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Skąd się bierze zło? 
jak to skąd 
z człowieka 
zawsze z człowieka 
i tylko z człowieka 

człowiek jest wypadkiem 
przy pracy 
natury 
jest 
błędem 

[ .. . ] 

żadne stworzenie poza 
człowiekiem 

nie posługuje się słowem 
które może być narzędziem 
zbrodni 

słowem które kłamie 
kaleczy zaraża 

zło nie bierze się z braku 
ani z nicości 

zło bierze się z człowieka 
i tylko z człowieka 

[ ... ] 

Tadeusz Różewicz 
Unde malum? (fragment) 

Com nieraz mówił, że nie ma szatańskości, że czło
wiek na skali dobra i zła nie może zejść poniżej punktu 
zero (nie jest to termometr ze stopniami minus), że 
wrogiem dobra jest natura (ów punkt zero właśnie), 
nie jakieś samodzielne, przeciwstawne mu zło - nie 
diabeł, tylko świnia. 

To nie znaczy, żeby nie było rzeczy złych, prze
ciwwartości, cechy zła: to wszystko istnieje; cecha zła 
tak samo jak cecha dobra; ale to znaczy, że człowiek 
nigdy nie dąży do zła jako zła , ale że czyni zło przez to, 
że idzie za swym popędem naturalnym; - może cza
sem wiedzieć, że to zło i mimo to dążyć, ale nigdy 
dlatego, że to zło. „Natura" w człowieku, obojętna na 
kategorie dobra i zła, pcha go tu i tam - to do dobre
go, to do złego, to do rzeczy obojętnych - i takie pod
dawanie się naturze to jest punkt zero. [ ... ] Można 
tylko przypadkowo mieć z natury więcej skłonności 
zmierzających ku złemu albo ku dobremu, ale nie ma 
na świecie woli skierowanej ku złu jako takiemu. 

Henryk Elzenberg, Nieistnienie radykalnego zła 



Zło demoniczne ukazuje się jako rzeczywistość, 

w której mamy udział. Nie w tym sensie jednak, że 
sami jesteśmy demonami, lecz w tym, że w 
naszym działaniu i poprzez to działanie może 
przejawiać się fenomen demoniczności. [ .. . ] 

Nie będąc z„tego świata': zło znajduje się 
jednak na „tym świecie''. Zjawia się między ludźmi. 
Niby jest ich dziełem, a jednak przerasta ich 
pragnien ia i zdolności. św. Paweł pisał:„Dobra, 
którego chcę, nie czynię, a czynię zło, którego nie 
chcę''. 

JózefTischner, Spór o istnienie człowieka 

W dramacie dobro i zło nie stoją daleko od sie
bie, jak w królestwie pojęć, lecz splatają się we 
wspólnym czasie, we wspólnej przestrzeni, w jed
nym i tym samym człowieku. Tak splecione stano
wią istotną perspektywę dziejów człowieka. Czym 
jest cisza dla dźwięku, a światło dla barwy, tym jest 
dobro i zło dla twarzy. [ .. . ] 

Zło, grożąc i nęcąc, samo przez się zakłada, że w 
człowieku istnieje jakaś przestrzeń wolności. Im 
bardziej zło nęci i grozi, tym wyraźniej przypomi
na, iż człowiek ma jakieś pole wyboru, jakąś wol
ność. Tak więc mimowolnym darem zła jest do
świadczenie wolności - wolności wystawionej na 
próbę. 

JózefTischner, Filozofia dramatu 



Diabeł jest pomysłem zła, jego sztuczką, wynalaz
kiem, z pomocą którego zło jest niewłaściwie identy
fikowane i lokalizowane. Diabeł skupia na sobie 
uwagę jako źródłowym złu, jako uosobieniu zła, 
podczas gdy rzeczywiste źródło zła jest bezpiecznie 
ukryte. Diabeł to chytra maskarada zła. Och, jak bło
ga jest myśl, że istnieje tak potężny złośliwy demon. 
Nasze złoczynienie jest wtedy dużo łatwiejsze do 
zniesienia. Zawsze po trosze dzielimy z nim odpo
wiedzialność. W końcu jesteśmy jego ofiarami i nie 
musimy znów tak bardzo się wstydzić, nie jest prze
cież byle kim. A i nasze zło jakieś wtedy mniej strasz
ne w porównaniu z jego złem. Zapewne bylibyśmy 
dużo lepsi, gdyby nie jego diabelska przebiegłość. 

Jacek Filek, Zło, które czynimy 

Skłonność do odwracania porządku pobudek leży 
w naturze ludzkiej, a to znaczy, że człowiekowi jest 
przyrodzona skłonność do zła. Skłonność ta jest złem 
moralnym, bo płynie z wolnej woli; i zło to jest rady
kalne, bo zatruwa samo źródło zasad. Jako przyrodzo
ne nie może być wykorzenione ludzkimi siłami, gdyż 
na to trzeba by dobrych zasad, a tych brak, skoro z 
założenia zatrute jest samo ich źródło. Mimo to skłon
ność owa musi być do przezwyciężenia, bo występuje 
w istocie wolnej. 

Zło w naturze ludzkiej nie jest złośliwością w ści
słym znaczeniu tego słowa; nie jest to usposobienie 
(podmiotowe źródło zasad), które ze zła jako zła czy
niłoby sobie zasadę postępowania, bo wtedy byłoby 
diabelskie. Jest to raczej przewrotność, nazywana 
także złym sercem. Może współistnieć ogólnie z do
brą wolną i płynie z ułomności natury ludzkiej, która 
jest za słaba, by trzymać się raz przyjętych zasad. 

Immanuel Kant, O obecności złego pierwiastka obok 
dobrego, czyli zło radykalne w naturze ludzkiej (przeł. 8. 
Wolniewicz) 



Większość z nas postrzega zło jako realnie ist
niejącą właściwość, która występuje u niektórych 
ludzi, a u innych nie. Złe nasiona rodzą złe owoce, 
wypełniając w ten sposób swoje przeznaczenie. 
[ .. . ] Alternatywna koncepcja każe traktować zło 
w kategoriach kumulacyjnych, jako coś, do czego 
wszyscy jesteśmy zdolni, w zależności od okolicz
ności. [ ... ] Jednym słowem możemy nauczyć się 
być dobrymi lub złymi, niezależnie od naszego 
dziedzictwa genetycznego, osobowości czy ge
nealogii. 

Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy 
ludzie czynią zło (przeł. A. Cybulko) 

Aforystycznie można by zamknąć rzecz po
wiedzeniem, że jedni zadają zło, ponieważ 
mogą i lubią, natomiast drudzy, ponieważ 
muszą albo wydaje im się, że muszą. 

Stanisław Lem, Lubią albo muszą. 
Ten zły jest w nas 
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