, powinna podporządkować  się masie i 

czerpać dumę z jej potęgi. Założenie to widoczne jest jeszcze wyraźniej widoczne w celach 

wychowania, które ma uczyć jednostkę przekreślać samą siebie. To, na ile diagnoza E. 

                                                 
36 Tamże, s. 18. 
37 Tamże, s. 210.  
38 Hitler A., w: Fromm E. [1993] Ucieczka od wolności, Wyd. Czytelnik, Warszawa, s. 219. 



Fromma jest trafna, pozakazują relacje H. Arendt z procesu O. A. Eichmanna w Jerozolimie. 

Jednym z najczęściej powtarzanych przez niego stwierdzeń było: 

wykonywałem tylko swoje obowiązki; od momentu otrzymania polecenia, wprowadzenia w 

życie Ostatecznego rozwiązania nie byłem już panem własnych czynów, itd39.  

 Sama H. Arendt w Postscriptum wskazuje na „banalność” zła, jakiego O. A. Eichmann się 

dopuścił; to co zrobił wynikało nie z jego demonicznej natury lecz z bezmyślności i 

oderwania od rzeczywistości: 

 „tak zupełnie oderwanie od rzeczywistości i taka bezmyślność mogą spowodować większe 

spustoszenie niż wszystkie złe instynkty”40.  

Tezę E. Fromma potwierdzają także badania prowadzone od początku lat pięćdziesiątych,  

dotyczące psychologii tłumu, wpływu autorytetu czy najbardziej znany eksperyment Philipa 

Zimbardo, który spreparował warunki środowiska o znamionach totalitarnych, żeby 

sprawdzić czy możliwe jest wywołanie postawy autorytarnej41. 

 W podobnym duchu utrzymane są analizy Joachima C. Festa, w swojej pracy Oblicza 

Trzeciej Rzeszy wskazuje jako źródła popularności ideologii hitleryzmu w Niemczech brak 

kultury politycznej oraz „totalną dyspozycyjność”, manifestującą się w łatwości wyrzekania 

się własnych sądów na rzecz poglądów głoszonych przez masy. Brak racjonalnych podstaw w 

głoszonych przekonaniach politycznych, swoisty antyintelektualizm oraz oportunizm stały się 

dobrym gruntem do zbudowania społeczeństwa „sytego i tchórzliwego mieszczaństwa”42. 

Zaprezentowane w niniejszych rozważaniach przykłady odnoszące się do  

analizowanych kategorii – teodycei, antyteodycei, antropodycei, oraz antyantropodycei są 

jedynie propozycjami rozumienia każdej z nich. Ambicją autorki nie było wyczerpanie listy 

koncepcji, jakie można im przyporządkować. Przyjęcie tych kategorii jest raczej próbą 

uporządkowania myśli, zagubionego człowieka, stojącego wobec relacji z doświadczeń zła 

Zagłady. 
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