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Jan Paweł II  
– filozof i człowiek dialogu

Jan Paweł II należał do ludzi szczególnie otwartych na świat i na człowieka. Je-
śli zatem chcemy mówić o jego koncepcji dialogu, musimy choćby w zarysie uka-
zać, co dla niego stanowiło jego przestrzeń, a zwłaszcza jakie wyodrębniał pod-
mioty dialogu. Najpierw przypomnijmy, że papież ten był poetą. On sam stwier-
dził kiedyś, że gdyby nie został papieżem, mało kto by się jego poezją zajmował. 
Nie wypada się z tą opinią nie zgodzić, ale on przecież był poetą wyjątkowym, 
a wielcy poeci – gdy mają natchnienie albo gdy się wzruszą – potrafią rozmawiać 
z niebem, z ziemią, z duchami i innymi bytami ożywionymi i nieożywionymi. Ta-
kie poetyckie natchnienie i widzenie odnajdujemy w Tryptyku rzymskim, zawie-
rającym medytacje zapisane wierszem po wielu latach przerwy w pisaniu poezji. 
W heraklitejskiej inwokacji papież zwraca się do strumienia:

Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam –
podobnie jak ty…
Czy podobnie jak ty? […]
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
I lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
– lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
Jest progiem zdumienia. […]
Strumieniu leśny, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza – dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
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w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość1.

Ci, którzy czekali na dialog poety ze strumieniem, są zawiedzeni. Potok się nie 
zdumiewa i ukrywa tajemnicę swojego początku albo po prostu jej nie zna, tylko 
płynie sobie z wolna… Wprawdzie trudno oprzeć się pokusie bogatszej analizy 
tej medytacji, ale żadna analiza czy interpretacja nie stworzy w strumieniu rozu-
mu i władz poznawczych i nie uczyni z niego partnera dialogu. Źródlana woda 
może odświeżyć wargi i pobudzić umysł człowieka, ale własnego umysłu woda 
nie ma. Jak widać, papież do końca życia pozostał wierny personalizmowi, który 
towarzyszył mu przez całe życie, najpierw w formie idei, potem jako przedmiot 
najważniejszej pracy filozoficznej pt. Osoba i czyn2 i przez resztę życia jako pod-
stawa relacji z ludźmi i z Bogiem. Personalizm to widzenie człowieka jako oso-
by, czyli istoty „osobnej”, odróżnialnej od innych, oraz postawienie człowieka, je-
go rozwoju, jego praw na pierwszym miejscu wśród ziemskich spraw. Człowiek, 
choć wyrasta z tego świata i jego przyrody, nie może być do niej zredukowany, 
przerasta ją swoją naturą i godnością. Nie można też ponad człowieka stawiać 
społeczeństwa i  jego interesów. Co więcej, człowiek, ta „osobna” istota, może 
uczestniczyć w dialogu z innymi osobami, ale dialog ten nie stanowi korzeni jego 
osobowości, lecz jest raczej jej owocem. W związku z tym Jana Pawła II, mistrza 
dialogu, trudno wiązać z tzw. filozofią dialogu, która chce na paradygmacie rela-
cji Ja−Ty oprzeć konstytucję życia każdego człowieka. Jan Paweł II zgodziłby się 
zapewne, że taka relacja jest fundamentalna, jeśli odnosi się do Boga, ale w rela-
cjach między ludźmi ma ona charakter wtórny.

Można by oczywiście przedstawić dialogiczną postawę papieża w kategoriach 
filozofii dialogu, ale jego personalizm i postawa życiowa bardziej przypominają 
podejście o. Józefa Bocheńskiego, który podsumowując swoją opinię na temat tej 
filozofii stwierdził, że on sam czuje się najbardziej sobą nie w dialogu z innymi, 
tylko wtedy, gdy leży w łóżku. Jego liczne dokonania, nie tylko naukowe, przeko-
nują, że na tego rodzaju bycie sobą nie miał za wiele czasu, ale zarówno u niego, 
jak i u Jana Pawła II praca nad sobą dokonywała się najpierw w samotności i na 
modlitwie. Ich samotność nie była, jak sądzę, gorzką mędrców mistrzynią, wedle 
powiedzenia przytoczonego przez Miłosza, ale wytchnieniem i nabieraniem sił 
oraz odżywianiem rozumu.

W samotności odbywał się pierwotny, wewnętrzny dialog papieża. Dialog 
z Bogiem, dialog z bohaterami historii zbawienia. Karol Wojtyła nie był zawodo-

1 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003, s. 9–11.
2 Kraków 1985 (wyd. II poprawione i uzupełnione). 
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wym teologiem ani egzegetą biblijnym, choć oczywiście znał swoją wiarę. Odnosi 
się jednak wrażenie, że jego czytanie Biblii dawało mu rodzaj osobistego kontaktu 
z ludźmi, którzy byli uczestnikami zbawczych zdarzeń, a nie tylko stanowiło źró-
dło informacji o autorach ksiąg, słów i czynów. Jan Paweł II potrafił zrozumieć 
uczucia Salomona, który ustanowiony królem modlił się o roztropność, bo papież 
sam o podobną roztropność modlił się do Boga i innych o modlitwę w tej intencji 
prosił3. Umiał wejść w myśli ojca, gdy ten w synu marnotrawnym dostrzegł ocalo-
ne człowieczeństwo, co następnie umożliwiło podjęcie dialogu, który tego młode-
go człowieka przywrócił rodzinie i pozwolił mu na nowo podjąć pracę nad sobą: 
„Wprawdzie zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało”4.

Prawda podstawą dialogu

Zarówno celem, jak i warunkiem podjęcia dialogu jest szacunek dla prawdy, 
i to prawdy w sensie klasycznym, rozumianej jako odpowiedniość sądu i rzeczy-
wistości. Różnego rodzaju prawdy subiektywne, prawda uczuć, prawda osobi-
stych przekonań i tym podobne mogą być ważne, ale personalizm opiera się na 
prawdzie obiektywnej także wtedy, gdy dotyczy ona osobistych spraw człowieka. 
Takiej prawdy poszukiwał już młody Karol Wojtyła, gdy uczestniczył w działal-
ności Teatru Rapsodycznego, czyli Teatru Słowa, którego posłannictwo zostało 
przez niego przedstawione następująco:

Przeznaczeniem jego, jak dawniej, tak i  teraz, było i  jest służyć za zwierciadło 
i wzór naturze i życiu, dawać prawdę dobra i zła w świecie, kształtować ducha czasu, 
ducha postępu i być jego pięknem5.

W słowach powyższych odnajdujemy ślad Wielkiej Teorii Platona utożsamia-
jącej Prawdę, Dobro i  Piękno, teorii, która w  chrześcijaństwie najdoskonalszy 
kształt uzyskała zapewne w myśli św. Tomasza z Akwinu. Wojtyła, uczeń Ingar-
dena, autor pracy habilitacyjnej o Maksie Schelerze, był bliski fenomenologii i in-
nym nurtom filozofii współczesnej. Pamiętam jednak, jak w naszym seminarium 
podczas jednego ze spotkań z abpem Jerzym Ablewiczem, arcybiskup po powro-
cie z Rzymu powiedział, że w trakcie rozmowy z Janem Pawłem II ten stwierdził, 
iż „przy tomizmie inne filozofie są jak bękarty”. To z pewnością bardzo surowa 

3 Zob. Papież i my, Warszawa 1981, s. 35. Jest to wybór artykułów z „Więzi”, dotyczących 
wczesnego okresu pontyfikatu Jana Pawła II.

4 Zob. Jan Paweł II, Dives in misericordia 6. 
5 K. Wojtyła, O teatrze słowa, [w:] tenże, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 379. 
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ocena – i o ile wiem, nigdzie nie została potem wyrażona w formie pisemnej – ale 
chociaż filozofowie też muszą mieć swoje zabawki intelektualne i muszą eksplo-
rować możliwości interpretacji ludzkiego poznania, to jednak gdy stajemy wobec 
realnych ludzkich spraw, potrzebna jest nie tylko życzliwa postawa wobec prawdy, 
ale też uparte i pracowite dążenie do jej poznania w sposób tak pełny, jak to tylko 
możliwe. Nie chodzi tu, oczywiście, o wspieranie wszystkich tez św. Tomasza, ale 
o jego postawę naukową, filozoficzną i teologiczną, o poszukiwanie prawdy obiek-
tywnej, która tę cechę czerpie ze związku z Bogiem, będącym samą Prawdą. Czło-
wiek nie jest twórcą prawdy, ale jej sługą i wytrwałym poszukiwaczem. Pomagają 
mu w tych poszukiwaniach między innymi nauka, filozofia i wiara.

Z prawdą współistnieje dobro, poszanowanie obu jest warunkiem koniecz-
nym podjęcia dialogu, czyli wejścia na drogę wspólnego szukania prawdy, gdy 
wcześniej poszukiwało się jej samemu. Symbolicznym przejawem wymagania ta-
kiego szacunku dla prawdy i dobra u tych, z którymi podejmujemy dialog czy 
choćby polemikę, jest zapamiętany przez uczestników spektaklu występ Karola 
Wojtyły w Teatrze Rapsodycznym:

W latach 40. aktorem Teatru Rapsodycznego był młody Karol Wojtyła. Do historii 
przeszedł jego występ z czasów okupacji nazistowskiej. Tadeusz Kwiatkowski przyta-
cza anegdotę o tym wydarzeniu: „Na jednym z przedstawień Pana Tadeusza Wojtyła, 
który wyrósł na głównego i najlepszego aktora zespołu, recytował powoli, z wyraź-
nym wewnętrznym skupieniem fragmenty spowiedzi księdza Robaka. Naraz w  ci-
szy odezwał się głośnik niemieckiego radia zainstalowany naprzeciw. Padały słowa 
o zwycięstwach, jakie odnosi oręż niemiecki nad Europą. Karol jak gdyby nie słyszał 
tych buńczucznych zdań, nie przerwał, nie zmienił tonu. Mickiewicz w jego interpre-
tacji nie podjął krzykliwej walki. Kiedy szczekaczka skończyła pochwałę hitlerow-
skich zbrodni, Mickiewicz głosił pojednanie Soplicy z Klucznikiem”6.

Jan Paweł II przypomina, że moralnym obowiązkiem każdego człowieka, z ra-
cji jego godności osobowej, jest poszukiwanie prawdy swoim rozumem i trwanie 
przy niej swoją wolą oraz układanie całego życia według jej wymagań7. Z tymi, 
którzy wyraźnie odrzucają ten obowiązek, dialog jest właściwie niemożliwy, choć 
można próbować, a Jan Paweł II z racji swojego urzędu, a jeszcze bardziej z po-
wodu własnej doskonałości, próbował rozmawiać prawie ze wszystkimi. Czasa-
mi jednak odmowa podjęcia dialogu też może być rodzajem napomnienia. Na 
przykład jeden z siedmiu mędrców greckich, Bias, pytany dlaczego nie odpowia-
da na pytanie, czym jest pobożność, rzekł: „Milczę, bo pytasz o rzeczy, które cie-

6 Teatr „Rapsodyczny”, [w:] http://www.centrumjp2.pl/node/3005%22%3ETeatr (12.12.2012).
7 Zob. Jan Paweł II, Redemptoris missio 8.
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bie wcale nie obchodzą”8. Warto też pamiętać o zasadzie przypomnianej przez 
Schopenhauera: contra negantem principa non est disputandum (z kimś, kto ne-
guje zasady, nie należy dyskutować).

Najważniejszą z  tych zasad jest właśnie poszanowanie prawdy. Mała osobi-
sta uwaga. Jakiś czas temu przejrzałem pewien artykuł w internecie, a następnie 
przeczytałem komentarze. Okazało się, że żaden z nich nie dotyczył treści arty-
kułu, a wszystkie ograniczały się do ataków na autora. Nabrałem podejrzenia, że 
to może jakiś wróg publiczny czy ktoś w tym rodzaju, a okazało się, że to tylko 
członek mniej lubianej partii. Szanujmy prawdę i żądajmy prawdy od innych. Bez 
prawdy nie ma sensu wchodzić w dialog czy w polemikę. Jezus też nie rozmawiał 
z Piłatem, który nie wiedział, czym jest prawda, a pamiętał tylko o tym, że ma 
władzę uwalniać lub krzyżować więźniów.

Nie ma dialogu bez wolności

Innym warunkiem dialogu jest poszanowanie wolności drugiego. Dotyczy to 
sprawy nawet tak głęboko angażującej człowieka, jak głoszenie i dawanie świa-
dectwa swojej religii9. Nie należy jednak wolności mylić z troską o własny inte-
res czy z instynktem walki10. Zrozumienie prawdziwej natury wolności jest nie 
tylko warunkiem dialogu zmierzającego do prawdy, ale też warunkiem dobrze 
funkcjonującej demokracji, ekonomii, prawa i innych dziedzin współżycia spo-
łecznego. Wolność realizuje się przede wszystkim wśród innych ludzi, czyli osób 
wolnych i rozumnych, dlatego też dialog jest doskonałym środkiem jej właściwe-
go rozumienia i praktykowania. To sprzężenie zwrotne między wolnością i dia-
logiem jest przykładem wzajemnego związku wartości, które dla ludzi młodych 
stanowią skarb szczególnie cenny.

Młodość to czas intensywnego odkrywania ludzkiego „ja”, tego, które będzie de-
cydować o tym, kim w przyszłości człowiek będzie jako partner dialogu i jako czło-
nek społeczności. Jest to też czas głębokiego doświadczania swojej wolności, co wią-
że się między innymi z kwestionowaniem jednych autorytetów i poszukiwaniem in-
nych. Warto pomyśleć o tym, by takim autorytetem uczynić Jana Pawła II. Naprawdę 
warto. Wiele jeszcze możemy się od niego nauczyć, choćby na temat dialogu:

Widać stąd, że dobro wspólne […] nie może być pojmowane statycznie, ale dy-
namicznie. Musi ono zasadniczo wyzwalać postawę solidarności, ale nie może za-

8 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, Warszawa 1982, s. 55.
9 Zob. tamże. 
10 Jan Paweł II, Redemptor hominis 16. 
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mykać się wobec sprzeciwu i od niego odcinać. Wydaje się, iż takiej strukturze ludz-
kiej wspólnoty oraz uczestnictwa bardzo trafnie wychodzi naprzeciw zasada dialogu. 
Pojęcie „dialog” ma różne znaczenia. Chodzi w  tej chwili o  uwydatnienie jednego 
z nich – tego mianowicie, które może mieć zastosowanie dla kształtowania i pogłę-
biania solidarności ludzkiej również przez sprzeciw. Sprzeciw bowiem może czynić 
współżycie i współdziałanie ludzi trudniejszym, ale nie powinien go psuć ani unie-
możliwiać. Dialog zaś zdaje się prowadzić do tego, aby z sytuacji sprzeciwu wydoby-
wać to, co jest prawdziwe i słuszne, pozostawiając na boku czysto subiektywne na-
stawienia czy usposobienia. Nastawienia te i usposobienia bywają zarzewiem napięć, 
konfliktów i walk pomiędzy ludźmi. To natomiast, co jest prawdziwe i słuszne, zawsze 
pogłębia osobę i bogaci wspólnotę. Zasada dialogu dlatego jest tak trafna, że nie uchy-
la się od napięć, konfliktów i walk, o jakich świadczy życie różnych ludzkich wspól-
not, a równocześnie podejmuje właśnie to, co w nich jest prawdziwe i słuszne, co mo-
że być źródłem dobra dla ludzi. Należy przyjąć zasadę dialogu bez względu na trud-
ności, jakie wyłaniają się na drodze jej urzeczywistnienia11.

Dynamiczny aspekt dobra wspólnego wiąże się z dynamizmem dialogu i pew-
ną niezupełnością zasad, jakimi posługujemy się w życiu i w ocenie jego moral-
nych aspektów. Pozwolę sobie w przytoczonym cytacie z Osoby i czynu odnaleźć 
echa poglądów jednego z najwybitniejszych nauczycieli młodego Karola Wojtyły, 
ks. prof. Jana Salamuchy12, który w teologii moralnej dopatrywał się przejawów 
funkcjonowania słynnego twierdzenia Gödla o niezupełności bogatych systemów 
dedukcyjnych. Ks. Salamucha, zastrzegając się, że nie jest to ściśle logiczne rozu-
mowanie, uważał, iż system chrześcijańskich zasad moralnych jest wystarczająco 
bogaty, aby można było uznać, że nie da się wszystkich reguł postępowania wypro-
wadzić z przykazań Boskich i posiadanych obecnie przepisów moralności zawar-
tych w nauce Kościoła13. Idea ta zawarta jest również u Karola Wojtyły, który ma 
świadomość, iż podążanie za dobrem wymaga nieustannego poszukiwania praw-
dy, a częścią tego poszukiwania jest również sprzeciw. Poszukiwanie to nie ozna-
cza jednak niemożności rozpoznania dobra i odróżnienia go od zła, przeciwnie, 
jest nieustannym podążaniem za tym, co lepsze, bardziej prawdziwe i słuszne. Za-
równo życie oraz śmierć ks. Jana Salamuchy w czasie powstania warszawskiego, 
jak i postawa oraz dokonania Jana Pawła II przekonują, że takie poszukiwanie ro-
dzi ludzi wielkich, godnych podziwu i naśladowania.

11 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 353–354.
12 Por. J.  Salamucha, Wiedza i  wiara. Wybrane pisma filozoficzne, red. J. J.  Jadacki, 

K. Świętorzecka, Lublin 1997, okładka. 
13 Por. J.  Salamucha, O  katolicką kulturę intelektualną, tamże, s.  36–37; J.  Salamucha, 

Struktura katolickiego poglądu na świat, tamże, s. 43–44.
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Zakończenie

Zarówno pojęcie dialogu, jak i jego praktykowanie przez Jana Pawła II odkry-
wają wartość wspólnego dążenia do najważniejszych wartości w życiu człowieka. 
Papież był też „mistrzem samotności”, znane są jego noce spędzone na osobistej 
modlitwie i  inne sposoby zapewniania sobie chwil skupienia. Nie szukał w ten 
sposób ucieczki od dialogu, ale pogłębienia tego, co również w dialogu pełni ro-
lę podstawową, czyli przywiązania do prawdy i dobra, poczucia wolności i we-
wnętrznej siły. Z pewnością każdy może się od niego uczyć, jak być wielkim, gdy 
idzie się do ludzi i – wbrew doświadczeniu Seneki Starszego – jak wielkim wra-
cać do siebie.

Abstract

John Paul II – philosopher and a man of dialogue

The Pope was a man especially open to the world and a variety of people. He 
talked to believers of all denominations and to atheists, and they listened to him. 
He was a spiritual leader, a philosopher and a poet, so it can be said that he was 
close to the philosophy of dialogue, and moreover that he was involved in a po-
etic dialogue with the whole world. However, John Paul II in the first place always 
held the human person and his or her psychological and spiritual growth. The 
dialogue is not the root of the personal structure of the human being but rather 
a fruit of his/her inner life. The Pope in his pastoral, poetic and philosophical re-
flections also pointed to truthfulness and freedom as the most important and ne-
cessary conditions of the good dialogue.


