
,,Doświadczenie zła jest najbardziej wspólnym ze wszystkich ludzkich doświadczeń 
( ks.prof.Józef Tischner) 
 

,,Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać 
wyborów‘‘ powiedział Mahatma Gandi. Zgodnie z etyką manichejską oba te 
pierwiastki przenikają się wzajemnie od zarania dziejów. Są genezą i warunkiem 
istnienia świata. Dlatego też oddzielenie ich od siebie jest niemożliwe, zaś życie 
człowieka polega na podejmowaniu decyzji o wyborze jednego z nich. Zło  zostało 
nam dane, abyśmy mogli docenić dobro i wszystko, co ono ze sobą niesie. 
„Doświadczenie zła jest najbardziej wspólnym ze wszystkich ludzkich doświadczeń“. 
Słowa wypowiedziane przez ks. Józefa Tischnera wydają się być oczywiste. Wszyscy 
doświadczamy zła, wszyscy wyrządzamy zło – zło podobnie jak uśmiech, zazdrość, 
smutek, radość wypełnia szczelnie naszą codzienność.  
 
 Wspólnotowość zła możemy odczytać na kilku poziomach. Zło jest wspólne 
dla wszystkich, bo jest z nami od zawsze. Historia człowieka to historia dobra i zła 
właśnie. Historia człowieka to wybór Adama i Ewy, zły wybór. Rozważania czy 
człowiek jest z natury zły, czy dobry wydają się być bezzasadne. Zło jest immanentną 
częścią człowieka, czymś naturalnym i pierwotnym. Już św. Augustyn zauważył 
dychotomię dobra i zła. "Cokolwiek istnieje, o ile istnieje, jest dobrem, inaczej 
mówiąc dobro jest tym, co jest, zło natomiast jest tym czego nie ma w dobru". To 
oznacza, że jeśli każdy z nas żyłby zgodnie z dekalogiem, bylibyśmy po prostu 
dobrymi ludźmi, którzy zewsząd otaczaliby się najwyższym dobrem. Teraz jednak 
nasuwa się pytanie: Dlaczego tak nie jest? Ks. Józef Tischner powiedział kiedyś, że 
„zło potrzebuje człowieka, żeby się stać“. Zatem człowiek jest narzędziem 
wyrządzania zła. W mojej ocenie człowiek jest też potrzebny, żeby ono się dopełniło 
– ktoś musi zostać skrzywdzony czy dotknięty, żeby zło zatriumfowało. Tak też można 
interpretowość wpólnotowość. Człowiek stoi po obu stronach przepaści, jakim jest 
zło. Człowiek jest katem i ofiarą. Człowiek pociąga za spust i ginie od kul. 
Zło przybiera niezliczoną liczbę imion i twarzy. Ze zła rodzi się cierpienie  
i niemoc, a bezsilność może doprowadzić do poddania się , zagubienia  czy nawet 
autodestrukcji. Udręczonemu człowiekowi może wydawać się, że jest samotny i 
nikomu już niepotrzebny. Cierpienia ludzkie wynikają z tego, co czynimy sobie 
wzajemnie. 
Pierwsza odsłona zła... 
Brak miłości w rodzinie prowadzi do jej rozpadu, oddalają sie od siebie małżonkowie, 
rozwiązując ,często w sposób brutalny, swoje sprawy w sądzie lub poza nim. Istotne 
jest w tej walce, kto ile komu zabierze lub co pozostawi! Ale gdzieś obok tych 
wielkich materialnych spraw są  dzieci, niemo wołające o pomoc. Jeśli jej nie 
otrzymają , gubią się w tłumie rówieśników podobnych do nich, szukających 
pocieszenia, rozwiązania problemu lub zapomnienia w używakach- ,,lekarstwach“ na 
zło świata. 
Druga odsłona zła... 
Bezmyślność, chciwość i zaspokojenie żądz. Pijany kierowca wjeżdza na chodnik. 
Zabija dorosłych i dzieci. A miał być to spokojny i rodzinny spacer. Wszyscy zginęli. 
Dziewczyna zostaje zgwałcona. Ma zaledwie 16 lat i już w jej życiu nic nie będzie 
takie jak dawniej. Ginie w mroku traumatycznych przeżyć. 
Trzecia odsłona zła... 



Zwątpienie. Gdzie jesteś Boże? Takie pytania zadawał biblijny Hiob, bo były w jego 
życiu momenty, gdy cierpienie przerosnąć chciało wiarę. Takie pytania zadawali 
Hiobowie XX wieku w celach głodowych, w obozach przymusowej pracy, w obozach 
śmierci, ci, którzy ,,byli prowadzeni na rzeź“( T.Różewicz). Takie pytania zadają ofiary 
przemocy na świecie ogarniętym wojnami w XXI wieku. 
Czy jednak to zło można przypisać Bogu? Z.Nałkowska napisała w ,,Medalionach“: 
,,Ludzie ludziom zgotowali ten los“ i ja się z nią zgadzam. 
Powszechnośc zła w jego różnych postaciach i formach sprawia, że tracimy wiarę                   
i nadzieję. Przestajemy rozumieć Boga, a nawet Go już nie potrzebujemy. I co wtedy? 
Według mnie poczucie bezsensu może być przezwyciężone tylko przez 
doświadczenie czyjegoś dobra, życzliwej obecności kogoś w naszym życiu  i 
bezinteresownej miłości. Może jednak warto zawierzyć Bogu i tak jak napisał w 
,,Ocalonym‘‘ T.Różewicz ,,poszukać nauczyciela i mistrza, który oddzieli światło od 
ciemności“. Być może podjęta przez nas ,,syzyfowa praca“, choć innym wyda się 
bezsensowna, okaże się celem samym w sobie, może dobre działanie nada życiu 
sens, ochroni nas przed rezygnacją i zwątpieniem. 
 
 Nie wiem, czy ks. Józef Tischner miał okazję zagłębić się w lekturze „Dżumy“ 
Alberta Camus. Uważam, że w tej parabolicznej powieści potwierdza się wiele prawd, 
które opisywał i w które wierzył profesor. Tytułowa dżuma to nie tylko choroba, 
która dziesiętkuje ludzi. Powieść Camusa jest studium zła, które każdy z nas nosi 
gdzieś głęboko ukryte, a które może zostać łatwo uwolnione. Przypomnę fragment 
utworu fiozofa:„Nie było już losów indywidualnych, ale wspólna historia, to znaczy 
dżuma i uczucia, których doznawali wszyscy”. To właśnie zło jest najbardziej 
wspólnym z ludzkich doświadczeń. Rodzi się w czyjeś głowie, by potem 
rozprzestrzenić się jak najgroźniejsza epidemia. 
 
 Ks. Józef Tischner w ciągu swojego życia dobrze poznał naturę człowieka. Jego 
przemyślenia były podyktowane historią i obserwacjami innych. Słowa księdza 
Tischnera: „Doświadczenie zła jest najbardziej wspólnym ze wszystkich ludzkich 
doświadczeń“ ma przypominać o pierwiastku zła, które każdy z nas, niestety, nosi                   
w sobie. Jest apelem, żeby powierzchowna codzienność nie zmyliła nas co do oceny 
ludzkiej natury. Starania, by ludzie wyrzekli się zła są skazane na niepowodzenie.  
Jedyne, co możemy zrobić to pilnować, czuwać, żeby nigdy nie wybuchła już 
epidemia zła. 
 
  Wierzę jednak, że warto poszukać własnego systemu moralnego, ponieważ 
życie bez niego pozbawione jest sensu. Święty Jan Paweł II powiedział: ,,Każdy z Was 
znajduje też w życiu jakieś swoje ,,Westerplatte“. Jakiś wymiar zadań, które musi 
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.Nie można zdezerterować“. 
Każdy z nas powinnien podejmować na swój sposób walkę ze złem. Nie można 
,,zdezerterować“. Nie można stchórzyć przed walką ze złem, które jest ,,najbardziej 
wspólne ze wszystkich ludzkich doświadczeń“, bo „naprawdę być, znaczy rodzić 
dobro z nicości otaczjącego zła.“( ks.Józef Tichner) 
Dziękuję za uwagę.        
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