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Streszczenie/Skrót problematyki

         Niniejsza dysertacja jest próbą stworzenia płaszczyzny teologicznego dialogu, czyli

próbą  określenia  roli  Bożego  miłosierdzia  w  nawróceniu  Rudolfa  Hössa,  komendanta  z

Auschwitz.  Jest  to  jednocześnie  próba  zrozumienia  działania  miłosierdzia  Bożego  w

przypadku konkretnego człowieka, który – wraz z całym systemem nazizmu – dopuścił się

jednej z największych zbrodni, a jednocześnie w ostatecznej godzinie swego życia miał siłę

nawrócić się do Boga i prosić o przebaczenie. 

Badania  nad  postawioną  tezą:  miłosierdzie  Boże  a  nawrócenie  –  jednego  z

największych  zbrodniarzy,  jakim był  Rudolf  Höss,  komendant  KL Auschwitz,  oparto  na

zasadniczych filarach, będących jednocześnie rozdziałami niniejszej rozprawy. 

Pierwszy filar  –  teologia Bożego miłosierdzia  – stanowi zasadniczy punkt  wyjścia

całych  rozważań.  Syntetyczne  rozumienie  rzeczywistości  miłosierdzia  ma  swoje

jednoznaczne zakorzenienie w dziejach Objawienia Bożego w Starym i Nowym Testamencie.

Bóg nie tylko stworzył człowieka, by pozostawić go samemu sobie, lecz nieustannie troszczył

się  o  niego.  W Jezusie  Chrystusie  odsłoniło  się  prawdziwe oblicze  Boga Ojca  jako Ojca

Miłosierdzia, ponieważ odkupienie jest darem miłosiernego Ojca. Fundament biblijny Bożego

miłosierdzia został rozjaśniony egzystencjalnie przez objawienia św. Faustyny Kowalskiej,

teologicznie przez bł. ks. Michała Sopoćko, doktrynalnie przez św. Jana Pawła II oraz papieża

Franciszka.  Zaangażowanie tych postaci  w kult  Bożego miłosierdzia  pozwala  nazwać ich

apostołami Bożego miłosierdzia w obecnych czasach.

Drugi filar stanowi historia życia Rudolfa Franza Ferdinanda Hössa. Chodzi tu przede

wszystkim  o  ukazanie  możliwie  całego  kontekstu  wydarzeń  z  jego  życia:  rodzinnych,

społecznych, historycznych, a nie tylko o drobiazgową analizę biografii Hössa, co zostało już

dokonane przez  Manfreda Deselaersa w rozprawie  Bóg i zło. Zwrócono uwagę również na

aspekt  psychologiczny,  którym zajmował się  prof.  Stanisława Batawia.  Badania te  zostały

bardzo  wzmocnione  przez  dwóch  kolejnych,  bezpośrednich  świadków,  amerykańskich

psychiatrów żydowskiego pochodzenia: dra Gustava M. Gilberta i dra Leona Goldesohna, a

także Thomasa Hardinga, którzy odgrywają znaczącą rolę w ukazaniu nowych faktów z życia

Hössa.  Także  Primo  Levi  –  włoski  Żyd,  który  przeżył  Auschwitz  –  swoją  publikacją

zdecydowanie  wpłynął  na  uwyraźnienie  osoby  i  działań  Hössa.  Materiały  te  stanowią



absolutne novum wobec badań Deselaersa i pozwalają na stworzenie nowego obrazu zabójcy,

który  się  nawrócił.  Życia  Hössa  znane  jest  głównie  z  dwóch  znamiennych   powodów:

pierwszy jest natury historycznej, że jako komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz był

uznany przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie za winnego zbrodni wojennych

(2 kwietnia 1947 został  skazany na karę śmierci,  a wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 o

godzinie 10:06 rano przez powieszenie na terenie obozu w Oświęcimiu, obok budynku byłej

komendantury i krematorium). Drugi powód, natury teologicznej – przebywający w więzieniu

w Wadowicach, tuż przed śmiercią nawrócił  się i wyspowiadał.  Jego spowiednik (znający

doskonale  język niemiecki)  jezuita  Władysław Lohn,  w dniu spowiedzi  przyjął  od Hössa

wyznanie wiary, przez co powrócił on na łono Kościoła i otrzymawszy pojednanie – przyjął

też następnego dnia Komunię świętą.

Trzeci filar rozprawy opiera się na badaniach wspomnianych psychiatrów Gilberta i

Goldensohna. Ich bardzo znaczące i szerokie badania wykazały, że dla SS-manna, jakim bez

wątpienia był  Rudolf  Höss,  „rozkaz był  wszystkim”.  Więcej,  uważają oni  –  właśnie jako

psychiatrzy żydowskiego rodowodu – że to właśnie system, czyli ideologia nazistowska, w

którą uwierzył i którą prowadził komendant z Auschwitz, była tu najbardziej winna.

      Czwarty filar  niniejszych badań skupiał się na teologicznej ocenie faktu nawrócenia

Hössa, która była chyba najtrudniejsza! Obejmowała trzy główne wymiary: antropologiczny,

soteriologiczny i eklezjalny. Pierwszy wymiar wskazuje na osobiste nawrócenie, drugi – na

przyjęcie  łaski  odkupienia,  a  trzeci  –  na  pojednanie  z  Bogiem  przez  sakrament  pokuty

i Eucharystii. 

Badania  nad  tą  niezwykle  trudną  materią:  miłosierdzia  Bożego,  nawrócenia

grzesznika,  pojednania  z  Kościołem  i  Bogiem,  sprawiedliwego  osądu  i  przebaczenia,

pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1.  Miłosierdzie  Boże  jako  miłość  zbawiająca  nie  jest  przez  człowieka  w  żaden  sposób

ograniczone, nawet przez największe grzechy czy zbrodnie ludzkie. 

2. Miłosierdzie Boże jest niczym nieskrępowaną łaską Boga wobec stworzenia, powołanego

do istnienia z miłości, aby mogło uzyskać obiecaną pełnię bytu na końcu historii.

3. Miłosierdzie nie jest rodzajem jakiejkolwiek litości Boga wobec człowieka, lecz wierną

kontynuacją  obietnicy  Stwórcy  wobec  stworzenia,  przed  którym  jest  rozpięta  pleroma

eschatologicznego spełnienia.

4. Nawrócenie człowieka – nawet podobnego do ukrzyżowanego obok Jezusa łotra – jest dla

Boga wezwaniem do przyjęcia go do swojej chwały (por. Łk 23,43).



5. Prawdziwe nawrócenie, oparte na sakramentalnym pośrednictwie Kościoła, na sakramencie

spowiedzi, oznacza realne pojednanie z Bogiem.

6. Pojednanie nie jest zasługą człowieka, lecz wyłączną łaską Boga względem człowieka.

7. Boża sprawiedliwość jest podrzędna i podporządkowana Bożemu miłosierdziu.

8. Pojednanie z Bogiem nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za popełnione złe czyny. 

9. Pokuta, także pośmiertna, jest zadośćuczynieniem za popełnione zło.

10.  Zbawienie  –  jako przyjęcie  człowieka  do  wiecznego  życia  Boga –  nie  leży w gestii

osobistej  zasługi  człowieka,  lecz  wyłącznie  w  rękach  Boga,  choć  z  uwzględnieniem

pozytywnej relacji człowieka do Boga.

11. Realność zła, wszelkie niesprawiedliwości, które deformują świat z naszej ludzkiej winy

nie mogą być zignorowane, lecz należy je przezwyciężyć.

12.  Krzyż  Chrystusa  należy  rozumieć  jako  przezwyciężenie  naszych  win  i  niewierności

względem  Boga.  Krzyż  jest  bowiem  ruchem  idącym  od  góry  ku  dołowi,  jest  wyrazem

„szalonej” miłości Boga, która oddaje siebie samą w uniżeniu po to, by ocalić człowieka.

13.  Prawdziwym miłosierdziem jest  ostatecznie  przemiana  i  pokonanie  zła.  „A ponieważ

ludzie nie są do tego zdolni, czyni to teraz sam Bóg – to właśnie jest owa ‘bezwarunkowa’

dobroć  Boga,  która  nigdy  nie  może  być  sprzeczna  z  prawdą  i  przynależącą  do  niej

sprawiedliwością”.1 „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się

zaprzeć samego siebie” (2 Tm 2,13). 

14. Jaskrawym przykładem przemiany i pokonania zła przez Boga jest sytuacja nawrócenia

komendanta obozu w Auschwitz. 

15.  Chrześcijaństwo przez Chrystusowe zadośćuczynienie ukazuje nowy kierunek kultu,  a

nawet wymiar daru całej egzystencji chrześcijańskiej. 

16. Nigdy nie jest za późno, aby się nawrócić! (Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański,

28.02.2016).

1 J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 6/1: Jezus z Nazaretu, s. 474.


