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Słowo wStęPne

22 stycznia 2007 roku podcza swojego zwyczajnego posiedzenia Senat 
Papieskiej Akademii Teologicznej w  Krakowie powołał nową instytucję 
w ramach struktur uczelnianych Akademii: Ośrodek Badań nad Myślą Jana 
Pawła II. W zamyśle Senatu Ośrodek Badań jest instytucją naukową Aka-
demii (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), która ma charak-
ter międzywydziałowy. Do jego podstawowych zadań należy działalność 
naukowa i wydawnicza, której celem jest przedstawienie i rozwijanie filo-
zofii i teologii Jana Pawła II poprzez szczegółowe studia, jak również orga-
nizację sympozjów i  seminariów interdyscyplinarnych. W zamierzeniach 
Senatu Ośrodek Badań miał w  pierwszym rzędzie na celu integrację już 
istniejących na uczelni inicjatyw i licznych projektów badawczych dotyczą-
cych myśli Jana Pawła II, ale także nawiązanie i koordynowanie współpracy 
z innymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą, które 
zainteresowane są rozwijaniem i popularyzacją myśli Papieża.

Jedną z  pierwszych inicjatyw pierwszego dyrektora Ośrodka Badań 
o.  dr.  hab. Jarosława Kupczaka OP było podjęcie współpracy z  krakow-
skim Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Kiedy jesienią 2009 roku 
powołano do istnienia krakowski Instytutu Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła  II, który przejął wiele funkcji Centrum, Ośrodek Badań 
podjął owocną współpracę z Instytutem, trwającą do dzisiejszego dnia. Jej 
wyrazem było zorganizowanie comiesięcznych wykładów w krakowskiej 
siedzibie Centrum, których tematyka dotyczyła najróżniejszych aspektów 
intelektualnego dziedzictwa Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

Pierwszy, inauguracyjny wykład z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia” 
odbył się 26 kwietnia 2007 roku; w jego ramach dyrektor Ośrodka Badań 
nad Myślą Jana Pawła II, o. dr hab. Jarosław Kupczak OP wygłosił prelekcję: 

„Źródła myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Od tego czasu Ośrodek Badań 
razem z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, a obecnie z Instytutem 
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zorganizował 27 comiesięcz-



nych wykładów, zapraszając do ich wygłoszenia najważniejszych w Polsce 
badaczy interesującej nas dziedziny, reprezentujących najważniejsze ośrod-
ki naukowe w Polsce: Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno- 

-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, Wyższą Szkołę Europejską w Kra-
kowie, Akademię Górniczo-Hutniczą w  Krakowie, Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Politechnikę Częstochowską oraz Uniwersytet Gdański.

Książka, którą czytelnik ma przed sobą, jest zbiorem niektórych wykła-
dów, które miały miejsce w ciągu pierwszych trzech lat istnienia Ośrodka 
badań nad Myślą Jana Pawła  II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła  II 
w Krakowie w ramach cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia”. Śledząc infor-
macje o autorach, możemy bardzo łatwo zorientować się, że w tym zbiorze 
wykładów znalazły się nazwiska osób, teologów i filozofów, osób świeckich 
i duchownych, które mają olbrzymie zasługi dla promocji, rozwijania myśli 
Karola Wojtyły/Jana Pawła II w Polsce i zagranicą.

W celu pewnego uporządkowania publikowanych tutaj wykładów książ-
ka podzielona jest na cztery działy tematyczne: Źródła, Poeta, Filozof i Teo-
log. Pierwsza część zawiera trzy artykuły dotyczące źródeł myśli Karola Woj-
tyły/Jana Pawła II; pozostałe trzy działy w sposób klarowny odnoszą się do 
trzech ważnych dziedzin działalności intelektualnej głównego bohatera tej 
książki: twórczości poetyckiej, filozoficznej i teologicznej. Jak widać z tytu-
łów zamieszczonych w  tym zbiorze artykułów, redaktorzy tomu w żadnej 
mierze nie zamierzali nadać tej publikacji charakteru ostatecznego, podsu-
mowującego. Jest to kolejna z ważnych książek dotycząca tego fundamen-
talnego dla historii naszego kraju, Kościoła w Polsce i na świecie rozdziału 
historii, który nosi nazwę: „Jan Paweł II”. Pozostaje mi tylko życzyć wszyst-
kim osobom zaangażowanym w prace Ośrodka Badań nad Myślą Jana Paw-
ła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła  II w  Krakowie wiele sił i  entuzjazmu 
w tej bardzo ważnej pracy, której znakomitym świadectwem jest niniejsza 
publikacja.

Ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, 1 czerwca 2010 roku

6 Słowo wstępne



InfoRmacJe o autoRach

tadeusz Biesaga SDB, dr hab. prof. UPJPII, prof. „Ignatianum”. Dy-
rektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki i  Kierownik Katedry Bio-
etyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła  II 
w Krakowie oraz Kierownik Katedry Etyki w Wyższej Szkole Filozoficzno- 
-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Jest autorem m.in. publikacji Ele-
menty etyki lekarskiej (2006), redaguje serię książkową: „Studia z bioetyki” 
oraz prowadzi dział „Etyka” w miesięczniku „Medycyna Praktyczna”.

Ks. andrzej Dobrzyński, doktor, kapłan archidiecezji krakowskiej. Stu-
dia specjalistyczne z dogmatyki ukończył na Uniwersytecie Navarra w Pam-
pelunie w 1999 r. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, pełniąc obecnie funkcję dyrektora. Jest 
autorem artykułów naukowych i  redaktorem publikacji książkowych, spo-
śród których ostatnio ukazały się: Cristo – Chiesa – Uomo. Il Vaticano Se-
condo nel pontificato di Giovanni Paolo II (2010; wspólnie z o. Z. Kijasem) 
i K. Wojtyła, La notte della luce. Pagine e omelie di Natale (2010; wspólnie 
z V. Rossi). 

Ks. Jan maciej Dyduch, prof. dr hab. prawa kanonicznego. W  latach 
2004–1010 rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od czerwca 
2009 r. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II); kanonik Kapituły Metropoli-
talnej, konsultor w Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Ważniej-
sze publikacje: Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie sobo-
rowym (1985), Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chrystusa (1989), Służyć 
mądrością (1994), Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi Powszechne-
mu (1998), Kanoniczne wizytacje parafii Kardynała Karola Wojtyły (2000).

teresa Grabińska, prof. dr hab., fizyk i  filozof, autorka odkryć, teorii 
i  hipotez naukowych w  fizyce i  kosmologii. Autorka ok. 200 prac nauko-



wych oraz kilku książek, m.in.: Teoria, model, rzeczywistość (1993), Pozna-
nie i modelowanie (1994), Od nauki do metafizyki (1998), Aksjologiczny krąg 
Solidarności – rekonstrukcja uniwersalizmu Jana Pawła  II (1998; wspólnie 
z M. Zabierowskim), Philosophy in Science (2003). Otrzymała liczne nagrody 
za działalność naukową, w  tym Nagrodę im. M. Kopernika Polskiej Aka-
demii Umiejętności. W PRL działaczka pierwszej „Solidarności”, za działal-
ność polityczną zwolniona w 1982 roku z pracy na uczelni. Krytyczna wobec 
sposobu, metod i skutków transformacji ustrojowej, autorka licznych analiz 
zwracających uwagę na jej błędy i alternatywne możliwości. Obecnie związa-
na z Uniwersytetem Zielonogórskim i Akademią Pedagogiczną w Krakowie.

Jarosław Kupczak oP, dr hab., prof. UPJPII. Kierownik Katedry Antro- 
pologii Teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła  II w Krakowie oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana 
Pawła II tegoż Uniwersytetu. Wykłada także w Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia w Rzymie oraz w Filozoficzno- 
-Teologicznym Kolegium Polskiej Prowincji Dominikanów w  Krakowie. 
Jego ostatnia publikacja książkowa to: Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu 
Jana Pawła II (2006).

agnieszka Kurnik, polonistka, dr nauk humanistycznych UJ. Adiunkt 
w Katedrze Kultury Współczesnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicz-
nej „Ignatianum” w Krakowie, długoletni współpracownik Wydziału Polo-
nistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obszary badań: literatura 
i kultura współczesna, dziedzictwo Karola Wojtyły – Jana Pawła  II. Publi-
kowała m.in. w  „Ruchu Literackim”, „Akcencie”, „Perspektywach Kultury” 
oraz w książkach zbiorowych.

michał łukoszek oSPPe, doktor teologii fundamentalnej. Aktualnie 
pełni funkcję przeora Klasztoru OO. Paulinów na Skałce w Krakowie oraz 
rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów.

Ks. Jan machniak, dr hab., prof. UPJPII, teolog. Kierownik Katedry 
Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Pracował przy procesie beatyfikacyjnym św. Faustyny oraz Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Autor m.in.: La struttura e la funzione del simbolo della „notte” 
nella dottrina mistica di san Giovanni della Croce. Carica affettiva (1990); 
Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Ko-
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walskiej. Studium krytyczne w świetle współczesnej myśli teologicznej (1998); 
Bł. Faustyna Kowalska (1999);…Św. Faustyna Kowalska, (2000; wyd. 2); 
Św. Brat Albert Chmielowski (2000); Bł. Józef S. Pelczar (2001); Święci wśród 
nas. Abp Józef Bilczewski (2001); Chcę żyć miłością. Życie mistyczne św. Sio-
stry Faustyny Kowalskiej (2002); Chrześcijanin wobec… czystości, dziewictwa, 
celibatu (2003); Sługa Boży Jerzy Ciesielski (2004); Retiro cum Santa Fau-
stina Kowalska (2005); Przestrzeń Słowa. Twórczość literacka Karola Wojty-
ły – Jana Pawła II (2006; redaktor); Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Woj-
tyły – Jana Pawła II (2008; redaktor wspólnie z Z. Zarębianką).

arkadiusz modrzejewski, doktor, politolog. Adiunkt w  Zakładzie Hi-
storii Najnowszej i Historii Myśli Politycznej XIX i XX wieku, w Instytucie 
Politologii UG. Specjalizuje się w badaniach nad przemianami cywilizacyj-
nymi, zachodzącymi tak w globalnej, jak i lokalnej skali. Zajmuje się również 
historią myśli społeczno-politycznej oraz filozofią dziejów, szczególnie bli-
skie są mu koncepcje uniwersalistyczne i integracyjne. Jest autorem dwóch 
monografii: Kościerzyna w  procesie współczesnych przemian kulturowo- 

-cywilizacyjnych (2006) i Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w perso-
nalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II (2009). Opublikował tak-
że ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych w języku polskim, angielskim, 
ukraińskim i  węgierskim. Jest współredaktorem trzech prac zbiorowych, 
w tym publikacji pt. Paradoksy liberalizmu (2009). 

ewa Podrez, dr hab., prof. UKSW, filozof. Kierownik Katedry Histo-
rii Etyki oraz Specjalizacji Etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w  Warszawie. Obszary badań: dziedzictwo współczesnej etyki, 
egzystencjalny i  etyczny wymiar konfliktów, oraz związki etyki ze sztuką. 
Opublikowała m.in.: Człowiek, byt i wartość (1989); Zarys historii etyki. Od 
starożytności do czasów współczesnych (1998); Moralne uzasadnienie tole-
rancji. Studium z etyki personalistycznej (1999); Moralne podstawy działania 
człowieka (2006; wydanie on-line).

andrzej Półtawski, profesor, filozof. Członek Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego, Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung. 
Przez trzy kadencje członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Członek 
Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Członek Papieskiej Rady do 
spraw Rodziny. Opublikował m.in.: Rzeczy i  dane zmysłowe. Świat i  spo-
strzeżenie u G. E. Moore’a (1966), Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenome-
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nologiczna koncepcja świadomości a realizm (1972), Realizm fenomenologii 
(2001).

Renata Przybylska, prof. dr hab., polonistka, językoznawca, związana 
z  Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma w  swoim do-
robku blisko sto publikacji z  zakresu wiedzy o  współczesnym języku pol-
skim, semantyki, leksykologii, socjolingwistyki i retoryki. Jest współautorką 
Słownika współczesnego języka polskiego (wyd. 1, 1996), autorką Wstępu do 
wiedzy o języku polskim (2004) i podręcznika O języku polskim (2002) oraz 
monografii naukowych: Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki 
kognitywnej (2002), Schematy wyobrażeniowe a  semantyka polskich prefik-
sów czasownikowych: do-, od-, prze-, roz- i u- (2006). Przez wiele lat była kie-
rownikiem Podyplomowego Studium Retoryki UJ, jest redaktorem tomów 
o tej tematyce, m.in. Retoryka dziś – teoria i praktyka (2001). Obecnie bierze 
udział w pracach nad elektronicznym najnowszym Wielkim słownikiem ję-
zyka polskiego.

Dariusz Radziechowski, doktor, teolog, kulturoznawca. Autor książki 
Teologia kultury integralnej. Antropologiczne studium myśli Karola Wojty-
ły – Jana Pawła II (2010), antologii tekstów Jana Pawła II: Piękno (Kraków) 
oraz Wiara i nauka (2009), jak również artykułów w czasopismach „Polonia 
Sacra”, „Ethos” i „Studia Theologica Varsaviensia”.

Karol tarnowski, prof. dr hab. Kierownik Katedry Filozofii Boga na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek redakcji cza-
sopisma „Znak”. Jego ostatnie publikacje książkowe to: Bóg fenomenologów 
(2000), Usłyszeć niewidzialne (2005), Człowiek i transcendencja (2007).

Ks. alfred marek wierzbicki, dr hab., prof. KUL, filozof. Dyrektor Insty-
tutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor naczelny 
kwartalnika „Ethos”. Główne obszary badań: etyka, antropologia, filozofia 
polityki. Autor książek: The Ethics of Struggle for Liberation. Towards a Peso-
nalistic Interpretation of the Principle of Non-Violence (1992), Spotkania na 
placu (2001), Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II (2003, redaktor); 
Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny 
(2005), Nie lękajcie się! Chrystus wie co jest w człowieku (2009, redaktor). 
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Zofia Zarębianka, poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor tytularny 
w zakresie literaturoznawstwa, członek Pen Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, Towarzy-
stwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w  Kate-
drze Literatury XX wieku Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Opublikowała m.in.: Poezja wymiaru sanctum (1992), Świadectwo słowa. 
Rzecz o  twórczości Anny Kamieńskiej (1993), Zakorzenienia Anny Kamień-
skiej (1997), Tropy sacrum w literaturze XX wieku (2001), O książkach, które 
pomagają być (2004), Czytanie sacrum (2008), oraz tomy wierszy: Człowiek 
rośnie w Ciszy (1992), Wyrwane z przestrzeni (1996), Niebo w czerni (2000), 

„Jerozolima została zburzona”. Wiersze: Pierwsze (2008).

Ks. wojciech Zyzak, dr hab. Prodziekan Wydziału Teologicznego i wy-
kładowca teologii duchowości w  Instytucie Duchowości Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykłada również teologię duchowości 
w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Jest redak-
torem naczelnym czasopisma teologicznego „Polonia Sacra”. Opublikował 
liczne artykuły oraz następujące książki: Modlitwa Ojca Pio (1999), Zjedno-
czenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podsta-
wie jego pism (2000), Kobieta według Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od 
Krzyża (2002), Błogosławiona siostra Sancja Janina Szymkowiak – serafitka 
(2002), Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera (obecnego papieża Benedykta XVI) 
(2005), Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty 
od Krzyża (Edyty Stein) (2005), Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 
Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia (2008), Błogosławiona 
Celina Borzęcka – zmartwychwstanka (2010), Kapłaństwo prezbiterów. Stu-
dium nauczania Jana Pawła II (2010).
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I  
ŹRóDŁA





Jarosław Kupczak OP

ŹRóDła myślI  
KaRola woJtyły/Jana Pawła II

Zdecydowana większość komentatorów myśli Karola Wojtyły/Jana Paw-
ła II zgadza się z tezą, że był on bardzo samodzielnym myślicielem1. Ta samo- 
dzielność myślenia objawiła się bardzo wcześnie u poety i myśliciela z Wa-
dowic; jej obrazem była wczesna poezja Wojtyły, w której widoczne zapoży-
czenia z polskiej tradycji romantycznej i młodopolskiej są w sposób twórczy 
i oryginalny stapiane w tyglu wyobraźni autora w służbie realizacji jego wła-
snego programu intelektualnego2.

Intelektualna samodzielność i  odwaga myślenia cechuje też pierwsze 
spotkania Wojtyły z  filozofią i  teologią. Warto jednak zauważyć, że ta sa-
modzielność, oryginalność myślenia nie kształtuje się w jakiejś próżni, ale 
raczej w  twórczej konfrontacji z  gigantami zachodniego dziedzictwa inte-
lektualnego: Arystotelesem i Platonem, Augustynem i Tomaszem z Akwinu, 

1   W tym tekście określenia „Karol Wojtyła” i „Jan Paweł II” będą używane zamiennie, 
jako że odnoszą się do tej samej osoby w dwóch różnych okresach jej życia.

2   Zofia Zarębianka pisze o tym w sposób następujący: „Rozpoznawalna fascynacja tra-
dycją romantyczną, zwłaszcza pismami Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego, 
nawiązania do spuścizny neoromantyzmu polskiego, szczególnie zaś koncepcji Stanisława 
Wyspiańskiego, zasłuchanie w skamandrycką melodię wiersza – nie opisują i nie wyczerpu-
ją odrębności tego pisarstwa, nawet jeśli dodać uwagę o silnych wpływach rapsodycznych, 
wypracowanych w kręgu Mieczysława Kotlarczyka. […] Oryginalność powstaje przy tym 
nie tyle z każdego ze wskazanych wcześniej elementów, traktowanych z osobna, pojedynczo, 
lecz w miejscu ich specyficznego, niepowtarzalnego połączenia, wytwarzającego odrębną 
i nową jakość, rozpoznawalną jako cecha tej i tylko tej twórczości” (Zofia Zarębianka, Czy-
tanie sacrum, Kraków – Rzym 2008, s. 123–124). 



Janem od Krzyża, Immanuelem Kantem i  Johnem Locke’em, Edmundem 
Husserlem i Maksem Schelerem3.

Niewątpliwie, lista myślicieli, którzy mieli znaczący wpływ na Karola 
Wojtyłę/Jana Pawła II powinna być znacznie dłuższa. Jej dokładne przedsta-
wienie i analiza przekracza jednak możliwości tego tekstu, którego zadaniem 
jest otworzyć cykl wykładów „Posługa myślenia” organizowany w Krakowie 
wspólnie przez Centrum Myśli Jana Pawła  II „Nie lękajcie się” i  Ośrodek 
Badań nad Myślą Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej. Stąd też 
autor tego tekstu zdecydował się na wybór trzech myślicieli, którzy mieli de-
cydujący wpływ na kształtowanie się filozoficznej i teologicznej myśli Karola 
Wojtyły/Jana Pawła II: Jana od Krzyża, Tomasza z Akwinu i Maksa Schelera. 
Chodzi tu nie tyle o wierną prezentację poglądów tych czterech postaci, ile 
o  ukazanie, jak spotkanie z  nimi wpłynęło na tworzenie się dojrzałej po-
stawy intelektualnej głównego bohatera wspomnianego cyklu wykładowego. 
Celem tego wstępnego tekstu jest więc pewne otwarcie perspektywy i wpro-
wadzenie kolejnych wykładów (tekstów), które w sposób znacznie bardziej 
dogłębny ukażą niektóre wskazane tutaj aspekty i tematy.

1. św. Jan od Krzyża

Intelektualne spotkanie Karola Wojtyły z  teologią św. Jana od Krzyża 
(1542–1591), postreformacyjnego reformatora zakonu karmelitańskiego 
i klasyka teologii duchowości i teologii mistyki nastąpiło bardzo wcześnie. 
Niewątpliwie, ważnym czynnikiem była obecność karmelitów w rodzinnym 
mieście Wojtyły, w Wadowicach. W tym bardzo ważnym dla wadowiczan 
sanktuarium, uświęconym przez pobyt wielu świątobliwych i ważnych dla 
Kościoła postaci, m.in. wyniesionego na ołtarz w 1991 roku przez Jana Paw-
ła II Rafała Kalinowskiego, młody Wojtyła przyjmuje szkaplerz Najświętszej 
Maryi Panny, który towarzyszy mu przez całe życie4.

Oddziaływaniu wadowickiego klasztoru należy też w  jakiejś mierze 
przypisać decyzję młodego Wojtyły, aby wstąpić do zakonu karmelitów. 

3   Ten aspekt myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II bardzo wyraźnie ujawnia się w jego 
wczesnych wykładach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały opublikowane 
znacznie później jako: Wykłady lubelskie (Lublin 1986).

4   Por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, 
Kraków 1996, s. 28–29.
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Taką próbę podejmuje dwukrotnie; w 1942 roku okazało się to niemożliwe 
ze względów organizacyjnych, ponieważ karmelici w czasie wojny zrezy-
gnowali z prowadzenia nowicjatu. Podczas drugiej próby, zdecydowanie, 
negatywnie wobec takiej idei zareagował krakowski kardynał Stefan Sa-
pieha.

Kluczowe dla omawianego tematu okazało się spotkanie i  przyjaźń 
Wojtyły z  Janem Tyranowskim, fascynującym, ogarniętym pragnieniem 
świętości krawcem z  krakowskich Dębnik, który zbierających się wokół 
niego chłopców wprowadza w tajemnice Drogi na Górę Karmel. W książ-
ce Dar i  tajemnica Jan Paweł  II tak wspomina Tyranowskiego: „Od niego 
nauczyłem się między innymi elementarnych metod pracy nad sobą, któ-
re wyprzedziły to, co potem znalazłem w seminarium. Tyranowski, który 
sam kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa, 
wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, 
lektury”5. Postaci Tyranowskiego Wojtyła poświęcił jeden ze swoich naj-
wcześniejszych tekstów publicystycznych: Apostoł, opublikowany w „Tygo- 
dniku Powszechnym” w 1949 roku, gdzie ukazuje dębnickiego krawca i mi-
styka – a trzeba pamiętać, że chronologicznie daleko jeszcze do Soboru Wa-
tykańskiego II – jako wzór apostolstwa świeckich6.

Fascynacja mistyką karmelitańską przyjmuje u dwudziestokilkuletnie-
go Wojtyły postać poważnej, naukowej refleksji. Po wstąpieniu do dzia-
łającego w podziemiu seminarium duchownego Wojtyła uczy się języka 
hiszpańskiego, aby móc czytać dzieła hiszpańskiego mistyka w  orygina-
le. Z  tego czasu pochodzi najwcześniejszy tekst Wojtyły na temat teolo-
gii Doktora Mistycznego: Wiara u  św. Jana od Krzyża, który powstawał 
w  1945 roku na seminarium magisterskim u  ks. prof. Ignacego Różyc-
kiego7. Rok później na tym samym seminarium Wojtyła prezentuje tekst 
Analiza wiary wg św. Jana od Krzyża. Wiara jako środek zjednoczenia du-
szy z Bogiem8.

Te wczesne próby naukowe młodego Wojtyły, datujące się na trudne 
lata wojny, nie doprowadzają do powstania pracy magisterskiej. Niemniej, 

5   Tamże, s. 25.
6   Por. K. Wojtyła, Apostoł, „Tygodnik Powszechny”, R. V, 1949, nr 35, s. 8–9.
7   Por. Słowo od redakcji, [w:] Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły – Jana Paw-

ła II, red. ks. J. Machniak, Kraków 2008, s. 5–6.
8   Por. Notatki kleryka Wojtyły napisane na seminarium naukowym u ks. Ignacego Ró-

życkiego, [w:] Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, dz. cyt., s. 11.

17Źródła myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II



po przyjęciu święceń kapłańskich w 1946 roku, ta refleksja kontynuowa-
na jest podczas studiów doktoranckich na dominikańskim uniwersytecie 
Angelicum w Rzymie. Tam ksiądz Wojtyła pisze pod kierownictwem jed-
nego z najbardziej znanych przedstawicieli tradycyjnego tomizmu o. Re-
ginalda Garrirou-Lagrange’a OP pracę doktorską De fide apud S. Joannem 
a Cruce, którą broni 19 czerwca 1948 roku z wynikiem summa cum laude. 
Niestety, niemożność wymaganej przez uniwersytet publikacji doktoratu 
w Rzymie sprawia, że ksiądz Wojtyła wraca z Rzymu nadal bez stopnia na- 
ukowego9.

Po powrocie do Polski ksiądz Wojtyła dobrze wykorzystał swój dorobek 
i  piśmiennictwo z  okresu rzymskiego. Najpierw przedstawił na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pracę magisterską Pojęcie środ-
ka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża i 24 listopada 
1948 roku uzyskał dyplom magistra teologii, aby kilka tygodni później obro-
nić na tym samym wydziale pracę doktorską De fide apud S.  Joannem de 
Cruce10.

Trudno przecenić wpływ teologii św. Jana od Krzyża na Wojtyłę. Głę-
boką fascynacją teologią karmelitańską przeniknięty jest pochodzący z lat 
seminaryjnych poemat Wojtyły Pieśń o  Bogu ukrytym, który przypomina 
Pieśń duchową św. Jana od Krzyża:

Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się już za progiem. 
Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. 
Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, 
Aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna11.

Pieśń o Bogu ukrytym jest próbą opisania modlitewnego spotkania z Bo-
giem i doświadczenia przemieniającej siły łaski. Znajdujemy w wierszu pięk-
ne, niekiedy karkołomne, pnące się kaskadami metafor i obrazów refleksje 
dotyczące Stworzenia i  Odkupienia, trynitarnej rozmowy Ojca z  Synem, 

  9   Por. Słowo od redakcji, [w:] Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły – Jana Paw-
ła II, dz. cyt., s. 6.

10   Por. tamże. W  ciągu kolejnych lat Wojtyła wraca wielokrotnie do teologii karme-
litańskiej. Wskazują na to tytuły jego publikacji: Questio de fide apud S.  Joannem a Cru-
ce, „Collectanea Theologica”, R. XXI, 1950, z. 4, s. 418–468; Zagadnienie wiary w dziełach 
św Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie”, R. XLII, 1950, t. 52, z. 2, s. 103–114; O humani-
zmie św. Jana od Krzyża, „Znak”, R. VI, 1951, nr 1, s. 6–20.

11   Tenże, Poezje, dramaty, szkice, Kraków 2007, s. 77.
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obecności Chrystusa w sakramentach, możliwości poznania Boga rozumem 
i wiarą. Niewątpliwie, omawiany wiersz stwarza wyjątkową możliwość wej-
rzenia w głębię wewnętrznego, duchowego życia jego autora:

Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem, i pozwól tam z sobą pozostać, 
gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków, 
jak zieleń, jak fala bujna, nie zmącona dotknięciem wiosła, 
jak koło szerokie na wodzie, nie spłoszone cieniem przestrachu.

Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku 
i w nim przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem, 
Niezmierny, ledwo celkę zajmujesz maleńką, 
kochasz miejsca bezludne i puste.

Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem, 
uwolnij mnie już od głosu, 
a przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia, 
dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach12.

Kilka lat po Pieśni o  Bogu ukrytym Wojtyła publikuje w  krakowskim 
„Znaku” inny ważny tekst: O humanizmie św. Jana od Krzyża13. Wojtyła, który 
pracuje już w tym czasie nad swoją pracą habilitacyjną na temat fenomeno- 
logii Maksa Schelera, zauważa, że św. Jan od Krzyża oparł się w  swojej 
teologii mistycznej na wewnętrznym doświadczeniu podmiotu i  opisał, 
jak człowiek doświadcza przemieniającej mocy Chrystusowej łaski Odku- 
pienia. W dziele tego XVI-wiecznego mistyka znajdujemy więc pewną „teo- 
logię podmiotu”14, której sercem jest „humanistyczna” teza, że łaska pozwa-
la człowiekowi być bardziej człowiekiem.

Jak już zostało wspomniane, trudno jest przecenić wpływ św. Jana od 
Krzyża na Karola Wojtyłę/Jana Pawła II. Najgłębsza dziedzina tego wpływu 
wymyka się zresztą naszej analizie, gdyż dotyczy modlitwy, bez wątpliwości 
modlitwy mistycznej samego Wojtyły, który okazał się wiernym uczniem 
karmelitańskiego mistrza we własnej Drodze na Górę Karmel.

12   Tamże, s. 85.
13   Por. O humanizmie św. Jana od Krzyża, [w:] tenże, Aby Chrystus się nami posługiwał, 

Kraków 1979, s. 387–402.
14   Tamże, s. 392.
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W Starym Testamencie prorok określany jest często jako „widzący” (por. 
2 Sm 24, 11). W takim rozumieniu prorok nie jest przede wszystkim tym, 
który przepowiada przyszłość, ale tym, który „widzi” rzeczywistość w praw-
dzie, tzn. taką, jaka rzeczywiście jest. Każdy chrześcijanin ma – zgodnie 
z nauką Kościoła – uczestniczyć w prorockiej funkcji Chrystusa, ale kiedy 
myślimy o Janie Pawle II, trudno oprzeć się wrażeniu, że właśnie on był nie-
rzadko w czasie swego Pontyfikatu „widzącym”.

Zjawisko ludzkiego „widzenia” zajmowało dużo miejsca w refleksji Ka-
rola Wojtyły/Jana Pawła II. W cytowanym powyżej poemacie Pieśń o Bogu 
ukrytym widzenie jest poddane refleksji wewnątrz szerszego zagadnienia 
teologicznego poznania Boga:

Stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, 
w których zbiegają się drogi gwiazd – 
O oczy, nieświadome Tego, Kto w was przebywa, 
odejmując Sobie i gwiazdom niezmierny blask.

Więc wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć. 
Powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń, 
potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwieździstych wybrzeży, 
nad którymi zawisa dzień.

Boże bliski, przemień zamknięte oczy 
w oczy szeroko otwarte – 
i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż 
otocz ogromnym wiatrem”15.

W swoich Katechezach środowych o teologii ciała Jan Paweł II poddaje 
szczególnej analizie wypowiedziane w  Kazaniu na górze słowa Chrystusa 
o  „pożądliwym spojrzeniu”, które odsłania istotę grzechu cudzołóstwa16. 
Najważniejszą jednak wypowiedzią na temat widzenia jest ostatni utwór 
poetycki Papieża Tryptyk rzymski. W  części drugiej tryptyku, w  Medyta-
cjach nad „Księgą Rodzaju” na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Bóg nazwany jest 

„pierwszym widzącym”:

15   Tenże, Poezje, dramaty, szkice, dz. cyt., s. 84–85.
16   Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramen-

talność małżeństwa, Città del Vaticano 1986, s. 99–175.

20 Jarosław Kupczak OP



Ten, który stwarzał, widział – widział, „że było dobre”, 
Widział widzeniem różnym od naszego, 
On – pierwszy Widzący – 
Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty…17.

Metafora widzenia staje się w Tryptyku rzymskim poetyckim środkiem 
wyrażenia teologicznej prawdy, że Bóg poznając, stwarza. Równocześnie 
Boskie widzenie/poznanie zaprasza ludzi do uczestnictwa w Bożej prawdzie. 
To zaproszenie skierowane jest szczególnie do artystów odpowiedzialnych 
za przekazanie innym owoców swojego „widzenia” Boga, ale w teologicznej 
wizji Jana Pawła II artysta reprezentuje tutaj każdego człowieka, który może 
przez wiarę uczestniczyć w Bożym widzeniu: 

O ty, człowieku, który także widzisz, przyjdź – 
Przyzywam was wszystkich „widzących” wszechczasów. 
Przyzywam ciebie, Michale Aniele!18.

Trudno oprzeć się przekonaniu, że pierwszym widzącym człowiekiem, 
o którym mówi Tryptyk rzymski, jest sam autor – Jan Paweł II. Papież speł-
niał swoje posłannictwo „widzącego” nie tylko poprzez nauczanie, które 
tak owocnie wyraziło się w  dużej liczbie encyklik, homilii, różnego ro-
dzaju dokumentów, ale – co równie ważne – poprzez swoje zachowanie. 
Wizyta w synagodze rzymskiej, wetknięcie karteczki z modlitwą w Ścianę 
Płaczu w  Jerozolimie, akt przepraszania Chrystusa za grzechy Kościoła, 
spotkania modlitewne w  Asyżu były aktami prorockimi, nierzadko kon-
trowersyjnymi i  budzącymi wątpliwości wśród teologów, ale za każdym 
razem bardzo doniosłymi w swoim znaczeniu. Wydaje się, że w przypadku 
Papieża każdy z  tych aktów był raczej wynikiem prorockiego „widzenia”, 
niż ostrożnej kalkulacji i wyrachowanej decyzji. Każde z  tych zachowań 
po śmierci Papieża nadal zdaje się zawierać jakiś niewyczerpany przez re-
fleksję teologów i historyków nadmiar sensu i treści, który nadal inspiruje 
i daje do myślenia.

Wpływ karmelitańskiego Doktora Mistycznego na Karola Wojtyłę/Jana 
Pawła II może być także dostrzeżony w uprawianej przez niego filozoficznej 
i  teologicznej antropologii. Tak pisze o tym krakowski filozof Jan Galaro-

17   K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice, dz. cyt., s. 511.
18   Tamże, s. 512.
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wicz: „W wyniku studiów nad dziełem św. Jana od Krzyża Wojtyła zaryso-
wał własną antropologię adekwatną. Jej podstawowa teza głosi, że osnową 
bytu ludzkiego jest ludzkie wnętrze. A pierwszą prawdą tego wnętrza jest 
jego zakorzenienie w gruncie wszelkiej rzeczywistości – w Bogu”19.

Dzieło XVI-wiecznego teologa z Półwyspu Iberyjskiego było niewątpli-
wie jednym z argumentów, który przekonał Wojtyłę do możliwości przyjęcia 
metody fenomenologicznej w jego filozoficznym i teologicznym projekcie. 
Wierny opis ludzkiego doświadczenia, który nie bierze w nawias i nie lekce-
waży nadprzyrodzonego wymiaru łaski i wiary, może stać się zadziwiającym 
narzędziem w odsłanianiu pełnej prawdy o człowieku.

2. św. tomasz z akwinu

Pierwsze spotkanie Karola Wojtyły z myślą św. Tomasza z Akwinu na-
stąpiło wkrótce po rozpoczęciu nauki w  podziemnym seminarium du-
chownym w Krakowie, kiedy jeden z jego wykładowców filozofii dał mu do 
przeczytania książkę Kazimierza Waisa pt. Metafizyka. Tak w rozmowach 
z Andre Frossardem, wiele lat później, Jan Paweł II wspomina swoje pierw-
sze spotkanie z tomizmem: „Zacząłem więc studiować ten podręcznik i na-
tychmiast natrafiłem na olbrzymie opory. Moje humanistyczne, filologiczne 
myślenie nie było w żaden sposób przygotowane do przyjęcia tego tekstu: 
twierdzeń i sformułowań, z których podręcznik metafizyki (scholastycznej) 
składał się od początku do końca. Musiałem się więc przedzierać przez jakiś 
gąszcz zdań, rozumowań, koncepcji, dość długo nie mogąc zidentyfikować 
terenu, po jakim się poruszam. Trwało to około dwóch miesięcy. Po dwóch 
miesiącach zgłosiłem się do egzaminu, który zdałem. Po egzaminie powie-
działem profesorowi, że ważniejsze od noty, jaką otrzymuję, jest nowe ro-
zumienie świata, które z tego samodzielnego zmagania się z podręcznikiem 
metafizyki wyniosłem. Tak jest. Nie przesadzę, jeśli powiem, że świat, któ-
rym żyłem dotąd w sposób intuicyjny, a także emocjonalny, został od tego 
czasu potwierdzony i uzasadniony na gruncie racji najgłębszych i zarazem 
najprostszych”20.

19   J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, 
Kraków 1994, s. 31.

20   A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II, Città del Vaticano 1982, 
s. 18–19.
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We wspomnianym wywiadzie z Andre Frossardem Jan Paweł II nazwie 
spotkanie z  tomistyczną metafizyką „kopernikańskim przewrotem na nie-
bie pojęć”21. Śledzenie dalszej drogi intelektualnej Karola Wojtyły/Jana Paw-
ła II ukazuje, że pozostał wierny swojemu intelektualnemu odkryciu z roku 
1942 do końca swojej drogi; świadczą o tym chociażby fragmenty encykliki 
Fides et ratio z roku 1998 poświęcone nieprzemijającej wartości dziedzictwa 
Akwinaty22. Warto zauważyć, że spotkanie ze szkolnym, podręcznikowym 
tomizmem nierzadko powodowało u jego adeptów trwałą niechęć do myśli 
Akwinaty (krakowskim, dobrze znanym przykładem takiej postawy może 
być Józef Tischner). Wojtyła dzięki niezwykłej przenikliwości intelektualnej 
potrafił jakoś „przebić się” przez zawiłość i abstrakcyjność metafizycznych, 
podręcznikowych formuł, aby zrozumieć, że mówią one o „racjach najgłęb-
szych, a zarazem najprostszych”23.

Wojtyła kontynuował swoje studia nad filozofią i teologią św. Tomasza 
podczas doktoranckich studiów na rzymskim uniwersytecie Angelicum w la-
tach 1946–1948. Ten dominikański uniwersytet przeżywał wówczas, mimo 
trudnych lat powojennych, okres wielkiego rozwoju. Na Angelicum uczyło 
wówczas wielu wybitnych profesorów, znawców myśli św. Tomasza z  Ak-
winu: Reginald Garrigou-Lagrange, Franciscus Ceuppens, Jacques Voste, 
Eugenio Toccafondi, Ludwik Bertrand Gillon, Michael Brown, Paul Phillipe, 
Aloiso Ciappi24.

Jak wspomnieliśmy już, Wojtyła pisał swoją pracę doktorską na temat 
wiary u  św. Jana od Krzyża pod kierownictwem jednego z  najwybitniej-
szych przedstawicieli tradycyjnej interpretacji tomizmu, ojca Reginalda 
Garrigou-Lagrange’a OP. Z  tego czasu pochodzi list do Ireny Szkockiej, 
w  którym Wojtyła tak pisze o  swoich studiach tomistycznych: „Cały ten 
system to coś ogromnie pięknego, zachwycającego, a przy tym przemawia 
prostota. Okazuje się, że myśli i głębi nie potrzeba wielu słów. Może nawet 
im jest głębsza, tym mniej słów”25.

Podczas pisania pracy doktorskiej Wojtyła nie opublikował żadnego 
tekstu, który pełniej wyraziłby jego stosunek do myśli tomistycznej. Pierw-
szą samodzielną analizę filozofii i teologii Tomasza z Akwinu odnajdujemy 

21   Tamże, s. 18.
22   Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 43–44.
23   A. Frossard, Nie lękajcie się!, dz. cyt., s. 19.
24   Kalendarium życia Karola Wojtyły, red. A. Boniecki, Kraków 1983, s. 92.
25   Cyt. [w:] tamże, s. 92.
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w Wykładach lubelskich, wygłoszonych na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim w latach 1954–1958. W pierwszym wykładzie monograficznym pt. Akt 
i przeżycie etyczne młody wykładowca podejmuje najbardziej podstawowe 
dla etyki zagadnienia: czym jest akt etyczny i wolność człowieka, oraz na 
czym polega istota wartości moralnych? Rozważania Wojtyły w tej dziedzi-
nie ukazują w sposób klarowny trwałe znaczenie myśli Akwinaty dla jego 
samodzielnych rozwiązań.

W swojej analizie historycznej Wojtyła przygląda się systemom etycz-
nym dwóch fundamentalnych dla zrozumienia epoki nowożytnej myślicieli: 
Immanuela Kanta (1723–1804) i Maksa Schelera (1874–1928), aby ukazać, 
że u żadnego z nich fenomen stawania się osoby dobrą bądź złą moralnie 
nie został wyjaśniony w sposób adekwatny. Co więcej, Wojtyła ukazuje, że 
źródłem tego braku jest błąd jeszcze bardziej fundamentalny: nieumiejęt-
ność ukazania, na czym polega zjawisko sprawczości podmiotu, oraz w jaki 
sposób dokonuje się wolny czyn człowieka. Głównym problemem – z punk-
tu widzenia postawionych przez krakowskiego myśliciela pytań – jest więc 
brak odpowiedniego ujęcia woli człowieka u badanych filozofów. U Kanta 
wola zdaje się być jedynie częścią rozumu; u Schelera, który w opozycji do 
Kanta podkreśla rolę emocji w życiu człowieka, wola zdaje się być jakąś for-
mą emocjonalnej odpowiedzi na wartości26.

W celu odnalezienia bardziej adekwatnego opisu wolnej woli Wojtyła 
zwraca się do Tomasza z Akwinu, który w akcie woli wyróżnia dwa momen-
ty (motio): quoad exercitum i quoad specificationem27. Pierwszy z nich wska-
zuje na właściwy przedmiot woli, którym jest dobro. Wola zawsze zwraca 
się ku temu, co rozpoznaje jako własne dobro. Drugi aspekt woli zwraca 
uwagę na to, że jej istota objawia się najpełniej w  sytuacji konfliktu dóbr 
i  konieczności wyboru, rozstrzygnięcia między nimi. Dopiero wtedy, gdy 
człowiek staje wobec dwóch atrakcyjnych i pożądanych dóbr, które nie dają 
się ze sobą pogodzić (na przykład, spędzenie sobotniego wieczoru samotnie 
przed telewizorem lub kolacja z przyjacielem), pojawia się konieczność de-
cyzji, która ukazuje istotę wolnego wyboru.

W metafizycznej antropologii Akwinaty ów wolny wybór następuje po-
przez interwencję rozumu, który „mierzy” różne, znajdujące się ze sobą 
w  konflikcie dobra, aby ukazać stopień ich dobroci (ratio boni) i  przez to 
ułatwić rozumny wybór ludzkiej woli. W wyborze wola ukazuje się więc jako 

26   Por. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, dz. cyt., s. 57–57. 
27   Por. tamże, s. 67–72.
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władza rozumna, która z jednej strony posiada własną, stanowiącą o wolno-
ści człowieka niezależność, a z drugiej strony działa właściwie i zgodnie ze 
swoją naturą wtedy, gdy współpracuje z  rozumem. Wola ukazuje w  takim 
opisie swój prawdziwy charakter jako władza rozumna (appetitus rationalis).

Równocześnie Wojtyła odkrywa, że właściwe ukazanie istoty ludzkiej 
woli przez Akwinatę otwiera właściwą perspektywę dla ukazania etycznej 
sprawczości człowieka: tego, jak podmiot dokonując określonych wyborów, 
staje się dobry bądź zły moralnie. Czytamy w Wykładach lubelskich: „Wola 
realizując swój akt zgodnie z rozumową racją dobra, przez to samo staje się 
dobrą w rozumieniu etycznym. Jeśli zaś realizuje jakiś akt wbrew rozumowej 
racji dobra, staje się przez to samo złą w rozumieniu etycznym. To stawanie 
się woli stanowi sam rdzeń etycznych aktów człowieka. Treścią stawania się 
jest sama wartość etyczna, która wobec powyższych założeń nie jest niczym 
innym, jak tylko szczególną realizacją owej rationalitas naturae, przez którą 
jednostkowy byt substancjalny jest osobą. W takim razie zaś nietrudno jest 
pojąć, że i sama osoba przez ów akt woli staje się dobrą lub złą w etycznym 
znaczeniu”28.

Jak ukazuje powyższy cytat, metafizyczna analiza Akwinaty jest dla 
Wojtyły drogą do zrozumienia działania woli człowieka i jego sprawczości 
(wolności), istoty wartości etycznych, oraz tego, jaką rolę w akcie etycznym 
spełnia sumienie, które wydaje ów sąd na temat „rozumowej racji dobra” 
w konkretnym czynie. Warto zauważyć, że owe opisane powyżej intelektual-
ne korzyści z czytania Akwinaty staną się trwałym elementem myślenia Ka-
rola Wojtyły/Jana Pawła II. W celu zrozumienia analizy wolności człowieka 
w encyklikach papieskich, ich krytyki „wolności absolutnej”, która rozwija 
się poprzez oderwanie od prawdy, konieczne jest sięgnięcie do filozofii Woj-
tyły, a zwłaszcza do opisanego powyżej komentarza do myśli tomistycznej 
z Wykładów lubelskich.

Wojtyła nie jest bezkrytyczny wobec myśli św. Tomasza z Akwinu; zna 
ją wystarczająco dobrze, aby zasugerować pewne reinterpretacje i  celniej-
sze, bardziej dostosowane do świadomości współczesnego człowieka ujęcia. 
I tak, w swojej książce Miłość i odpowiedzialność Wojtyła sugeruje, że cnota 
czystości powinna być ujmowana nie w odniesieniu do cnoty umiarkowania, 
jak czyni to Akwinata, ale raczej w odniesieniu do cnoty miłości29. W  ar-
tykule Problem katolickiej etyki seksualnej z  1965 roku krakowski arcybi-

28   Tamże, s. 69–70.
29   Por. tenże, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1959, s. 150–156.
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skup zauważa, że współczesna teologia moralna powinna skoncentrować 
się na uzasadnieniu norm moralnych w miejsce teleologicznej perspektywy 
arystotelesowsko-tomistycznej30. Najważniejszą jednakże korektą, jaką Woj- 
tyła dokonał wobec Akwinaty, jest uzupełnienie jego antropologii, etyki 
i  epistemologii o  tematykę ludzkiej świadomości i  podmiotowości, które 
stanowią centralne zagadnienie dla nowożytności31.

Jan Galarowicz przedstwia w czterech punktach najważniejsze elementy 
wpływu myśli Akwinaty na Wojtyłę. Po pierwsze, od św. Tomasza krakowski 
myśliciel uczy się, że najbardziej podstawową formą refleksji filozoficznej 
jest realistyczna metafizyka. Po drugie, epistemologia Akwinaty przekonuje 
Wojtyłę co do realizmu epistemologicznego, która podstawą jest podstawo-
we zaufanie ludzkim zmysłom i  intelektowi. Po trzecie, Akwinata ukazu-
je, że otwartość na współczesne zagadnienia i problemy może iść w parze 
z  szacunkiem do tradycji. Wreszcie, ostatni punkt to całościowe, integral-
ne widzenie osoby ludzkiej w całym bogactwie jej mikrokosmosu, różnych 
warstw bytowych składających się na jej istnienie32.

3. max Scheler

Max Scheler, obok Edmunda Husserla (1859–1938), był jednym z naj-
ważniejszych twórców filozofii fenomenologicznej. W zamyśle twórców tej 
szkoły myślenia, metoda fenomenologiczna miała polegać na powrocie fi-
lozofii do jej doświadczalnych początków; zadaniem filozofa jest opisanie 
i analiza fenomenów: tego, jak rzeczywistość jawi się w doświadczeniu pod-
miotu. Tak określona metoda fenomenologiczna została ciepło przywitana 
przez myślicieli katolickich, gdyż zdawała się obiecywać powrót do realizmu 
teoriopoznawczego (zuruck zu Sachen) poprzez swoje krytyczne stanowisko 
wobec epistemologii kantowskiej33.

Wojtyła podjął temat Oceny możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej 
przy założeniach systemu Maksa Schelera jako temat swojej rozprawy habi-

30   Por. tenże, „Roczniki Filozoficzne”, 1965, t. XIII, nr 2, s. 5.
31   Por. tenże, Personalizm tomistyczny, [w:] tenże, Aby Chrystus…, dz. cyt., s. 434–36; 

także: tenże, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 
1994, s. 51–151.

32   Por. J. Galarowicz, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 54–56.
33   M. S. Frings, Max Scheler. A Concise Introduction into the World of a Great Thinker, 

Pittsburgh 1965, s. 21–31.
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litacyjnej za sugestią jednego ze swoich krakowskich profesorów: księdza 
Ignacego Różyckiego. Rozprawa powstawała w latach 1951–1953 i została 
przyjęta przez radę wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na 
krótko przed zlikwidowaniem tego wydziału z uniwersytetu przez władze 
komunistyczne. Bardziej chyba istotne dla Wojtyły niż tytuł doktora habi-
litowanego było jednakże spotkanie w filozofii Schelera z metodą, która od 
tego czasu stanie się ważnym elementem jego własnej metodologii filozo-
ficznej i teologicznej. Niewątpliwie, spotkanie z metodą fenomenologiczną 
Schelera stało się dla Karola Wojtyły drugim, po spotkaniu z metafizyką to-
mistyczną, „objawieniem filozoficznym”.

Warto zauważyć, że zanim Wojtyła rozpoczął czytanie tekstów Schele-
ra, dwa czynniki przygotowały go do owocnego spotkania z fenomenolo-
gią. Pierwszym z nich była bez wątpienia jego wrażliwość poetycka. Kiedy 
czytamy wczesne poezje Wojtyły, widzimy wyraźnie jak autor, w sposób 
samodzielny i  twórczy, zmaga się z  materią języka, aby oddać rzeczywi-
stość własnego doświadczenia, także doświadczenia życia duchowego 
i  modlitwy. Przykładem takiego pre-fenomenologicznego zmagania się 
poety jest wiersz z 1952 roku Myśl jest przestrzenią dziwną, którego głów-
nym tematem jest walka biblijnego patriarchy Jakuba z aniołem nad poto-
kiem Jabok:

Bywa nieraz, że w ciągu rozmowy stajemy w obliczu prawd, 
dla których brakuje nam słów, brakuje gestu i znaku –  
bo równocześnie czujemy: żadne słowo, gest ani znak –  
nie uniesie całego obrazu,  
w który wejść musimy samotni, by się zmagać podobnie jak Jakub34.

Drugim czynnikiem, który przygotował Wojtyłę do twórczego spotka-
nia z fenomenologią była – wspomniana już powyżej – fascynacja teologią 
mistyczną św. Jana od Krzyża. Jak zostało już zauważone, św. Jan od Krzy-
ża również uprawia pewną formę fenomenologii życia mistycznego, gdyż 
koncentruje się na opisie doświadczenia mistyka w celu jego teologicznego 
opisu i interpretacji.

Najważniejszym dziełem, w którym krakowski myśliciel zmaga się z my-
ślą Schelera, jest wspomniana już praca habilitacyjna Ocena możliwości 
zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera. 

34   K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice, dz. cyt., s. 107.
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Warto przyjrzeć się jej najważniejszym tezom, gdyż oprócz bardzo cennej 
analizy myśli Schelera, a zwłaszcza jego najważniejszego dzieła Der Formali-
smus in der Ethik und die materiale Wertethik, ukazują one precyzyjnie sto-
sunek Wojtyły do fenomenologii35.

Celem omawianej pracy Karola Wojtyła jest zbadanie, czy filozoficzny 
system Schelera nadaje się do interpretacji etyki chrześcijańskiej. Fenomeno-
logia Schelera wydawała się być bardzo atrakcyjna dla katolickich myślicieli 
ze względu na kilka czynników: 1) fenomenologiczną krytykę epistemo-
logicznego aprioryzmu Immanuela Kanta, 2) inspirowanie się tekstami 
biblijnymi, 3) ważne znaczenie przypisane miłości oraz etycznej zasadzie 
naśladowania wzorów etycznych (die Nachfolge)36. Przy dokładniejszym 
zbadaniu okazuje się, że różnice między etyką chrześcijańską a założenia-
mi filozoficznej etyki niemieckiego myśliciela mają charakter fundamen-
talny.

Scheler odbiega od etyki Nowego Testamentu w  kwestiach podstawo-
wych: ujęciu przyczynowości (wolności) człowieka, koncepcji sumienia 
i powinności moralnej, ujęciu miłości i możliwości określenia miłości jako 
przedmiotu Chrystusowego przykazania37. U źródeł problemów schelerow-
skiej etyki, zdaniem Wojtyły, tkwi jednak błędna koncepcja osoby ludzkiej: 
człowiek jest ukazany nie jako byt substancjalny, ale raczej jako jedność od-
czuć i różnorakich doświadczeń. Dlatego też Scheler nie jest w stanie ukazać, 
w jaki sposób ludzkie akty zakorzenione są w ludzkiej osobie i jak wartości 
etyczne zależne są od przyczynowości sprawczej ludzkiej woli. Taka krytyka 
antropologii Schelera została precyzyjnie wyrażona przez Wojtyłę kilka lat 
później w Wykładach lubelskich, gdzie czytamy: „Scheler stoi na stanowisku, 
że przy swoich fenomenologicznych założeniach może rozpatrywać osobę 
tylko jako jedność aktów. Osoba jako przyczyna sprawcza nie mieści się 
w granicach fenomenologicznego oglądu. Wobec tego zaś osoba niczego nie 
realizuje, ona tylko odczuwa wartości, które przez nią przepływają w  róż-
nych kierunkach, między innymi też w kierunku urzeczywistnienia poprzez 
akty dążności uświadomionych, czyli chceń. Jednakże ani te akty, ani też 
wartości w  nich się realizujące nie pochodzą sprawczo od osoby. Konse-

35   Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer 
Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, Halle 1916.

36   Por. K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założe-
niach systemu Maksa Schelera, Lublin 1959, s. 27–28.

37   Por. tamże, s. 118–125.
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kwencją fenomenologii schelerowskiej jest w tym miejscu to, że zatraca cały 
dynamiczny charakter bytu osoby. Pozostaje ona tylko podmiotem przeżyć, 
i to biernym właściwie podmiotem, nie jest natomiast przyczyną sprawczą 
aktów, nie działa”38.

Mimo krytycznego stosunku do schelerowskiej antropologii, Woj-
tyła docenia metodę fenomenologiczną i  możliwości jej zastosowania 
w etyce. Skoro ważną częścią aktu etycznego jest doświadczenie wartości 
(Wojtyła zgadza się w tym miejscu z Schelerem), opis fenomenologiczny 
tego doświadczenia może być bardzo pomocny etykowi. Fenomenologia 
znacznie bardziej nadaje się do takiego opisu niż psychologia, która z za-
sady abstrahuje od normatywnych i aksjologicznych wymiarów doświad- 
czenia.

Równocześnie jednak Wojtyła bardzo jasno podkreśla ograniczenia 
metody fenomenologicznej. Może ona opisać doświadczenie wartości, ale 
nie potrafi wskazać i poddać analizie obiektywnych zasad, dzięki którym 
ludzkie zachowanie jest dobre bądź złe moralnie. Aby dokonać takiej ana-
lizy, potrzebna jest metafizyka, która ukazuje różnorodne dobra w odnie-
sieniu do natury człowieka i pragnień ludzkiej woli. Harwardzki historyk 
i autor jednej z pierwszych intelektualnych biografii Jana Pawła II, George 
Huntston Williams ma całkowitą rację, kiedy pisze: „katolicki etyk może 
być fenomenologiczny w  swojej filozofii, ale nie może być fenomenolo-
giem, gdyż konsekwentna fenomenologia wymaga założenia, że etyczna 
wartość objawia się wyłącznie w doświadczeniu osoby, która działa w prze-
strzeni moralności […]. Równocześnie jednak katolicki etyk może odwa-
żyć się podążać za metodą fenomenologiczną dalej, niż uczynił to sam  
Scheler”39.

Refleksja nad metodą fenomenologiczną i jej relacją do własnej metody 
Wojtyły zajmuje więcej miejsca w jego późniejszych dziełach. Nie ma tutaj 
miejsca na dokładniejszą refleksje na ten temat. Warto jednak zauważyć, że 
podobnie jak miało to miejsce z metafizyką tomistyczną, Wojtyła nie przyj-
muje metody fenomenologicznej bezkrytycznie. Najistotniejszą korektą, jaką 
krakowski myśliciel wnosi do fenomenologicznej antropologii i  epistemo- 
logii, jest odebranie świadomości charakteru intencjonalnego40.

38   Tenże, Wykłady lubelskie, dz. cyt., s. 32–33.
39   G. Huntston Williams, The Mind of John Paul II. Origins of His Thought and Action, 

New York 1981, s. 138.
40   Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 80–85.
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Autor książki Osoba i czyn zauważa, że świadomość funkcjonuje w dwóch 
podstawowych funkcjach: odzwierciedlającej i refleksywnej. Pierwsza z nich 
jest zapisem, odzwierciedleniem tego, co już zostało poznane, „poznaniem 
już poznanego”41; funkcja refleksywna jest przeżyciem, uświadomieniem so-
bie własnego „ja” i odniesieniem różnego rodzaju aktów osoby do „ja”. War-
to zauważyć, że każda z tych funkcji świadomości ma swoją treść (w tym 
znaczeniu jest świadomością „czegoś”), ale żadna z  tych dwóch funkcji 
świadomości nie ma przede wszystkim charakteru poznawczego, ale raczej 
korzysta z owoców poznania podmiotu, które dokonuje się w innych wła-
dzach poznawczych podmiotu.

Gdzie więc dokonuje się poznanie człowieka? W odpowiedzi na to py-
tanie Wojtyła okazuje się być tutaj spadkobiercą realizmu arystotelesowsko- 

-tomistycznego, któremu od początku swojej pracy filozoficznej poświę-
cił ważne rozważania42. Poznanie w przypadku człowieka, bytu cielesno- 

-duchowego rozpoczyna się od ciała, od jego zmysłowej struktury; dopiero 
owoc tego zmysłowego spotkania z rzeczywistością poddawany jest intelek-
tualnej interpretacji. Rozważając epistemologię Wojtyły, możemy powtórzyć 
za św. Tomaszem z Akwinu: nihil est in intellectu quod non sit prius in sen-
su43. Wojtyłowa teza odmawiająca świadomości charakteru intencjonalne-
go strzeże realizmu jego filozofii i w najpełniejszym stopniu ukazuje samo-
dzielność tego myśliciela w twórczej interpretacji dziedzictwa europejskiej 
filozofii.

4. Podsumowanie

Opis źródeł myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II niewątpliwie mógłby być 
znacznie dłuższy. Z  całą pewnością wiele do tego opisu dodałaby analiza 
tego, jak Karol Wojtyła odnosi się do dziedzictwa myśli greckiej, a zwłaszcza 
do twórczości dwóch wielkich ojców filozofii europejskiej: Platona i Arysto-
telesa. Historyczne analizy zawarte w Wykładach lubelskich ukazują stosu-
nek Wojtyły także do innych ważnych prądów myśli filozoficznej: empiry-

41   Tamże, s. 81.
42   Tenże, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000; także: tenże, O poznawalności 

i poznaniu Boga. Zarys zagadnienia, Kraków 2000. Obie książki są zapisem konferencji wy-
głoszonych przez ks. Karola Wojtyłę w Krakowie w latach 1949–1951.

43   Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de veritate, q. 2, a. 3.

30 Jarosław Kupczak OP



cyzmu i utylitaryzmu44. Osobna, obszerna analiza powinna być poświęcona 
stosunkowi Wojtyły do filozofii Immanuela Kanta45.

Dla uzupełnienia obrazu należałoby ukazać również podstawowe źródła 
teologicznych inspiracji Karola Wojtyły/Jana Pawła II. W takiej analizie nie 
powinno zabraknąć analizy wielkiego wpływu, jaki na kształtowanie się jego 
teologii wywarł Sobór Watykański II46. Z takiego opisu wyłoni się obraz my-
śliciela otwartego na świat, na poglądy przeszłych i współczesnych obywate-
li „republiki myśli”, potrafiącego równocześnie w samodzielnej konfrontacji 
z wielością poglądów i ich ujęć wypracować pogląd odpowiadający – jego 
zdaniem – Prawdzie, której jako filozof i teolog, pasterz i poeta służył.

44   Pisałem o tym w książce: W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły, 
Kraków 1999, s. 73–79.

45   Por. J. Kupczak OP, Transcendencja i  transcendentalność w  teologicznej antropolo-
gii Karla Rahnera i Jana Pawła II, [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 
70. urodzin Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego 
i Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Koperek CR, Kraków 2009, 
s. 187–192.

46   Pewien wstępny tylko przykład takiej analizy w jednej dziedzinie zawarłem w książ-
ce: Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006, s. 155–169.
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Andrzej Półtawski 

fenomenoloGIcZne PoDStawy etyKI  
weDłuG KaRola woJtyły

1. Doświadczalny charakter etyki 

Podstawowym pytaniem etyki jest, jak stwierdza Karol Wojtyła, Co 
jest moralnie dobre, a co złe w czynach ludzkich? Odpowiedź na to pytanie 
opiera się na doświadczeniu moralności jako pewnej rzeczywistości. Do-
świadczenie moralności to przeżywanie i  praktykowanie czynów moral-
nych. Utożsamia się ono niejako z faktami moralnymi. Jeśli więc stawiamy 
wspomniane podstawowe pytanie etyki, jeśli pytamy: „Co jest moralnie do-
bre, a co złe?”, to już jakoś zakładamy pewną znajomość przedmiotu, jakoś 
zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest moralność. Skoro natomiast chcemy 
zbadać tę sferę faktów, musimy się zastanowić nad nowym pytaniem: Co to 
jest moralność?  –  i  wówczas kierujemy się ku teorii moralności, opierają-
cej się na doświadczeniu niejako drugiego stopnia, nadbudowywanym nad 
doświadczeniem moralnym. Staramy się wtedy pogłębić i uściślić ową zna-
jomość moralności, zakładaną w etyce, jako tego, co stanowi o moralnym 
charakterze danego faktu moralnego, a także moralności jako ogółu faktów 
moralnych w  życiu czy to pojedynczego człowieka, czy grupy społecznej. 
Karol Wojtyła podkreśla tu oglądowy charakter, doświadczalną dostępność 
nie tylko faktów moralnych, ale także samej moralności. 

Tak rozumiane doświadczenie moralne jest częścią doświadczenia czło-
wieka – i to, powiedzieć można, swoistym rdzeniem owego doświadczenia; 
rdzeniem, ponieważ, jak z naciskiem podkreśla kardynał Wojtyła:



Człowiek przeżywa, a więc i doświadcza siebie poprzez moralność, która stanowi szcze-
gólną podstawę zrozumienia człowieczeństwa1. 

Z tego, że etyka zakłada już pewne rozumienie moralności wynika, 
że – jak pisze kardynał Wojtyła – „pytania etyki nie tylko sięgają dalej od 
prostego pytania «co to jest moralność», jakie musi się narzucić w  związ-
ku z doświadczeniem moralności, ale także niejako «zaczynają się dalej»”2. 
Teoria moralności jest nauką wcześniejszą teoretycznie od etyki i powinna 
stanowić jej fundament, choć w praktyce musi się pojawiać później. 

„Do istoty moralności – stwierdza dalej Autor – należy to, że jest ona czymś 
dynamicznym i egzystencjalnym”3. Ten egzystencjalny wyraz może być zacho-
wany i uwydatniony „wówczas, gdy wartość moralną – dobro lub zło – roz-
patrujemy w ścisłej zależności od normy. Zarazem zaś – gdy przy pomocy tej 
wartości staramy się zrozumieć normę, czyli uchwycić jej ściśle etyczną spe-
cyfikę”4 – normę moralną czy też normę w znaczeniu etycznym, tj. taką, która 
stanowi podstawę wartości moralnej – dobra lub zła moralnego. 

2. norma a wartość

Karol Wojtyła podkreśla z  naciskiem, że właśnie norma stanowi pod-
stawę rozszczepienia sfery wartości moralnych na dobro i zło. Normatyw-
ny aspekt moralności jest koniecznym następstwem dynamicznej struktury 
człowieka, jej umiejscowienia w centrum wolnego i odpowiedzialnego dzia-
łania człowieka, czynu.

Aby bliżej poznać rzeczywistość dobra i zła moralnego, przyjrzyjmy się 
analizie przeżycia winy, podanej przez kardynała Wojtyłę5. Przeżycie to jest, 

1   K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne”, 1969, t. XVII, 
z. 2, s. 19. Szersze opracowanie koncepcji oparcia poznania człowieka na analizie czynu 
znajdujemy w  głównym dziele filozoficznym Karola Wojtyły Osoba i  czyn. Zob. A. Pół-
tawski, Przeżycie etyczne jako podstawowe doświadczenie filozoficzne, [w:] Wartość bycia. 
Władysławowi Stróżewskiemu w darze. Kraków – Warszawa 1993 s. 203–206; toż, [w:] Sym-
pozjum naukowe z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 1994, s. 71–76. 

2   K. Wojtyła, Problem teorii moralności, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, 
Warszawa 1969, s. 222. 

3   Tamże, s. 223. 
4   Tamże, s. 224. 
5   Tamże, s. 225–226. 
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jak podkreśla, faktem moralnym szczególnie wyrazistym. W swym kontek-
ście egzystencjalnym, przeżycie winy stanowi doświadczenie zła moralne-
go, zawartego w moim świadomym i wolnym działaniu. Zakłada ono zatem 
moją sprawczość, sprawczość osobowego „ja”. W  przeżyciu tym doświad-
czam zła jako przechodzącego z mego czynu na mnie samego, z działania na 
działającą osobę. Obok jednak mej sprawczości i związanego z mym działa-
niem zła moralnego, w przeżyciu moim pojawia się jeszcze zasada, pozwala-
jąca ocenić mój czyn jako zły. Zasada ta przemawia do mnie przez sumienie, 
tj. właśnie przez moje przeżycie – a więc doświadczenie bezpośrednie – za-
sady dobra i zła moralnego. Można tu dodać, że uświadamiając sobie moją 
winę, nie zawsze muszę być zdolny do jasnego i wyraźnego sformułowania 
tej zasady, normy moralnej, tym bardziej zaś nie muszę jej wyraźnie formu-
łować. Niemniej jednak zasada dobra i zła jest niezbędnym i konstytutyw-
nym momentem mego przeżycia.

Autor uważa za rzecz niemożliwą wyrażenie złożonej rzeczywistości 
dobra i zła moralnego w kategoriach czysto aksjologicznych, jako wartości 
pozytywnej czy negatywnej; właściwy sens terminu „wartość” implikuje bo-
wiem coś pozytywnego, zaś mówienie o „wartości negatywnej” czy „przeciw- 
wartości” nie odpowiada treści naszego doświadczenia moralnego. Powołu-
jąc się na swoją analizę przeżycia winy, kardynał Wojtyła pisze:

Zło moralne uwydatnia przede wszystkim konflikt z zasadą moralności, z sumieniem, 
z normą – natomiast przeciwstawienie dobru moralnemu uwidacznia się w nim tylko 
wtórnie: uwidacznia się właśnie na gruncie odniesienia do zasady, do sumienia czy 
prawa, uwidacznia się poniekąd przez to odniesienie. Widać stąd, że tej rzeczywistości, 
jaką jest moralność, nie sposób wyrazić tylko aksjologicznie. Trudności, jakie nastręcza 
termin „wartość moralna”, są pod tym względem bardzo symptomatyczne. Wnosimy 
stąd, że termin ten tylko do pewnego stopnia wyraża pojęcie nadrzędne w stosunku do 
dobra i zła moralnego. Dobro i zło moralne samo w sobie jest rzeczywistością bogatszą 
i bardziej złożoną, aniżeli zdolny jest wskazać termin „wartość moralna”6. 

Złożoność faktu etycznego wiąże się z  jego naturą dynamiczną, z  po-
dwójną teleologią ludzkiego czynu. Z  jednej bowiem strony świadome 
działanie ludzkie kieruje się ku pewnemu bezpośredniemu celowi, coś reali-
zuje, z drugiej zaś łączy się ono – zwłaszcza wtedy, gdy podlega ocenie mo-
ralnej – z pewnym stawaniem się samego sprawcy, działającej osoby, czyni 

6   Tamże, s. 230.
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samą tę osobę dobrym lub złym człowiekiem w znaczeniu moralnym. A zatem 
owocem czynu, wolnego i świadomego działania, „jest moralność – nie jako 
abstrakt, ale jako najściślejsza egzystencjalna rzeczywistość związana z oso-
bą jako właściwym swoim podmiotem”7. Karol Wojtyła stwierdza zatem jako 
oczywistą niesprowadzalność wartości moralnej dobra i zła, tj. tego, przez 
co człowiek staje się dobry lub zły – do żadnej ogólniejszej kategorii. Mo-
ralność jest przede wszystkim dziedziną życia i praktyki ludzkiej, kluczem 
do zrozumienia człowieka jako działającej i rozwijającej się – lub degradu-
jącej – osoby. Podstawowym twierdzeniem personalizmu w etyce można 
by – pisze Karol Wojtyła – nazwać sformułowanie: 

Dobrem moralnym jest to, przez co człowiek jako osoba jest dobry (jest dobrą oso-
bą) – a złem moralnym to, przez co człowiek jako osoba jest zły (jest złą osobą)8. 

Uznając moralność za centralną kwalifikację człowieka jako osoby – ko-
goś, kto istnieje i działa, Karol Wojtyła rozwiązuje w pewien sposób dwie 
trudności, z którymi borykała się nowsza filozofia: z jednej mianowicie stro-
ny kłopoty, jakich nastręcza współczesna koncepcja wartości, oraz, z drugiej 
strony, zagadnienie punktu wyjścia filozofii realistycznej, pragnącej oprzeć 
się na bezpośrednim doświadczeniu.

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia ukazuje mianowicie niedo-
stateczność uznania dobra i zła po prostu za wartości – rozumiane przez 
uprawianą dziś aksjologię jako pewne dane w bezpośrednim przeżywaniu 
jakości – potraktowania ich jako jednego z wielu możliwych gatunków ta-
kich jakości. W ten bowiem sposób – twierdzi – rozpoczynamy nasze ba-
danie już za późno, wyłączając tym samym podstawowe dla zrozumienia 
moralności powiązanie z normą i działaniem. Wartość jako pewna jakość 
jest już rezultatem wartościowania, oceny. Ta zaś polega na konfrontacji 
z normą, wynikającą z prawdy o dobru. Zatem operując systemem warto-
ści, umieszczamy się już „po drugiej stronie” normy i normowania, a więc 
poza nim, wśród gotowych jego owoców. Kardynał Wojtyła pyta: czy tak 
postępująca etyka byłaby jeszcze etyką?9. Wartość okazuje się wtórna wo-
bec normy. 

7   Tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 147. 
8   Tenże, Problem teorii moralności, art. cyt., s. 235. 
9   Zob. tenże, O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej,, „Roczni-

ki Teologiczno-Kanoniczne”, R. VI, 1959, z. 1/2, s. 124. 
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Normatywny aspekt moralności wynika wprost z uznania, że człowiek 
rozwija się moralnie. Możliwość rozwoju zakłada bowiem pewien jego kie-
runek, a  także możliwość jego odwrócenia, degeneracji. Rolą normy jest 
wskazanie tego kierunku. Kierunek jednak tylko wówczas jest naprawdę 
kierunkiem, gdy znajduje się w pewnej rzeczywistości. Zaś poznanie tej rze-
czywistości, aby być naprawdę poznaniem, musi być prawdziwe. Stąd praw-
da o dobru i norma stanowią podstawy etyki. 

3. Przeżycie etyczne a fenomenologia i „początek filozofowania”

Wiadomo, jak zawikłaną problematykę wprowadziła do filozofii koncep-
cja świadomości jako odrębnej sfery jedynych danych bezpośrednich nasze-
go doświadczenia. Uznając doświadczenie etyczne, doświadczenie własnego 
czynu za podstawowe i bezpośrednie doświadczenie człowieka, a więc tego 
przedmiotu, którym sami jesteśmy, kardynał Wojtyła wskazuje na doświad-
czalny, fenomenologiczny punkt wyjścia realistycznej filozofii. 

W artykule, opublikowanym krótko przed swym wyborem na papieża10, 
napisał on, że trze ba dziś położyć szczególny nacisk na to, co niereduko-
walne w człowieku – na to, co nie może być zredukowane do świata, do 
kosmosu. Ten nieredukowalny element czy też, lepiej, ta nieredukowalna 
struktura człowieka – to właśnie jego bycie osobą, to, co człowieka czyni 
osobą. Kardynał Wojtyła prze ciwstawia zatem personalistyczne podejście 
do czło wieka jego czysto kosmologicznemu traktowaniu – traktowaniu, 
które ujmuje osobę ludzką jedynie jako element kosmosu, element,,świata 
zewnętrznego”. 

Autor uważa tradycyjną, arystotelesowsko-tomistyczną metafizykę za 
zasadniczo kosmologiczną. Dla takiego kosmologicznego podejścia to, co 
w człowieku nieredukowalne, pozostaje pustym miejscem, które może być 
wypełnione właściwą treś cią dopiero przez badanie zorientowane persona-
listycznie. Dlatego trzeba, zdaniem kardynała Wojtyły, wypełnić to puste 
miejsce, czerpiąc z bogatego ma teriału, który udostępnia nam metoda feno-
menologiczna. Nie ma to być zatem „destrukcja”, ale uzu pełnienie i wykoń-
czenie tradycyjnego, bardziej kos mologicznego sposobu podejścia; okolicz-

10   K. Wojtyła, Subjectivity and the Irreducible in Man, „Analecta Husserliana”, 1987, t. 7, 
s. 107–114; tekst polski: Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, „Ethos”, 1988, 
nr 2–3, s. 21–28 oraz w tomie: K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 433–443. 
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ność, że nie ma to być destrukcja, nie znaczy jednak, iż trady cyjne kategorie 
nie doznają przy tym pewnej mo dyfikacji.

Przeżyciem, w  którym doświadczamy tego, co specyficznie ludzkie, 
nie jest przy tym dla kardyna ła Wojtyły (jak np. zasadniczo dla Husserla) 
poznaw czy akt świadomości, ale przeżycie etyczne. Przeży cie to jest ściśle 
związane z działaniem, tak że przy oderwaniu go od działania staje się wła-
ściwie nie zrozumiałe. Pierwotne pełne dane źródłowe otrzy mujemy zatem 
nie od czysto poznawczej,,,odzwier ciedlającej” świadomości, ale właśnie 
od przeżycia realnego ludzkiego działania; przy tym to właśnie świadome, 
a więc wolne i podlegające ocenie moral nej działanie dojrzałej osoby ludz-
kiej może nam dać najlepszy, adekwatny wgląd w rzeczywistość osoby.

Istnieją jednak w  człowieku, jak podkreśla Au tor, dwa różne dynami-
zmy, które są przez nas rów nież rozmaicie przeżywane. Jest to – z  jednej 
stro ny – dynamizm i  przynależna do niego struktura autentycznego czy-
nu: „człowiek działa”; z drugiej zaś strony, struktura: „coś dzieje się w czło-
wieku” – struktura uczynnienia. Decydujący dla tego rozróż nienia czynu 
i uczynnienia jest moment sprawczości; z czynem wiąże się przeżycie, które 
można wyrazić zdaniem: „jestem sprawcą tego działania, tego czy nu”. Prze-
życiu temu odpowiada – jako pierwotna dana bezpośrednia – obiektywna 
sprawczość. Wpro wadza nas ona w strukturę działającego podmiotu – osoby. 
Doświadczenie tej sprawczości charakteryzuje się przede wszystkim poczu-
ciem odpowiedzialności, własności – tego, że dany czyn jest moim własnym 
czynem – i przynależności czynu do osoby, która go spełnia. 

Oba omawiane dynamizmy, czyn i uczynnienie, wiążą się ściśle ze sta-
waniem się człowieka. W wol nych czynach przejawia się ich przynależność 
do sfe ry moralności. Przejawia się ona – jak widzieliśmy – nie jako abs-
trakt, ale jako kon kretna rzeczywistość egzystencjalna, związana jak najści-
ślej z osobą jako swym właściwym podmiotem. Zacytujmy jeszcze główne 
dzieło Autora, Osobę i  czyn:,,Człowiek przez swo je czyny, przez działanie 
świadome, staje się dobrym lub złym w znaczeniu moralnym […] owo sta-
wanie się, fieri człowieka pod względem moralnym […] przesądza o reali-
stycznym charakterze samego dobra i zła, samych wartości moralnych. Nie są 
one żadną miarą treściami samej świadomości, są treściami ludzkiego oso-
bowego fieri”11. Człowiek, jako animal rationale, różni się zatem od innych 
istot żywych tym, że właściwym terenem jego rozwoju jest sfera moralności. 

11   Tenże, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 147. 
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Jedynym źródłowym doświadczeniem bezpośrednim tego terenu, terenu 
moralności, okazu je się przy tym zjawisko sumienia. 

Zreferowane tu bardzo skrótowo rozważania do tyczą bezpośrednio za-
gadnienia natury czy istoty człowieka. Można jednak łatwo zauważyć, że 
przed stawiają one również pewną drogę do zrozumienia bytu, do metafizy-
ki. Tradycyjna metafizyka orien tacji arystotelesowskiej wyrażała mianowicie 
oba wymienione dynamizmy przy pomocy pary pojęć „możność – akt”. Kar-
dynał Wojtyła stwierdza, że w ramach charakterystyki rzeczywistości przy 
pomocy tej pary pojęć nie można wyrazić różnicy wolnego czynu i zwykłe-
go uczynnienia. Oba określane są tam jako akt. Powiedzieć można, że oczka 
zastosowanej siatki pojęć są zbyt wielkie. Wiąże się to z zasadni czo kosmo-
logicznym nastawieniem tej metafizyki, z brakiem uwzględnienia wymiaru 
świadomości. Czy jednak można uznać ontologię, która nie może wy razić 
w swych kategoriach tej podstawowej różnicy, za ostateczną i adekwatną?

Takie rozwiązanie „problemu początku” filozofo wania zdaje się czynić 
połączenie,,filozofii świado mości” i  „filozofii bytu”, uznawane często za 
niemo żliwe, nie tylko możliwym, ale koniecznym. Podej muje ono pewien 
podstawowy postulat filozofii no wożytnej – postulat wychodzenia od da-
nych bez pośrednich; nie wymaga jednak konstruowania tych danych jako 
absolutnych w  rozumieniu kartezjańskim. Pozwala też uniknąć niedoce-
niania i  lekcewa żenia zarówno – z  filozofami nastawionymi transcenden-
talnie – nauk empirycznych, jak i – z na stawionymi kosmologicznie empi-
rystami – metody fenomenologicznej. Jest właśnie zastosowaniem tak przez 
św.  Tomasza podkreślanej konieczności dosto sowania metody do przed-
miotu.

Odróżnienie wolnego czynu od samego tylko dzia nia się czegoś – oczy-
wiste dla posługujących się „zdrowym rozsądkiem” nie-filozofów – zdaje 
się przy tym rzucać, jeśli przyjmiemy je jako podsta wową dystynkcję filo-
zoficzną, nowe światło na wie le tradycyjnych zagadnień filozoficznych. Tak 
np.  zagadnienie filozoficznej interpretacji funkcjonowa nia zmysłów – tak, 
jak się je interpretuje, np. w bio logii i etologii czy też w związku z Kantow-
skim po jęciem syntez, może być z punktu widzenia tego odróżnienia oświe-
tlone i poddane krytycznej analizie.

Jeśli jednak człowiek, jak wielu z nas jest prze konanych, znajduje się nie-
jako pomiędzy dwoma światami – materialnym i  duchowym – i  jeśli wo-
bec tego problemem najwyższej dla niego wagi jest stosunek do Boga, je-
śli dopiero poprzez rozwój mo ralny może się on do tego Boga zbliżyć, to 
ugrunto wanie rozważania istoty bytu w przeżyciu etycznym wydaje się ro-
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kować najlepszą prognozę dla możliwie adekwatnego filozoficznego zrozu-
mienia tej istoty. Jest to zgodne z Kantowskim poglądem, że właściwa droga 
do ,,rzeczy samych w  sobie” prowadzi nie przez nauki przyrodnicze (ani, 
można by dodać, przez kosmologicznie zorientowaną metafizykę), ale po-
przez doświadczenie moralności. Podobne przekonanie pa nuje też w myśli 
Wschodu, gdzie podkreśla się ułudność, powiedzieć można – nieistotność 
tego obrazu świata, jaki przedstawiają nam zmysły (i, jak można by dodać, 
ich,,długie ramię” – nauki przyrodnicze).

Wydaje się zresztą, że myśl taka musi się narzucać każdemu, kto przyj-
muje istnienie i istotne znaczenie pierwiastka duchowego w świecie, a kto 
zarazem nie jest skrajnym dualistą, wierzącym w nieprzekraczal ną przepaść 
między tym, co duchowe, a tym, co ma terialne i – w konsekwencji – w cał-
kowitą autono mię i wzajemną obcość obu sfer.

Rozważania Karola Wojtyły ukazują, jak sądzę, bardzo dobrze rolę feno-
menologii w poznaniu – jej, z jednej strony, niezbędność jako jedynej drogi 
do adekwatnego uchwycenia świata, w którym żyjemy – świata czynu mo-
ralnego, wolnego działania, miłości i  odpowiedzialności. Z  drugiej jednak 
strony ukazują też konieczność zrezygnowania ze swoistego sensualizmu 
podejścia, ograniczającego dane bezpośrednie do rozmaitych odmian jakości 
i umieszczającego je poza rzeczywistością. Wreszcie pokazują one niewystar-
czalność pewnego rodzaju aksjologii, traktującej łącznie wszystko, co można 
jakoś nazwać „wartością” i uznającej wartości za jakości, nadbudowane nad 

„naturalnymi” własnościami spostrzeganych przez nas przedmiotów.
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Zofia Zarębianka

KaRol woJtyła  
JaKo naucZycIel życIa wewnętRZneGo.  

ZaRyS PRoBlematyKI BaDawcZeJ

Uderzającą właściwością pisanych przez Karola Wojtyłę utworów lite-
rackich jest ich wielopoziomowość, pozwalająca na rozmaite strategie lektu-
ry. Jedną z takich strategii wyznacza, jak się wydaje, możliwość odkrywania 
zawartych w  tych tekstach sensów, odnoszących się do życia duchowego, 
co skądinąd nie jest zaskoczeniem, zważywszy na charakter całego jego pi-
sarstwa oraz specyfikę życia samego Autora, które w  tym wypadku okażą 
się nie bez znaczenia. Chodzi więc o  takie odczytywanie tekstów Wojtyły, 
które wydobywałoby ukryte w nich wskazania mogące mieć zastosowanie 
w kształtowaniu siebie samego jako człowieka wewnętrznego. Człowiek we-
wnętrzny pozostaje bowiem w  samym centrum zainteresowań pisarskich, 
ale i duszpasterskich Karola Wojtyły, którego aktywność twórcza wydaje się 
zmierzać do nakreślenia osobowego wzorca owego człowieka wewnętrzne-
go z  jednej strony, z drugiej – wyrasta z określonego typu doświadczenia 
duchowego, doświadczenia o  silnej komponencie mistycznej, stanowiącej 
jego jądro czy rdzeń. Właśnie w owym nacechowaniu mistycznym widzieć 
trzeba, jak się wydaje, źródło charakterystycznej dla Wojtyłowej wyobraźni 
i  Wojtyłowego postrzegania człowieka integralności koncepcji religijnych 
i antropologicznych, spójnych wobec siebie, a zarazem harmonijnie się uzu-
pełniających i poniekąd się warunkujących. Innymi słowy, wykreowania po-
przez swą twórczość pozytywnego modelu człowieczeństwa zintegrowanego 
i zinterioryzowanego, które to dwie cechy zdają się być w koncepcji Wojtyły 
znamieniem dojrzałości, wynikającej, jak wolno przypuszczać, także z życia 
modlitewnego i głębokiej duchowości samego Autora tychże koncepcji. 



Tego rodzaju czytanie, nastawione na wydobycie treści związanych 
z szeroko rozumianymi zagadnieniami życia wewnętrznego zakłada zatem 
milcząco, iż utwory Karola Wojtyły wpisują się przez swoje specyficzne 
właściwości w  szeroko rozumianą i  zróżnicowaną wewnętrznie literatu-
rę o charakterze, nazwijmy go, „duchowościowym” i zarazem mądrościo-
wym, literaturę, której cechą szczególną wydaje się rola przypisywana Au-
torowi, identyfikowanemu jako duchowy nauczyciel, przewodnik, mistrz 
życia wewnętrznego. Sam zaś tekst pełni funkcję inicjacyjną, co wykracza 
zdecydowanie poza oddziaływanie na sferę poznawczą, nie mówiąc o es-
tetycznej, choć – rzecz jasna – ich nie wyklucza. Jeśliby się posłużyć typo-
logią zaproponowaną przez Władysława Stróżewskiego, trzeba by uznać, 
iż wartości nadestetyczne uzyskują w tego typu tekstach zdecydowaną do-
minację1. 

W takim ujęciu na dalszy plan usuwają się z pola widzenia jakości stric-
te literackie czy artystyczne utworów, które tak w samym procesie tworze-
nia, jak i  w akcie czytania świadomie zostają podporządkowane czemuś, 
co nazwałabym służbą wobec Sensu, zawsze prymarnego i w zamierzeniu 
autorskim w  pierwszym rzędzie przeznaczonego do wyartykułowania. 
Tego rodzaju preferencje lekturowe wydają się więc na głębszym pozio-
mie zgodne z uzasadnieniem aktu twórczego w autoświadomości samego 
Karola Wojtyły, dla którego twórczość pozostawała zawsze laboratorium 
sensu. Nawiasem mówiąc, w takim rozumieniu twórczości widzieć wolno 
dziedzictwo teorii rapsodycznych Kotlarczyka, przetransponowanych na 
grunt twórczości literackiej i  odniesionych do sztuki słowa. Mam zatem 
wrażenie, iż lektura podjęta w  takim trybie nie ma – mimo pozorów re-
dukcjonizmu  – charakteru uszczuplającego bogactwa znaczeń obecnych 
w  analizowanych utworach; stanowi jedynie pewne ukierunkowanie pro-
cesu odbioru, nastawionego w tym wypadku na śledzenie treści mających 
bezpośrednie odniesienie do życia duchowego czytelnika, dla którego real-
ny autor staje się, dzięki posiadanemu autorytetowi, kimś w rodzaju prze-
wodnika duchowego, wprowadzającego adepta na ścieżkę rozwoju. Warto 
w  kontekście problematyki określonej w  tytule niniejszych rozważań za-
stanowić się nie tylko nad tym, jakie konkretne treści i wskazania z  tego 
zakresu zostają w  szczególny sposób wyeksponowane w  tekstach literac-
kich autorstwa Karola Wojtyły, lecz przede wszystkim przy pomocy jakich 

1   Por. W. Stróżewski, Wartości estetyczne i nadestetyczne, [w:] O wartościowaniu w ba-
daniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 35–56.
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mechanizmów artystycznych zostają one zakomunikowane odbiorcy. To 
ostatnie zagadnienie będzie więc zasadniczym przedmiotem namysłu w ni-
niejszych rozważaniach. Rekonstrukcja konkretnych duchowych wskazań 
formułowanych w dziele Wojtyły zajmie w nich miejsce jedynie egzemplifi-
kacyjne, głównie z tego powodu, iż treści owe były już po wielokroć opisy-
wane przez autorów analizujących teologiczne aspekty jego twórczości, nie 
wyłączając piszącej te słowa2.

Oczywiście, od razu na wstępie, poczynić trzeba istotne zastrzeżenia: 
utwory literackie Karola Wojtyły nie mają cech tekstów dydaktycznych, nie 
są też ani „kaznodziejskie”, ani – tym bardziej – parenetyczne. Jeżeli zatem 
ich Autor jawi się w nich jako mistrz duchowy, to dzieje się tak nie w wy-
niku istnienia bezpośredniego przekazu nauczającego, lecz na mocy, po 
pierwsze, wpisanego w owe teksty doświadczenia i mądrości, w które wy-
posażone zostają postaci, po drugie zaś, dzięki oddziaływaniu realnej osoby 
Pisarza przeniesionemu z  innych życiowych ról pełnionych przez owego 
Autora, ról dających mu niejako mandat zaufania czytelniczego, wspartego 
na zaufaniu do osoby kapłana, kardynała metropolity krakowskiego, wresz-
cie – papieża. Trudno tego czynnika nie brać pod uwagę, gdyż wydaje się 
on w tym konkretnym i jedynym wypadku, w istotny sposób modyfikować 
tryb czytania i odbioru tekstów, znaczących nie tylko przez niesione przez 
nie treści, ale także przez samą postać Autora i świadectwo jego własnego 
życia i modlitwy. 

Po trzecie, trzeba podkreślić fakt, iż nośnikami duchowych treści stają 
się w  utworach Karola Wojtyły bądź to wyznania postaci, bądź to dialo-
gi między nimi, wreszcie – wykreowane sytuacje. Pierwszy ze wskazanych 
sposobów przekazu pozostaje właściwy dla utworów o charakterze lirycz-
nym oraz dla tekstów opatrzonych tytułem „rozważania”, dwa pozostałe 
dają się odnaleźć w utworach dramatycznych. Monolog pierwszoosobowy 
występuje zatem przede wszystkim we wczesnych utworach poetyckich Ka-
rola Wojtyły, dodajmy – utworach o najwyraźniejszym nacechowaniu mi-
stycznym i jednocześnie najbardziej lirycznych, pozwalających odkryć poza 
słowami wyznania rzeczywiste doświadczenie samego podmiotu mówiące-
go, dającego się utożsamić z  realnym Autorem. Mam w  tym miejscu na 
myśli szczególnie dwa teksty: Pieśń o Bogu ukrytym oraz po części w Pieśni 
o blasku wody. Monologiczność powraca także w poematach o charakterze 

2   Por. m.in. J. Machniak, Bóg i człowiek w twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II, Kraków 2007; tam też obszerniejsza bibliografia.
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medytatywnym: Rozważaniach o ojcostwie i Rozważaniu o śmierci, a także 
w Kamieniołomie3. W nich też najłatwiej jest przeprowadzić zabieg identy-
fikacji głosu lirycznego jako głosu wyrażającego przekonania i  przeżycie 
duchowe samego Autora. Z ukazywaniem dynamicznych i ścierających się 
racji przedstawianych w dialogach postaci spotkać się możemy natomiast 
we wszystkich tekstach dramatycznych, z  których szczególnie ważne dla 
interesującej nas tu problematyki wydają się Brat naszego Boga, Promienio-
wanie ojcostwa oraz Przed sklepem jubilera. 

 I  w jednym, i  drugim wariancie, niezależnie od dominującej formy 
podawczej, racje samego twórcy pozostają jednak w pewnym dyskretnym 
ukryciu, a ich transmisja odbywa się za pośrednictwem bohaterów, i dopie-
ro wtórnie możliwe jest ich utożsamienie z  przesłaniem sformułowanym 
i podzielanym przez Autora rzeczywistego. 

Pojęcie „nauczyciel życia wewnętrznego” w  odniesieniu do Karola  
Wojtyły – pisarza: poety i dramaturga funkcjonuje zatem w trybie dość 
specyficznym i  niejako dwupoziomowym. W  pierwszym rzędzie bowiem 
duchowe znaczenia komunikowane są przez występujące w tekstach posta-
ci oraz sytuacje, i dopiero wtórnie, dzięki znajomości innych dzieł – nieli-
terackich – Wojtyły, dzięki znajomości jego sylwetki i poglądów, możliwe 
jest przeniesienie owych refleksji duchowościowych wypowiadanych przez 
literackich bohaterów i przypisanie ich samemu Autorowi. Tego rodzaju za-
bieg możliwy jest tylko i wyłącznie dzięki swoistemu i niepowtarzalnemu 

„promieniowaniu” realnego Autora na dzieło, które to, choć zachodzi rów-
nież w wypadku innych pisarzy, przyjmuje tutaj zdecydowanie inny walor; 
nie mówiąc o tym, iż „normalnie” to przenikanie się osoby Autora realnego 
z autorem wirtualnym, zaprojektowanym w tekście, nie bywa uwzględniane 
w postępowaniu literaturoznawczym4. Na marginesie warto zauważyć, jak 
funkcjonalna i pojemna okazuje się w odniesieniu do dzieła Wojtyły katego-
ria „promieniowania”, znajdująca zastosowanie przy analizie każdego wła-
ściwie aspektu jego pisarstwa, zarówno w  odniesieniu do jego wewnętrz-
nej struktury, jak i specyficznego „promieniowania sensów”. Wspomniany 
fakt występowania istotnej zależności między autorem wirtualnym a realną 

3   Obecny jest także w poemacie Stanisław, który jednak nie będzie tu przedmiotem 
naszej uwagi.

4   Na mocy wprowadzonego jeszcze przez św. Tomasza z Akwinu i respektowanego dzi-
siaj rozróżnienia pomiędzy dziełem a autorem, wartością dzieła i wartością moralną autora, 
traktowanymi jako rzeczywistości rozłączne i autonomiczne. 
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postacią Karola Wojtyły jako konkretnym człowiekiem domaga się zatem 
uwzględnienia5, wyznacza on bowiem specyfikę odbioru tekstów Wojty-
ły oraz określa ich szczególny status. Jest zatem czynnikiem wpływającym 
ostatecznie tak na przyjmowany modus interpretacji, jak i  na szczególny 
charakter samego dzieła. 

Dyskretny, zazwyczaj ukryty bądź wręcz zapośredniczony, sposób mani-
festowania się obecności Autora i jego racji w utworach literackich Karola 
Wojtyły koresponduje zarówno z ich charakterem medytatywnym, znamio-
nującym – jeśli spojrzeć na zagadnienie z perspektywy pewnego uogólnie-
nia – całą jego twórczość, jak i  wpisuje się we właściwy dlań model refleksji 
religijnej, w którym świadectwo pozbawione jest nachalnej perswazyjności. 
Innymi słowy – mistrz pozostaje w ukryciu, do głoszonych przezeń poglą-
dów przekonywać ma po pierwsze siła samej prawdy, po drugie, życiowa 
postawa ujawniana jednak najczęściej przez medium sytuacji zarysowanej 
w tekście oraz przez doświadczenia przypisane postaciom. Dyskretne usu-
nięcie się Autora wydaje się dodatkowo oświetlać jedną z kategorii istotnych 
dla formułowanych w utworach przekonań duchowych, za którą uznać na-
leży kategorię ukrycia, ściśle związaną z przezroczystością i pokorą. W tym 
wypadku chodziłoby, jak sądzę, o naoczne niejako zobrazowanie postawy 
wycofania siebie w celu tym jaśniejszego ukazania Prawdy i zwrócenia uwa-
gi na tego, którego się głosi. 

Wspomniany przed chwilą walor medytatywności jako specyficznej 
właściwości dykcji artystycznej Karola Wojtyły pozostaje również w ścisłym 
związku z podjętym przez nas zagadnieniem życia wewnętrznego. Odnieść 
go bowiem można zarówno do sugerowanego sposobu oddziaływania mi-
strza, jak i postawy ucznia. Chodzi w tym wypadku, jak sądzę o… wspólne 
odkrywanie prawdy, w drodze cierpliwego namysłu, niejako przetrawiania 
(nie bez powodu używam tego „niestosownego” terminu) problematów. Ta 
postawa, którą z  jednej strony cechuje skupienie, z drugiej, równocześnie, 
otwarcie na spotkanie z drugim i dialog (to odnosi się także do stosunku do 
Boga) wydaje się sama w sobie istotną nauką. 

Inne interesujące zjawisko w  zakresie sposobów artykułowania wska-
zań duchowych w utworach Wojtyły polega na tym, iż konstytuują się one 
również w samej strukturze obrazów, opartych na kilku podstawowych ka-

5   Na zjawisko przenikania, swoistego „promieniowania” autora na dzieło i  poprzez 
dzieło zwracali uwagę piszący o  twórczości K. Wojtyły badacze, m.in. M. Burghardt, 
A. Przybylska, K. Dybciak i in. 
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tegoriach, odzwierciedlających z  jednej strony typ wyobraźni artystycznej 
Autora, z drugiej – co dla nas w tym momencie wydaje się o wiele istotniej-
sze – mających zastosowanie do budowanej w  tekstach, także przy ich po-
mocy, wizji życia duchowego. Zaobserwowany mechanizm pociąga za sobą 
fundamentalne konsekwencje w zakresie możliwości rekonstrukcji systemu 
nauk duchowych oraz koncepcji życia wewnętrznego zawartych w utworach 
literackich rzeczonego pisarza. W celu zatem ich odtworzenia, nie wystarczy 
analiza świata przedstawionego, wypowiedzi postaci, ciągu zdarzeniowego, 
w  którym uczestniczą czy danej w  wierszu sytuacji lirycznej. Dodatkowo, 
konieczne okazuje się bowiem skupienie uwagi na organizujących struktu-
rę obrazu oraz refleksji podstawowych kategoriach pojęciowych, będących 
nośnikami duchowych znaczeń. Z powyższego wynika, iż owe sensy i wska-
zania duchowe powstają nie tylko, a może nawet nie przede wszystkim „na 
powierzchni” tekstu, w jego warstwie znaczeniowej dającej się odtworzyć na 
podstawie standardowych działań analitycznych, lecz ukrywają się także głę-
biej, na poziomie wewnętrznej struktury myśli oraz wyrażającego ją obrazu. 

Powstaje tym samym zasadnicze pytanie o wzajemne relacje pomiędzy 
sensami duchowymi odkrywanymi na wspomnianych poziomach, do czego 
znów może okazać swą przydatność kategoria promieniowania. Rysują się 
w tym względzie dwie możliwości domagające się weryfikacji w drodze ana-
lizy konkretnego materiału literackiego. Mianowicie, albo mamy do czynie-
nia z wieloma rozmaitymi sensami, komunikowanymi na określonym dla 
nich poziomie, albo też – co bardziej prawdopodobne – jest tak, że przekaz 
duchowy ze wszystkich płaszczyzn tekstu (bezpośredniego wyznania, wy-
powiedzi dialogicznych, sytuacji, ciągu zdarzeniowego i wreszcie struktury 
obrazowo-pojęciowej) okazuje się tożsamy znaczeniowo. Możliwy teore-
tycznie jest również wariant mieszany, w którym pewne aspekty przekazu 
dokonują się wyłącznie na poziomie komunikatu werbalnego i (bądź) sytu-
acyjnego, część zaś funkcjonuje zarówno w przekazie jawnym, jak i symbo-
licznym, zaszyfrowanym w sensach odkrywanych w drodze odnajdywania 
wspomnianych prymarnych kategorii organizujących refleksję. Rozważenie 
owych relacji w niniejszym szkicu nie znajdzie rozwinięcia, problem sygna-
lizujemy tu jedynie jako domagający się dalszych, bardziej szczegółowych 
i rozleglejszych penetracji, obejmujących całą twórczość. 

Dokonajmy zatem krótkiego przeglądu najważniejszych kategorii kon-
stytutywnych dla zawartej w  utworach literackich Wojtyły wizji życia du-
chowego i jego dominant. W kolejności są one, jak się wydaje, następujące: 
głębia, przezroczystość, cisza, spojrzenie, prostota, pokora, ukrycie, zadzi-
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wienie, wdzięczność, i  mają odniesienie do wszystkich dziedzin życia du-
chowego rozważanych w  tekstach – zarówno poetyckich, jak i dramatycz-
nych oraz dyskursywnych. Kategorie te, poprzez które można opisywać 
także doświadczenie mistyczne wpisane w teksty Wojtyły i dające się odkryć 
na zapleczu większości z  nich, warunkują również kształt Wojtyłowej an-
tropologii, przez co jeszcze raz, od innej strony uzyskujemy poświadczenie 
jednorodności, integralności całościowej propozycji światopoglądowej za-
wartej w jego tekstach. 

Koncepcja życia duchowego, jaka wyłania się z pism literackich Wojtyły, 
obejmuje więc nie tylko kwestie odniesień do Boga i wielki temat modlitwy, 
ale również – co wydaje się bardzo istotne – płaszczyznę relacji między-
ludzkich, szczególnie zagadnienie miłości i  odpowiedzialności za drugie-
go, problemy związane z ludzką pracą oraz rozważania poświęcone śmierci 
i konieczności przygotowania się do niej poprzez zdobycie umiejętności wy-
rzeczenia i rezygnacji ze wszystkiego, co nie jest konieczne, w tym – przede 
wszystkim, rezygnacji z siebie, ze swego „ja”6. Widać przeto, iż dane w tych 
tekstach literackich rozumienie życia duchowego nie ogranicza się do wąsko 
pojmowanych kwestii religijności i  pobożności, lecz dotyczy całokształtu 
ludzkiej egzystencji, pojmowanej – jako całość – ukierunkowana ku Bogu 
i Jemu poddaną. Całość – dodajmy – opisywaną przy pomocy wspomnia-
nych kilku nadrzędnych kategorii pojęciowych, powiązanych z sobą siecią 
semantycznych zależności i  promieniujących na siebie wzajemnie sensa-
mi, nierzadko o charakterze symbolicznym. Jest to zarazem koncepcja zo-
rientowana personalistycznie, nastawiona na budowanie człowieczeństwa, 
w przekonaniu, iż jako takie, w swojej istocie pozostaje ono domeną Bożego 
działania i  Bożej łaski. Trzeba tu zatem mówić o  wizji integralnej, w  któ-
rej cały człowiek i wszystkie sfery jego życia są przedmiotem Bożej troski 
oraz – z drugiej strony, stanowią właściwą materię życia duchowego. Ozna-
cza to jedność antropologicznej koncepcji, na jakiej opiera się Wojtyłowa 
wizja człowieka w jego drodze do zbawienia. W wizji tej modlitwa (zgodnie 
zresztą z nauczaniem Pisma Świętego) musi zostać dopełniona przez dzia-
łanie. Wiara bez uczynków jest martwa, zdaje się przypominać wymowa 
działań postaci – tak brata Alberat z Brata naszego Boga, jak choćby Adama 
z Promieniowania ojcostwa, Adama, dodajmy, którego „wsobność” obserwo-

6   Więcej na ten temat por. Z. Zarębianka, Śmierć przekroczona, „meditatio mortis” Ka-
rola Wojtyły, [w:] Etyka wobec sytuacji granicznych, red. Dorota Prabucka, Kraków 2007, 
s. 247–257. 
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wana w  początkowych partiach tekstu czerpała utwierdzenie i  samozado-
wolenie z egoistycznie uprawianej modlitwy. Dopiero wyjście ku drugiemu 
przełamuje u Adama to swego rodzaju duchowe uwięźnięcie w duchowym 
narcyzmie, karmionym fałszywie rozumianą modlitwą. To jest przykład 
bardzo pouczający, nie wiem, czy nie zasadniczy dla interesującej nas tu-
taj problematyki treści nauczania duchowego lub treści duchowego prze-
kazu zawartego w tekstach literackich Karola Wojtyły. Również sama praca 
zaś stanowić może w jego przekonaniu pewną formę modlitwy, jeśli tylko 
zwrócona jest ku dobru drugiego człowieka i podejmowana z intencją jak 
najlepszego jej wykonania i wykorzystania swoich talentów. Ilustrację prze-
świadczenia o  niewystarczalności abstrakcyjnej modlitwy stanowią także 
losy Alberta Chmielowskiego, brata naszego Boga, który podczas chwil sa-
motnej rozmowy z Bogiem dostrzegł, iż poprzestanie na samym wołaniu 
do Niego jest dalece niewystarczające. Dostrzeżone potrzeby innych stały 
się dla niego palącym wezwaniem, którego realizacji, jak rozpoznawał, do-
maga się od niego Bóg. Sankcją, można przypuszczać, była tu konsekwencja 
i wierność, które to domagały się od niego, jak wierzył, rezygnacji z dzieła 
artysty na rzecz dzieła miłosierdzia. Istotne wydaje się tu także przekonanie 
o bezwzględnym prymacie głosu sumienia, nakazującego Chmielowskiemu 
określone decyzje. Sumienie zatem jawi się jako właściwy „nauczyciel”, na 
którego wagę wskazuje i którego głos uczy rozpoznawać Karol Wojtyła jako 
przewodnik po ścieżkach życia duchowego. 

Pobożne akty nie wyczerpują również życia duchowego innych boha-
terów Wojtyłowych utworów. Również Adam, z Promieniowania ojcostwa 
musi zdecydować się na opuszczenie twierdzy swej samotności, by wziąć 
odpowiedzialność za powierzającą się jego opiece dziewczynkę. W tym wy-
padku wezwanie do zmiany postawy i wewnętrznego czynu jawi się poprzez 
pragnienie Moniki, jej miłość i zaufanie, mobilizujące mężczyznę do pozy-
tywnej odpowiedzi7. 

Pobożność przeto nie ogranicza się w  koncepcji Wojtyły do sfery reli-
gijnych uczynków, ale jest jakością naznaczającą całe życie i nadającą mu 
określony kształt, ukonkretniający się przez nakaz dążenia do świętości re-
alizowany w danym powołaniu. Tego rodzaju rekonstrukcja dokonana na 
podstawie znaczeń wpisanych w  teksty znajduje potwierdzenie w  wypo-

7   Więcej na temat zob. w szkicu: Z. Zarębianka, Dojrzewanie do śmierci, dojrzewanie 
do ojcostwa, [w:] Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. 
Z. Zarębianka, J. Machniak, Kraków 2006, s. 321–334. 
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wiedzi papieskiej, w której pobożność zdefiniowana została jako poczucie 
świętości życia. Charakterystyczną cechą wyodrębnionych wyżej kategorii 
pozostaje to, iż każda z nich ma zastosowanie do wszystkich wspomnianych 
aspektów duchowości. Można zatem poprzez nie oświetlać zarówno kwestie 
stosunku do Pana Boga i rozumienie modlitwy, jak i pozostałe zagadnienia: 
relacji międzyludzkich, pracy oraz przygotowania do śmierci. Wydaje się, 
iż wpisana w utwory literackie Karola Wojtyły wielofunkcyjność pojedyn-
czych kategorii stanowi jeden z istotnych czynników integralności budowa-
nej w nich koncepcji życia duchowego, zarazem zaś wzmacnia wewnętrzną 
spójność samego dzieła Wojtyły, poświadczając jego koherencję aksjologicz-
ną i artystyczną, stwierdzaną również w drodze odmiennych procedur in-
terpretacyjnych. Istotne możebyć zatem stwierdzenie, iż duchowy przekaz 
konstytuuje się w  utworach Wojtyły na poziomie samej struktury tekstu, 
stanowiąc jego zasadniczą tkankę semantyczną. Jednocześnie potwierdza to 
wcześniejsze spostrzeżenia o świadomej autokreacji i wcielaniu się Autora 
w rolę duchowego nauczyciela, pełnioną, jak widać, nie tylko, a nawet – nie 
przede wszystkim – poprzez werbalne wskazania, lecz w ukryciu, poprzez 
odpowiednie ukształtowanie tekstu, i  to już na poziomie strukturalno- 

-semantycznym. Przekaz mądrościowy, bo tak trzeba by go nazwać, daje się 
tym samym odkryć jako immanentna cecha utworów literackich Karola 
Wojtyły. Dodać warto, iż jedną z istotnych cech pozwalających zaszeregować 
dany tekst w poczet literatury nazwanej wyżej duchowościową jest jego mą-
drościowy charakter. Poprzez zaś istnienie owego mądrościowego przekazu 
Autor ujawnia siebie jako przewodnika i mistrza. 

W punkcie wyjścia, w Pieśni o Bogu ukrytym, pojawia się pojęcie głębi, 
w postaci następującego wezwania: Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głę-
biej. Notabene, ważność tego nakazu zostaje potwierdzona po kilkudziesięciu 
latach w słynnym papieskim wskazaniu: wypłyń na głębię, sformułowanym 
jako zachęta do wyruszenia w duchową drogę. Ważne wydaje się spostrzeże-
nie, iż sama głębia zdaje się stanowić w poemacie immanentną cechę rzeczy-
wistości; postrzegana jest zatem jako pewien stan faktyczny – odnoszony do 
Boga (Niewyczerpanego), świata oraz człowieka. Konieczność zatrzymania 
się i kontemplowania głębi stoi więc u początku duchowej przygody i ją wa-
runkuje. Głębia stanowi zatem w systemie duchowym wpisanym w teksty 
literackie Wojtyły jeden z  najważniejszych atrybutów rzeczywistości, tak 
rzeczywistości stworzonych, jak i nadprzyrodzonych. Odnosi się zarówno 
do bytów fizycznych, jak i duchowych, do człowieka i do Boga. Głębia zo-
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staje potraktowana jako kategoria centralna – w tym sensie, iż wokół niej 
i poprzez nią pozostałe kategorie funkcjonalizują się w swoich duchowych 
aspektach, tworząc w  sumie zwartą, konsekwentną i  jednorodną koncep-
cję antropologiczną, ukazaną w perspektywie modelu życia wewnętrznego, 
realizującego się w  losach poszczególnych postaci literackich. W  punkcie 
dojścia zatem, a za taki uznać należy chyba Tryptyk rzymski, odkryta i do-
świadczona przez bohatera głębia objawia się ponownie jako istota Boga, 
świata i człowieka, rodząc pokorę, zadziwienie i wdzięczność – będące fila-
rami postawy wobec Niewyrażalnego. 
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Ks. Jan Machniak

RelacJa cZłowIeKa Do BoGa  
w PoeZJach  

KaRola woJtyły

Temat relacji człowieka do Boga przewija się jak przewodnia nić przez 
całą twórczość poetycką Karola Wojtyły – księdza, biskupa, kardynała i pa-
pieża. Jest z pewnością ważnym kluczem do poznania duchowego wnętrza 
Jana Pawła II, jego relacji do siebie i do świata. Utwory poetyckie są ważnym 
elementem poznawania drogi duchowej Karola Wojtyły od wczesnych lat 
gimnazjalnych, kiedy zaczął sobie uświadamiać własną tożsamość duchową, 
przez burzliwe lata wojny i okupacji, trudne czasy komunizmu socjalistycz-
nego, aż po długi pontyfikat, który naznaczył przejście Kościoła w Trzecie 
Tysiąclecie.

Podstawą naszej refleksji nad relacją człowieka Wojtyły do Boga będzie 
tom Karol Wojtyła, poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Jan Paweł II1, 
który obejmuje najpełniejszy i  chyba najbardziej kompletny zbiór poezji, 
dramatów i szkiców K. Wojtyły – Jana Pawła II, jakie powstały na przestrze-
ni ponad 60 lat i były dotychczas publikowane. Pierwsze utwory noszą datę 
1938–1939, ostatni – Tryptyk rzymski powstał w 2002 roku. Teksty te, czę-
ściowo lub w całości były publikowane na łamach „Głosu Karmelu”, „Tygo-
dnika Powszechnego” lub „Znaku” pod pseudonimem Andrzej Jawień, A. J., 
Stanisław Andrzej Gruda.

1   K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice; Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2004; por. 
J. Chmiel, Poezja i teologia. Refleksje nad tematem twórczości poetyckiej kardynała Karola 
Wojtyły, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, R. XXXII, 1979, s. 42.



W części zatytułowanej Poezje znajdują się utwory, które Autor określa 
nazwą psalmu, sonetu czy poematu. Wśród poezji należy wymienić: Rene-
sansowy psałterz (Księga słowiańska) (1938–1939), Harfiarz (1939), Pieśń 
o Bogu ukrytym (1944), Pieśń o blasku wody. Matka (1950), Myśl jest prze-
strzenią dziwną (1952), Kamieniołom (1956), Profile Cyrenejczyka (1957), 
Narodziny wyznawców (1961), Kościół (fragmenty) (1962), Wędrówka do 
miejsc świętych (1965), Wigilia wielkanocna 1966 (1966), Myśląc Ojczyzna… 
(1974), Rozważanie o śmierci (1975), Odkupienie szuka kształtu, by wejść 
w niepokój wszystkich ludzi. Stanisław (1978), Tryptyk rzymski (2002)2.

Poezja towarzyszyła ks. Karolowi Wojtyle przez całe życie, stając się 
środkiem wyrażania osobistych przeżyć: relacji do Boga, do drugiego 
człowieka i do świata. Odsłaniała proces duchowego dojrzewania i samo-
określenia. W  niej znajdował przestrzeń dla wypowiadania swoich oso-
bistych przeżyć, wątpliwości i problemów, które go dotykały na co dzień. 
Od spraw przyjaźni przechodził do zagadnień wynikających z  posługi 
biskupiej, ogarniając nowe problemy, które stawały się doświadczeniem 
młodego Poety.

1. Poszukiwanie Boga

Młodzieńcze poezje Karola Wojtyły obejmujące lata wojny do czasu 
wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego naznaczone są po-
szukiwaniem Boga. Początkiem tej drogi jest doświadczenie obecności 
Boga w  świecie, w  pięknie i  wielkości natury, w  zjawiskach przyrody i  w 
nieskończonej głębi ducha ludzkiego. Od zachwytu nad strumieniem świa-
tła, Poeta przechodzi do pytań o jego początek i cel. Odkrywa Boga, który 
jest początkiem wszystkiego, i do którego zmierza całe stworzenie. Tematy 
egzystencjalne kontynuuje w utworach powojennych, próbując opisać swo-
je doświadczenie spotkania z Jezusem i Jego Matką. Młody Karol Wojtyła 
przechodzi od doświadczenia ogólnoludzkiego do osobowego spotkania 
z Chrystusem, całkowicie ogołoconym na krzyżu. W bezradności Zbawicie-
la na krzyżu odkrywa swoje życie. Utożsamia się z Nim i odważnie bierze na 
siebie swój los. Zanurza się w Bogu obecnym w Eucharystii. Ze zjednocze-
nia z Nim czerpie siłę dla swojego życia.

2   O historii wydawania tekstów por. Nota wydawcy, [w:] K. Wojtyła, Poezje i dramaty, 
Kraków 1979, s. 403–409. 
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Poezje Karola Wojtyły napisane w czasie II wojny światowej obejmują: 
Pieśń o  Bogu ukrytym, Pieśń o  blasku wody, Matka, Myśl jest przestrzenią 
dziwną3. Widać w nich wyraźnie dojrzewanie Poety, który odważnie podej-
muje swoje życie jako zadanie. Poemat Pieśń o Bogu ukrytym powstał w cza-
sie wojny, kiedy Karol Wojtyła wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Krakowie4, zamykając pewien etap poszukiwań w swoim życiu i podjął 
decyzję wyboru powołania kapłańskiego. Składa się z dwóch części: pierw-
sza nosi tytuł Wybrzeża pełne ciszy, a druga Pieśń o słońcu niewyczerpanym. 
Utwór jest wielką modlitwą, rozumianą jako wewnętrzny dialog z Bogiem do-
świadczanym w duszy. Poeta – małe stworzenie staje przed Bogiem-Stwórcą, 
nawiązując z  Nim głęboki dialog sięgający tajemnicy istnienia, początku 
i bezkresnej wieczności.

Poemat Wybrzeża pełne ciszy jest opisem podróży w wewnętrzne prze-
strzenie ducha, gdzie człowiek doświadcza Życia5. W tej rzeczywistości, skąd 
nie ma powrotu, Poeta spotyka Kogoś, z kim nawiązuje głęboki dialog. Jest 
to rozmowa z Osobą bliską i jednocześnie nieogarnioną: „Tymczasem wciąż 
ustępujesz przed Kimś, co stamtąd nadchodzi zamykając za sobą cicho drzwi 
izdebki maleńkiej – a idąc krok łagodzi – i tą ciszą trafia najgłębiej” (Pieśń 
o Bogu ukrytym, I, 1, s. 77). Obecność Osoby – Przyjaciela jest trudna do 
określenia. Czasem jest bardzo daleko, że trzeba wytężyć wzrok, by Go do-
strzec. Kiedy indziej jest tak bliski, że można odczuć Jego obecność w swoim 
wnętrzu. Jest obecny jak drżenie ledwo odczuwalne i jak zdziwienie, które 
jest treścią wieczności.

Podmiotem wewnętrznego dialogu jest człowiek, zdolny otworzyć się na 
rzeczywistość bez granic, jakby „morze przyjmował w otwarte źrenice”. Do-
świadczenie bliskości Boga jest krótkie, podobne do dotknięcia wieczności. 
W tej bezgranicznej rzeczywistości, nieogarnionej jak morze, człowiek jest 
maleńką kroplą porywaną przez wielki „prąd”: „… lecz już stopą dotknąłeś 
się fali, a tobie się zdawało: to Morze we mnie mieszkało taką ciszę rozlewa-
jąc wokoło, taki chłód” (Pieśń o Bogu ukrytym, I, 3, s. 78). W tym doświad-
czeniu jest przeżycie nieskończoności i jednocześnie swojego ograniczenia, 
które przypomina o tym, że życie człowieka jest skończone.

3   K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice, dz. cyt., s. 27–111.
4   H. Krukowska, Doświadczenie mistyczne w „Pieśni o Bogu ukrytym”, [w:] O poezji 

Karola Wojtyły. Materiały z Sympozjum, Białystok 1991, s. 39–63; B. Taborski, Karol Wojty-
ła – poeta i dramaturg, „Tygodnik Powszechny”, 1981, nr 1, s. 2.

5   A. Przybylska, Mistyka poezji młodzieńczej Karola Wojtyły, „Arcana”, 1997, nr 3, 
s. 89–95.
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Doświadczenie Boga jest dla Poety jak dotknięcie światła, które przeni-
ka człowieka wewnętrznie. Światło ze swej natury dotyka najdalszej głębi: 

„Wtedy – patrz w siebie. To Przyjaciel, który jest jedną iskierką, a całą Świa-
tłością. Ogarniając sobą tę iskrę, już nie dostrzegasz nic i nie czujesz, jaką 
jesteś objęty Miłością” (Pieśń o Bogu ukrytym, I, 4, s. 79). Mała iskra światła 
ogarnia całego człowieka, stając się jego naturą. Natura światła bliska jest 
Miłości, która przenika wszystko i wewnętrznie przemienia.

Miłość rzuca światło na życie Poety, wyjaśniając mu wszystkie tajemni-
ce6. Zabiera niepokoje i lęki, napełniając serce dobrem. W tym doświadcze-
niu Bóg staje się bardzo bliski i odczuwalny dla duszy: „Zamknięty w takim 
uścisku – jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza, 
cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy – w tej ciszy 
unoszę nad sobą nachylenie Boga” (Pieśń o Bogu ukrytym, I, 6, s. 80). Do-
świadczenie światła i miłości prowadzi do odkrycia Boga w duszy, który jest 
jak kwiat „spragniony ciepła słonecznego”. Jego obecność jest podobna rów-
nież do mroku, który ogarnia człowieka jeszcze bardziej niż światło, gdyż 

„w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży”.
W tym doświadczeniu światła i ciemności Poeta przeżywa paradoks „ni-

cości”, która w teologii apofatycznej Pseudo-Dionizego Areopagity jest dro-
gą poznania Boga. Coraz bardziej pożąda nicości, aby jeszcze bardziej otwo-
rzyć się na miłość. W tym pragnieniu nicości dotyka śmierci i jednocześnie 
wieczności. Jest to paradoks nieustannie doświadczany w tajemnicy Wciele-
nia. Zwykłe siano „tuliło w sobie Dziecinę bosą”, drzewo krzyża obejmowało 

„Jego barki”, kawałek „pszennego chleba” ogarnia wieczność Boga w Eucha-
rystii. Jest to prawda o „kenozie” Boga, który tak bardzo zbliżył się do czło-
wieka, że nie pogardził prostą egzystencją człowieka: „Aż dotąd doszedł Bóg 
i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu. Zdawało się sercom 
otwartym, zdawało się sercom prostym, że zniknął w cieniu kłosów” (Pieśń 
o Bogu ukrytym, I, 12, s. 82). Bóg obecny w kawałku chleba jest dla Poety 
paradoksem bardziej rzeczywistym niż cały kosmos. Człowiek doświadcza 
tego paradoksu, kiedy przyjmuje Chrystusa w Eucharystii, otwierając swoje 
serce na „wszechświat”.

W Pieśni o  Bogu ukrytym Poeta odchodzi od doświadczenia danego 
duszy słowiańskiej, które dominowało w  Renesansowym psałterzu, gdzie 

6   K. Dybciak, Poetycka fenomenologia człowieka religijnego. O literackiej twórczości Ka-
rola Wojtyły, [w:] Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, 
Lublin 1983, s. 149–165. 
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Bóg był przeżyciem pierwotnym. Doświadcza Jego bliskości w tajemnicach 
wiary, szczególnie w  Eucharystii, gdzie „cząstka chleba rzeczywistsza niż 
wszechświat” staje się wielkim zaskoczeniem dla Poety, gdyż w tu dokonują 
się tajemnice większe niż w przestrzeni kosmicznej: „Uwielbiam cię blade 
światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, pod-
pływając do naszego brzegu tajemną ścieżką” (Pieśń, I, 11, s. 82). W Eucha-
rystii Chrystus, Syn posłuszny Ojcu, dokonuje zbawienia świata. Człowiek 
zaś jednocząc się z tą tajemnicą, staje się częścią wieczności.

Eucharystia jest dla Poety niezwykłym paradoksem, ponieważ w  niej 
„Bóg zatrzymał się o krok od nicości”. Jednocześnie stał się bliski oczom czło-
wieka, jego zmysłom – jak kawałek chleba. Bóg nieskończony ukrywa się 
w „ziarnie pszenicy” i razem z całym kosmosem spoczywa w sercu człowie-
ka. Zdziwienie Poety nad cudem Eucharystii jest jeszcze większe niż poszu-
kiwania filozofów greckich: „Opowiadam wam zdziwienie wielkie, helleńscy 
mistrzowie: nie warto czuwać nad bytem, który wymyka się z rąk, jest Pięk-
no rzeczywistsze, utajone pod żywą krwią. Cząstka chleba rzeczywistsza niż 
wszechświat, pełniejsza bytu i Słowa – pieśń jak morze zalewająca – odmęt 
słońca – wygnanie Boga” (Pieśń o  Bogu żywym, I. 13, s.  83). Przez Chry-
stusa obecnego w Eucharystii człowiek dotyka tajemnicy, której filozofowie 
szukali w ciągu wieków w swojej refleksji filozoficznej i nigdy nie mogli do 
niej dotrzeć. Chrześcijanin przez Chrystusa w Komunii świętej jednoczy się 
z całym światem stworzonym przez Boga.

Zachwyt nad tajemnicą Eucharystii przeradza się w wewnętrzny dialog 
z Ojcem i Synem. Poeta uświadamia sobie, że przyjdzie moment odejścia, 
śmierci, „unicestwienia”, „oddania” wszystkiego ziemi. Nie przeraża go to 
jednak, ponieważ ma świadomość, że Bóg jest w nim obecny. Oczyma na-
pełnionymi Bogiem patrzy w  bezkresny świat nie zawsze świadomy tego, 
kto w nim przebywa. W takiej chwili pragnie tylko wierzyć i świadomy nie-
skończoności Boga prosi Go: „Boże bliski, przemień zamknięte oczy w oczy 
szeroko otwarte – i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż otocz 
ogromnym wiatrem” (Pieśń o Bogu żywym, I, 15, s. 84–85). W chwili zjed-
noczenia z Bogiem na ziemi w Eucharystii, Poeta myśli o śmierci, która bę-
dzie możliwością wpatrywania się w Prostotę nieskończoną rodzącą świat. 
W jego sercu rodzi się wielka tęsknota, kiedy będzie mógł „wszystko objąć” 
miłosnym tchem.

Modlitewny dialog z Bogiem, który stał się bliski człowiekowi w „cząstce 
chleba”, kulminuje w postaci gorącej prośby Poety do Boga, by zabrał go do 
rzeczywistości pełnej ciszy. Jego modlitwa przeradza się w dziękczynienie 
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za zamieszkanie Boga w duszy i prośbę, by przeniknął ją do końca swoim 
Istnieniem.

2. Spotkanie z Bogiem we wnętrzu duszy

W poemacie Pieśń o słońcu niewyczerpanym wewnętrzna rozmowa z Mi-
strzem rozgrywa się w  duszy Poety, który doświadcza wyraźnie Jego bli-
skości. W przestrzeń duszy pada wzrok Mistrza, jak promień słońca na liść, 
dzięki któremu w  liściu dokonują się życiowe procesy. Spojrzenie Mistrza 
na duszę jest fundamentem, bez którego człowiek nie może żyć7. Między 
Mistrzem a duszą nawiązuje się głęboka, wewnętrzna relacja: „Twój wzrok 
utkwiony w duszy, jakby słońce skłonione na liściu, bogaci jego kwitnienie 
przeźroczystą tonią dobroci i skupia w swoim promieniu – lecz popatrz Mi-
strzu, cóż stanie się z liściem i słońcem? – wieczór nadchodzi” (Pieśń o słoń-
cu niewyczerpanym, II, 1, s. 86). W promieniu słońca jest „dobroć”, dzięki 
której liść istnieje. Dusza jest czymś więcej niż liść, gdyż nieustannie dąży 
do Słońca, nawet w największym oddaleniu szuka z Nim kontaktu. Jest jak 
planeta krążąca po orbitach słońca. Nawet śmierć nie może jej oddzielić od 
Słońca.

Liść nie ma wpływu na słońce, które ożywia go swoimi promieniami. 
Między człowiekiem – stworzeniem, a Bogiem – Stwórcą, który jest dla du-
szy jak słońce, wywiązuje się bytowa i egzystencjalna relacja, dzięki której 
dusza może uczestniczyć w życiu Słońca: „Dusza nie jest taka jak liść. Może 
słońce zatrzymać na sobą, uniżając się razem z nim nieodstępnym łukiem 
od zachodu” (Pieśń o słońcu niewyczerpanym, II, 3, s. 86). Człowiek w swo-
im człowieczeństwie jednoczy się ściśle ze Słońcem, gdyż Bóg w Chrystusie 
przyjął ludzkie ciało i Bóstwo zjednoczyło się z Człowieczeństwem. Dzieli 
z nim „słoneczne uniżenie” jak Bóg i Człowiek w Osobie Syna Bożego. Bóg 
jednoczy się z człowiekiem w śmierci, która jest „długim cieniem”.

Chrystus – Słońce jest blisko człowieka w życiu i śmierci, stając się pokar-
mem i napojem: „Więc ażeby w tym niepokoju nie pozostawić mnie samego, 
odjąłeś grozę wieczoru, dałeś wieczności smak chleba” (Pieśń o słońcu nie-
wyczerpanym, II, 4, s. 87). Zbliżenie Boga do człowieka ma charakter osobi-
sty i egzystencjalny. On zna człowieka od wieków i słyszy jego „płacz” wyra-
żający tęsknotę za swoim Stwórcą. Tego pragnienia zjednoczenia z Bogiem 

7   J. Błoński, Poezja nawrócenia, „Znak”, 1986, nr 6, s. 83–90.
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nic nie może zaspokoić, Bóg bowiem stwarzając człowieka, wpisał w  jego 
duszę swój obraz, nazywany „wiecznym spojrzeniem”. W Jezusie Chrystusie 
Bóg zniżył się do poziomu człowieka, przyjmując ludzką naturę i odpowie-
dział w ten sposób na jego tęsknotę za nieskończonością. Poeta podkreśla, 
że w Jezusie Chrystusie Bóg „uniżył” się, by nie pozostawić człowieka w jego 
samotności.

Podstawą „uniżenia” Boga i zrównania z nim w ludzkiej naturze jest mi-
łość Boga, która wyraziła się w prostocie, aby wszyscy ludzie mieli do Nie-
go dostęp: „Sam, gdy nas umiłował, prostotą nas oczarował, biedą, biedą 
i  siankiem – Wtedy Matka Dziecinę brała, na rękach Go kołysała i  otula-
ła Mu stopy w sukmankę. O cud, cud, cud! kiedy Boga osłaniam człowie-
czeństwem, osłoniony od Niego miłością, osłoniony męczeństwem” (Pieśń 
o słońcu niewyczerpanym,  II, 7, s. 88–9). Bóg, który stał się małym Dziec-
kiem, jest blisko człowieka w Eucharystii, w „łagodnej Hostii”, w której czło-
wiek spotyka się z  tajemnicą Boga. W Komunii świętej poeta doświadcza 
bliskości Ojca niebieskiego, w którym z lękiem dotyka tajemnicy Stworzenia 
świata: „Przed głębią tego spojrzenia, w którym ujrzany był świat, zadrżały 
oczy moje jak osłonięty kwiat” (Pieśń o słońcu niewyczerpanym, II, 8, s. 89). 
W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, człowiek dotyka tajemnicy Stworzenia, 
a nawet tego, co było przed tym tajemniczym momentem. Dzięki tajemnicy 
Wcielenia Syna Bożego i Jego pozostaniu na zawsze w Eucharystii, może za-
wsze powracać do chwili „sprzed stworzenia” i dotykać jednocześnie nicości 
i nieskończoności.

Z wielkim zaskoczeniem Poeta odkrywa nieskończone możliwości jed-
noczenia się z Bogiem Stwórcą i dotykania w Nim tajemnic istnienia świata 
w jego najprostszych formach. Jednocząc się z Bogiem w Eucharystii, w jed-
nej chwili dotyka wieczności Boga i  jednoczy się z  tym, który jest prostą 
Myślą: „To wtedy – gdy w blasku ukrytym skupiam siebie całego, i staję się 
znów Twoją Myślą, miłowany białym żarem Chleba” (Pieśń o słońcu niewy-
czerpanym, II, 9, s. 90). Poeta, zjednoczony z Bogiem zamkniętym w małym 
kawałku Chleba, zapomina o  przemijaniu i  o „swojej nicości”. Raduje się 
nieskończonością, którą symbolizują promienie Słońca.

Z płaszczyzny nieskończoności Poeta przechodzi na poziom relacji eg-
zystencjalnej do Boga Ojca, który jest niezwykle bliski człowiekowi w Jego 
Synu Jezusie Chrystusie. Doświadcza Jego bliskości przez miłość, która 
wyraziła się w przyjęciu cierpienia i krzyża, w całkowitej samotności Jego 
Syna na „krzyżowym drzewie”. Wczuwa się w tajemnicę odrzucenia, jakiej 
doświadczył Chrystus na krzyżu pytając swojego Ojca: „Czemuś mnie opu-
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ścił, Ojcze, Ojcze – za mej Matki płacz – Ja na wargach Twoich odkupiłem 
dwa najprostsze słowa: Ojcze nasz” (Pieśń o słońcu niewyczerpanym, II, 10, 
s. 90–91). W zjednoczeniu z Chrystusem Poeta odkrywa tajemną przestrzeń 
swojej duszy, „zasnutą mgłą”, w której mimo przemijania, spotyka się ze swo-
im Stwórcą. Dotyka tej rzeczywistości swojej duszy, gdzie nosi obraz Boga, 
przez którego jest „poznawany” i „wzajemnie poznaje”. Ma świadomość, że 
w swoim sercu ponad wszelką ciemnością gości Tego, który jest „najprost-
szym z słońc”. Bóg – nieskończona jasność – jest doświadczany w duszy jako 

„toń przeźroczysta”, „osnuta mgłą”. Jest „światłością”, która pada na „przy-
ćmioną toń”.

Poeta, jak Pseudo-Dionizy Areopagita, dotyka tajemnicy Boga, który jest 
jednocześnie „światłem” i „ciemnością”, doświadczanym w głębi serca. Gra 
światła i ciemności, właściwa dla mistyki apofatycznej, staje się sposobem 
mówienia o wewnętrznym przeżyciu obecności Boga w głębi duszy, gdzie 
człowiek odkrywa obraz Stwórcy: „…i ujrzano by – jaka światłość zalewa 
przyćmioną toń, ujrzano by – w sercu ludzkim, najprostszym z słońc” (Pieśń 
o  słońcu niewyczerpanym,  II, 11, s. 91). W rzeczywistości serca ludzkiego, 
gdzie Poeta doświadcza tajemnicy Boga jednocześnie jako ciemności i świa-
tła, które go oślepia. 

W wewnętrznej przestrzeni serca Poeta odkrywa pełne radości przeżycie, 
które nazywa poetycko „krainą przeźroczystą”. W rzeczywistości, wyraźnie 
określonej przez jezioro Genezaret, łódź i przystań odkrywa obecność Boga, 
który już nie tyle jest tajemnicą ciemności i  światła, ile obecnością Serca 
Mistrza z Nazaretu: „Jest we mnie kraina przeźroczysta w blasku jeziora Ge-
nezaret – i łódź… i rybacza przystań, oparta o ciche fale…” (Pieśń o słońcu 
niewyczerpanym, II, 12, s. 91). Serce Jezusa gromadzi wokół siebie inne ser-
ca, dając się poznać w tajemnicy powołania: „… i tłumy, tłumy serc, zagar-
nięte przez Jedno Serce, przez Jedno Serce najprostsze, przez najłagodniej-
sze” (Pieśń o słońcu niewyczerpanym, II, 12, s. 91). Nad jeziorem Genezaret 
wytwarza się niezwykły klimat dialogu serc z Sercem Tego, który powołuje.

Wewnętrzny dialog w sercu Poety, wyznaczany przez brzeg jeziora, zo-
staje poszerzony o postać Nikodema, który przychodzi do Jezusa. W prze-
strzeni jeziora Genezaret pojawia się wyraźnie postać Mistrza, wyraźnie za-
rysowana przez niezwykłe piękno i przyciągający urok. Przeżycie bliskości 
Pana powraca często jako doświadczenie brzegu morskiego, jeziora, przy-
stani i przeźroczystej „toni”. Doświadczenie to jest możliwe dzięki spotka-
niu z Chrystusem „białym Punktem” – w Eucharystii, która zamyka wielką 
tajemnicę Boga-Człowieka i wszystkich wydarzeń, które miały miejsce nad 
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jeziorem Genezaret. W spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii otwiera się 
niezwykła przestrzeń doświadczenia wewnętrznego: „A to wszystko: ten 
wieczór z Nikodemem, ta kraina i rybacza przystań, i toń tak przeźroczysta, 
i Postać taka bliska – a to wszystko przez Punkt jeden Biały z najczystszej 
bieli objęty w sercu człowieczym krwawym przepływem czerwieni” (Pieśń 
o słońcu niewyczerpanym, II, 12, s. 92). Chrystus w Eucharystii, który staje 
się gościem serca, przenika całą rzeczywistość człowieka, który Go przyj-
muje. Przenika wszystkie wymiary ludzkiego życia „krwawym przepływem 
czerwieni” – jak krew przenikająca całe ciało.

Z doświadczenia tak wielkiej bliskości Boga, który jest światłem i ciem-
nością nieogarnioną, a  jednocześnie tak blisko w  „białym Punkcie” – Eu-
charystii rodzi się w sercu Poety modlitwa. Prosi Boga, aby ukrył go w sobie, 
w miejscu najbardziej niedostępnym i osłaniał przed złem symbolizowanym 
przez „mrok”. Śpiewa pieśń prośby podobną do pieśni Oblubienicy z Pieśni 
nad Pieśniami (Pnp 2, 14; 3, 1; 8, 6), a jeszcze bardziej przypominającą Pieśń 
duchową św. Jana od Krzyża, gdzie dominuje symbolika światła i ciemności: 

„Proszę Cię, byś mnie ukrył w miejscu niedostępnym, w nurcie ciepłego po-
dziwu lub w nocy posępnej” (Pieśń o słońcu niewyczerpanym, II, 13, s. 92). 
Poeta odkrywa tajemnicze miejsce w Bogu, będące jednocześnie światłem 
i ciemnością, w którym pragnie się ukryć, by doświadczać bliskości Boga. 
Tym miejscem jest Eucharystia, dzięki której jednoczy się całkowicie ze swo-
im Stwórcą, utożsamiając się z Nim: „A wtedy dokona się cud przemiany: 
oto Ty staniesz się mną – ja – eucharystyczny” (Pieśń o słońcu niewyczerpa-
nym, II, 13, s. 92). Doświadczając tak bliskiego zjednoczenia z Bogiem, prosi 
jak Dusza-Oblubienica z Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, by Bóg odszedł 
od niego, gdyż nie potrafi wyrazić wdzięczności za to, że zamieszkała w nim 
Nieskończoność. Poeta wyznaje z pokorą, iż nie potrafi swoją myślą objąć 
rzeczywistości Boga, dlatego pragnie dziękować z dar zjednoczenia z Nim 
i poznawania Jego tajemnic.

Pieśń o  Bogu ukrytym przeradza się w  wielki hymn wdzięczności za 
możliwość bycia tak blisko tajemnicy Boga, który ogarnia go jak fale morza 
i przenika jak promienie słońca. Poeta dziękuje za „poufałość”, do jakiej Bóg 
go dopuszcza i dzięki której może z Nim rozmawiać jak dziecko. Wyraża 
podziękowanie za „bezbronność” Boga, dzięki której może Go przyjmować 
codziennie w Komunii świętej i za to, że Bóg szuka go nieustannie, kiedy on 
gubi się pośród niebezpieczeństw szarego dnia.

Na koniec Poeta prosi o przebaczenie tego, że nie zawsze odpowiadał na 
tak wielką miłość i za mało kochał. Wdzięczny za miłość, pragnie ofiarować 
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Bogu „podziw, który się w sercu zrywa, jak zrywa się potok w swym źródle”. 
Podziw w sercu Poety jest znakiem jego otwarcia się na Boga i wyraża wiel-
kie pragnienie, by dotknąć tej tajemnicy. Poemat kończy modlitwą: „I nie 
odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo Cały jesteś 
w Sobie, ale dla mnie teraz jest wszystkim, strumieniem, co brzegi rozrywa, 
nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją wypowie” (Pieśń o słońcu niewy-
czerpanym, II, 16, s. 94). Podziw dla Boga jest początkiem wielkiej fascynacji 
Stwórcą potwierdzającym wielkie pragnienie zbliżenia się do niezgłębionej 
jak ocean tajemnicy.

Poemat Pieśń o  Bogu ukrytym odsłania głębokie przemiany, jakie do-
konały się w sercu Poety podczas II wojny światowej. Zrodziła się wyraźna 
myśl zbliżenia do tajemnicy Boga, wyrażająca się w wielkiej fascynacji świa-
tłem i  ciemnością oraz w  odkryciu bliskości Chrystusa przechadzającego 
się nad jeziorem Genezaret. Poeta zobaczył swoje serce blisko Serca Jezusa 
i  usłyszał Jego wołanie, jak Nikodem, który nad „brzegiem morskim” po-
znał Mistrza i doświadczył Jego bliskości. Przestrzenią, w której Poeta nie-
ustannie spotyka się z tajemnicą światła i ciemności oraz z Postacią Mistrza, 
jest Eucharystia – największy cud Boga, który zamieszkał w małym „Białym 
Punkcie”, zamykając w nim całą nieskończoność.

3. odkrywanie siebie w spotkaniu z chrystusem

Poznawanie siebie w relacji do Boga dominuje w poemacie Pieśń o bla-
sku wody, który powstał w  1950 roku. Ma on charakter rozmowy, której 
inspiracji należy szukać w dialogu Chrystusa z Samarytanką przy studni Ja-
kubowej (por. J 4, 1–26)8. Wskazuje na to również cytat z Ewangelii św. Jana 
otwierający utwór i  tytuły poszczególnych pieśni: Nad studnią w  Sychem, 
Słowa niewiasty u  studni, Samarytanka. Poemat składa się z ośmiu pieśni 
o różnej liczbie wierszy, będących dialogiem między Poetą, Mistrzem i Sa-
marytanką.

Poeta staje nad studnią w Sychem, jak Samarytanka, która przyszła za-
czerpnąć wody, a dzięki Chrystusowi poznała prawdę o swoim życiu. Stud-
nia Jakubowa jest okazją do wejścia w  wewnętrzny dialog z  sobą samym, 
ponieważ lustro wody odbija dokładnie twarz: „A tymczasem – ta studnia 
otwiera w  twym wzroku tylko migot liści i  łuską odbitej zieleni zasnuwa 

8   Por. J. Chmiel, Poezja i teologia, art. cyt., s. 42.
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miękko twą twarz tam – w głębi” (Pieśń o blasku wody, 1. Nad studnią w Sy-
chem, s. 95). Poeta rozpoznaje w lustrze wody rysy twarzy i „oczy znużone”, 
w których widzi łzy, wyrażające nocną modlitwę.

Na powierzchni wody Poeta odnajduje również odbicie twarzy Chry-
stusa – odniesienie („lustro”) dla wszystkich ludzi, którzy stają nad studnią 
i dostrzegają w niej swoją twarz: „Przecież w Tobie drży tylu ludzi prześwie-
tlonych blaskiem Twoich słów – jak źrenice prześwietla blask wody… Tych 
ludzi znużeniem zarazem i  światłem znasz” (Pieśń o blasku wody, 1. Nad 
studnią w Sychem, s. 95). Chrystus jest tym źródłem, odkrywanym w stud-
ni, czyli w swoim sercu, w którym odbijają się twarze wielu ludzi. On zna 
wszystkich, a Jego Słowo jest dla nich światłem i nadaje sens życiu.

Kontemplując tajemnicę spotkania z Chrystusem przy studni, Poeta jak 
obserwator przygląda się przechodniom. Pod wieczór fala ludzi staje się jak 
ściana, że trudno jest rozróżnić twarze. Czasem tylko ktoś odrywa się od 
bezimiennej ściany. Potrzeba oczu, które pomogą dostrzec to, co jest w głębi 
serca: „A ja ci powiadam, że to tylko twój wzrok dostrzega ludzi tak słabo, 
kiedy płyną za falą neonu. Właściwie odsłania ich to, co najbardziej ukry-
te w nich i czego żaden nie wypala płomień” (Pieśń o blasku wody, 2. Gdy 
otworzysz oczy w głębi fali, s. 96). Oczy wiary pomagają dostrzec nowy wy-
miar świata i człowieka, w którym dobro staje się cechą wyróżniającą. Nowe 
otwarcie oczu „objawia” inny wymiar świata, który pozostawia w człowieku 
wyraźny ślad.

W refleksji przy studni Jakubowej na pierwsze miejsce wysuwa się nie-
wiasta, która rozmawiała z  Jezusem. Dzięki tej rozmowie mogła na nowo 
zobaczyć historię swojego życia: „Od tej chwili moja niewiedza zamknęła 
się za mną jak drzwi, którymi wszedłeś – poznając to wszystko, czego ja 
nie wiem” (Pieśń o  blasku wody, 3. Słowa Niewiasty u  studni, które wypo-
wiedziała odchodząc, s. 96). Jej spojrzenie w siebie pomogło wielu ludziom 
w poznaniu prawdy o sobie. Niewiasta przy studni dodaje odwagi do przyj-
rzenia się swojemu wnętrzu. Rozważa na nowo wydarzenie i  coraz lepiej 
widzi, jaką rolę w poznaniu siebie odegrał Jezus.

Chrystus daje kobiecie nowe spojrzenie na swoją duszę i wszystkie trud-
ne sprawy ludzkiego losu. On ma nowy sposób poznania bez otwierania 
oczu: „Miał zwierciadło… jak studnia… świecące głęboko. Nie potrzebował 
wychodzić z siebie ani oczu podnosić, by odgadnąć. Widział mnie w sobie. 
Posiadał mnie w sobie. Przenikał we mnie bez trudu” (Pieśń o blasku wody, 
4. Późniejsze rozpamiętywanie spotkania, s. 97). Jego spojrzenie w głąb duszy 
owocuje wstydem i  pragnieniem przemiany. Mimo bólu poznania swojej 

63Relacja człowieka do Boga w poezjach Karola Wojtyły



słabości, kobieta nie czuje się upokorzona. Niewiasta rozumie, że cierpienie 
związane z poznaniem prawdy o  sobie było możliwe do zniesienia dzięki 
miłości. Dzięki Jego obecności każde cierpienie staje się miłością.

Samarytanka staje się dla Poety świadkiem wewnętrznego dialogu, który 
rozgrywa się między Chrystusem i każdym człowiekiem ze „ściany wieczo-
ru”. Każdy człowiek, dzięki Samarytance, ma szansę pójść jej drogą i wejść 
w głęboki dialog z Jezusem, który odsłania prawdę o nim samym: „– Nie 
chodzicie samotni. Nigdy, ani na chwilę nie odłącza się od was mój profil, 
który w was staje się prawdą i waszej żywej fali rozdarciem niezmiernie głę-
bokim” (Pieśń o blasku wody, 5. Rozmowy, które prowadził w niej On i ludzie 
ze ściany wieczoru, s.  98). Chrystus zapewnia, że człowiek nigdy nie cho-
dzi samotnie, lecz jest z nim obraz Jego twarzy, naznaczonej cierpieniem. 
Zachęca, by wziąć Jego krzyż. Bezimienni bohaterowie rozmowy z Jezusem, 
zmęczeni codziennym zmaganiem się ze złem, przyznają: „mamy krew”. 
Krew Chrystusa decyduje o losie człowieka.

Studnia Jakubowa jest obrazem głębokiego spojrzenia Samarytanki 
w duszę, w której odkrywa obraz Chrystusa i obraz siebie samej. Z tego od-
krycia zrodziło się doświadczenie obecności i wewnętrznej więzi, w której 
człowiek poznaje i jest poznawany: „Owa studnia złączyła mnie z Tobą, owa 
studnia wprowadziła mnie w Ciebie” (Pieśń o blasku wody, 6. Samarytanka, 
s. 99). W tym przeżyciu wewnętrznego poznania dusza zostaje podniesiona 
do nowego życia. Już nie wstydzi się swojej przeszłości, lecz upaja się nowym 
życiem: „O jakże zostałam dźwignięta” (Pieśń o blasku wody, 7. Rozważania 
ponowne, s.  99). Chrystus wyjął z  niej ciężar starego życia naznaczonego 
grzechem, wprowadzając do duszy ład, porządek i harmonię.

Samarytanka ze zdziwieniem stwierdza, że spotkanie przy studni dało 
jej nie tylko poznanie siebie samej, lecz również wyzwolenie i nowe życie 
dzięki Temu, którego odkryła w sobie: „A w samej głębi, z której przyszłam 
zaczerpnąć tylko wody dzbanem – tak już dawno do źrenic przywiera ten 
blask… tyle, tyle poznania znalazłam – ileż więcej niż dotąd” (Pieśń o bla-
sku wody, 8. Pieśń o blasku wody, s. 100). Wdzięczna za dar poznania siebie 
i Tego, umożliwił jej poznanie siebie, prosi, by On pozostał w niej, jak w lu-
strze wody.

Poemat Pieśń o blasku wody kończy się wielkim odetchnieniem – „O jak 
dobrze!” i prośbą, by Chrystus, którego Samarytanka odkryła w sobie, po-
został na zawsze w jej sercu. 
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4. możliwości kształtowanie siebie w spotkaniu z Bogiem

Spotkanie z Bogiem i zbliżenie do Chrystusa odkrywa przed Poetą nowe 
możliwości poznawania siebie i  kształtowania swojego wnętrza. Poemat 
Myśl jest przestrzenią dziwną należy do utworów Karola Wojtyły, w których 
Autor zainspirowany wątkami i  postaciami biblijnymi, wziętymi ze Stare-
go Testamentu i  z Ewangelii9, mówi o  nowych możliwościach człowieka 
otwierającego się na Boga. W dedykacji do poematu Autor odwołuje się do 
fragmentu Księgi Rodzaju (Rdz 32), stawiając przed nami postać patriarchy 
Jakuba, który walczył z  Aniołem i  wdział Go „twarzą w  twarz”. Punktem 
wyjścia jest fragment z Księgi Rodzaju opisujący spotkanie Jakuba z Bogiem. 
Wydarzenie to jest początkiem głębszej refleksji nad życiem człowieka i jego 
pracą. Utwór został opublikowany w  „Tygodniku Powszechnym” w  1952 
roku pod pseudonimem Andrzej Jawień.

Poemat składa się z  czterech części: pierwsza i  trzecia podejmują pro-
blem pracy, część druga przedstawia „wątek Jakuba” i jego spotkanie z Bo-
giem, część czwarta zawiera przesłanie do człowieka współczesnego. Słowo 

„przestrzeń”, pojawiające się w tytule poematu, należy słów-kluczy poezji Ka-
rola Wojtyły i oznacza wewnętrzną przestrzeń w umyśle lub w duszy, w któ-
rej człowiek, jak patriarcha Jakub doświadcza tajemniczej bliskości Boga. 
W  poemacie Myśl jest przestrzenią dziwną Autor podejmuje istotny dla 
współczesnego człowieka problem spotkania z Bogiem i miejsca, gdzie ono 
się dokonuje. W historii zbawienia Jakub jest jedynym człowiekiem, który 
widział Boga „twarzą w twarz”.

Poeta wychodzi od stwierdzenia, że człowiek często staje wobec prawd 
trudnych do wyrażenia przy pomocy języka. Są one mocno zakorzenione 
w naszej wyobraźni i nie można ich wyrazić przy pomocy słów. Jest to cała 
rzeczywistość ducha, w której człowiek staje sam na sam z Bogiem: „Bywa 
nieraz, że w ciągu rozmowy stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje 
nam słów, brakuje gestu i znaku – bo równocześnie czujemy: żadne słowo, 
gest ani znak – nie uniesie całego obrazu, w który wejść musimy samotni, 
by się zmagać podobnie jak Jakub” (Myśl jest przestrzenią dziwną, I, 1. Opór 
stawiany obrazom przez myśli, s.  106). Poznawanie Boga i  doświadczanie 
Jego obecności dokonuje się w samotności. Ma ono charakter zmagania się 
z obrazem, gdyż zmysły i wyobraźnia są przeszkodą w docieraniu do samej 

9   W. Smaszcz, Słowo poetyckie Karola Wojtyły, Warszawa 1998; J. Okoń, Życiowy profil 
poety. O drodze twórczej Karola Wojtyły, „Znak”, 1982, nr 6, s. 556–578. 
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istoty tajemnicy. Człowiek, podkreśla Poeta, jest tak zbudowany, iż nie może 
oderwać się od swoich myśli, wyobraźni i zmysłów. Stawia pytanie, czy zdo-
ła objąć rzeczywistość swojego wnętrza i tajemnicę Boga, którego nikt nie 
może ogarnąć.

Z poziomu ogólnych pytań o możliwość poznania swojego wnętrza i rze-
czywistości otaczającej Poeta przechodzi do doświadczenia, które staje się 
udziałem każdego człowieka. Dotyka palcami swojego tętna, widzi szybko 
przemijający świat, ulice i ludzi, którzy się zmieniają. Człowiek jest strumie-
niem świadomości, ma swój własny rytm życia, oddychania. On stanowi 
o jego tożsamości: „Ten rytm w nim wszystko ogarnia jakby najszerszy kon-
tur i nie zdołasz mu go odebrać. Tak bardzo w nim tkwi” (Myśl jest przestrze-
nią dziwną, I, 2. Dawna rozmowa, z której teraz niektóre zdania zapamiętane 
wyrywam, s. 108).

Ważnym elementem tożsamości człowieka jest jego cierpienie, które 
dokonuje się w  konkretnym kontekście historycznym. Poeta, w  dialogu 
z  rozmówcą, czyni aluzję do rzeczywistości Polski czasów stalinowskich, 
podkreślając, iż to cierpienie prowadzi do „zasadniczych przemian”, dlatego 
nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki temu cierpieniu, człowiek „zbudzi 
się w głębi najcięższych swych prac”, zyska inny punkt widzenia i stanie się 
kimś nowym.

Największym cierpieniem jest jednak „brak «widzenia»”, brak prawdzi-
wej wizji samego siebie i brak odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę on jest. 
Człowiek musi podjąć ogromny wysiłek poznawania siebie i  odkrywania 
w swym wnętrzu prawdy o tym, kim jest. Ten wysiłek podjął patriarcha Ja-
kub: „Jeśli cierpi z braku widzenia – to przedzierać się musi przez znaki do 
tego, co ciąży w głębi, co jak owoc dojrzewa w słowie. Czyż to ma być właśnie 
ów ciężar, który poczuł na sobie Jakub, gdy opadły w nim gwiazdy znużone 
jak oczy owiec?” (Myśl jest przestrzenią dziwną, I, 3, Opór stawiany myślom 
przez wyrazy, s. 108). Człowiek musi sam odkrywać drogę do prawdy, osta-
tecznie do tego, co najważniejsze – poznania Boga, swojego Stwórcy. Jakub 
jest obrazem stawania się człowieka w walce. On prowadził walkę w nocy 
z Aniołem. Dopiero nad ranem zrozumiał, że walcząc, dotykał tajemnicy 
Boga i poznawał swojego Stwórcę.

Jakub jest przykładem szczególnego doświadczenia Boga. Był on blisko 
natury, przez którą doświadczał wielkości Boga jako Stwórcy wszystkiego. 
Posiadał naturalne poznanie Boga: „A był to Jakub pasterz, który wśród po-
tęg ziemi nie czuł się nigdy obco. Tak w  nich po prostu tkwił, że masyw 
milczącej wiedzy wyrastał w nim bez natchnienia i bywał myślom przytom-
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ny, choć brakowało słów” (Myśl jest przestrzenią dziwną, II. Jakub, s. 108). 
W nocnej refleksji Jakub doznał wewnętrznego poznania, które przekracza 
poznanie naturalne Boga. Doświadczył wewnętrznie rzeczywistości Boga, 
jako wewnętrznej mocy, która go ogarniała i przygniatała: „Zgiął się pod jej 
ciężarem” (s. 109). Poeta nie mówi wprost o doświadczeniu Boga, lecz Mocy, 
która ogarnia Jakuba. Jest to, jak mówił św. Tomasz z  Akwinu, poznanie 
Boga przez wszechmoc (per omnipotentiam). Dopiero na tym doświadcze-
niu wyrasta poznanie osobowe Boga, który jest Ojcem.

W trzeciej części Poeta zmienia perspektywę, przechodząc do osobistego 
doświadczenia natury. Skupia swoją myśl na kropli deszczu, w której zamy-
ka się otaczająca ją zieleń. W taki sam sposób myśl człowieka w jednej chwili 
dotyka nieskończoności: „Próżne słowa! Czyż nie czujesz? To przez nią wła-
śnie jesteś tak głęboko w światłości rzeczy, że musisz w sobie szukać coraz 
głębszej dla nich przestrzeni” (Myśl jest przestrzenią dziwną, III, 1. Przestrzeń 
potrzebna kroplom wiosennego deszczu, s. 109). Myśl biegnie gdzieś daleko, 
aż dochodzi do rzeczywistości, która całkowicie przerasta człowieka.

Wchodząc tak głęboko w siebie, Poeta doświadcza rzeczywistości swo-
jego wnętrza, aż po samo „dno” duszy. Dzięki myśli, która wędruje w nie-
ograniczonej przestrzeni, człowiek dotyka „jasności przedmiotów”, tego, co 
zewnętrzne. Poeta pyta więc, czy myśl człowieka może dotknąć istoty rzeczy. 
Gdyby bowiem myśl poznawała tylko to, co zewnętrzne, człowiek nigdy nie 
poznałby otaczającej go rzeczywistości. Jest jednak moment w  poznaniu, 
kiedy człowiek wchodzi całkowicie w siebie i na dnie duszy odkrywa obec-
ność Tego, przez którego wszystko istnieje: „Lecz gdy ona całym swym cięża-
rem pochyli się na mnie i runie, to wówczas napełnia się myślą i obsuwa się 
na dno człowieka, po którym rzadko stąpam, którego właściwie nie umiem, 
choć wiem, że dalej rozpaść się nie mogę, bo widzenie i Przedmiot zupełny 
taką właśnie posiadają przepaść” (Myśl jest przestrzenią dziwną, III, 3. Cię-
żar właściwy, s. 110). W tym doświadczeniu Poeta dotyka granicy swojego 
istnienia oraz obecności Boga – „Przedmiotu”, przez którego on istnieje jako 

„podmiot” poznania.
Poemat kończy się zwrotem „Dla towarzyszy drogi”, w  którym Autor 

przypomina, że nie trzeba wędrować aż do ojczyzny Jakuba, by znaleźć miej-
sce, gdzie on spotkał Boga. Wystarczy wejść w siebie, bo każdy człowiek nosi 
tajemnicę obecności Stwórcy: „Jeśli szukasz owego miejsca, na którym zma-
gał się Jakub, nie wędruj do krain Arabii, nie szukaj na mapach potoku, bo-
wiem znajdziesz o wiele bliżej ich ślad” (Myśl jest przestrzenią dziwną, IV, Dla 
towarzyszów drogi, 1, s. 110). Człowiek w sobie, na „dnie duszy” nosi „obraz 
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i podobieństwo” Boga (Rdz 1, 27), przez który może doświadczyć spotkania 
ze swoim Stwórcą. Trzeba tylko, zachęca Poeta, wejść w ciszę i  samotność 
i oddać się im całkowicie, mimo codziennych zajęć i uwikłania w świat.

Jakub był jedynym człowiekiem, który widział Boga twarzą w twarz, dla-
tego wybrał go Poeta, by mówić o możliwości doświadczenia Boga w tym 
życiu. Jest on dziś wzorem dla człowieka współczesnego, który szuka Boga 
i podejmuje wewnętrzną walkę ze swoimi myślami, wątpliwościami, czy rze-
czywiście można spotkać Boga. Wyznacza duchowy szlak odkrywania Boga 
w swoim wnętrzu.

Poezje czasu wojny i pierwszych lat powojennych odsłaniają głęboki pro-
ces duchowy, jaki dokonał się we wnętrzu studenta, kleryka i młodego księdza 
Karola Wojtyły. W swojej duszy odkrył on wewnętrzną przestrzeń spotkania 
z Bogiem Stwórcą i Odkupicielem. Odważnie wszedł w intymny dialog, któ-
ry pozwolił mu głębiej poznać siebie i Boga. Spotkanie z Bogiem owocuje 
niezwykłym poszerzeniem człowieczeństwa przez odkrywanie nowych moż-
liwości duszy ludzkiej – jej udziału w życiu Boga i w Jego tajemnicach.

Poeta wykorzystuje motyw postaci biblijnych – Jakuba i  Samarytanki, 
by zanurzyć się w sobie i w swoim wnętrzu odkrywać obraz Boga. Proces 
poznawania jest wewnętrzną walką, w której człowiek staje się partnerem 
Boga i daje odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest. Odkrywa, że jest dzie-
łem Boga, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Ważnym elementem 
poznawania siebie i Boga jest doświadczenie Maryi, która była tak blisko 
swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Nią staje się szansą dotknięcia 
tajemnicy Pana Jezusa, którego Ona zawsze w sobie nosi i pomaga ludziom 
w odkrywaniu Jego prawdziwego oblicza.

Wejście do swojego wnętrza i odkrycie Boga w duszy staje się dla ks. Ka-
rola Wojtyły wielką przygodą ducha, która pozwala mu dotykać granic nie-
skończoności. Bóg odkrywany we wnętrzu czasem jest bardzo bliski, kiedy 
indziej znów widziany jakby przez zasłonę. Niekiedy jawi się jako przyjaciel, 
innym razem jest Stwórcą i Panem. Poeta zapewnia nas, że warto pójść jego 
tropem aż do granic swojej duszy, by odkrywać Boga, w którym nie ma żad-
nych granic.
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Renata Przybylska

uwaGI o JęZyKu lIStów KaRola woJtyły  
Do mIecZySława KotlaRcZyKa

Karol Wojtyła poznał Mieczysława Kotlarczyka w 1938 roku, jeszcze 
w  czasie, gdy oboje mieszkali w  Wadowicach. Znajomość ta przerodzi-
ła się w wieloletnią głęboką przyjaźń, rodzaj niepowtarzalnego związku 
duchowego i  ideowego, który wywarł znaczny wpływ na przyszłe drogi 
życiowe obojga wadowiczan.

Świadectwem tego związku jest trwająca wiele lat korespondencja. 
Szczęśliwie zachowały się listy Wojtyły do Kotlarczyka (w liczbie 16)1, głów-
nie z okresu okupacji hitlerowskiej, opublikowane po raz pierwszy przez 
Jacka Popiela w  książce: K. Wojtyła, M. Kotlarczyk O  Teatrze Rapsodycz-
nym, Kraków 2001. Niestety listy Kotlarczyka do Wojtyły bezpowrotnie 
przepadły. Jak pisze Jacek Popiel, wielka to szkoda, bo „mielibyśmy niepo-
wtarzalny dokument, obrazujący wymianę myśli na temat teatru na skalę 
rzadko w historii teatru spotykaną”. Lektura tych listów pozwala wniknąć 
w intymny świat przeżyć dojrzewającego do swego powołania młodego Ka-
rola Wojtyły, dla których tłem jest trudna okupacyjna rzeczywistość. Listy 
te są też ciekawym dokumentem dla językoznawcy z dwóch co najmniej 
powodów. Po pierwsze stanowią one przyczynek materiałowy do badań 
nad językiem polskiej przedwojennej inteligencji, językiem, który z dzisiej-
szej perspektywy stanowi już zjawisko historyczne. Po drugie dokumentują 
pewien ważny etap rozwoju języka osobniczego (idiolektu) samego Karola 
Wojtyły, przyszłego papieża i wielkiego człowieka przełomu tysiącleci. 

1   Pierwszy list pochodzi z września 1939 r., ostatni – bardzo krótki z 3 czerwca 1967 r.



List jako gatunek wypowiedzi wbrew pozorom jest formą dość silnie 
skonwencjonalizowaną (por. formuły rozpoczynania i zakończenia, zasady 
grzecznościowe itd.). Mimo to w listach o charakterze osobistym – a takie są 
listy Wojtyły do Kotlarczyka – nadawca ujawnia zwykle swój styl komuniko-
wania się zbliżony do zachowań właściwych nieoficjalnej odmianie języka, 
typowych dla potocznej rozmowy. Także z tego punktu widzenia omawiane 
listy mówią dużo o Wojtyle jako człowieku.

W niniejszych rozważaniach postaram się przedstawić te cechy języka 
listów Wojtyły, które charakteryzują go jako twórczego użytkownika kultu-
ralnej polszczyzny lat trzydziestych XX wieku. 

Zacznę od formuł grzecznościowych, zwrotów adresatywnych i formuł 
pożegnania i pozdrowienia, które są koniecznym składnikiem listu jako ga-
tunku. Następnie omówię zjawiska fleksyjne, składniowe, słownictwo i wy-
brane środki stylistyczne. Powiem też nieco o ortografii.

Na tle obecnej konwencji, a też chyba norm z czasów młodemu Wojty-
le współczesnych, uderza bogactwo form zwracania się do odbiorcy i  ich 
silny walor emocjonalny. Zażyłość pozwala nadawcy zwracać się do ad-
resata po imieniu, i  tak obok dość konwencjonalnych zwrotów: Kochany 
Mieciu!, Drogi Mieciu! spotykamy i takie: Kochany Mieteczku!, Drogi mój Mie- 
ciu! (320)2, Mieciu Mój!, Kochany!, oraz liczne te, w których adresat tytuło-
wany jest bratem i przyjacielem, np. Bracie Najmilejszy!, Bracie serdeczny! 
(313), Mój Przyjacielu Kochany! (313). Niektóre zwroty są w  istocie pre-
dykacjami zawierającymi kwalifikacje i oceny, np: Mój Kochany Amatorze 
i Dyrektorze (320), Mój Słowianinie! Ton uczuciowy tych zwrotów wykra-
cza poza konwencję i świadczy o bardzo intymnej duchowej więzi między 
korespondującymi. Dla listów Wojtyły charakterystyczne jest zresztą peł-
ne ciepła i szacunku mówienie także o innych osobach z kręgu wspólnych 
znajomych i  przyjaciół oraz krewnych. O  swoim ojcu pisze: Ojciec, Tata 
lub Tatuś, zawsze z wielkiej litery. O bliskich wyraża się po imieniu, uży-
wając najczęściej nieoficjalnych form imion: – męskich, z  zakończeniem 
na -ek, np. Wicek, Stefek; żeńskich z zakończeniem na -ka, np. Danka, Janka, 
Halinka lub form bardziej pieszczotliwych: Zosia, Marysia, Władzia, Tosia, 
Krysia, Hala. Notabene sam zestaw tych popularnych w  pokoleniu Woj-
tyły imion oddaje swoisty koloryt językowy czasów Jego młodości. Autor 

2   W nawiasach podane są numery stron z Listów Karola Wojtyły do Mieczysława Ko-
tlarczyka [w:] M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym, wybór tekstów T. Malak, 
J. Popiel, Kraków 2001. 
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zachowuje obowiązujący jeszcze wówczas zwyczaj urabiania panieńskich 
form nazwisk, por. Danka Pukłówna, Uhlówna, Czuprynówna, jak i osob-
nych form dla kobiet zamężnych: np. P. Morozowa. O postaciach dalszych 
pisze, używając nazwiska, rzadziej imienia i nazwiska lub nazwiska poprze-
dzonego tytułem albo grzecznościowym p. (pan, pani, państwo), albo na-
zwą funkcji, nie pozwalając sobie na zmniejszanie językowego dystansu lub 
odcień nieuzasadnionej poufałości, por. np. Juliusz Osterwa, prof. Nitsch, 
Kydryński, Woźnik, p. Dyrektor itp. Ciekawy jest widoczna w  listach róż-
norodność nazw wyrażających stopnie pokrewieństwa, oprócz wspomnia-
nych już nazw: ojciec, tata, tatuś, pojawiają się: wuj (321), żona i bardziej 
oficjalnie małżonka, także teść, zięć, brat, siostra, mama i dziś już praktycz-
nie zapomniane wyszłe z użycia nazwy świekr i świekra (320). Niektóre for-
my adresu są w istocie peryfrazami oceniającymi, np. o żonie Mieczysława 
Kotlarczyka mówi: nasza Kochana Gospodyni z Długiej (311), o swojej na-
uczycielce francuskiego Jadwidze Lewaj: Moja Pani (323).

Formuły zakończenia listu czasem krótkie, czasem bardzo rozbudowa-
ne, zawierają pozdrowienia typowe dla tamtych czasów, konwencjonalne, 
np.: kłaniam się (299), zasyłając […] ucałowania, w stosunku do kobiet są 
to najczęściej zwroty: rączki całuję (299), ukłony i ucałowania rączek (302). 
Niektóre formuły mają charakter bardziej bezpośredni, wyrażone są cza-
sownikiem w 1. os. liczby pojedynczej, mają więc cechy eksplicytnego aktu 
performatywnego, przy czym w  repertuarze czasowników performatyw-
nych użytych w funkcji końcowego pozdrowienia i pożegnania pojawiają się 
następujące: całuję, kłaniam się, skłaniam się, kończę, pozdrawiam, ściskam, 
żegnam, życzę, pożyczę, w tym także zwroty peryfrastyczne: zasyłam {ukło-
ny, pozdrowienia…}, załączam {ukłony, wyrazy szacunku} np. Całuję Cię tak 
serdecznie jak nigdy (307), Pozdrawiam Cię (306), Całuję Cię Mieciu i  ści-
skam (311), ściskam po stokroć (321), I kłaniam się też obu Rodzinom (311). 
Ciekawe, że spośród możliwych w polszczyźnie do wyboru trzech czasow-
ników: ślę, przesyłam, zasyłam w swoich listach młody Karol Wojtyła używa 
konsekwentnie tylko tego ostatniego. Skrócone formuły bezczasownikowe 
pozdrowień oparte są na rzeczownikach: pozdrowienia, ukłony, ucałowania, 
np. Od Taty pozdrowienia (302). Od Tatusia mojego ukłony (313). W zakoń-
czeniu jednego listu pojawia się też formuła bardziej kolokwialna: trzymaj się, 
por. Ty się drogi mój Mieciu trzymaj – i swoich trzymaj (321). Jednak więk-
szość zakończeń i pożegnań – co charakterystyczne – odwołuje się do formuł 
religijnych, przywołujących Boga, zawsze obecnego w listach. Są one oparte 
na czasownikach performatywnych: polecam, życzę, żegnam, np. Opatrzno-
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ści polecam Ciebie i Twoich (299), Bogu Ciebie polecam i Twoich (321), Bogu 
Was polecam (326), Życzę ich Mamie oraz Wam Wszystkim zdrowia i błogo-
sławieństwa Bożego (327). Piękna i niekonwencjonalna jest formuła: Bogiem 
Cię żegnam (313), która stanowi refleks znanego zwrotu żegnać/przeżegnać 
{kogoś} znakiem krzyża i odnawia dziś już całkowicie zatarty etymologiczny 
związek między dwoma znaczeniami czasownika żegnać: 1.  rozstawać się, 
2. kreślić (przy rozstaniu) znak krzyża. Niektóre formuły mają kształt trzecio- 
osobowych rozkaźników z  partykułą niech, np.  Niech Ci Pan Bóg, Ojciec 
Wszechmogący szczęści i błogosławi w Twoich zamiarach (323). Czasownik 
szczęścić zamiast zwykłego w polszczyźnie użycia bezosobowego komuś się 
szczęści lub nie szczęści zyskał tu użycie osobowe po wprowadzeniu w miej-
sce podmiotu imienia Boga, tak więc nie szczęści się komuś samo z siebie, 
jak sugeruje skostniała frazeologia potoczna, lecz jest ktoś, kto komuś szczę-
ści, kto jest sprawcą szczęścia – jest nim Bóg. Impulsem do rozszerzenia 
łączliwości składniowej tego czasownika mógł być znany młodemu Wojtyle 
z wiejskiej gwarowej etykiety grzecznościowej zwrot Szczęść Boże! obowiąz-
kowo adresowany do ludzi pracujących w polu przy żniwach, wykopkach, 
sianokosach itp. 

Odwołania do Boga w omawianych listach przejawiają się też w zwyczajo-
wych, typowych dla polszczyzny kolokwialnej wykrzyknikach i wtrąceniach 
zawierających leksem Bóg, np.: Boże!, Bogu dzięki!, daj Boże!, nasuwających 
się mówiącym często w sposób wręcz automatyczny, por. Bogu dzięki, że się 
udało Marysię uratować (321), Kiedyś – da Pan Bóg – pomówimy. (319) Boże! 
żebyśmy się kiedyś razem jeszcze spotkać mogli – wszyscy – jak dawniej – daj 
Boże! daj Boże! (320).

W treści listów czasami pojawiają się prośby i zalecenia. Zawsze są for-
mułowane z dużym ładunkiem grzeczności i szacunku, rozpoczynane zwy-
kle czasownikiem zechciej lub formułami z użytym w trybie warunkowym 
czasownikiem móc, por. zechciej mi odpisać (302), Gdybyś mógł coś donieść 
o sobie i swoich (299); Bardzo Cię proszę – Mieciu – zechciej rozważyć moje 
sonety i napisać mi, co sądzisz o nich, całą prawdę, wszystko (310).

We fleksji czasownika znamiennym rysem jest częste zjawisko ruchomo-
ści końcówek osobowych w formach czasu przeszłego, w formach 1. i 2. os. 
liczby pojedynczej końcówki ruchome łączą się zwłaszcza ze spójnikiem że, 
por. myślałem, żem ją (Polskę – R. P.) za mało kochał przed tym, żem dla 
niej był obojętny, ale dziś myślę, żem jej nie widział ziszczeniem prorockiego 
ducha… (305); dowiedziałem się, żeś wracał przez Kraków do Wadowic (299), 
żeś się o  mnie pytał (312), żeś wracał do Wadowic (300), ale są też przy-
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kłady dołączania końcówek ruchomych do innych wyrazów, np. a dziś-em 
tamtym uwierzył (305), jakobym świtu dopatrywał. Są też przykłady rucho-
mości w formie 1. os. liczby mnogiej: teraz dopiero takeśmy się bardzo zbli-
żyli (312), cośmy w tygodniu tysiące spraw znajdowali (312), Myśmy się za-
wsze dobrze rozumieli (304). Raz spotkałam skróconą do postaci ruchomej 
końcówki  -m formę słowa posiłkowego jestem, por. No, ciekawym, jak je 
znajdujesz? (312). 

Z innych zjawisk fleksyjnych zwracają uwagę drobniejsze rzeczy, np. koń-
cówka -a w mianowniku liczby mnogiej rzeczowników deklinacji męskiej, 
por. najcenniejsze są deputata robotnicze (dziś zgodnie z normą deputaty)3, 
a także – użyty zapewne z określoną intencją stylistyczną, jako przejaw sty-
lizacji archaiczno-patetycznej narzędnik liczby mnogiej rzeczownika rękaw: 
z zakasanymi rękawy (310). W formach narzędnika i miejscownika liczby 
pojedynczej i mnogiej przymiotników i zaimków przymiotnych zdarzają się 
końcówki -em, -emi, por. Nam polecił pracować nad innemi (319); zgadza-
my się chyba w tem (319). Zresztą pomyślcie nad tem (321), ale już nie chcę 
więcej o tem (323)4. Zleksykalizowane wyrażenie poza tym występuje w obu 
wariantach jako poza tym i pozatem (pisane łącznie). 

W zakresie składni trafiają się konstrukcje kolokwialne, np. orzecznik 
wyrażony mianownikiem: Mieczowy to ja nie jestem kawaler, jak to arty-
sta (310). Kydryński jest chłopak dobry (315), wyrażenia: Co to gadać… (320), 
Aktor to z niego musi być! (320).

Z zakresu słownictwa ekspresywnego, oceniająco-wartościującego zwra-
cają uwagę: wyrażenie morowy chłop (301) (o Józefie Władysławie Dobro-
wolskim, który na UJ prowadził lektorat wymowy i deklamacji), zabarwio-

3   Końcówka -a od dawna była powszechna dla rzeczowników zapożyczonych, zwłasz-
cza z łaciny, tych, które w oryginale kończyły się na -um, oraz z greki typu dramat, dogmat, 
poemat, utrzymywała się dość długo, ale pod koniec doby nowopolskiej zaznaczyła się wy-
raźnie tendencja do jej zaniku. Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 
1981, s. 611. Dziś trwa reliktowo w nielicznych rzeczownikach, sygnalizując odrębne zna-
czenie odmienianego rzeczownika, por. np. akta (sądowe/akty, organa lub organy(władzy)/ 
/organy w znaczeniu „instrument muzyczny”.

4   Regulacja ortografii w 1936 r. wprowadziła w omawianych formach jako wyłączne 
końcówki w l. poj. tylko -ym/-im, a w l. mn. tylko -ymi/-imi. Wcześniej, z końcem XIX w. 
np. Kryński zalecał używanie w l. poj. dla odróżnienia w formach męskich -ym/-im, a ni-
jakich -em, natomiast w l. mn. tylko -emi. Wahania w repartycji tych końcówek to zresztą 
proces o wiele dawniejszy, pierwotna repartycja: -ym/-im w narzędniku l. poj.; -em w miej-
scowniku l. poj.; -ymi/-imi w narzędniku l. mn. została rozchwiana już w dobie staropol-
skiej. Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1981, s. 617.
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ne ciepłą aprobatą określenie niestrudzony staruszek (306) (o prof. Nitschu) 
i ciekawy neologizm ojczaszek, ukuty dla podkreślenia odmienności stosun-
ku do teatru, jaki miał w oczach Wojtyły reprezentujący stare pokolenie Ju-
liusz Osterwa w porównaniu z młodymi amatorami sztuki teatralnej – Ko-
tlarczykiem i Wojtyłą. Aby uchwycić sens tego określenia, trzeba przytoczyć 
znamienny fragment z listu: „Na Osterwie bądź co bądź ciąży atawistycznie 
teatr… i niestety… Warszawa. My jesteśmy, że się tak wyrażę – prymitywniej-
si. Chociaż ma czasem pomysły kapitalne. Pozatem… my jesteśmy bardziej 
jak bracia, on bądź co bądź ojczaszek (bardzo serdeczny, ale ojczaszek) (320). 
Ostrzejszy wydźwięk ekspresywny mają użyte w  innych kontekstach pejo-
ratywne czasowniki: frymarczyć, kupczyć (305), czy rzeczowniki: kupczyko-
wie (304), patriotyczna bajda (303), służące Autorowi do wyrażenia opinii 
o współczesnej mu sytuacji społecznej w Polsce, por. Narodowy Duch; ten, 
co tęskni i płonie, a nie co frymarczy i kupczy (305); Nie mogłem wyczuć tej 
atmosfery idei, która by godnie mogła otoczyć naród Mickiewicza, Słowackie-
go i Norwida, i Wyspiańskiego… ale się wciąż gromadzili po rynkach kupczy-
kowie, jak ci, których nienawidził Kasprowicz (304). […] rozkradano duszę 
narodu, mamiąc go drukarskim kłamstwem i patriotyczną bajdą (303).

 Nieobce Autorowi są też wyrażenia i  zwroty, jak można sądzić, wzię-
te z ówczesnej środowiskowej gwary młodzieżowej, np. wspomniane wyżej 
morowy chłop, a także skombinować, forsa, cedzić coś w młode łby, por. dotąd 
w teatrze nie byłem dla niezbytku forsy (306), może się z nim uda coś skombi-
nować (301), Nitsch napoczął w młode łby cedzić znów (z odchrząknięciami) 
miód ojczysty i  słowiański (302). Charakterystyczne jest zresztą dla języka 
młodego Karola Wojtyły to, że nie stroni on czasem do tonu żartobliwego, 
a  jego poczucie humoru ma zabarwienie aprobatywne, życzliwe, por. koń-
czące jeden z listów życzenia:…Familii całej z dwóch w jedną unię małżeńską 
złączonej ukłony i ucałowania rączek (damskim konarom) (302), a z innego 
listu: całuję Cię […] atramentowo w tym liście, a dotykalnie rączkami i usta-
mi Twojej Żony (311), także fragment Teraz się sprawa dostaje w męskie ręce 
okazałych młodzianów J.P. i E.G., którzy dążąc tam, gdzie srebrnooka Skawa 
przetacza swe wody… (300). Z rzadka pojawia się słownictwo nacechowane 
potocznością, np. bąknąć: Halina coś tam bąknęła; tygodniówka w znaczeniu 

„spotkanie odbywające się co tydzień”: ja nierzadko się w  „tygodniówkach” 
opuszczam (ujęcie tego słowa w cudzysłów świadczy o tym, że Autor miał 
poczucie kolokwialności tego słowa), w  tym wyrażenia odnoszące się do 
przyziemnych realiów wojennej rzeczywistości, np. byłem na ucieczce (299), 
ogonki za chlebem (300), ani centa pensji (301).
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Pojawiają się też słowa należące do ówczesnej warstwy recesywnej 
słownictwa, dziś odbierane jako przestarzałe, mające urok staroświecko-
ści, np. metatekstowe naprzód, por. Chciałbym naprzód nawiązać do samej 
treści waszego listu (322) – dziś powiemy najpierw; czy zaimek tedy użyty 
w znaczeniu takim, jakie ma współczesne wobec tego, więc, zatem, por. Dzi-
siaj tedy i  ja jestem z Twoją wiarą, dzisiaj tedy i  ja jestem z twoim sercem 
i wizją Jego. (304), metatekstowo użyty czasownik rzec: Korzystam z okazji, 
żeby omówić kilka spraw – że tak rzekę – bieżących (305).

Wśród słownictwa onomastycznego zwracają uwagę nazwy własne świąt 
kościelnych: Wielka Noc zapisywana jako dwa oddzielne wyrazy, Święto 
Zmartwychwstania jako synonim Wielkanocy, niedziela kwietna (dziś nazy-
wana najpowszechniej niedzielą palmową). 

Omawiane listy świadczą też o tym, że na język Autora, jak i zapewne 
całej otaczającej go, najpierw wadowickiej, potem krakowskiej inteligencji 
pewien nieznaczny wpływ wywierała mowa ludowa – gwara mieszkańców 
okolicznych wsi. Wśród regionalizmów i dialektyzmów małopolskich5 w ję-
zyku młodego Karola Wojtyły pojawiają się np. takie: kilkakrotnie forma 
czasownika niewłaściwego trza użyta obok formy literackiej trzeba, por. 
Trzeba sprecyzować tę ideę, która w  nas trwa, trza objawić ten nurt, który 
prze strumień naszej młodości, a objawić się dotąd nie mógł (308), bo trza mi 
się z Tobą, Drogi mój, dobrym słowem podzielić, (314), trza się odrodzić i od-
różnić (309); gwarowy modulant ino zamiast ogólnopolskiego tylko, por. Już 
Wam więcej pisać nie będę – ino się raz jeszcze Żonie Twojej skłaniam (316); 
regionalna forma przyimka we w wyrażeniu we wieczerniku (313) zamiast 
ogólnopolskiej literackiej w wieczerniku.

Choć zbiór przeanalizowanych przez mnie listów jest niewielki, to nawet 
w  nim udało się wychwycić kilka ciekawych neologizmów autorskich: rze-
czownik wypraca (308, 309) pochodny od wypracować, por. podaję tę wypra-
cę wiosennych tęsknot (308); niezbytek (dla niezbytku forsy) dotworzony jako 
antonim do zbytek, czasowniki przeanielać, napunktować, roztęsknić, przetę-
sknić, por. roztęskniona wiosna (309), przetęskniło się wieczory aż do północy 
nieraz (300); wierzę w Twój teatr […], bo on […] nie łamałby czlowieka, ale 

5   Na pewne regionalne cechy języka papieża Jana Pawła II zwrócił uwagę w swej książ-
ce prof. Marian Kucała: „Dzisiejszy następca św. Piotra, Jan Paweł II, pochodzi z Małopol-
ski i w swoim języku ma również pewne cechy regionalne […] Mówi np. tag nam dopomóż 
Bóg, czasem powie jezdem, jezdeźmy” ( M. Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy 
i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994, s. 3).
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podnosił i zapalał i nie psuł, ale przeanielał (310); tkwi we mnie falanga pomy-
słów, zaledwie przeczutych, napunktowanych (310). Nawiązaniem do młodo-
polskiej stylistyki poetyckiej, zwłaszcza typowej dla Wyspiańskiego, są zabar-
wione wzniosłością i patosem neologizmy typu: prelud, psalmierz (303). 

Indywidualną cechą stylu Wojtyły w Jego listach jest skłonność do sto-
sowania powtórzeń, najczęściej zbudowanych następująco: wyrażenia a  i 
powtórzone to samo wyrażenie a  poprzedzone jakimś wzmacniającym, 
emfatycznym dookreśleniem, por. Kydryński jest chłopak dobry, bardzo 
dobry  (315), wdzięczny jestem, mocno wdzięczny P.H. (317); zawsze moc-
no związany z miastem, które mi dużo dało, bardzo dużo dało (322) [cho-
dzi o Wadowice]; w każdym razie silnych tam więzów nie czuję, nie, wcale 
nie (324); nawet całkiem pewny jestem, że dobrze, że dobrze (321); daj Boże, 
daj Boże! (320); zrób, zrób kochany (310); pomyśl, pomyśl! (300); Zresztą: do-
syć, dosyć! (323); a potem już tylko konsekwencje, konsekwencje, które trzeba 
podjąć w całej pełni (323). Dość często Autor stosuje emfatyczną partykułę 
wzmacniającą -ż, -że dołączaną na końcu wyrazu wzmacnianego, np. takaż 
jest we mnie wola (305), takaże myśl o budowie (305), toż samo (307); Jakżeż 
tęsknię do naszych zebrań na Długiej (313). Partykuła -że niejednokrotnie 
ma funkcję tożsamą z wyrażeniami ten sam, taki sam, por. P. Uhlówna, któ-
rej siostra uczy w tejże szkole, co i P. Janina Opidowicz-Nowińska (305), żeś się 
w tychże Wadowicach o mnie pytał (300).

 Na osobną uwagę zasługują pewne wyrażenia metaforyczne, wykorzy-
stujące jako tworzywo leksykę i pojęcia związane z uprawą roli, np. …cykl po-
mysłów, ale to dopiero ziarno w roli (323); rozbudowane czasem w obszerny 
metaforyczny obraz, jak w tym fragmencie: A utęsknienie rozsadza im serca, 
bo w nich znajduje urzeczywistnienie, a poza nimi znaleźć nie mogą pola i niwy 
takiej szerokiej, którą by można orać ot tak: z rozchełstaną na piersiach koszulą 
i płucami pełnymi żniwnego zapachu (304), w którym Autor opisuje pragnie-
nia swego pokolenia, jak je określa pokolenia artystów i ludzi Bożych, co nad 
sprawą Chrystusową pracują w ciszy i utęsknieniu (304). Ten topos – oracza 
i siewcy – wielokrotnie przywoływany w naszej kulturze i literaturze jest mło-
demu inteligentowi, szukającemu swego powołania, bardzo bliski.

W niektórych sformułowaniach pobrzmiewa w listach echo lektur mło-
dego studenta polonistyki, przede wszystkim oczywiście Biblii, zwłaszcza 
Nowego Testamentu, np. Bo cóż jest wiara? (304), por. Co to jest prawda?/ 
/Cóż to jest prawda?, Ewangelia wg św. Jana 18, 38; Oto jest człowiek (304), por. 
Ewangelia św. Jana 19, 5; ale też np. Wyspiańskiego, por. Otóż Polska (308), 
por. u Wyspiańskiego w Weselu A to Polska właśnie!. 
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Warto też na koniec przyjrzeć się ortografii listów, zwłaszcza w zakresie 
używania przez Autora wielkich liter. Oprócz użyć motywowanych oczywi-
stymi względami grzecznościowymi wielka litera służy w listach do wyróż-
niania pojęć dla młodego Karola Wojtyły najbardziej ważkich. O wyczuleniu 
na słownictwo aksjologiczneświadczy lista słów kluczowych dla duchowości 
młodego studenta polonistyki, słów zapisywanych zawsze wielką literą. Na 
tej znamiennej liście oprócz najważniejszego słowa Bóg, znajdują się nastę-
pujące:

– Wiara, Nadzieja, Miłość; 
– Dobro, Piękno, Prawda, Wolność; 
– Pokora, Łaska; 
– Nauka, Sztuka, Poezja, a także Ewolucja, Postęp, 
– Ojczyzna, Naród, Kultura Narodu;
– oraz Życie i Macierzyństwo. 
Te właśnie słowa jak drogowskazy wyznaczyły późniejszą drogę życiową 

młodego Autora i doprowadziły go na tron papieski. Tym słowom pozostał 
Karol Wojtyła wierny.
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Agnieszka Kurnik

wątKI naucZanIa PaPIeSKIeGo  
w DRamatuRGII KaRola woJtyły

Stykając się z  tekstami krytycznoliterackimi o Janie Pawle II pisanymi 
w okresie, gdy recepcja tej twórczości stanowiła nowość dla badaczy, napo-
tykamy termin: „osobowość integralna”. Termin ów jest stosowany dla okre-
ślenia specyficznego charakteru osobowości, której wyjątkowym przedsta-
wicielem był polski Papież. Osobowość integralna – to osobowość, która żyje 
w zgodzie z głoszonymi przez siebie poglądami, a całym życiem zaświadcza 
o  prawdziwości dokonywanych wyborów i  wypowiadanych przez siebie 
słów1. Jan Paweł II czynił to na rozmaite sposoby – kontaktując się zarówno 
z  wiernymi, jak i  ze środowiskami wątpiącymi i  poszukującymi. Osobno 
przemawiał do kapłanów, dzieląc się z nimi całożyciowym doświadczeniem, 
osobno do artystów, ludzi kultury i  sztuki, osobno do świata naukowego. 
Najgłębiej jednak trafiał do człowieka, którego rozmaite środowiska elitar-
ne zwykły spychać na margines – człowieka prostego. Nic w tym dziwnego. 
Tenże prosty człowiek przechował w sobie prawdę zdrowo uformowanego 
sumienia.

Podczas bytności na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w  czerwcu 
1987 roku Papież wypowiedział znamienne, bardzo ważne słowa, potwier-
dzające tezę o doniosłości dążenia do integralności osobowej i społecznej: 

„Wiecie, jak żywe jest w świecie współczesnym pragnienie świadectwa – jak-
by dowodu na to, że jest możliwa, owszem, że istnieje jedność prawdy i życia. 

1   Kwestię tę poruszał Krzysztof Dybciak, wskazując na specyficzną postawę bada-
czy, przyjętą w  początkowym okresie prowadzenia badań nad twórczością Wojtyły. Zob. 
K. Dybciak, Karol Wojtyła a literatura, Tarnów 1991, s. 77–78.



Rola, atrakcyjność katolickiego uniwersytetu wiąże się z nadzieją, że tu znaj-
dzie się prawdziwa wspólnota łącząca profesorów, pracowników administra-
cyjnych i fizycznych, wspólnota studentów – świadectwo żywego chrześci-
jaństwa; że autentyczna katolicka rodzina uniwersytecka jest miejscem nie 
tylko prawdy naukowej, ale i prawdy życia, przez przełamywanie różnych 
form słabości i zła, różnych form przeczenia prawdzie w życiu osobistym, 
we wzajemnym odnoszeniu się do innych, jak i w powierzchowności badań 
lub podejmowaniu przedmiotu dociekań nie według kryteriów poszukiwa-
nia prawdy, ale wedle pozanaukowych motywów koniunkturalnych”2. Słowa 
te wyraźnie wskazują z  jednej strony na rolę, jaką powinien spełniać uni-
wersytet w obszarze kultury narodowej, z drugiej zaś strony – zarysowują 
horyzont spojrzenia na Papieża – Polaka jako spadkobiercy pewnej tradycji, 
ukształtowanej od wieków. W ostatnio opublikowanym numerze lubelskie-
go „Akcentu” z okazji 30-lecia pontyfikatu3 podkreśla się, że polski Papież, 
jak przystało na człowieka wiary i kultury – jak mało kto potrafił godzić obie 
te rzeczywistości. Przypominał zresztą w  tym kontekście chrześcijańskie 
korzenie kultury europejskiej. Prawda to nie nowa, ale jakoś zapominana 
bądź przemilczana w ważnych momentach współczesnych dziejów. Obser-
wujemy pewien typ eskapizmu lub lęku przed wypowiadaniem tej prawdy 
w wielu rozmaitych środowiskach, także polskich. Czy wędrówka Polaków 
do Europy (w której, niezależnie od geopolitycznych uwarunkowań, zawsze 
byliśmy jako naród) oznacza wędrówkę ku Europie wykorzenionej, pozba-
wionej moralnych hamulców i  pamięci historycznej? Czy oznacza także 
zapominanie o  własnych korzeniach, wyrzekanie się polskości i  chrześci-
jaństwa? Życzeniem polskiego Papieża było przechowanie i  pomnożenie 
dziedzictwa, w którym wzrośliśmy. Tym samym kultura narodowa, zarów-
no zastana, jak i tworzona – winna – pozostając nieustannie w naszej świa-
domości i pamięci stawać się zaczynem dobra, prawdy i piękna, przenosić 
nas w obszar transcendencji. Pozwalać na głębsze ukształtowanie własnego 
człowieczeństwa. 8 czerwca 1991 roku w przemówieniu do przedstawicieli 
świata kultury, zgromadzonych w Teatrze Narodowym w Warszawie pada-
ją z ust Jana Pawła słowa w tym względzie kluczowe: „Zmartwychwstanie 
jest zasadą życia chrześcijańskiego, życia sakramentalnego: Chrystusowe 

2   Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 9 VI 1987), [w:] tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemó-
wienia i homilie, Kraków 1997, s. 408.

3   „Akcent”, 2008, nr 3.
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zmartwychwstanie zaszczepione w nas. Natomiast to samo zmartwychwsta-
nie przez Norwida zostało przetłumaczone na wymóg życia narodowego, 
powiedziałbym nawet społeczno-ekonomicznego: jak być narodem zmar-
twychwstałym, to znaczy narodem, który żyje pełnią życia […] Tego, wła-
śnie tego zmartwychwstania, przetłumaczonego przez Norwida na wymóg 
życia narodowego, życzę Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”4.

Aby zrozumieć wagę tych słów w sposób właściwy, należy zastanowić się 
nad ich sensem w szerszym zakresie. Okresem, na który pod tym względem 
należałoby zwrócić szczególną uwagę, był i jest, jak to wielokrotnie podkre-
ślała krytyka, polski romantyzm i  neoromantyzm. Bez tych szczególnych 
odniesień nie zrozumiemy ani wymowy papieskiej dramaturgii, ani nie do-
tkniemy sensów homiletyki Jana Pawła II. 14 listopada 1939 roku w liście 
do Mieczysława Kotlarczyka Karol Wojtyła pisał, zachęcając Kotlarczyka do 
lektury fragmentów Księgi słowiańskiej: „Trzeba sprecyzować tę ideę, któ-
ra w nas trwa, trza objawić ten nurt, który prze strumień naszej młodości, 
a objawić się dotąd nie mógł. A strumień ten źródło ma w nas wspólne: Mi-
łość głęboką, Wolność słowiańską i sarmacką i – nie pragnienie już, ale żą-
dzę Piękna. […] Nie jest Sztuka, aby była li tylko prawdą realistyczną, albo li 
tylko zabawą, ale nade wszystko jest nadbudową, jest spojrzeniem wprzód 
i wzwyż, jest towarzyszką religii i przewodniczką na drodze ku Bogu; ma 
wymiar romantycznej tęczy: od ziemi i od serca człowieczego ku Nieskoń-
czonemu – bo wtedy stają przed nią horyzonty przeogromne, metafizyczne 
i anielskie. I taką ona była nade wszystko w Polsce”5. Znamienne, iż powita-
ny w Teatrze Narodowym przez ówczesnego ministra kultury w rządzie Jana 
Krzysztofa Bieleckiego – Marka Rostworowskiego, Jan Paweł przypomniał 
na wstępie przemówienia sylwetkę jego ojca – Karola Huberta Rostworow-
skiego, „wielkiego polskiego pisarza”, dramaturga, „tendencyjnie zapomina-
nego”, jak wyraźnie zaznaczył6. Warto także dodać, iż podczas jednej z kon-
ferencji, odbywającej się w Castel Gandolfo, a zatytułowanej: „Współcześni 
Słowianie wobec własnych tradycji i  mitów” Papież wprost wymienił kil-
ka nazwisk autorów, których dorobek poznał w całości. Wśród nich, obok 
m.in. Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, Wyspiańskiego 

4   Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury, zgromadzonych w Te-
atrze Narodowym w Warszawie, [w:] tenże, Pielgrzymki…, dz. cyt., s. 739.

5   Listy Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka, [w:] M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, 
O Teatrze Rapsodycznym, Kraków 2001, s. 308.

6   Jan Paweł II, Przemówienie.., [w:] tenże, Pielgrzymki…, dz. cyt., s. 734.
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i Kasprowicza znalazł się również Karol Hubert Rostworowski7. Zestaw na-
zwisk, przytoczonych przez Wojtyłę jest w dużej mierze zbieżny z tym, który 
w manifeście Teatr Nasz, powstałym prawdopodobnie w grudniu 1942 roku 
przywoływał jako podstawowe dla swego zespołu Mieczysław Kotlarczyk8. 
Rostworowski był jednym z twórców, których dorobek wykorzystywał Ko-
tlarczyk w okresie „katakumbowym” Teatru Słowa9. Aluzja bardzo osobista 
i jakże wymowna.

Obawiam się, że słyszane praktycznie od lat uwagi, mówiące, że Jan Pa-
weł II był kochany, ale nie był słuchany – właśnie poprzez fenomen zako-
rzenienia Ojca Świętego w polskim romantyzmie i neoromantyzmie winny 
być tłumaczone. A raczej – przez brak sensownego odniesienia do romanty-
zmu tych pokoleń, które wyrosły już w okresie „socjalizmu z ludzką twarzą” 
i III RP. W 1944 roku, przejmując „rząd dusz” w społeczeństwie, przedstawi-
ciele nowej władzy doskonale wiedzieli, gdzie bije serce Narodu i w jaki spo-
sób pozbawiać naród siły sprawczej. Tradycja patriotyczna była rugowana 
ze społecznej świadomości. Zabijano zdrowe odruchy, broniąc wartościowej 
literaturze możliwości oddziaływania na polskie umysły10. Drukowano po-
spiesznie nowe podręczniki dla pokoleń najmłodszych11. To, co przemawia-
ło do ludzi, znających i rozumiejących opresję i uzurpację systemu komu-

  7   Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów: sympozjum w Castel Gandol-
fo 19–20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997, s. 12.

  8   M. Kotlarczyk, Teatr Nasz, [w:] M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym, 
dz. cyt., s. 5.

  9   Premiera Miłosierdzia i  Strasznych dzieci „nie odbyła się z  powodu działań wo-
jennych”. Informacja o  przedstawieniach Teatru Rapsodycznego w  okresie okupacyjnym 
w: „..  trzeba dać świadectwo”. 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie, wyb. 
D. Michałowska Kraków 1991, s. 354.

10   „U początków PRL stanie zamiar całkowitego przekształcenia świadomości miesz-
kańców tego kraju. W ambitny projekt włączą się liczni publicyści i literaci ramię w ramię 
z działaczami i administracją. Tak Andrzejewski wyszydzi polski taniec chochołów w Po-
piele i  diamencie. Na czołowe miejsce wysunie się Kruczkowski, autor druzgocącego le-
gendę powstańczą (przedwojennego) Kordiana i chama, wreszcie polską «głupotę» roman-
tyczną rozdepcze Aleksander Bocheński. W latach popaździernikowych znów rozgorzeje 
spór wokół «mitów narodowych». Pokolenie «Bim-Bomu», wychowane na Gałczyńskim 
(Zielona Gęś) i «Przekroju» […] także zabierze się do wymiatania gruzów […] przeszłości” 
(J. Prokop, Uniwersum polskie. Literatura, wyobraźnia zbiorowa, mity polityczne, Kraków 
1993, s. 17).

11   J. Prokop, Pierwsze podręczniki do polskiego, [w:] J. Prokop, Sowietyzacja i jej maski, 
Kraków 1997, s. 115–138.
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nistycznego, wraz z pojawieniem się konsumpcjonizmu i coraz młodszych 
roczników – przemawiać jakby przestało. Stało się anachronizmem, częścią 
niechcianej historii. Wartość patriotycznego dziedzictwa, przekazywanego 
w domach i w Kościele przez pokolenia starsze, zaś po okresach zakłamywa-
nia i krytykanckich aberracji reaktywowanego otwarcie za czasów pierwszej 

„Solidarności”, została po raz kolejny wystawiona na próbę, gdy spontanicz-
ny zryw narodowy uległ zdławieniu przez wprowadzenie stanu wojennego. 
Przez analogię do okresu realizmu socjalistycznego, gdzie życiorysy osób, 
piszących samokrytyki, zaczynały się, niezależnie od ich wieku, w 1945 ro-
ku12 – tak samo tutaj 1989 rok był cezurą, od której można było rozpocząć 
bezpieczne rozważania o  polskiej historii i  kulturze. Pokolenia tak myślą-
ce, z amputowanym wzorcem myśli, niosącej przesłanie wyrzeczenia, ofiary, 
pokuty, więzi narodu z Kościołem, Bogiem i Ojczyzną – omamione dodat-
kowo drwiącymi z tradycji uwagami literackiego i krytycznoliterackiego es-
tablishmentu odgrodziły się murem, przez który – dzięki szczególnym swym 
talentom – przebił się właśnie polski Papież. To przecież on porwał za sobą 
młodzież, nie tylko zresztą polską, wskazując nie na miraże i ułudy, ale na 
krzyż, na który, jak powiadał za Norwidem – powinien wejść każdy z nas13. 
Tak rozumiany Krzyż stanowi bowiem nieodłączną część przesłania chrze-
ścijańskiego, romantycznej historiozofii Wieszczów, a  ostatecznie –  także 
podstawę myślenia młodego i dojrzałego dramaturga, jakim był Karol Woj-
tyła. Przemawiając 10 czerwca 1987 roku do młodzieży zgromadzonej przed 
siedzibą arcybiskupa krakowskiego Jan Paweł II przekazał jej osobistą praw-
dę realizmu i radykalizmu doświadczenia Ewangelii: „Pamiętam, że kiedy 
byłem młody, tak, jak wy, i czytałem Ewangelię, to dla mnie najsilniejszym 
argumentem za prawdziwością tego, co czytam, było to, że tam nie ma żad-
nej taniej obietnicy. […] Normalnie ludzie starają siępociągać innych obiet-
nicami. Obietnicami, karierą, korzyściami […]”14. Specyficzny dar Ewange-

12   „Prawie zawsze intelektualna i polityczna biografia samokrytykujących się osób bez 
względu na ich wiek zaczyna się co najwyżej w 1945 roku, nigdy wcześniej” (G. Wołowiec, 
Dwuznaczny urok samokrytyki, „Teksty Drugie”, 2000, nr 1/2, s. 57).

13   „Znamienne, że według Norwida, krzyże powinny by być bez postaci Chrystusa, bo 
wtedy ukazywałyby wyraźniej miejsce, na które ma wejść chrześcijanin” (Audiencja papie-
ska dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Z poezji Norwida emanuje świa-
tło, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 9, s. 54).

14   Jan Paweł II, Słowo do młodzieży, zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa, [w:] ten-
że, Pielgrzymki…, dz. cyt., s. 447.
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lii prowadzi do Eucharystii, nazywanej przez Jana Pawła „darem najgłębiej 
zobowiązującym”15. Także teksty dramatów tworzonych przez Wojtyłę za-
wierają, obok radykalizmu i  jednoznaczności chrześcijańskiego przesłania 
wiary elementy swoistego „realizmu teatralnego”, charakteryzującego po-
czynania Rapsodyków. Teatr Rapsodyczny, w założeniu Teatr Słowa, widział 
w jego „obsłudze” siłę duchową – kreatywną i katartyczną. W artykule Dra-
mat słowa i gestu Wojtyła, komentując oszczędność scenograficzną teatru, 
zauważa: „Słowo zadecyduje o scenicznym realizmie rzeczy, przedmiotów. 
Najważniejsze zaś jest to, że właśnie taki realizm w  teatrze nie budzi żad-
nych zastrzeżeń, ale narzuca się widzowi pełną swoją autentyką. Odpadają 
w stosunku do sceny i przedstawienia te wszystkie podejrzenia, a przynaj-
mniej wiele z tych podejrzeń o kłamstwo teatralne, które tak często utrud-
niają psychologiczny proces owego oczyszczenia, jakie jest zadaniem sztuki 
dramatycznej”16. W teatrze Kotlarczyka – ale i w dramaturgii Wojtyły, aktora 
podziemnego Teatru Żywego Słowa – podjęto próbę zachowania owego du-
cha teatru z pomocą realizmu kreowanego przez Słowo. „Nie należy pod re-
alizmem sztuki, realizmem teatru, doszukiwać się realizmów samego życia” 

– powie dalej Wojtyła. „[…] Teatr, którego elementem pierwszym jest Sło-
wo, pociąga za sobą konieczność myślenia. Ta konieczność, która ze strony 
słuchaczy – widzów jest nieuniknionym warunkiem uczestnictwa w przed-
stawieniach rapsodycznych, jest też w szczególnym pionierskim znaczeniu 
zadaniem Mieczysława Kotlarczyka”17. Dodajmy tutaj, że w podobny sposób 
własne posłannictwo w odniesieniu do twórczości literackiej musiał widzieć 
przyszły Papież. Słowo „zadanie” przywołuje ducha służby. A w ten właśnie 
sposób w prywatnych listach Jana Pawła II do Marka Skwarnickiego mówi 
się o dramacie Brat naszego Boga. 18 lutego 1992 roku Marek Skwarnicki 
otrzymał z Watykanu list, w którym Papież wyraża radość z powodu reali-
zacji spektaklu w dawnej ogrzewalni Brata Alberta przez osoby ją zamiesz-
kujące. Słowa: „Cieszę się, że w jakiś sposób służy ludziom. […] Nawet na 
odległość odczuwam szczególną wymowę takiej realizacji”18, najlepiej od-
zwierciedlają sposób myślenia Jana Pawła o własnym dziele. Zakładając, iż 

15   Tamże, s. 447.
16   K. Wojtyła, Dramat słowa i gestu, [w:] tenże, Poezje i dramaty, Kraków 2001, s. 445.
17   Tamże, s. 446–447.
18   Jan Paweł II, Pozdrawiam i błogosławię, Warszawa 2005, s. 100. List papieski pocho- 

dzi z dnia 18 II 1992 r. Słowa te odnoszą się do szczególnej realizacji spektaklu w Domu Opie-
ki Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej, a zatem w miejscu symbolicznym – w przy-
tułku Brata Alberta. Komentarz M. Skwarnickiego – s. 101.
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istnieje w tym wypadku pewien rodzaj jednokładności „służebnej” przeka-
zu homiletycznego i literackiego, chciałabym zająć przez moment Państwa 
uwagę kwestiami specyficznego powinowactwa, istniejącego pomiędzy tymi 
dwoma rzeczywistościami.

Czy można zatem – w świetle tego, co zostało przed chwilą powiedzia-
ne – nazwać dramaturgię Jana Pawła II dydaktyczną? Mimo iż dzieło dra-
matyczne to odmienny od nauczania rodzaj przekazu myśli – mniemam, że 
rzeczywiście pośrednio, lecz – podkreślam – nie wprost – taka być mogła 
intencja Autora. Warto w tym momencie zauważyć rzecz niezmiernie waż-
ną, a umykającą naszej uwadze podczas analizy przekazu teatru Kotlarczyka 
i dramaturgii Wojtyły. Od momentu rozpoczęcia jawnej działalności przez 
teatr Kotlarczyka w roku 1945 do września 1946 roku Teatr Rapsodyczny 
pełnił funkcję teatru szkolnego. Następnie decyzję w  tej sprawie cofnięto, 
z uwagi na repertuar patriotyczny. Chodziło tu o „trudne” i  „przebrzmia-
łe” dzieła Słowackiego i  Wyspiańskiego19. W  okresie po reaktywacji, od 
1958 roku20 widzami teatru była w dużej mierze młodzież szkolna. Reakcje 
młodzieży na spektakle bywały bardzo różne, jak zaznaczał Tadeusz Malak. 
Zdarzały się niewybredne, a prymitywne „polowania” na aktorów za pomo-
cą metalowych haczyków, wystrzeliwanych z ukrycia pod odpowiednim ką-
tem. Nie była to żadna wyjątkowość, wiele teatrów w przeszłości i obecnie 
borykało się i boryka z podobnymi „przypadłościami”. Rzecz w tym jednak, 
w jaki sposób potraktować tego rodzaju ekscesy. Tadeusz Malak jednoznacz-
nie stwierdził, iż w takiej sytuacji teatr musiał „wychowawczo przeciwdzia-
łać”. W czasie trwania spektaklu Dziadów (1961) zdarzyło się Kotlarczykowi 
bardzo ostro upomnieć młodzież21. Ten incydent wiele mówi o roli specy-
ficznego przedsięwzięcia, jakie zarówno Wojtyła, jak i Kotlarczyk wzięli na 
swoje barki. Wszak i Jan Paweł II, przybywając do swego narodu z żywym 
słowem przekazu homiletycznego, nie stronił od mocnych słów, wypo-
wiadanych zwłaszcza w 1991 roku, gdy przypominał przesłanie Dekalogu. 
Papież-Polak ani przez chwilę nie przestał – mówiąc te słowa – być Karo-

19   Zwracano też uwagę na „[…] przejawy elitaryzmu i wyrafinowanego artyzmu […]” 
(M. Kotlarczyk, Reduta Słowa. Kulisy dwu likwidacji Teatru Rapsodycznego w  Krakowie 
[karty z pamiętnika] w wyb. D. Michałowskiej i E. Wojciechowskiej, „…trzeba dać świadec-
two”, dz. cyt., s. 28.

20   2 IX 1958 r. Teatr Rapsodyczny rozpoczyna poranki dla szkół. Por. J. Ciechowicz, 
Żywot Teatru Rapsodycznego 1941–1967, [w:] „…trzeba dać świadectwo”, dz. cyt., s. 310.

21   T. Malak, Kilka wspomnień z Teatru Rapsodycznego, [w:] „…trzeba dać świadectwo”, 
dz. cyt., s. 139–140.
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lem Wojtyłą, autorem dramatów dojrzałych i juwenilijnych. Nie od rzeczy 
przypominam w tej materii Dekalog. Przy głębszej analizie Wojtyłowskiej 
dramaturgii odsłaniają się bowiem liczne, związane właśnie z przesłaniem 
Dekalogu niespodzianki.

Zarówno na etapie zainteresowania literaturą, jak teologią i filozofią – Ja- 
na Pawła II fascynował człowiek – z jego ograniczeniami, watpliwościami, 
dociekaniami w kwestiach wiary i relacji interpersonalnych. Ale fascynowa-
ło go przede wszystkim obserwowanie, w jaki sposób i w którym momencie 
człowiek odkrywa w sobie obecność Boga – głosu sumienia, wewnętrzne-
go rzecznika i  sędziego. Bóg w  dramaturgii przychodzi z  reguły znienac-
ka – w doświadczeniu twarzy drugiego, w momencie dokonywania pierwot-
nych wyborów między dobrem a  złem, w  momencie odczytywania głosu 
powołania, w  chwili niezawinionego cierpienia. Ale my – powiedzą Pań-
stwo – ten sam zestaw problemów otrzymamy w innych papieskich pismach, 
a  przecież dotknięcie tekstu dramatu jest jakby głębsze, bardziej osobiste. 
W dramacie obserwujemy, jak na naszych oczach rodzi się pewne doświad-
czenie. W dodatku dramat prowadzi nas na drogę kontemplacji i medytacji, 
drogę głębokiego, Norwidowskiego współodczuwania. W  swym najgłęb-
szym wymiarze dojrzałe dramaty Wojtyły zbliżają się bardzo do konwen-
cji dramatu i myśli Norwida. Wpływ św. Pawła, zauważany przez badaczy22, 
a współkształtujący dramat i poetykę Wojtyły, może mieć również Norwi-
dowskie korzenie. Oto w jednym z listów Norwida pojawia się konstatacja 
o listach Pawłowych jako rapsodach23. Pamiętamy także o marzeniach Ko-
tlarczyka, zmierzających do „urapsodycznienia” przesłania Biblii24. Mamy 
tu zatem korelację treści emocjonalnych z  intelektualnymi i  duchowymi, 
pozwalającą tym głębiej przyjąć rozważania filozofa i teologa. Powiedziała-
bym nawet, że lektura dramatów powinna obowiązkowo poprzedzać lekturę 
Osoby i czynu, Miłości i odpowiedzialności, doktoratu o św. Janie od Krzyża 
czy papieskich encyklik. Ciekawym doświadczeniem jest zestawienie tekstu 
dramatu z tekstem filozoficznym i teologicznym zarazem – by sensy, zawar-
te w dramaturgii, pomogły nam w zmierzeniu się z trudną materią rozważań 

22   Tu wymienić należy przede wszystkim książkę M. Ołdakowskiej-Kuflowej: Blask 
Słowa. Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004.

23   Chodzi o list do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej z końca marca 1873 r.; C. Norwid, 
Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, Wrocław – Warszawa – Kraków 2004, s. 41.

24   Tego rodzaju przesłanie znajdziemy w manifeście Kotlarczyka: Teatr Nasz, potwier-
dza to również „biograf ” teatru, Jan Ciechowicz.
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naukowych. Pod tym względem dramat może stanowić nieocenione źródło 
nowych odkryć.

Przyczyna tego stanu rzeczy jest oczywista i znana powszechnie. Wspo-
mniana przeze mnie refleksja intelektualna zderzona tu zostaje z doświad-
czeniem duszpasterza, spowiednika, „wujka” podczas wędrówek z młodzieżą, 
biskupa, kardynała – wreszcie papieża. Ten człowiek, niezależnie od tego, na 
jakim etapie życia się znajdował, w nadzwyczajnym stopniu potrafił słuchać 
innych. I z tego słuchania ze zrozumieniem i współczuciem rodzi się drama-
turgia, a zarazem Prawda o osobie, „tworzącej siebie” poprzez czyn25. Rela-
cje intymne, w dzisiejszym świecie mocno strywializowane i wykoślawione, 
w dramaturgicznych soliloquiach i kolokwiach nabierają rangi takiej, jaka 
była pierwotnie wpisana w doświadczenie człowieczeństwa. I dlatego mię-
dzy innymi dramatu Przed sklepem jubilera nie da się zrozumieć bez lektury 
studium etycznego: Miłość i odpowiedzialność, zbioru katechez: Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich, czy pierwszej encykliki papieskiej: Redemptor homi-
nis. Tu Jan Paweł II określa Karola Wojtyłę, zaś Karol Wojtyła dopełnia myśl 
Jana Pawła II. 

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski OP słusznie zwrócił uwagę na fakt, iż 
teksty papieskich przemówień do rodaków nie są „akademickimi wykłada-
mi, czy dywagacjami na tematy religijne. Są to słowa z mocą (por. Łk 4,  32). 
W języku ewangelicznym określenie „słowo z mocą” znaczy, że nie tyle opi-
suje rzeczywistość, ile ją stwarza”26. Zważywszy na fakt wyrastania Wojty-
ły z Teatru Rapsodycznego, trzeba tu zauważyć, że ranga, nadawana słowu 
przez Rapsodyków w sposób widoczny zbliża się do tej rangi przekazu, jaka 
jest udziałem Jana Pawła II w jego nauczaniu. Zatem można na tej podstawie 
domniemywać, iż znajdowany w dramaturgii Wojtyły, wyrastającej przecież 
duchowo z Teatru Słowa zrąb odnowy moralnej Narodu i opis trudnych re-
lacji współistnienia osób wobec siebie i wobec Boga staje się jakby próbą dla 
późniejszych, przekazywanych w papieskim nauczaniu syntez – konkretów. 
Jak Norwid, pragnący, by myśl jego rozbiła się na lapidaria27, tak dzięki ana-
lizom, obecnym w dramatach Jan Paweł II dochodzi do perfekcji w formuło-
waniu złotych zasad – drogowskazów życia indywidualnego i narodowego.

25   K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 119. 
26   J. A. Kłoczowski OP, Pielgrzymowanie po Polsce żywą katechezą, [w:] Jan Paweł II, 

Musicie od siebie wymagać, Poznań 1984, s. 8.
27   J. Fert, Norwidowska aforystyka, [w:] C. Norwid, Sumienie słowa…, dz. cyt., s. 31. 

J. Fert odwołuje się tu do listu Norwida, pisanego do Jana Koźmiana (1850).
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Zatrzymajmy się przez chwilę przy tej kwestii. Z przesłaniem odnowy 
moralnej narodu Papież-Słowianin przybył do nas już podczas pierwszej 
pielgrzymki. Ugruntował to przesłanie jeszcze w 1983 roku, by z całą mocą 
wrócić doń w roku 1991, u progu odzyskanej suwerenności. Ta sama prawda, 
przekazywana w dramaturgii, znajduje swą kontynuację w nauczaniu. Tria-
da: prawda – zaufanie – wspólnota, stanowiąca, wg Kłoczowskiego, „[…] 
wielki program zachowania i  rozwoju kultury narodowej […]”28, pozosta-
wiona we Wrocławiu w 1983 roku zdaje się wypływać z przekazu Ewangelii, 
pism filozoficznych Wojtyły, społecznej nauki Kościoła, ale także – stanowić 
kanwę dramatów. Widać to znakomicie w dramatach Hiob i Jeremiasz gdy 
idzie o sprawę narodową, a także w kwestii zasad budowania wspólnot: ro-
dzinnej (Przed sklepem jubilera), braterskiej (Brat naszego Boga), głębokiej 
synowskiej relacji z Bogiem-Ojcem (Promieniowanie ojcostwa). Przyjmując 
jako podstawowy w dramaturgii model rozeznawania wewnętrznych napięć, 
istniejących w osobie i w interakcji osoby z osobą, Wojtyła uczył siebie i nas 
zarazem dialogiczno-relacyjnej więzi. Wskazywał także na pierwotne źró-
dło wewnętrznej siły, pozwalającej nam iść i przezwyciężać własną słabość. 
Tym źródłem jest Eucharystia, świadomość, jak przekonuje Jan Paweł II, iż 
„jestem miłowany […] taki, jaki jestem”29. Przed naszymi oczyma rozciąga 
się zatem przestrzeń żywej wiary i Dekalogu, będącego częścią teatru Woj-
tyły. Autor dramatu otwiera się na doświadczenie medytatywnego kontaktu 
z Bogiem podczas tworzenia literackiego tekstu, by jednocześnie wykorzy-
stywać to doświadczenie w homiletyce. Stąd trudno się dziwić, iż dramatur-
gia ta nie przypomina żadnej z XX-wiecznych. Przypomina raczej misteria, 
zaś konwencją zbliża się do moralitetu. 

Kiedy przed rokiem dokonywałam w Muzeum Historii Polski oceny ma-
teriału źródłowego, związanego bezpośrednio z homiletyką papieską (indeks 
cytowań polskiej literatury i kultury w tekstach Jana Pawła II)30, pewnego 
rodzaju oczywistość, a więc fakt, że podstawowym wymiarem inspirującym 
jest dla Jana Pawła II kultura polska – z jej złożonością i powikłaną historią, 
znalazła pełny wyraz w wyborze cytowań papieskich. Od Bogurodzicy, po-
przez przekaz Kochanowskiego, Skargi, Wieszczów, czy Jana Kasprowicza 
podstawowym odniesieniem dla tej myśli był imperatyw świętości, tradycja 

28   J. A. Kłoczowski OP, Pielgrzymowanie…, dz. cyt., s. 20.
29   Jan Paweł II, Słowo do młodzieży…, [w:] tenże, Pielgrzymki…, dz. cyt., s. 447.
30   Chodzi o bazę cytatów, wypreparowanych z całości papieskiego nauczania, przygo-

towaną przez Zespół Badawczy Muzeum Historii Polski w Warszawie.
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Wadowic i Krakowa, (katedra wawelska, Uniwersytet Jagielloński, działania 
teatralne) oraz wieloletnie kierowanie Katedrą Etyki Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego31. To bardzo przykre, że KUL w niektórych środowiskach, 
także twórczych, nie jest w pełni doceniany. Z jakiego powodu Jana Pawła II 
łączyło z  KUL-em powinowactwo duchowe? Prawdopodobnie dlatego, iż 
w  trudnych czasach doświadczenia nocy stalinizmu i  opresji systemu ko-
munistycznego Uniwersytet jako społeczność czynił to, czego życzył uni-
wersytetom polski Papież. Służył prawdzie – i  służył człowiekowi. Służył 
także polskiej kulturze, tej prawdziwej, integralnej, od Piastów i Jagiellonów 
poprzez polską myśl literacką, teologiczną, antropologiczną i etyczną. Uka-
zywał prawdziwy wymiar człowieczeństwa w biegu wydarzeń historycznych, 
ale zwracał także uwagę na pozahistoryczność spojrzenia na człowieka. 

Co jednak znalazło się u podstaw Wojtyłowskiej twórczości dramatur-
gicznej? Niewątpliwie – lektura Biblii. Nie byłoby dziś, stylizowanego na 
przekład Jakuba Wujka Hioba, nie byłoby Jeremiasza – gdyby nie szczególne 
umiejętności syntezy wątków staro- i nowotestamentalnych32. Jednocześnie 
nie byłoby Wojtyły – dramaturga, gdyby nie polska kultura, otwierająca się 
na głęboką więź z wcielonym Słowem i Matką – Ojczyzną. Jest tak, jakby 
Wojtyła poprzez lekturę dramatu zachęcał nas do przeżycia katharsis, opar-
tego na powrocie do źródeł, by następnie, w swoistym oczyszczeniu zapro-
sić do studiowania pism filozoficznych i  teologicznych, a  także słuchania 
przekazu homilii i przemówień. Zważywszy jednak na fakt, że dramaty ju-
wenilijne pisane były jeszcze w roku 1940 – można domniemywać, iż w ju-
weniliach następuje pewne porządkowanie stosunku młodego człowieka do 
Ojczyzny i spojrzenia na nią w wymiarze, jak powiedział Norwid w Memo-
riale o młodej emigracji: „wielkiego, zbiorowego Obowiązku”33. Ten cytat, tak 
często przypominany w  XX-leciu międzywojennym, został przez Wojtyłę 
przejęty i potraktowany bardzo serio. 

Wątki myślowe pojawiające się w dramaturgii są jednymi z najczęściej 
przywoływanych w okresie pontyfikatu. Jako pierwsze w tym ciągu pojawia-
ją się kwestie związane z problemem Ojczyzny i narodu. Ale to oczywiście 

31   A. Kurnik, „Bo piękno na to jest by zachwycało…” (C. K. Norwid). Kultura polska 
w obszarze myśli Jana Pawła II (w druku).

32   B. Taborski, Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza, Lublin 1989.
33   C. K. Norwid, Memoriał o młodej emigracji, [w:] C. K. Norwid, Pisma Wszystkie, VII, 

(112–113). Cytat ten przytacza w brzmieniu rozszerzonym Jan Paweł II: Audiencja Papieska 
dla przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Z poezji Norwida emanuje światło, 

„L’Osservatore Romano”, 2001, nr 9, s. 54.
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zaledwie początek. Obok tego mamy wyraźnie położony nacisk na kwestię 
powołania, przeżywania własnego „ja” w relacji z Bogiem i drugim człowie-
kiem, właściwego rozumienia wolności oraz istnienia obiektywnej prawdy. 
W dramaturgii, jak w soczewce skupia się cały Dekalog. Każde z przykazań 
zostaje odpowiednio objaśnione – właśnie z  pomocą owej „rapsodyczno-
ści” duchowej, którą Wojtyła bardzo sprawnie do tego celu wykorzystuje. Ci, 
którzy mają szczęście studiować dramaturgię, mogą powiedzieć: „weszliśmy 
przez ciasną bramę”,„wypłynęliśmy na głębię”. Litera prawa bez exemplów 
jest martwa. Wojtyła dba o to, by dramat stał się przyczynkiem do poważ-
nego traktowania relacji Bóg – człowiek. Jan Paweł  II zaś – pyta nas, jak 
odrobiliśmy lekcję z lektury dramatu. Wymagania, które nam stawia, są wy-
maganiami wysokimi. Ale to nie są jego wymagania. To są wymagania Chry-
stusowej Ewangelii i Dekalogu. Podczas jednej z pielgrzymek zabrzmiało to 
bardzo wyraźnie, gdy Papież powiedział wprost: „ja tu nie jestem ważny”. 
Słowa te jednoznacznie raz jeszcze wskazują na ducha służby, podejmowa-
nego przez Zastępcę Chrystusa. 

Punktem wyjścia dramaturgii młodzieńczej są rozterki duchowe, do-
świadczane w związku z trudną sytuacją II wojny światowej i wyborem dro-
gi powołania. Jednocześnie – jak to już zostało powiedziane – narzuca się 
tu problem Ojczyzny, doświadczającej ponownie dramatu zniewolenia. Tu 
ujawniają się pierwsze próby ogarnięcia myślą tradycji biblijnej i historycznej, 
oraz przetworzenia tych wątków w ciąg myślowy, oferujący światło nadziei. 
Nadzieja ta jest nadzieją niezmiernie wymagającą. Już w  postawie Hioba, 
w milczeniu znoszącego straszliwy dramat i dodatkowo doświadczenie nie-
zrozumienia przez najbliższych widzimy aluzję do cierpień Chrystusa, ale 
i sugestię zmartwychwstania Ojczyzny. Rozgrywająca się na kilku planach 
historia jest pytaniem o miejsce Polski w przestrzeni Europy i świata. Pyta-
nie to, wzmocnione jeszcze dramatycznym apelem ojca Piotra – ks. Piotra 
Skargi, zawartym w Jeremiaszu dodatkowo wskazuje na wieloraki – modli-
tewny, orężny i męczeński charakter służby Ojczyźnie w perspektywie rela-
cji do archetypu Trójcy Przenajświętszej, ale i Chrystusowego krzyża, ujaw-
niającego się w obu dramatach. Zastanawiające, jak bardzo zbiera i twórczo 
przetwarza te wątki słynna już homilia na placu Zwycięstwa w Warszawie, 
wygłoszona podczas pierwszej pielgrzymki. Wpisawszy swoje pielgrzymo-
wanie w perspektywę Zesłania Ducha Świętego i uroczystość Trójcy Prze-
najświętszej, pod krzyżem, przepasanym czerwoną stułą, Jan Paweł  II po-
wiada: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia 
tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bo-
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wiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie 
może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. […] Nie można też bez 
Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, 
którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. […] Dzieje narodu zasługują na 
właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeń-
stwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To 
jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co Naród polski wniósł 
w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wno-
si, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. «Ten stary dąb tak urósł, 
a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus» (Piotr Skarga, Ka-
zania Sejmowe, IV, Kraków 1925, Biblioteka Narodowa, seria I.70, s. 92)”34. 
Słowa: „Niech zstąpi Duch Twój…”35 tyle już razy przytaczane, dojrzewały 
niejako w zaciszu przemyśleń młodego dramaturga. Można rzec, że dramat 
niejako je antycypował. 

Wpisawszy przeto dzieje Polski i  Narodu w  przestrzeń doświadczenia 
krzyża i  Trzech Osób Boskich, Wojtyła wskazuje dalej na drogi powołań, 
nieodłącznie z tą rzeczywistością zespolonych. Zaznacza jednak, iż za każ-
dym razem, w momencie ich odkrywania konieczny jest mozolny wysiłek 
docierania do prawdy o  sobie – jako o  osobie, a  zatem bycie istniejącym 
w  relacji do osobowego Boga. W  Promieniowaniu ojcostwa refleksja nad 
trudną relacją ojciec – dziecko przybrane wskazuje na Boski rys powoła-
nia. W postawie Adama, blokującego Bogu Ojcu przystęp do najgłębszego 

„ja”, jest także rezerwa wobec Moniki, pytanie o prawo do nazywania siebie 
ojcem. Drogę do otwarcia się na doświadczenie ojcostwa i drogę do porozu-
mienia osób toruje psychika dziecka. Drobne działania Moniki, wskazujące 
na pragnienie, by Adam otworzył dla niej swe serce, stają się w tej materii 
decydujące. Obrona dziecka przed żmiją to ostateczny moment przekrocze-
nia przez Adama granicy samotności. Podkreślając z kolei osobliwość i wy-
jątkowość powołania Brata Alberta, Wojtyła wskazuje na pozahistoryczny 
moment wykluwania się „nowego Adama”, będącego żywym odwzorowa-
niem prawdy niesienia krzyża wśród najuboższych. Eksponuje także decyzję 
woli i sumienia – głos wewnętrzny, który każe mu odpowiedzieć twierdząco 
na wołanie Boga-Człowieka. Każde z powołań jest niepowtarzalne i  indy-

34   Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa, [w:] W pielgrzymce 
do ojczystej ziemi. Jan Paweł II w Polsce, 2 czerwca – 10 czerwca 1979, red. Z. Modzelew-
ski SAC, J. Sadzik SAC, D. Szumska, Paryż 1980, s. 34.

35   Tamże, s. 36.
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widualne, każde z nich jednak musi kosztować. W wypadku Brata Alberta 
pozostawienie jednej – owocuje drugą twórczością, odmienną, ale zgodną 
z najgłębszym „ja”. Podobnie wiele kosztuje Adama z Promieniowania ojco-
stwa wyjście ze starannie budowanej wieży własnej samotności. W perspek-
tywie nawiązania więzi jest ono jednak błogosławione. Relacje trzech par 
z dramatu-medytacji Przed sklepem jubilera także rozgrywają się w świetle 
ich powołań, trudnego gubienia się i  odnajdywania we wzajemnych rela-
cjach. Ostatecznie jednak losy Teresy i  Andrzeja, Anny i  Stefana, Moniki 
i Krzysztofa w perspektywie komunii osób kierują ich myśl zawsze – nawet 
w najtrudniejszych chwilach – ku „odzwierciedlaniu absolutnego Istnienia 
i Miłości”36.

Powoli docieramy do kwestii Dekalogu, wpisanego przecież w przykaza-
nie miłości, pozostawione nam przez Chrystusa. Zdumiewające, jak bardzo 
utkał Wojtyła przestrzeń dramatów doświadczeniem Dziesięciorga Przyka-
zań. Co więcej, jest ów Dekalog wpisany w dramat na sposób pozytywny. 
Przykazanie inicjalne przenika całokształt dramaturgii, głęboko ją kształ-
tując. Kwestia „świętowania dnia świętego” pojawi się już w  juweniliach, 
gdzie w  Jeremiaszu wędrówkę ku odnowie oblicza Ojczyzny w  Niedzielę 
Palmową rozpocznie procesja „Trzech Męczenników”37. Relacji ojcowsko- 

-synowskich, ale i macierzyńsko-synowskich mamy okazję doświadczać wie-
lowymiarowo i wielopłaszczyznowo zarówno w Bracie naszego Boga, jak i w 
dwóch kluczowych dramatach – Przed sklepem jubilera i Promieniowaniu 
ojcostwa. Przykazaniu „nie zabijaj” w jego pozytywnym wymiarze poświę-
cony jest cały dramat Brat naszego Boga, nauczający szacunku dla godności 
osoby ludzkiej. Kiedy obserwujemy doświadczenie Anny z Przed sklepem 
jubilera, pragnącej zrzucić z siebie zbyt – jak się wydaje – wymagające jarz-
mo związku małżeńskiego, widzimy obok niej Chrystusa, przychodzącego 
pod postacią Adama, by niejako zapobiec kiełkującej zdradzie38. Chrystus- 

-Oblubieniec z oczywistych względów będzie miał dla Anny twarz jej męża. 
Kategoryczny nakaz: „nie cudzołóż” i „nie pożądaj” zostaje tu wzmocniony 
poprzez przypowieść o pannach mądrych i głupich. Dotknięcie ręki Adama 
budzi Annę do nowego życia. Po latach, w 1991 roku, Jan Paweł II powróci 

36   K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, [w:] tenże, Poezje i  dramaty, Kraków 2001, 
s. 255–256.

37   Tenże, Jeremiasz, [w:] tenże, Poezje…, dz. cyt., s. 410.
38   Adam jest w dramacie figurą Syna Bożego. Zob.: A. Kurnik, Rodzina jako dar i zada-

nie w dramaturgii Jana Pawła II, [w:] Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, 
red. B. Żurakowski, Kraków 2003, s. 152.
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do tego rodzaju doświadczeń, wspominając o dramatach rozwodów, skłó-
ceń, konfliktów rodzinnych. Zaznaczy, że sakrament małżeństwa jest cha-
ryzmatem małżonków. Raz jeszcze przypomni to, co już uprzednio wyłożył 
w Miłości i odpowiedzialności, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, a  także 
w Familiaris consortio: Podstawą miłości małżeńskiej jest oparcie w Bogu, 
podstawą miłości do dziecka – miłość małżeńska. Ostateczne zatem zako-
rzenienie oba rodzaje miłości znajdują w Tajemnicy Trynitarnej. Stawianie 
wymagań dziecku jest zatem nieodłącznie związane z wymaganiem od sie-
bie – a zatem samowychowaniem39. Mówiąc o znieprawianiu rodziny przez 
tzw. „wolną miłość”, Jan Paweł II podniesie głos aż do krzyku: „Może dlatego 
mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja 
matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, któ-
rzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie 
mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny bo-
leć!”40. Przykazania „nie kradnij”, „nie mów fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu” – są z kolei odczytywane w Hiobie, gdy ten – najpierw 
ograbiony ze swych majętności i dotknięty licznymi klęskami – doświadcza 
następnie oskarżeń i podejrzeń nic nierozumiejącego otoczenia. Wszystkie 
te kwestie odnajdą wyjaśnienie w archetypie Trójcy Przenajświętszej oraz 
głębokim zaufaniu i doświadczeniu obecności Syna Bożego w przestrzeni 
dramaturgii. Te kwestie są obecne w  każdym z  dramatów, nie wyłączając 
juwenilijnych. Archetyp Trójcy odwzorowywany bywa przez osoby dramatu, 
bądź zostaje wpisany w ich doświadczenie egzystencjalne. Są to tajemnice 
centralne przekazu chrześcijańskiego. W liście apostolskim Jana Pawła II pi-
sanym na uroczystość 400-lecia śmierci świętego Jana od Krzyża czytamy, iż 
ten właśnie model myślowy stanowił podstawową kanwę refleksji Doktora 
Mistycznego41. Mamy tu zatem głęboki, a jakże konsekwentny rys, wiążący 
po raz kolejny myśl filozoficzną, nauczanie i rzeczywistość dramaturgii.

Otwieranie się na rozmaite środowiska ułatwiało Papieżowi-Polakowi 
docieranie do jeszcze jednej, niezmiernie istotnej egzystencjalnie kwestii. 
Jan Paweł II doskonale wiedział, że wielu ludzi ma ogromny kłopot z wia-
rą, wynikający z  pewnej nieumiejętności zaufania, bądź organicznej, czy 

39   Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej na lotnisku w Masłowie, [w:] ten-
że, Pielgrzymki…, dz. cyt., s. 617.

40   Tamże, s. 618.
41   List Apostolski Jego Świątobliwości Jana Pawła II z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od 

Krzyża „Maestro en la fe”, [w:] K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin 
2000, s. 249. Tak mówi „jeden ze współczesnych świętego”.
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też nabytej niezdolności serca do otwierania się. Doświadczenia błąkania 
się w ciemnościach, zranień bądź pokus i pułapek są naturalnymi doświad-
czeniami bytowymi. I w dramaturgii tego rodzaju doświadczenie znajduje 
również swój wyraz. Czyż nie było to także osobiste doświadczenie Wojtyły? 
W  jednym z  listów pisanych do Mieczysława Kotlarczyka potwierdza raz 
wewnętrzną walkę, która w  nim zachodzi, innym razem zaś „dopatrywa-
nie” jutrzenki i jasności, świtu, wolnego od rozterek ducha42. Jednocześnie 
wskazanie na ten element prowadzi do szerszej grupy wniosków. W przy-
padku Brata Alberta z  dramatu Brat naszego Boga (ten bowiem dramat 
z racji bliskości powołań wydaje się najbardziej osobistym), zostaje czytel-
nikowi przekazany sygnał: przedzieranie się przez ciemności skończyło się 
w  momencie wyboru krzyża. Dodatkowym wzmocnieniem wymiaru tej 
postaci jest osobiste sprawowanie obrzędu beatyfikacji i  kanonizacji Ada-
ma Chmielowskiego przez Jana Pawła II. A także słowa z Daru i tajemnicy 
o personalnym powinowactwie między Autorem a osobą dramatu43. To jest 
konkret, żywy przykład. A że ubrany początkowo w formę literacką – tym 
lepiej. Z kart dramatów przemawia do nas prawda o nas samych. Do pew-
nego stopnia każdy z nas w osobach dramatu odnaleźć może cząstkę siebie. 
W dobie panteoretyzacji nauk humanistycznych zapomnieliśmy, że tak też 
można odczytywać dramat. A że tego Wojtyła pragnął najbardziej – widać 
z wspomnianego już prywatnego listu. 

To nie oznacza, wbrew pozorom, naiwności odbioru. Oznacza jedynie 
zmianę optyki spojrzenia na tekst dramatu. Możemy patrzeć na osobowość 
Brata Alberta jako na autorytet moralny. Jest trochę tak, jakby to był prze-
kaz natury etycznej z podbudową literacką. Wojtyła jest w dramaturgii bar-
dziej etykiem, niż nam się zdaje. Jak to już zostało powiedziane – każdy 
z dojrzałych dramatów jest bowiem personalno-aksjologicznym przekazem 
prawdy o osobie, która jest sama w sobie wartością i nosicielem innych war-
tości – dla Wojtyły głównie moralnych.

Czy prawda owa odbiega w jakikolwiek sposób od nauczania Jana Paw-
ła II? Nie. Encykliki, adhortacje, katechezy mówią to samo, co dramat, tyle 
że inaczej, już nie w interakcji osób dramatu i nie w ujęciu metaforyczno- 

42   Listy K. Wojtyły do M. Kotlarczyka, [w:] M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rap-
sodycznym, Kraków 2001, s. 312.

43   O  tych kwestiach: A. Kurnik, Odkrywanie świętości, [w:] Przestrzeń Słowa. Twór-
czość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła  II, red. Z. Zarębianka, J. Machniak, Kraków 
2006, s. 387–395.
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-wielopłaszczyznowym. Przekaz o udziale Brata Alberta w powstaniu stycz-
niowym (a więc element historii) jest tu elementem dodatkowym, bardzo 
ważnym, pogłębiającym jeszcze wyraźny rys patriotyczny osobowości. Ale 
on jest nam dany w pełni niejako wtórnie, szczególnie w momencie beatyfi-
kacji, mającej miejsce na krakowskich Błoniach w 1983 roku. Pierwotna jest 
osoba – Adam, widziana w wymiarze uniwersalistycznym i pozahistorycz-
nym44. To zresztą szczególny przypadek jednostki, która poprzez świętość 
zyskuje ów wymiar. Pozostałe osoby dojrzałych dramatów są ową uniwer-
salnością (z racji swoistej „egzemplaryczności” oraz „stworzenia na obraz 
i podobieństwo Boże”) obdarzone już na wstępie.

Osoba zatem i relacja między nią a Bogiem wciąż inspiruje do stawiania 
pytań o tożsamość. „Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powie-
dzieć: «nie»? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł 
w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek 
może powiedzieć Bogu «nie». Ale – pytanie zasadnicze – czy wolno? I: w imię 
czego «wolno»? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i  serca można 
przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, 
ażeby powiedzieć «nie» temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat? Temu, 
co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło”45 – pyta dra-
matycznie podczas pierwszej pielgrzymki na Błoniach krakowskich Jan Pa-
weł II. A w wiele lat wcześniej pisanym dramacie Promieniowanie ojcostwa 
Adam szamoce się w przestrzeni samowystarczalności. Zaznaczając, iż po-
stawa odrzucenia Boga jest nonsensem, nie może zaprzeczyć jej powszech-
nemu doświadczaniu. ów nonsens – to nonsens ucieczki od bezpośredniej, 
ojcowsko-synowskiej relacji z Bogiem. Ucieczka ta charakteryzuje polskie 
doświadczenie II połowy XX wieku, gdzie dochodzi do specyficznej „schizo- 
frenii” w zderzeniu narzucanego narodowi przemocą marksizmu z chrześci-
jaństwem. Ciekawym doświadczeniem jest delikatnie sygnalizowana w doj-
rzałej dramaturgii dyskrecja oczekującego Boga. I wskazanie na fakt, iż jest 
On Panem dziejów w rozmaitym przeżywaniu faktu wolności. 

W dramacie Przed sklepem jubilera jedna z par – Teresa i Andrzej – roz-
łącza się. Wynika to z konieczności odejścia męża na front. Z obiektywnego 
punktu widzenia z chwilą stwierdzenia faktu śmierci Andrzeja Teresa może 
zawrzeć kolejny związek. Jednak nie chce tego. Wciąż doświadczając obec-

44   K. Wojtyła, Brat naszego Boga, [w:] tenże, Poezje…, dz. cyt., s. 125.
45   Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. na Błoniach krakowskich, [w:] Jan Paweł II 

w Polsce.., dz. cyt., s. 228.
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ności Andrzeja obok siebie, „szczepi ideę ojca” w swym synu, Krzysztofie. 
A zatem „nic nie mija”. Wszystko trwa w Bogu i zmierza ku Niemu. Czło-
wiek sam dokonuje wyboru własnego losu. Powołanie, którego doświadczyła 
Teresa w spotkaniu z Andrzejem, teraz po jego śmierci ma wymiar trwania 
i oczekiwania na spotkanie w wieczności. Dlaczego dialogiczność postaci 
w dramatach Wojtyły częściej wyczerpuje się w soliloquiach? W konstrukcję 
postaci wpisana jest samotność przed Bogiem. Człowiek trwając w tego ro-
dzaju samotności, jednocześnie rozważa w Bożej obecności to, co w związ-
ku z  relacją z  drugim człowiekiem – się z  nim dzieje. Ostatecznie, w  po-
słuszeństwie nakazowi woli i  własnemu sumieniu dokonuje konkretnych 
wyborów  –  wyborów na miarę osobowego „ja”. I  tu znów powracamy do 
Osoby i czynu, ale także Miłości i odpowiedzialności czy Elementarza etycz-
nego, stanowiącego ważny drogowskaz dla młodych. 

19 czerwca 1983 roku, podczas Mszy św., odprawianej pod Szczytem Ja-
snej Góry usłyszeliśmy: „Tutaj […] nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy 
o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swego ducha – naród rośnie, 
gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie 
zdołają zniszczyć!”46. W perspektywie relacji, łączącej nauczanie papieskie 
z dramaturgią można zatem zaryzykować stwierdzenie, że zarówno drama-
turgia, jak i nauczanie są batalią o człowieka – ale i o Polaka, pamiętającego 
o narodowej historii i korzeniach chrześcijańskich. Karol Wojtyła – Jan Pa-
weł II chce silnego, zmartwychwstałego Narodu polskiego, zmartwychwsta-
łego w oparciu o Dekalog i żywy obraz Osobowego Boga. Naszym zadaniem 
jest zatem rozpoznawanie myśli papieskiej w całym bogactwie integralności. 
Jak widać – twórczość literacka to jedynie jeden z wymiarów tej niezwykle 
bogatej, w pełni zintegrowanej osobowości. Dopiero korelacja wymiarów: 
psychologicznego, teologicznego, etycznego i  filozoficznego pozwoli, być 
może, odsłonić także inne, głęboko ukryte jej tajemnice.

46   Jan Paweł  II, Homilia w  czasie Mszy św. odprawianej pod Szczytem Jasnej Góry, 
[w:] tenże, Pielgrzymki…, dz. cyt., s. 274.
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Ks. Tadeusz Biesaga SDB

KaRola woJtyły  
PoSZuKIwanIe PoDStaw etyKI  

w Wykładach lubelskich

1. tematyka podjętych poszukiwań

W 1954 roku Stefan Świeżawski zaproponował Karolowi Wojtyle wy-
kłady na KUL-u. ówczesny dziekan Jerzy Kalinowski zatrudnił młodego 
naukowca z Krakowa, aby wyłożył studentom „Historię doktryn etycznych”. 
Przeprowadzony wykład nie był jednak historią, ale analizą podstaw ety-
ki w  kilku wpływowych, nowożytnych nurtach filozofii, przeprowadzoną 
w celu sprecyzowania własnej metody filozofii, własnej antropologii i etyki. 
Już w samych tytułach wykładów można dostrzec z  jednej strony terminy 
z filozofii klasycznej, z drugiej terminy z filozofii współczesnej oraz persona-
listycznej, wypracowywanej jako własnej przez Karola Wojtyłę. 

W roku 1954/55 tytuł wykładu brzmiał „Akt i przeżycie etyczne”. „Akt” 
to termin bliższy filozofii klasycznej, „przeżycie etyczne” to termin z feno-
menologii, z aksjologii Maksa Schelera. W roku następnym 1955/56 wykład 
nosił tytuł: „Dobro i  wartość”. Pierwszy termin został zaczerpnięty z  ety-
ki tomistycznej, drugi z  aksjologii fenomenologów. W  trzecim wykładzie, 
zatytułowanym „Zagadnienie normy i szczęścia”, słowo „szczęście” wzięto 
z etyki Arystotelesa i św. Tomasza, a termin „norma moralności” pojawił się 
jako termin własny K. Wojtyły. Można dostrzec związek tej tematyki z ety-
ką prawa naturalnego św. Tomasza czy z etyką imperatywu kategorycznego 



I. Kanta, niemniej były to pierwsze kroki K. Wojtyły w jego poszukiwaniach 
personalistycznej normy moralności. 

W poszukiwaniach tych K. Wojtyła już w Wykładach lubelskich włącza 
się w spór o rozumienie szczęścia i  jego związek z moralnością. Prowadzi 
go w dyskusji z eudajmonizmem etyki starożytnej i średniowiecznej, z he-
donizmem etyki nowożytnej, w tym z utylitaryzmem J. Benthama, z rygo-
ryzmem I. Kanta czy aksjologizmem M. Schelera. Poszukuje on dla etyki 
takiego kryterium moralności, które uniknęłoby zarzutów stawianych eu-
dajmonizmowi, a  tym bardziej utylitaryzmowi czy hedonizmowi etyczne-
mu. Chodzi mu o taki personalizm etyczny, który przekroczyłby zarówno 
eudajmonizm etyki arystotelesowsko-tomistycznej, utylitaryzm J. Bentha-
ma, jak też deontonomizm I. Kanta i aksjologizm M. Schelera.

2. norma a dobro, cel i wzór

W sporze o normę moralności sięga Wojtyła do filozofii starożytnej. Ana-
lizuje w Wykładach lubelskich etykę Platona i Arystotelesa. Normowaniem 
w etyce Platona rządzi idea dobra. Dostępna jest dla umysłu filozofa – mę-
drca i staje się oparciem dla normowania nie tylko jego życia indywidual-
nego, ale życia całej społeczności oraz państwa. „Najwyższym oparciem dla 
normowania w [tej] etyce – stwierdza Wojtyła – jest wiedza o idei dobra: im 
gruntowniej człowiek zatopiony będzie w kontemplacji tej idei, tym wyżej 
stanie jego życie moralne”1. 

Poznanie idei dobra prowadzi człowieka do cnoty. Już Sokrates utoż-
samiał wiedzę z cnotą. Platon potwierdził, że wiedza jest koniecznym wa-
runkiem cnoty, ale zauważył, że nie jest ona warunkiem wystarczającym. 
Stąd cnota miała być owocem kontemplacji idei dobra i zdobytej tą drogą 
mądrości filozofa. Ogląd idei dobra miał regulować właściwe korzystanie 
z  różnych dóbr czy przyjemności. „Zadaniem rozumu jest w  tym wypad-
ku znaleźć właściwą miarę, ażeby za doraźne intensywne przyjemności nie 
płacić później wielkimi przykrościami i aby unikanie mniejszych przykrości 
teraźniejszych nie przyczyniło się do większych w przyszłości”2. „Odnajdu-
jemy wpływ idei dobra – pisze o  tej propozycji Wojtyła – w umiejętności 

1   K. Wojtyła, Zagadnienie normy i szczęścia, [w:] tenże, Wykłady lubelskie, Lublin 1996, 
s. 183.

2   Tamże, s. 184.
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trafnego rozrachunku przyjemności i  przykrości, co zapewnia życiu ludz-
kiemu możliwie najkorzystniejszy przebieg”3.

Arystoteles jako realista budował swą filozofię moralną – zauważa Woj-
tyła – nie na oglądzie idei dobra, ale na obserwacji działania ludzkiego. Tym, 
co tłumaczy zaistnienie działania, jest jego cel. To nie jakaś idea, jakiś my-
ślowy wzór zapoczątkowuje nasze działanie, ale motywuje je realny cel – do-
bro. Etyka taka jest nauką teleologiczną, która rozpoznaje i wyjaśnia celowe 
działanie człowieka. 

W etyce Platona to mędrzec, dzięki oglądowi idei dobra, mógł wszystko 
oceniać i normować pod kątem poznanego w ten sposób idealnego, absolut-
nego wzorca tego, co dobre. W etyce Arystotelesa normowanie pojawia się 
niejako wtórnie. Jego etyka jest przede wszystkim etyką teleologiczną, aga-
tologiczną i aretologiczną. Postępowanie wyjaśniane jest poprzez cel, który 
jako dobro motywuje działanie, oraz poprzez sprawności moralne – cnoty, 
które umożliwiają skuteczne zrealizowanie owego celu – dobra. Wzorczość 
w wydaniu Platona czy normatywność w ujęciu np. I. Kanta okazuje się tu 
niejako zbędna. 

K. Wojtyła stara się z  jednej strony uchronić etykę przed idealizmem 
normatywnym Platona oraz formalizmem normatywnym Kanta, z  dru-
giej strony przed zapoznaniem normatywności w  etyce agatologiczno- 

-aretologicznej Arystotelesa. Dostrzeżenie normy w tej etyce okazuje się trud-
niejsze niż w etyce platońskich mędrców. U tych ostatnich normę – wzór 
można było dojrzeć wprost w kontemplacyjnym oglądzie, natomiast w ety-
ce realistycznej intelekt praktyczny musi się trudzić w rozpoznaniu celów 
cząstkowych oraz celu ostatecznego człowieka, jak też środków, które do 
niego prowadzą, albo od niego odwodzą. To dopiero na terenie uporządko-
wania owych celów i środków rodzi się normowanie. „Same cele układają 
się w ten sposób, że jedne z nich znów są środkami do osiągnięcia drugich”4. 
[…] „Cel jest niejako miarą środków, albo raczej tym, według czego należy 
środki «mierzyć», do czego należy je niejako «domierzać». Fakt ten sprawia, 
że każde praktyczne normowanie jako funkcja myślowa człowieka musi wy-
chodzić od celu, a skupiać się na środkach”5.

Ostatecznym celem, ze względu na który człowiek działa, jest według 
Arystotelesa eudajmonia – szczęście. W  ten sposób realistyczne wyjaśnie-

3   Tamże.
4   Tamże, s. 186.
5   Tamże, s. 187.
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nie działania ludzkiego nadało jego etyce charakter eudajmonistyczny. Przy 
określaniu, czym jest owo szczęście, Arystoteles powracał na teren bytu jako 
takiego, na teren bytu ludzkiego. Mimo że zasada bonum est quod omnia ap-
petunt ujawniała mechanizm dążenia do szczęścia, to jednak zdaniem Woj-
tyły, nie potrafiła jeszcze ocenić, jakie pożądanie służy szczęściu, a jakie go 
niweczy. Takiej miary trzeba było szukać w naturze bytu, w naturze człowie-
ka. Stąd św. Tomasz odszedł od tej niejako subiektywnej, relatywistycznej 
definicji dobra, wskazując na definicję obiektywną. Dobro jest dobrem nie 
dlatego, że go pożądamy, ale dlatego, że odpowiada naszej naturze (conve-
niens), że ją doskonali (perficiens), i że posiada doskonałość, którą może nas 
udoskonalić (perfectum). W tym ujęciu dobrem jest to, co wszystko dosko-
nali (bonum est quod omnia perficiunt). Wojtyła przejmuje ten aspekt w swej 
etyce, nazywając go perfekcjoryzmem. To człowiek ubogacony cnotami, 
może być wzorem, miarą, czyli normą. Mędrzec Platoński z widzenia idei 
dobra mógł być wzorcem i normą, mędrzec Arystotelesowski takim wzor-
cem stawał się dopiero przez dobre postępowanie, przez udoskonalanie sie-
bie. Norma w tej perspektywie rodzi się jako zgodność z bytem, zgodność 
z  jego naturą, w przypadku człowieka – zgodność z  jego naturą rozumną, 
z jego rozumem, z cnotą, z dzielnością duszy.

Wojtyła akceptuje w etyce Arystotelesa i św. Tomasza realistyczne ujęcie 
celu, dobra, szczęścia, ale sądzi, że nie wyraża ono jeszcze w pełni specy-
fiki normowania typowego dla osoby ludzkiej. Zgadza się, że nabywanie 
i działanie zgodne z  cnotą prowadzi do szczęścia. „Prawdziwa cnota nie-
sie z sobą – stwierdza – zadowolenie z dobra godziwego”6. Niemniej owo 
dobro godziwe chce oczyścić z eudajmonistycznych motywacji. Inspirując 
się doświadczeniem mistycznym św. Jana od Krzyża, szuka czegoś więcej, 
poza motywowaniem się własnych szczęściem. Podkreśla, że kontemplacja 
daje pełniejsze szczęście niż to, które daje cnota. „Udział rozumu jest tam 
czystszy i bardziej bezwzględny niż w cnotach moralnych, działanie duszy 
bardziej niezależne od warunków, od konkretnych, jednostkowych sytuacji, 
a skierowane ku temu, co jest celem rozumu samego – ku poznawaniu”7.

W poszukiwaniu specyfiki normy moralności zgadza się ze św. Toma-
szem w kwestii ugruntowania dobra w porządku bytu, w jego naturze, nie-
mniej odróżnia bonum metaphysicum od bonum morale8. Szukając miary 

6   Tamże, s. 191.
7   Tamże.
8   Tamże, s. 194.
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dla dobra moralnego, sięga po ideę wzorczości, która ma swój fundament 
w Bogu, w jego rozumie stwórczym. „Stwórca w sobie samym widzi naj-
wyższy wzór bytów stworzonych, byty te zaś poznaje w ich odwzrowaniu, 
tj. o tyle, że odwzorowują Jego istotę, tę, którą poznaje przede wszystkim. 
Tutaj tkwi sam rdzeń porządku normatywnego. Sama celowość jeszcze go 
nie wnosi, nawet samo podobieństwo stworzeń do Stwórcy w bycie jeszcze 
o nim nie stanowi, nie mówi jeszcze niczego o unormowaniu całego świata 
dóbr. O unormowaniu takim mówi dopiero wzorczość, wzór jest bowiem 
transcendentną miarą tego, co odwzorowane”9. Sama celowość tłumaczy 
działanie bytów, ale dopiero poznana wzorczość umożliwia ocenianie 
i normowanie. 

To właśnie konsekwencją wzorczości jest hierarchia bytów i hierarchia 
dóbr. Dzięki niej porządkujemy cele dążeń. Dostrzegamy bowiem, iż inaczej 
odwzorowuje Boga roślina, zwierzę, a inaczej człowiek. Analogia metafizycz-
na (analogia proportionalitatis) umożliwia dostrzeżenie, przez podobień-
stwa i różnice, różny sposób odwzorowania Bytu Bożego. W tym kontekście 
odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, jest równocześnie odpowiedzią 
metafizyczną, aksjologiczną i normatywną.

3. Krytyka utylitaryzmu

W krytyce utylitaryzmu korzysta Wojtyła z hierarchii dóbr podanej przez 
św. Tomasza. Obok bowiem dobra przyjemnego, użytecznego wyróżnił on 
dobro godziwe (bonum delectabile, bonum utile, bonum honestum). Celem 
postępowania moralnego jest dobro godziwe. Dobra przyjemne i użyteczne 
mogą być użyte tylko jako środki do osiągnięcia dobra godziwego. Dobro 
użyteczne ma więc swój sens moralny o tyle, o ile przyporządkowujemy je 
dobru godziwemu. 

Dobro godziwe określa rozum, odkrywając cel naszego działania, szuka-
jąc prawdy o bycie, o naturze człowieka. „Udział natomiast rozumu w okre-
śleniu dobra użytecznego jest inny, rzec można – mniej istotowy, a bardziej 
funkcjonalny. Chodzi o uporządkowanie środków względem celu, o okre-
ślenie, czy dana rzecz jest środkiem odpowiednim do takiego celu. W przy-
padku dobra godziwego chodzi o  określenie, czy dana rzecz jest dobrem, 

9   Tamże, s. 195.
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i  uzasadnienie tego na podstawie zrozumienia bytu, natury i  porządku 
w nich panującego”10.

Porzucenie rozumnego uchwycenia dobra godziwego, na rzecz rozumu 
technicznego skupionego jedynie na środkach, prowadzi do porzucenia ety-
ki, na rzecz techniki, do porzucenia normatywnej funkcji rozumu na rzecz 
subiektywnych impulsów. Rozum nie osądza wtedy przydatności środków 
do osiągnięcia celu, jakim jest dobro osoby ludzkiej, lecz podporządkowany 
jest dobieraniu środków dla naszych chwilowych zachcianek. Jest on wtedy 
na usługach przyjemności i uczuć.

Dobro godziwe zostaje zaprzepaszczone – zdaniem Wojtyły – w etyce uty-
litarystycznej J. Benthama. „Szczęście – w jego ujęciu stwierdza Wojtyła – to 
przeżywanie przyjemności przy wykluczeniu przykrości. Jest ono proporcjo-
nalne do sumy przyjemności, których się zażywa, oraz przykrości, których się 
unika”11. Cnota w tej perspektywie to zdolność człowieka, która umożliwia 
mu maksymalizację przyjemności i  minimalizację przykrości. Zły czyn to 
taki, który minimalizuje szczęście i zwiększa nieszczęście. Maksimum przy-
jemności (korzyści) dla maksymalnej liczby ludzi – oto norma utylitaryzmu. 
Według Benthama postępowanie moralne to poszukiwanie własnej przyjem-
ności czy korzyści. Szczęście innych to nic innego jak sumaindywidualnych 
korzyści. Sprzyjamy szczęściu innych, motywując się płynącą z tego przyjem-
nością. Uważa on, że dzięki sympatii do drugich przyjemność drugich staje 
się również moją przyjemnością, ale również jego przykrość staje się moją 
przykrością. Stąd należy dążyć do maksymalizacji korzyści społecznych. 

Cnoty uważa Bentham za puste określenia. Najwyżej można mówić o na-
wykach. Z klasycznej listy takich nawyków czy postaw wybiera on te, które 
służą maksymalizacji korzyści. Odrzuca on umiar, złoty środek jako inter-
pretacje cnoty. Właściwe dla niego cnoty, jako pewne nawyki, to roztrop-
ność i życzliwość. Roztropność to przede wszystkim roztropność względem 
siebie, służąca dobremu administrowaniu tym, co się posiada, dla pomno-
żenia korzyści, oraz roztropność względem innych, jakoś altruistyczna, aby 
cieszyć się cudzą przyjemnością. Życzliwość przejawia się w powstrzymaniu 
się od zadawania przykrości i dostarczaniu drugiemu przyjemności. Zasada 
przyjemności czy korzyści działa – zdaniem Benthama – w każdym z ludzi, 
nie trzeba jej udowadniać, należy tylko ją odsłonić, czyli odrzucić inne zasa-
dy wymyślane przez filozofów. 

10   Tamże, s. 200.
11   Tamże, s. 241.
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K. Wojtyła dostrzega różnorodne uproszczenia utylitaryzmu. Po pierw-
sze nie posługuje się on jakimś obiektywnym pojęciem przyjemności, lecz 
pojęciem subiektywnym. Głosi, że każdy wie, co dla niego jest przyjemne, 
korzystne, co jest jego szczęściem, a co nim nie jest. Subiektywna, prywatna 
wiedza nie daje się jednak matematycznie kalkulować. Do takiej kalkula-
cji potrzebne są intersubiektywne, obiektywne dane. Ponadto monizm he-
donistyczny nie dostrzega różnic jakościowych między przyjemnościami. 
Tymczasem przyjemności jakościowo różne powodują różną głębię doznań, 
odznaczają się inną trwałością i w różny sposób przyporządkowane są szczę-
ściu człowieka. 

Subiektywizacja czy prywatyzacja przyjemności wyklucza sformuło-
wanie obiektywnego kryterium, normującego postępowanie indywidualne 
i społeczne. Deklaracje o etyce jako nauce ścisłej okazują się nową utopią, 
powstałą z  zapoznania obiektywnego dobra, na rzecz kalkulacji dość pro-
stych i niskich doznań cielesnych i zmysłowych. „Stajemy tutaj – stwierdza 
Wojtyła – wobec niebezpieczeństwa naginania dobra obiektywnego do su-
biektywnego, podobnie jak u Platona byliśmy czasem świadkami naginania 
dobra subiektywnego do obiektywnego. I  jedno, i  drugie nastawienie jest 
w jakiś sposób aprioryczne, a przez to samo nie ujmuje rzeczywistości”12.

4. moralność a szczęście

Spór o związek szczęścia z moralnością znalazł się w impasie w wyniku 
dwóch skrajnie przeciwstawnych rozwiązań zaproponowanych przez J. Ben-
thama i I. Kanta. Pierwszy z nich odrzucił normę jako odrębną od przyjem-
ności, korzyści i szczęścia, a drugi odrzucił szczęście jako związane z normą 
moralną.

To, co w etyce J. Benthama uchodzi za normę moralności, w etyce I. Kan-
ta uchodzi za zasadę egoizmu. Dla I. Kanta moralność i szczęście (przyjem-
ność, korzyść) wzajemnie się wykluczają. Za normę może uchodzić zasada, 
która rodzi się z wolności czystego rozumu praktycznego. To, co pochodzi 
z  impulsów zmysłowości czy uczuciowości, stanowi przeciwieństwo moral-
ności, która ma wynikać z  czystej autonomii, ma być czymś bezinteresow-
nym. Taką normę stanowią imperatywy, które rodzi czysty rozum praktycz-
ny. Pierwsze sformułowanie imperatywu zwane formułą autonomii woli 

12   Tamże, s. 251.
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albo powszechności prawa brzmi: „Postępuj tylko według takiej maksymy, 
dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”13. 
Druga formuła imperatywu, zwana zasadą promowania człowieczeństwa, 
godności osoby, jako celu samego w sobie, stwierdza: „Postępuj tak, byś czło-
wieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał za-
wsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”14.

I. Kant broniąc autonomii woli, to jej powierza ustanowienie katego-
rycznych imperatywów. Owo samozwiązanie się imperatywem nie tylko nie 
może podlegać motywom przyjemności, ale musi być od nich niezależne 
i  je poprzedzać. Obowiązek ma być niezależny od tego, co przyjemne czy 
nieprzyjemne. Dopiero przeciwstawiając się naciskom przyjemności, po-
zostajemy wierni obowiązkom i  stajemy się istotami moralnymi. Im bar-
dziej napiera na nas przyjemność, własna korzyść czy szczęście, a mimo to 
kierujemy się obowiązkiem, tym bardziej okazujemy się istotami wolnymi 
i moralnymi. Z  tego punktu widzenia odrzuca I. Kant nie tylko etykę he-
donistyczną, utylitarystyczną, ale również eudajmonistyczną. Przeprowadza 
najostrzejsze potępienie hedonizmu i  utylitaryzmu, ale czyni to kosztem 
formalizmu, legalizmu i rygoryzmu etycznego. 

To m.in. M. Scheler oskarżył Kanta o  pruski rygoryzm i  zdradę rado-
ści i miłości w moralności. Próbował on zrehabilitować sferę emocjonalną 
w człowieku, jako uczestniczącą w moralności i przynoszącą radość i szczę-
ście. Niemniej uczynił to znów kosztem normatywności w etyce. Samo prze-
żywianie wartości miało być moralnością. Zniknęły normy moralne nie tyl-
ko jako zbędne, ale jako niszczące nasze życie emocjonalne.

Tradycja arystotelesowsko-tomistyczna znalazła się w  pośrodku wy-
mienionych stanowisk, uznając zarówno nierozerwalny związek szczęścia 
z moralnością, jak też ich względną odrębność. K. Wojtyła podejmuje się 
reinterpretacji tego związku, rozwijając w  miejsce eudajmonizmu perso-
nalizm etyczny. W Wykładach lubelskich stawia tradycję arystotelesowsko- 

-tomistyczną jako tę, która nie rozrywa więzi łączącej moralność ze szczę-
ściem. Równocześnie jednak wprowadza pewne korekty w  eudajmonizm 
Arystotelesa. Korekty te być może robione są pod wpływem radykalnej kry-
tyki eudajmonizmu przeprowadzonej przez I. Kanta i umiarkowanej przez 
M. Schelera. Korekty te idą w kierunku personalizmu. Norma etyki klasycz-

13   I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984, 
s. 50.

14   Tamże, s. 62.
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nej bonum est faciendum, malum vitandum jest normą prawdziwą, ale nie 
oddaje specyficzności normy moralności, w  której chodzi o  dobro szcze-
gólne, dobro godziwe. Jest ona raczej normą działania każdego bytu. Dla 
wyrażenia specyfiki działania osoby lepsza jest norma zrodzona z afirmacji 
godności osoby. Godność osoby wskazuje na specyfikę tego bytu, który jest 

„kimś”, a nie „czymś”. Godność podkreśla to dobro, o które w moralności 
chodzi, czyli dobro godziwe (bonum honestum). Inne dobra są tylko środka-
mi do tego dobra. Realizacja dobra godziwego nie wyklucza szczęścia, które 
powinno być naddatkiem za czyny godziwe. Godność osoby, dobro godziwe 
nie wyklucza przyjemności czy korzyści, z tym, że to nie one normują nasze 
życie, ale są normowane tym, co przystoi osobie. W ten sposób afirmacja 
i miłość osoby ogarnia również wszystkie wartości w osobie, wartości inte-
lektualne, estetyczne, sensytywne itd. Człowiek jest jednością, i w imię du-
cha nie musi niszczyć swego ciała, lecz powinien integralnie rozwijając się 
jako osoba, integrować w sobie to, co duchowe, co cielesne, aby doskonaląc 
siebie, równocześnie być pełnią bytu osobowego, bytu przygodnego, otwar-
tego na dopełnienie ze strony Boga.
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Karol Tarnowski

to, co nIeReDuKowalne w cZłowIeKu

Potężna osobowość papieża Jana Pawła II przysłoniła niemal jego pisma 
filozoficzne, tym bardziej że nie była to jedyna dziedzina pisarska, jaką upra-
wiał Karol Wojtyła. Ponadto po wyborze na papieża jego twórczość filozo-
ficzna stała się przedmiotem sporów co do miejsca, jakie zajmowały w niej 
szkoły fenomenologiczna i  tomistyczna, wskutek czego powstało na jej te-
mat sporo nieporozumień. 

Wojtyła jako filozof był niezwykle zdolny, ale jego formacja zawierała 
duże luki, pochodzące częściowo z typowego dla wychowania w katolickich 
seminariach braku znajomości nowożytnej i  współczesnej problematyki 
filozoficznej – która była de facto Wojtyle bliska – i jednostronności forma-
cji tomistycznej. Formacja tomistyczna jednak dostarczała Wojtyle nie tylko 
wglądu w problematykę metafizyczną, ale ponadto odpowiadała jego skłon-
nościom do budowania syntez, przerzucających pomosty między różnymi 
typami myślenia, w których skłonny był on dostrzegać cząstki prawdy. Po-
nieważ zarazem był też człowiekiem, który cenił tradycję jako taką, uważał 
tomizm za ważny punkt odniesienia. Nie znaczy to jednak, że przyszły Papież 
był pozbawiony odwagi filozoficznego wyboru i  zdolności artykułowania 
własnej wizji, dla której pomocna stała się fenomenologia, poznana w mie-
ście Romana Ingardena. Ale będąc zawsze otwarty na drugi człon alterna-
tywy, umiał go włączać we własną wizję, dzięki czemu wydobywał z niego 
czasem jego nieoczekiwane strony. Miało to jednak także stronę negatywną 
w postaci niespójności filozoficznej terminologii.

Wojtyła był przede wszystkim filozofem człowieka: jako ksiądz i jako filo- 
zof był głęboko zainteresowany ludzkim życiem, w którego centrum stała 
dla niego niewątpliwie moralność. Jej też poświęcił swą pierwszą książkę: 
Miłość i  odpowiedzialność. Lecz nade wszystko interesowała go struktura 



ludzkiego podmiotu jako źródła moralnych działań. Interesowała go m.in. 
dlatego, że był przeświadczony, iż klasyczna filozofia, metafizyka i  antro-
pologia tomistyczna nie jest w stanie opisać tej struktury. Powodem tego 
jest nie tylko brak techniki opisu, ale coś o wiele ważniejszego: traktowanie 
człowieka jako elementu wszechświata. Wojtyła dał temu wyraz w bardzo 
istotnym dla zrozumienia jego myśli, nieco heretyckim z  punktu widze-
nia tradycji tomistycznej tekście Podmiotowość i <to, co nieredukowalne> 
w człowieku1.

W tym zwięzłym artykule Wojtyła pisze wyraźnie o  podstawowym 
grzechu tradycji arystotelesowskiej, jakim jest redukowanie człowieka do 
świata. Arystotelesowska definicja człowieka Dzoon logon echon oznacza, 
że człowiek jest rozumiany z perspektywy kosmologicznej, jako „zwierzę”, 
a  więc jako element świata, jako obiektywny przedmiot z  wnętrza metafi-
zycznej syntezy hierarchicznego kosmosu. Tymczasem człowiek jest do 
świata nieredukowalny – nie jest przedmiotem, a podmiotem. Ale na czym 
polega ta podmiotowość? Wbrew pozorom nie przede wszystkim na ro-
zumie czy szeroko pojętej świadomości, ale także nie na woli – polega na 
przeżywaniu siebie. Pisze Wojtyła: „Chodzi bowiem nie tylko o metafizyczną 
obiektywizację człowieka jako podmiotu działającego, czyli sprawcy swoich 
czynów, ale chodzi o ukazanie osoby jako podmiotu przeżywającego swoje 
czyny, swoje doznania, a w tym wszystkim swoją podmiotowość”2. Wojtyła 
od razu ucina możliwość oceny przeżycia jako „subiektywizmu”, do której 
to oceny tomizm ma niezwalczoną skłonność. Czym innym jest przedmioto-
wość, a czym innym obiektywizm, tak jak czym innym jest filozofia podmio-
tu, a czym innym subiektywizm. Właśnie postawa obiektywistyczna zmusza 
do, jak pisze, „zatrzymania się przy tym, co nieredukowalne w człowieku”. 

„L’irreductible (w oryg. po franc.) oznacza bowiem także to wszystko, co nie-
widzialne, co całkowicie wewnętrzne, a  przez co każdy człowiek jest jak-
by naocznym świadkiem siebie samego, swojego człowieczeństwa i swojej 
osoby”3. Człowiek przeżywa siebie, swoją podmiotowość, swoje bycie osobą. 
Ale badanie tego domaga się nowej metody i jest nią fenomenologia, która 
ma obiektywizować, czyli intersubiektywnie przybliżać sferę przeżyć. „Ana-
liza fenomenologiczna służy więc zrozumieniu transfenomenalnemu, służy 

1   Drukowany pierwotnie w: „Ethos”, 1988, 2/3, przedrukowany [w:] K. Wojtyła, Osoba 
i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994 (III wyd. Osoby i czynu), s. 434–443, 
także po ang. w: „Analecta Husserliana”, 1978, nr 7.

2   Tamże, s. 439, podkr. moje.
3   Tamże, s. 440–441.
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zarazem ujawnieniu tego bogactwa, jakie właściwe jest bytowi ludzkiemu, 
w całej złożoności compositum humanum”4.

Wraz z kategorią przeżycia Wojtyła wychodzi de facto z perspektywy to-
mistycznej i zbliża się do całej tradycji myśli współczesnej, której ojcem jest 
św. Augustyn: od Kartezjusza i  Maine de Birana aż po Maurice Blondela 
i Michela Henry’ego. Trzeba jednakże dobrze zrozumieć, że Wojtyła omija 
łukiem całą problematykę transcendentalnej fenomenologii, której przed-
stawicielami są m.in. Husserl, Heidegger czy Michel Henry. Lecz czyni to 
bynajmniej nie z  tomistycznej i  ingardenowskiej obsesji zagrożenia ideali-
zmem, lecz z wierności fenomenowi ludzkiego podmiotu, który w świecie 
spełnia przeżywane przez siebie czyny moralne, za których wejście w rzeczy-
wistość – a nie tylko za intencje – odpowiada. Wojtyła jest więc od począt-
ku poza problemem warunków możliwości jawności bytów dla człowieka, 
ponieważ o wiele ważniejsze wydaje mu się badanie warunków możliwości 
podmiotowości zdolnej do rzeczywistych moralnych czynów, wychodzącej 
poza intencje ku realnym aktualizacjom. Jednakże interesują go nie same te, 
zawsze przecież konkretne, aktualizacje, lecz właśnie ich warunki możliwo-
ści po stronie podmiotu, czyli – struktura podmiotu działającego.

W referowaniu poglądów Wojtyły opieram się wyłącznie na pierwszych 
rozdziałach Osoby i czynu, książki trudnej, o której mówiono w Krakowie ze 
śmiechem, że będzie księżom zadawana za pokutę w czyśćcu.

1. Przedmiot analiz wojtyły

Kardynała Wojtyłę interesuje doświadczenie osoby poprzez czyn moral-
ny. Występujące tu terminy wymagają krótkiego wyjaśnienia w świetle myśli 
Kardynała. 

Przez doświadczenie rozumie Wojtyła przede wszystkim obecność dla 
siebie pewnego „ja” poprzez wszystko, z  czym człowiek ma do czynienia 
poza sobą: „człowiek jako własne «ja» wciąż jest z sobą samym, wobec czego 
i doświadczenie samego siebie w jakiś sposób ciągle trwa”5. Nie jest to jed-
nak tylko obecność „punktowa”: doświadczenie „ja” jest pewną wypadko-
wą wielu szczegółowych doświadczeń. Jest ono odmienne od doświadczeń 
innych ludzi, nawet jeśli – w zależności od stopnia zaangażowania w życie 

4   Tamże, s. 442.
5   Osoba i czyn, I wyd. Kraków, 1969, s. 5.
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drugiego człowieka – wpływają one na to, jak widzę siebie. Jednak doświad-
czenie „ja”, o które chodzi Wojtyle, to ta specyficzna jakość, jaką jest, dana 
od wewnątrz, całość pt. „człowiek działa”. Jest to doświadczenie, w którym, 
jak pisze, „umysł angażuje się już w  samym doświadczeniu” i  ma bezpo-
średni kontakt z tym czego doświadcza6. Lecz doświadczenie nie jest nigdy 
pozbawione jakiegoś rozumienia. Otóż „Fakt «człowiek działa» w swej peł-
nej doświadczalnej zawartości pozwala się […] mianowicie zrozumieć jako 
czyn osoby”7. Jest tak dlatego, że czyn jako taki zakłada – odmiennie niż ja-
kieś „dzianie się” – podmiot tego czynu. Wojtyle chodzi głównie o działania 
moralne, ale pozostawia etykę poza zasięgiem tematu książki, koncentrując 
się na samym działającym podmiocie-osobie, danym jako taki w doświad-
czeniu działania. Wynika z  tego, że przedmiotem analiz jest dynamiczna 
praxis wraz z uwikłanym tu rozumieniem „praktycznym”, które wystarcza 
w życiu, lecz może stać się tematem analiz teoretycznych. Poznanie teore-
tyczne sięga do uwarunkowań tego rozumienia w sensie pewnej zasadniczej 
struktury podmiotu, która ma dwie strony: ontologiczną i świadomościową 

– perspektywy te w sposób naturalny się uzupełniają.

2. warstwy świadomości w działaniu

Wojtyła od początku oddziela jednak swoje analizy od analizy actus hu-
manus rozumianej w  perspektywie tomistycznego rozróżnienia na „moż-
ność” i  „akt”. Chodzi bowiem o  ukazanie specyfiki ludzkiego czynu jako 
działania osoby, która, jak już wiemy, musi być badana przede wszystkim 

„od wewnątrz”, w przeżyciu, gdyż to tam odsłania się to, co dla osoby klu-
czowe. W tym właśnie punkcie zaczynają się analizy warstw świadomości 
zawartych w ludzkim czynie.

1) Czym innym jest działanie świadome, a  czym innym świadomość 
działania. „Człowiek nie tylko działa świadomie, ale także ma świadomość 
tego, że działa – i owszem, że działa świadomie”8. Mielibyśmy tu zatem już 
do czynienia z trzema warstwami: a) świadomości towarzyszącej samemu 
działaniu, b) świadomości samego faktu swojego działania, c) świadomo-
ści działania świadomego. Oczywiście warstwy te są dane „nietematycznie”, 

6   Tamże, s. 13, podkr. moje.
7   Tamże, s. 15.
8   Tamże, s. 33.
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wewnątrz praxis, niemniej obecność tych warstw jest zasadnicza dla kon-
stytucji osoby w  działaniu. O  ile metafizyka afirmowała świadome dzia-
łania, o tyle pomijała działania przez świadomość. To ostatnie oznacza, że 
człowiek nie tylko działa świadomie, ale jest także świadomy tego świado-
mego działania, świadomość mu towarzyszy przed i po czynie, co powo-
duje, że może uważać swoje działanie właśnie jako czyn, za który ponosi 
odpowiedzialność9.

Ale czym jest sama świadomość? Na to kluczowe pytanie Wojtyła odpo-
wiada ciekawą teorią obojętności i „bezosobowości” świadomości. Świado-
mość jako taka jest jakby odbiciem czy odzwierciedleniem tego, co dzieje się 
w człowieku, ale także poza nim – są to, mówiąc językiem Kartezjusza, jego 
cogitationes. Świadomość nie jest poznawaniem: „świadomość nie spełnia 
funkcji poznawczej we właściwym znaczeniu tego słowa ani też tym bar-
dziej nie posiada własnej podmiotowości, nie jest suppositum ani też władzą, 
z której ta funkcja mogłaby się organicznie rozwinąć”10. Dlatego „Świado-
mości właściwie obca jest intencjonalność charakterystyczna dla aktów zro-
zumienia”11. Co to oznacza? Oznacza to, że świadomość co prawda poznaje, 
ale pierwotnie nie na sposób intencjonalny. „Świadomość jest rozumie-
niem […], ale jest zawsze rozumieniem już zrozumianego, oczywiście wedle 
stopnia i sposobu rozumienia”. Wygląda więc na to, że rozumienie dokonuje 
się już wewnątrz praktycznego – w szerokim sensie – doświadczenia, które 
jest pierwotniejsze od teoretyzującej świadomości. A zatem „cała dynamicz-
na strona poznawania nie jest ani zadaniem, ani dziełem świadomości. Do 
niej należy tylko odzwierciedlenie. Na tym także polega świadomościowy 
charakter poznania”12. Sama świadomość nie jest też żadnym „substancjal-
nym” podmiotem aktów świadomościowych i  nie ona obiektywizuje po-
znawczo. Raczej „w szczególny sposób «uwewnętrznia», czyli interioryzuje 
to, co odzwierciedla, dając temu wszystkiemu miejsce we własnym «ja» oso-
by”13. Inaczej mówiąc, świadomość sama z siebie jest obojętną aksjologicz-
nie i bezosobową rejestratorką tego, co się „dzieje” na zewnątrz i wewnątrz 
podmiotu. Sama z siebie nie domaga się żadnego podmiotu, żadnego „ja”. 
Co więcej, „świadomość – przy swoim zespoleniu podmiotowym z tymże 
«ja» nie jest ku niemu zorientowana poznawczo jako ku przedmiotowi. Moż-

  9   Tamże, s. 36.
10   Tamże.
11   Tamże, s. 37.
12   Tamże.
13   Tamże, s. 38.
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na nawet powiedzieć, że świadomość jest poznawczo obojętna na własne 
«ja» jako na przedmiot”14.

2) Czym innym jest świadomość siebie, a czym innym samowiedza. Samo-
wiedza jest pewnym rodzajem wiedzy, który, by tak rzec, nabudowuje się na 
świadomości, lecz nie powstaje dzięki aktom intencjonalnym świadomości. 
To właśnie dopiero dzięki samowiedzy „własne «ja» działającego podmiotu 
zostaje poznawczo ujęte jako przedmiot”15. W tym punkcie widać pewne za-
kłopotanie Wojtyły. Rozumiemy, że samowiedza jest odpowiedzialna za zna-
czenia, jakimi „ja” obdarza siebie samo. Skąd jednak te znaczenia? Nie z samej 
świadomości. „Samowiedza jest pod tym względem niejako wcześniejsza od 
świadomości – wnosi w nią przeto znaczeniową relację do własnego «ja» oraz 
do jego czynów”16. Wydaje się, że analizę Wojtyły trzeba tu uzupełnić o dwa 
pojęcia. Po pierwsze pojęciem obecności „ja” dla siebie: obecność jest jakby 

„przedświadoma”, ale tylko dzięki niej czyn może być wobec podmiotu ja-
kimś świadectwem. Po drugie pojęciem, autorstwa Józefa Tischnera, „ja aksjo- 
logicznego”, które organizuje świadomość trochę tak, jak „troska” u Heidegge-
ra. To dzięki obecności możliwe jest odczytanie prawdy o sobie, ale to dzięki  
impulsowi aksjologicznemu „ja” może być zainteresowane prawdą o  sobie 
i swoją własną świadomością czynów, gdyż to świadomość decyduje, że przez 
nią (a nie tylko wraz z nią) „ja” urzeczywistnia się jako osoba. Wojtyła uważa 
zarazem, że samowiedza stanowi jakby granicę dla samoświadomości w tym 
sensie, że mówi podmiotowi, jak naprawdę z nim jest, zabrania jej fikcji nie-
skończonego procesu „samozapodmiotowywania”, nieustannej kreacji siebie; 
dzięki niej świadomość ostatecznie „trzyma się bytu”. Powtórzmy: dzięki 
samowiedzy możliwa jest prawda o „ja” w aspekcie osoby, to znaczy o tym, 
jak kształtuje się „ja” poprzez swoje czyny. Ale samowiedza jest ściśle indywi-
dualna i nie ma nic wspólnego z filozoficznymi uogólnieniami. Co więcej, nie 
jest także „tematyczna” i refleksyjna, w sensie refleksji „nad” podmiotem.

3. świadomość a przeżycie

Bardzo ważnym terminem Osoby i czynu jest „refleksywność”. Przez ter-
min ten Wojtyła nie ma na myśli „refleksyjności”, czyli tematyzacji tego, co 

14   Tamże, s. 39.
15   Tamże, s. 40.
16   Tamże.
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nietematyczne i co ma charakter par excellence przedmiotowy – w tym sensie, 
w jakim filozofia z konieczności uprzedmiotawia. Przez refleksywność Woj-
tyła rozumie, wprost przeciwnie, maksymalną subiektywizację świadomości, 
która dopiero dzięki temu nie tylko odzwierciedla podmiot, ale go wręcz jako 
podmiot konstytuuje. Dlatego pojęcie to wydaje mi się wyjątkowo ważne. 
Pisze Wojtyła: „czymś innym jest być podmiotem, czymś innym – być po-
znanym (zobiektywizowanym) jako podmiot, również i w odzwierciedleniu 
świadomościowym – a  czymś innym jest samo podmiotowe przeżycie pod-
miotu”17. Czysto myślowe, zarówno indywidualne, jak filozoficzne dotknię-
cie swojej podmiotowości jest wciąż jeszcze zewnętrzne; dopiero to szczegól-
ne zwrócenie ku sobie świadomości, jakie dokonuje się w przeżyciu – a nie 
w przedmiotowej tematyzacji – stanowi o podmiotowości. Wojtyła mówi tu 
o „odsłanianiu do wewnątrz” przez świadomość, dzięki czemu świadomość 
jako przeżycie współkonstytuuje podmiot: „Świadomość […] o  ile stanowi 
podstawę przeżycia, o ile przeżycie to dzięki swej refleksywności konstytuuje, 
wychodzi już z tego dystansu, wchodzi w podmiot i doświadczalnie konsty-
tuuje go wraz z każdym przeżyciem. Rzecz jasna, iż inaczej go odzwierciedla, 
a  inaczej konstytuuje: odzwierciedla zatrzymując dzięki samowiedzy jego 
przedmiotowe znaczenie […], konstytuuje natomiast w czystej podmiotowo-
ści przeżycia”18. Na tym dopiero polega duchowość człowieka, na „wewnętrz-
ności bytowania i działania człowieka”.

Odkrycie owej refleksywności jest dlatego kluczowe, że tylko dzięki niej 
podmiot wewnętrznie wie, czy to, co się w  nim dokonuje, jest zwykłym 

„dzianiem się”, czy też jest „działaniem”, czynem. Dopiero w tym momencie 
możemy mówić o moralności. „Czyn i moralność, wartości moralne, funk-
cjonują nie tylko przedmiotowo w  znaczeniu, jakie świadomość odzwier-
ciedla, ale funkcjonują równocześnie na wskroś podmiotowo w przeżyciu, 
które ta świadomość bezpośrednio warunkuje”19.

W tym punkcie pojawia się to, co Wojtyła nazywa możliwością „emo-
cjonalizacji świadomości”. Ma ona ścisły związek z odczuwaniem swojej cie-
lesności, a raczej – jak zauważa – po prostu swojego ciała, bowiem „czym 
innym jest przeżywać własne ciało, a czymś innym przeżywać własną ciele-
sność”20. Człowiek przeżywa własne ciało, ale to przeżywanie nie pozostawia 

17   Tamże, s. 46–47, podkr. moje.
18   Tamże, s. 48.
19   Tamże, s. 50.
20   Tamże, s. 51.
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świadomości poza swoją orbitą; podobnie nie są poza naszą świadomością 
różnorakie emocje. Lecz, jak pisze Wojtyła: „Różnorodne uczucia emocjona-
lizują świadomość – to znaczy włączają się w obie jej funkcje, odzwierciedla-
jącą i refleksywną, które niejako tracą dystans względem emocji”21. Następu-
je tu subtelna gra emocji i świadomości, pewnego rodzaju napięcie i walka 
między emocjami, szczególnie cielesnymi, a samowiedzą. Samowiedza bo-
wiem może do emocji nabrać dystansu, ale może im też ulegać. „Z powodu 
bądź to nadmiernej ilości, bądź siły uczuć […], bądź też niewystarczającej 
sprawności samowiedzy, ta ostatnia nie jest zdolna intelektualnie ich utoż-
samić”22. Wbrew pozorom, emocje sięgają płyciej w naszą podmiotowość, 
niż refleksywność, w której świadomość, choć nieprzedmiotowa, odgrywa 
główną rolę. W tym punkcie uzyskujemy przenikliwy wgląd w szczególny 
logos podmiotu, to znaczy w  przeniknięcie swoistą, całkowicie wewnętrz-
ną, dotykającą prawdy o sobie w relacji do świata, świadomością, która jest 
w tym sensie rozumna. Zakłada to jednak koncepcję rozumności znacznie 
szerszą i głębszą, niż ta, która funkcjonuje we wszelkich, „naukowych” filo-
zofiach. Pozwala to, nawiasem mówiąc, inaczej patrzeć na określenie „wia-
ra szukająca rozumienia”. Rozumienie filozoficzne (czy teologiczne) wiary 
możliwe jest tylko dlatego, że poprzedza je rozumienie w samym wnętrzu 
aktu wiary. Jak pisał Gabriel Marcel, czym innym jest myślenie nad wia-
rą, a czym innym myślenie wewnątrz wiary. Nie ma wiary bez rozumienia 
wiary, ale nie dochodzi ono z zewnątrz, lecz zagnieżdża się w samym sercu 
wiary, w  jej refleksywności, umożliwiając tym sposobem rozświetlenie jej 
dzięki filozoficznej refleksji.

4. Przeżycie faktu: „działam”

Obiektem analizy Wojtyły jest czyn, szczególnie czyn moralny. Czyn 
w sensie „działania” różni się od „dziania się”, przy czym to ostatnie można 
rozumieć albo jako „dzianie się w człowieku”, albo jako „dzianie się z czło-
wiekiem”. Z punktu widzenia metafizyki arystotelesowskiej zarówno w dzia-
łaniu, jak w dzianiu się dokonuje się przechodzenie z „możności” do „aktu”, 
czyli ma miejsce podstawowy ontologiczny dynamizm. Ale właśnie dlatego 
z punktu widzenia tej filozofii wymieniona różnica nie ma znaczenia. Co 

21   Tamże, s. 53.
22   Tamże, s. 55.
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jednak oznacza ona z punktu widzenia ludzkiej podmiotowości, to znaczy 
tego, co przeżywane jako podmiotowe? W tym miejscu następuje znów ter-
minologiczne wahanie, choć ostateczna intencja wydaje się jasna. 

Wojtyła pisze przede wszystkim, że w  działaniu człowiek przeżywa 
siebie jako sprawcę, wewnętrznie wie o  tym; dodaje nawet do tego uwa-
gę bliską myśli Maine de Birana, że o przyczynowości jako takiej wiemy 
może jedynie z przeżycia własnego czynu. Z tego punktu widzenia Wojty-
ła rozdziela chwilowo pojęcie podmiotu od pojęcia sprawcy, przydzielając 
podmiotowości jako takiej raczej przeżywanie dziania się, czyli, jak pisze, 

„uczynnień” niż aktywnego sprawstwa. Pisze, że „Człowiek przeżywa siebie 
jako podmiot wówczas, gdy w nim coś się dzieje. Gdy natomiast człowiek 
działa, wówczas przeżywa siebie jako sprawcę […]”23. Sprawa jednak wy-
daje się bardziej subtelna. Istota tej różnicy polega na tym, że w działaniu 
człowiek jako sprawca przeżywa swoje „ja” jako poniekąd „nad” działaniem, 
jako transcendentne względem działania, podczas gdy w przeżyciu dziania 
się owo „ja” jest jakby „pod” nim, jest przeżywane biernie. W dzianiu się 
podmiot ogranicza się do rejestrowania tego, co się w nim lub z nim dzieje, 
tak jakby utożsamiał się chwilowo z własną świadomością. Ale świadomość 
ta nie jest także w tym wypadku całkowicie „statyczna”. Bowiem zarówno 
w jednym, jak drugim przypadku przejawia się właśnie podmiotowość, któ-
ra różni ją od zwykłej świadomości. Na czym to polega? Wydaje się, że o ile 
świadomość jest całkowicie bezosobowym przepływem, o tyle podstawowy 
dynamizm, obecny nie tylko w działaniu, ale także w dzianiu się, dozna-
niach, czymś, co można by określić jako „życie”, zawsze zakłada kogoś, kto 
to przeżywa. Nie ma w człowieku ontologicznego dynamizmu, który nie 
byłby przeżywany w oderwaniu od podstawowego idem, które odpowiada 
nie na pytanie „co”, ale „kto”: zawsze ktoś doznaje. 

Tak rozumianą podmiotowość określa Wojtyła scholastycznym ter-
minem suppositum, w  którym rozróżnia „naturę” i  „osobę”. Przez natu-
rę – której różne sensy analizuje – Wojtyła rozumie nie „istotę”, lecz ów 
podstawowy dynamizm egzystencjalny, który jest dopiero punktem wyj-
ścia dla działań osoby. Gdy coś w człowieku się dzieje, „«ja» nie przeżywa 
sprawczości i nie jest sprawcą, ale przeżywa wewnętrzną tożsamość tego, 
co się dzieje ze sobą, a równocześnie zależność tego, co się dzieje, wyłącz-
nie od siebie”. Gdyż co prawda „ja” w ścisłym sensie nie działa, to jednak 
gdyby ktoś chciał zaprzeczyć związkom owych „uczynnień z  moim «ja», 

23   Tamże, s. 74.
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„natrafiłby na bezwzględny sprzeciw doświadczenia”24. Krótko mówiąc, 
podmiot przeżywa swoją tożsamość jako pewne idem, a nie tylko tę toż-
samość zakłada. Ponieważ jednak zarazem przeżycie to jest inne niż prze-
życie sprawczości, owa tak rozumiana „natura” nie jest fenomenologicznie 
tożsama z działającą osobą – gdy tymczasem metafizyka tę tożsamość za-
kłada! Podmiot przeżywa zatem dzięki naturze spójność między tym, kto 
działa, a jego działaniem: ze swoją sprawczością, będącą budulcem osoby, 
integruje swoją naturę.

Zarówno natura, jak i osoba wyraża dynamizm człowieka, czyli jego po-
tencjalności, które wszystkie wypływają z pewnego ośrodka, pewnego „skąd”. 
Inne są jednak potencjalności natury, a inne osoby. Te pierwsze są dwojakie: 
wegetatywne i  psycho-emotywne i  mają różny stosunek do świadomości: 
dynamizm wegetatywny w  przeciwieństwie do emotywnego nie jest prze-
ważnie uświadamiany, natomiast fenomen bólu czy rozkoszy jest już psy-
chiczny, a nie wegetatywny. Wynika z tego, że przeżycie odsyła do życia jako 
bardziej podstawowego. „Jedność dynamiczna podmiotu «człowiek» […] 
jest przede wszystkim jednością życia, a  wtórnie tylko i  poniekąd ubocz-
nie – jednością przeżycia”25. Wojtyła wydaje się tu wyjątkowo bliski – choć 
i odrębny – od myśli Michela Henry’ego, dla którego tożsamość indywidu-
alnego podmiotu zawiązuje się nie w świadomości, a w samoprzeżywaniu. 
W tym punkcie analizy pojawia się znaczenie podświadomości, która tak-
że wskazuje na pierwszeństwo potencjalności w stosunku do świadomości. 
Lecz jest to potencjalność różna zarówno od potencjalności wegetatywnej, 
jak emotywnej, czyli nieświadomej i świadomej. Wojtyła mówi tu o pewnym 

„podprzeżyciu”, którego wagę widzi czworako. Po pierwsze „lepiej unaocznia 
w samym aspekcie wewnętrznym potencjalność podmiotu”. Po drugie „po-
maga w jakimś bodaj zakresie dostrzec wewnętrzną ciągłość i spoistość tego 
podmiotu, dzięki podświadomości widać bowiem owe przejścia pomiędzy 
tym, co w człowieku li tylko się dzieje na drodze naturalnych uczynnień we-
getatywnych, ewentualnie emotywnych, a tym, co człowiek świadomie prze-
żywa i tym, co uważa za swój czyn”. Po trzecie – i jest to kluczowe – „pod-
świadomość w swej ciągłej relacji ze świadomością ukazuje nam człowieka 
jako istotę poddaną od wewnątrz czasowi, istotę, która posiada własną we-
wnętrzną historię”. Wreszcie po czwarte „podświadomość wyraziście zary-
sowuje hierarchię potencjalności człowieka. Jest rzeczą bardzo znamienną 

24   Tamże, s. 83–84.
25   Tamże, s. 95.
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owo parcie w stronę świadomości, owo dążenie do uświadomienia, do świa-
domego przeżycia, jakie wciąż emanuje z podświadomości”26.

5. Problematyka wolności

Podstawową myślą Wojtyły dotyczącą człowieka, jest to, że się staje  – 
wprawdzie istnieje, ale nie jest, tylko się staje. Lecz staje się nierównomier-
nie: o ile jego organizm normalnie dojrzewa, o ile rozwija się także jego życie 
emotywne, ale nie bez pewnego udziału świadomości, o tyle jego stawanie 
się jako osoby przebiega inaczej. Pojawia się tu bowiem nowa potencjalność, 
którą Wojtyła streszcza słowami: „mogę – nie muszę”. Jest to płaszczyzna 
wolności, która ma realny wpływ na to, kim człowiek się staje, mianowicie, 
czy staje się dobry, czy zły; stawanie się osoby jest nieodłączne od moral-
ności i problematyki aksjologicznej. W tym sensie waga wolności jest onto- 
logiczna: to dzięki niej człowiek ostatecznie jest taki czy inny.

Między owym „mogę – nie muszę” a „chcę” pojawia się fenomenologicz-
nie wola, która w powstawaniu osoby ma decydujące znaczenie. Na kanwie 
tego pojęcia Wojtyła formułuje swoje najbardziej znaczące pojęcia: samopo-
siadanie, samopanowanie, samostanowienie. Pojęcia te nie mają znaczenia 
moralnego, lecz ontologiczne, jakkolwiek w sposób oczywisty skierowane są 
ku wartościom. 

Zacznijmy od ostatniego z  tych pojęć, które określa to, co wola czy-
ni z człowiekiem: człowiek w decyzji woli – która oczywiście zakłada wol-
ność – o sobie samym stanowi. Co jest jednak do tego niezbędne? Szczególna 
strukturalna złożoność, którą stanowi samo-posiadanie. „Osoba jest miano-
wicie tym, kto siebie samego posiada – i zarazem tym, kto jest posiadany tyl-
ko i wyłącznie przez siebie”27. Ta strukturalna właściwość nie jest – powtórz-
my – właściwością moralną, która strukturalną już zakłada; dlatego nie ma to 
nic wspólnego z „wolą posiadania”. Czegokolwiek człowiek chce i co realizuje, 
może to czynić jedynie na podstawie fundamentalnej „samodyspozycyjno-
ści”. Dlatego samostanowienie zakłada samoposiadanie. Lecz samoposiada-
nie zakłada ze swej strony samo-panowanie, które również nie ma konotacji 
moralnej – nie jest tożsame z „panowaniem nad sobą”; jest od niego bardziej 
podstawowe. Wszystkie te elementy stanowią zarazem o  „nieodstępności” 

26   Tamże, s. 99–100.
27   Tamże, s. 110.
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osoby: tylko człowiek sam może nad sobą panować i o sobie stanowić. Te 
bardzo interesujące terminy wskazują na nieuchronną złożoność struktury 
człowieka – złożoność, która ma ponadto charakter hierarchiczny, w taki spo-
sób, że „ja” może i musi dysponować swoimi potencjalnościami jako czynnik 
kierowniczy. Ale właśnie wolność – dopowiedzmy – powoduje, że człowiek 
może nie być na miarę swojej ontologicznej struktury: może siebie faktycznie 
nie posiadać, ani nad sobą nie panować!

W tym punkcie pojawia się jedna z najbardziej zasadniczych myśli Woj-
tyły, która pozwala wglądnąć w  szczególny użytek, jaki czyni z  tomizmu. 
Chodzi o  to, że poprzez samostanowienie osoba urzeczywistnia siebie, to 
znaczy decyduje o swoim bycie, który jest bytem podmiotu. Lecz urzeczy-
wistnienie to jest możliwe dlatego, że człowiek rozdwaja się z kolei na pod-
miot i przedmiot – w szerokim tego słowa znaczeniu – swojego działania: 

„w każdym aktualnym samostanowieniu […] własne «ja» jest przedmiotem, 
i to przedmiotem pierwotnym i najbliższym. Wyraża się to w samym poję-
ciu i słowie: samostanowienie wskazuje na to, ze ktoś stanowi sam o sobie. 
Podmiot i przedmiot jest równocześnie i korelatywnie zawarty w tym poję-
ciu i słowie. Jednym i drugim jest własne «ja»”28. Jednakże przedmiotowość 

„ja” dla siebie samego nie ma charakteru intencjonalnego: to bardzo ważne 
stwierdzenie wydaje się ucinać możliwość czysto intencjonalnego rozumie-
nia nie tylko podmiotowości, ale także przedmiotowości, poszerzając go 
o  współczynnik ontologiczny: „W samostanowieniu nie zwracamy się do 
własnego «ja»jako do przedmiotu, tylko aktualizujemy gotową już nieja-
ko przedmiotowość tego «ja» zawartą w wewnątrz-osobowej relacji samo- 

-panowania i samo-posiadania. […] Kiedy chcę czegokolwiek, wówczas rów-
nocześnie stanowię o sobie”29. Różnicę między intencjonalnym a nieinten-
cjonalnym rozumieniem przedmiotowości można uchwycić poprzez różnicę 
między „chce mi się” a „chcę”. „Chce mi się” różnych rzeczy, które ujmuję jako 
przedmioty intencjonalne; ale tylko gdy chcę i działam „obiektywizuję się” 
w tym chceniu w sposób ontologiczny. Ale w jaki sposób?

Wydaje mi się, że w tym miejscu analizy Wojtyły osiągają może swoją 
największą subtelność, a zarazem największe wahania językowe. Zawierają 
się w tym dwa momenty.

1) Wojtyła pisze, że w  każdym efektywnym „chcę”, które jest decyzją, 
a nie tylko skłonnością, osoba się „uzewnętrznia” – choćby nawet to uze-

28   Tamże, s. 113.
29   Tamże.
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wnętrznienie pozostawało niewidzialne. To bardzo ważne spostrzeżenie 
przekreśla bezwzględność dychotomii wewnętrzne-zewnętrzne: może być 

„uzewnętrznienie”, które nie ma nic wspólnego z widzialnością, a więc i z 
przestrzennością. W  decyzji podmiot niejako „wychodzi z  siebie” i  uze-
wnętrznia się, odnosząc się wolą do pewnych wartości; stanowi w ten spo-
sób o swojej ontologicznej, to znaczy nie tylko przeżyciowej, jakości, urzeczy- 
wistnia ją.

2) Równocześnie jednak decyzja ta (a tym bardziej jej wykonanie) pogłę-
bia jakość podmiotu jako takiego. W ten sposób dokonuje się równocześnie 
uwewnętrznienie, czyli upodmiotowienie, w którym wszakże przeżywanie 
nie stanowi tym razem dominanty, lecz podporządkowuje się działaniu i to-
warzyszy odniesieniu do motywów i celów decyzji. 

Dla Wojtyły dopiero w tym momencie odsłania się właściwy sens wol-
ności. Wolność nie jest dla niego niezależnością jako taką, myśleniem jako 
takim czy uwalnianiem bytów ku ich istocie. Wolność to samostanowienie, 
to znaczy zależność od własnego „ja”. Inaczej mówiąc, dla wolności kluczowy 
jest jej punkt wyjścia, którego nie mają zwierzęta; zwierzęta posługują się in-
stynktem, który ma znamiona konieczności. Tylko w „ja” konieczność prze-
kształca się w wolność, ale tylko dlatego, że wolność jest sposobem, w jaki 

„ja” decydując się, decyduje tak czy inaczej o samym sobie. Oznacza to, że 
wolność jest sposobem, w jaki „ja” coś w sobie i poza sobą zmienia, dokonu-
jąc gestu ontologicznego. „Człowiek jest wolny – to znaczy, że w dynamizo-
waniu swego podmiotu zależy sam od siebie”30.

Ta zależność od siebie jest z tego właśnie powodu niezależnością od ze-
wnętrznych przedmiotów. Formuła „mogę – nie muszę” oznacza, że nic nie 
może mnie przymusić do świadomej decyzji na rzecz czegoś. Podmiot może 
nałożyć epoche nawet na najwyższe wartości jako obiekty chcenia, odsuwa-
jąc ich aksjologiczny nacisk. Ale zarazem wolność nie przejawia się jedynie 
w  indeterminizmie, lecz w autodeterminizmie, to znaczy w woli jako wła-
dzy na usługach „ja”. Oznacza to, że wolna wola nie polega na jakimkol-
wiek „pędzie” do wartości czy do dobra jako takiego lub dobra najwyższe-
go, o czym mówi metafizyka, lecz na rozstrzyganiu. To ostatnie polega na 

„przeżywanym przez człowieka skierowaniu, zwróceniu się ku przedmioto-
wi”31. Lecz skierowanie to nie jest dla woli nigdy przymuszające: „Nigdy ten 
przedmiot – dobro czy wartość […] – nie wyprowadza podmiotu ku sobie, 

30   Tamże, s. 124.
31   Tamże, s. 131.
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niejako narzucając mu swą rzeczywistość i w ten sposób determinując od 
zewnątrz”32. Chcenie woli nie jest po prostu skierowaniem do wartości, lecz 

„skierowaniem się”, które ma miejsce nawet wtedy, „gdy skądinąd słusznie 
mogłoby się wydawać, że dobro – jakiś wielki cel – dosłownie pochłania 
człowieka”33. Dlatego rozstrzyganie, przyporządkowane do woli jako ta-
kiej, przejawia się najpełniej w wolności wyboru. Wybór oznacza właśnie 
niezdeterminowanie przez jakąkolwiek konkretną wartość, która staje się 
obiektem intencjonalnym. „W ten sposób indeterminizm wchodzi w  for-
mułę autodeterminizmu”34. Jednakże brak determinacji nie oznacza braku 
motywacji, ta zaś jest z kolei w wolnym podmiocie odpowiedzią na wartość. 

„Motywacja służy do wyprowadzenia woli ze stanu owej początkowej inde-
terminacji – jednakże nie w ten sposób, że sama determinuje, ale przez to, 
że warunkuje i umożliwia autodeterminację”35. Gdy człowiek rozstrzyga, za-
wsze odpowiada na wartość. Ale odpowiada w sposób niezależny: „Nie one 
jednakże – nie przedmioty, nie wartości – angażują człowieka i  jego wolę, 
ale on sam angażuje się względem nich”36. Zdania te brzmią niezwykle aktu-
alnie, ale, śmiało rzec można, nie słyszy się ich często z ust ludzi Kościoła.

6. transcendencja osoby – wolność i świadomość

Jakie są wspólne źródła woli i świadomości w działaniu? Na czym osta-
tecznie polega osoba, której istnienie jest przez książkę założone, ale której 
interpretacja – jako dotycząca absolutnie konkretnego indywiduum – jest 
tak trudna; „w jaki sposób owo volitum wraz z praecognitum tworzą jedną 
dynamiczną strukturę”? – pyta krakowski Kardynał37.

Według Wojtyły rozwiązanie leży w zagadnieniu transcendencji. Wojtyła 
mówi najpierw o dwojakiej transcendencji, będącej udziałem osoby. Pierwsza 
z nich polega na transcendowaniu ku różnym przedmiotom intencjonalnym, 
co Autor określa jako „transcendencję horyzontalną”. Ważniejsza od niej 
i trudniejsza jest „transcendencja wertykalna”, którą Wojtyła rozumie dwoja-

32   Tamże, s. 132.
33   Tamże, s. 133.
34   Tamże, s. 136.
35   Tamże, s. 147.
36   Tamże, s. 141.
37   Tamże, s. 142.
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ko. Po pierwsze jest to „transcendencja przez sam fakt wolności, bycia wol-
nym w działaniu – a nie tylko przez intencjonalne skierowanie chceń w stronę 
właściwego im przedmiotu wartości-celu”38. W tym sensie osoba panuje nad 
sobą i  nad przedmiotami. Panowanie to przejawia się najbardziej w  wybo-
rze, wówczas gdy swoisty dialog z wartościami zostaje chwilowo zawieszony, 
zneutralizowany, jak w  redukcji fenomenologicznej. Zapytajmy jednak, co 
ostatecznie umożliwia przejście od tego zawieszenia do rozstrzygnięcia i fak-
tycznego czynu? Według Autora Osoby i czynu odniesienie do prawdy, „swo-
iste odniesienie do prawdy, która wnika w intencjonalność chcenia i tworzy 
jakby jego zasadę wewnętrzną”39. Istota sprawy polega nie na tym, że dane 
wartości należy najpierw, niejako z zewnątrz poznać, aby ich chcieć, lecz na 
tym, że samo chcenie jako takie kieruje się ku jakiejś aksjologicznej prawdzie 
i dlatego też domaga się – w porządku warunków możliwości – poznania 
odnośnych wartościowych przedmiotów. Tylko dlatego możliwy jest wybór 
i rozstrzyganie, a więc wolna odpowiedź na motywy, a nie zdeterminowanie 
przez przedmioty. W  ten sposób wolność transcenduje także intencjonal-
ność; bowiem odniesienie do prawdy to nie to samo, co po prostu odniesie-
nie do przedmiotów, których ta prawda ma w danym momencie dotyczyć. 
Pisze Wojtyła: „Wolność w  znaczeniu rozwiniętym to niezależność w  dzie-
dzinie intencjonalnej. Skierowanie się do różnych możliwych przedmiotów 
chcenia nie jest zdeterminowane ani przez te przedmioty, ani przez ich przed-
stawienie. Tak pojęta niezależność w dziedzinie intencjonalnej tłumaczy się 
właśnie owym wewnętrznym, istotnym dla samej woli, odniesieniem do 
prawdy i zależnością od niej”40. Co ciekawe, Wojtyła uważa, że odniesienie 
do prawdy poprzedza trafność lub nietrafność wyborów i „nie utożsamia się 
bynajmniej z prawdziwością poszczególnych wyborów czy rozstrzygnięć”41. 
Odniesienie do prawdy jako prawdy o dobru jest swoistym a priori naszych 
motywacji, jest zatem ściśle związane z naszą wolą.

W tym miejscu powraca problematyka świadomości pod postacią po-
znania. Skoro wola dąży do aksjologicznej prawdy, to wpływa tym samym 
na jej poznawanie. Oto dopiero dlaczego ważne jest poznawanie wartości 
jako takich i  prawdy aksjologicznej, którą Wojtyła wyraźnie odróżnia od 
prawdy ontologicznej. „W przeżyciu wartości istotny jest moment prawdy. 

38   Tamże, s. 124.
39   Tamże, s. 143.
40   Tamże, s. 145.
41   Tamże.
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Jest to prawda o takim lub innym przedmiocie jako o takim lub innym do-
bru”42. Można bowiem powiedzieć, że nikt nie chce się decydować na war-
tość, która nią naprawdę nie jest. Oto dlaczego właśnie ważne jest poznawa-
nie, czyli – świadomość, do której okrężną drogą ponownie dochodzimy. Ta 
niesłychanie istotna uwaga mówi, że odniesienie do przedmiotów poprze-
dzone jest apriorycznym odniesieniem do dobra i  prawdy jako transcen-
dentale. Ale ponieważ jest to transcendentale w porządku wartości, zakłada 
ono uruchomienie emocji poznawczych, które poznają nie w „zimny”, a w 

„ciepły” sposób. Emocje nie są zasadniczo ślepe – zdolne są do uchwytywa-
nia prawdy na sposób swoistej „prawdy serca”.

Jak pamiętamy, świadomość nie ma dla Wojtyły pierwotnie sensu ani 
intencjonalnego, ani osobowego: jest pewnego rodzaju biernym rejestrowa-
niem rzeczywistości. Wcale też nie zawsze ma ona charakter poznawania, 
chociaż nie jest ono dla niej oczywiście bez znaczenia. Ale w realnej świa-
domości przebiegają różne bierne procesy „myślenia mi się”, analogiczne do 

„chcenia mi się”, które nie są żadnym poznawaniem. Aktywność pojawia się 
dopiero wraz z momentem sądu. Sądy zazwyczaj przekładają się na zdania, 
ale, jak pisze nasz Filozof „Jeżeli mówimy zdaniami, to dlatego, że myśli-
my sądami”43. Otóż już w sądach jako takich uwydatnia się transcendencja 
osoby w stosunku do przedmiotów, bowiem sądzenie to aktywność, a nie 
bierne podleganie. Jest to transcendencja poprzez zdolność do odczytywa-
nia prawdy, szczególnie prawdy aksjologicznej, jaką zawierają w sobie sądy 
o wartości przedmiotów. Według Wojtyły to ostatecznie właśnie ta transcen-
dencja poznawcza warunkuje właściwą transcendencję woli w czynie, gdyż 
pierwotne zorientowanie na prawdę woli domaga się jej poznania. Ale po-
znawać prawdę aksjologiczną oznacza ją zarazem przeżyć w sobie w sposób 
częściowo bierny, częściowo aktywny, poprzez wewnętrzny sąd, który nie 
ma jednak – i jest to niezwykle ważne – charakteru dyskursywnego: „Intui- 
cja i dyskurs w różny sposób wplątane są w całokształt procesów poznaw-
czych”. Intuicja ta dotyczy właśnie „porządku serca”. Intuicja proces dyskur-
sywny dopiero zapoczątkowuje. 

Ten ostatni moment może przejść niezauważony, ponieważ Kardynał nie 
poświęca mu wiele uwagi. Jednak wydaje mi się on bardzo ważny, gdyż pod-
kreśla z  tej perspektywy właściwy sens transcendencji osoby, która w  po-
znawaniu pierwotnie nie tyle o prawdzie sądzi, ile jej dotyka i dlatego się jej 

42   Tamże, s.148.
43   Tamże, s. 152.
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podporządkowuje i może o niej sądzić w sposób właściwy. Bowiem osoba 
dlatego jest wolna od determinizmu wartości, ponieważ jest zdolna sama 
z  siebie podporządkować się prawdzie o  tych wartościach jako o  dobrach. 
Dlatego pisze Wojtyła: „Transcendencja osoby wiąże się nie tyle z samą umy-
słową funkcją sądzenia, ile właśnie z prawdą o przedmiotowej rzeczywistości, 
względem której człowiek wciąż musi rozstrzygać i wybierać – czyli znajdo-
wać właściwe dla niej odpowiedzi w swoich czynach”44. Prawdę tę podmiot 
odnajduje ostatecznie w sobie, jako transcendencję w  immanencji, o  jakiej 
mówił św. Augustyn w dialogu O wolnej woli. W ten sposób przez czynne 
podporządkowywanie się prawdzie o wartościach, o dobru i złu, osoba bu-
duje swoją duchowość, swój byt jako duchowy, przeżywający i zarazem stale 
uwewnętrzniający transcendentną miarę prawdy i dobra.

* * *

Na tym kończę analizę myśli Karola Wojtyły zawartą w pierwszych roz-
działach Osoby i czynu. Chciałbym teraz spróbować odtworzyć, wychodząc 
od końca, strukturę podmiotu działania, tak jak ją przedstawia Wojtyła. In-
teresuje mnie tu w  szczególności problematyka transcendencji, zwłaszcza 
w nawiązaniu do pragnienia dobra.

Ludzki podmiot jest z całą pewnością przeniknięty pragnieniem dobra, 
które wynosi go ponad dobra poszczególne, czyli ponad wartości, ku abso-
lutnej Inności tego, co metafizyczne. Ale według Wojtyły nie na tym polega 
transcendencja podmiotu. Polega ona na transcendencji wolności. Oznacza 
to, że nawet pragnienie metafizyczne nie ma dla podmiotu mocy determi-
nującej, o tyle o ile dobro przedstawiałoby się poprzez jakiś przedmiot obda-
rzony najwyższą wartością – nawet Byt Najwyższy, nawet Bóg. Podmiot ma 
moc zawiesić aksjologiczną perswazję wartości, po to, by dokonać wyboru 
wartości, za jaką chce iść. Wolność znajduje się bowiem zawsze w polu wybo-
ru, domagając się od niej decyzji. Lecz decyzja wolności podlega z kolei pra-
wu motywacji przez to, co okazuje się dla podmiotu prawdą dobra. Inaczej 
mówiąc, wprawdzie pragnienie dobra jest istotne i w tym sensie konieczne, 
ale nie jest konieczna identyfikacja tego dobra z konkretną wartością, po-
nieważ między pragnienie a podmiot wkracza wolność. Dopiero więc dzięki 

44   Tamże, s. 155.
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rozpoznaniu prawdy o dobru, podmiot afirmuje swoją transcendencję, staje 
się podmiotem w pełni ludzkim. 

Lecz to nie wszystko. Transcendencja podmiotu jest transcendencją 
konkretnego „ja”, które działa. Działanie jest poruszane przez wolę, która 
sama ze siebie nie tylko podąża za pragnieniem dobra, ale dąży do prawdy 
o dobru i ma jego – zapośredniczoną przez emocje aksjologiczne – intuicję, 
obecną w  samym działaniu. Działanie ma swoje własne pierwotne rozu-
mienie, które nie czeka na pracę intelektu, lecz odwołuje się do poznawania 
wartości w samej strukturze działania. Dlatego można powiedzieć, że rozu-
mienie przez świadomość już zakłada to, co zrozumiało samo działanie. Woj-
tyła wydaje się to podkreślać, mówiąc o pasywności świadomości, bowiem 
właściwe poznawanie tego, co odnosi się do działania, dokonuje się w nim 
samym, w stopniu, w jakim decyzje zakładają akt sądu, ten zaś jest możli-
wy dzięki intuicji prawdy o danej wartości. Ale o transcendencji podmiotu 
decyduje nie tylko sama wolność, ale właśnie akt – akt decyzji i jej realiza-
cja, dzięki której podmiot tworzy moralne (i religijne) stany rzeczy, poprzez 
które tworzy swój byt. Nie wystarczy bowiem istnieć, by być. Być oznacza 
według Wojtyły być sobą jako człowiekiem, to znaczy zgodnie z przeznacze-
niami człowieka, z miarą człowieczeństwa. Nie wyklucza to niestety pomy-
łek aksjologicznych i złego użytku wolności.

 To jednak jest możliwe z kolei zarówno dzięki strukturze samopanowa-
nia i samoposiadania, jak dzięki coraz głębszemu przeżywaniu swojej pod-
miotowości, a nie tylko dzięki obiektywnemu poznawaniu wartości. Jest tak 
dlatego, że podmiotowość jako taka polega na wewnętrzności, na – mówiąc 
językiem Levinasa – psychizmie, czyli na „przepuszczaniu” przez przeży-
wanie siebie samego poznawanych wartości; prawda o  wartościach musi 
stać się uwewnętrzniona, zawarta w immanencji podmiotu. Wojtyła buduje 
swoje analizy wokół pojęcia samowiedzy, której najpełniejszym wyrazem 
jest ostatecznie sumienie – to tam przede wszystkim pojawia się kategoria 
świadectwa prawdzie. Pojęcie samowiedzy jest ważne, pokazuje bowiem, że 
podmiot stale wie o sobie w sposób nieintencjonalny, a jednak nie pozaświa-
domy, ściśle indywidualny i subiektywny, a przecież nie subiektywistyczny 
i nie oderwany od rzeczywistości. Jest tak dlatego, że jego dynamizm, który 
spełnia się poprzez wolne czyny odniesione do prawdy o wartościach, prze-
żywa siebie i dopiero przez to współtworzy byt siebie samego i świata, a nie 
tylko realne stany rzeczy.

Nie trzeba dodawać, że dla myśliciela chrześcijańskiego, jakim był Kar-
dynał, przeznaczenie człowieka decyduje się w użyciu wolności dotyczącym 
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drugiego człowieka i Boga – jednym słowem w intersubiektywności i w dia-
logu. Tutaj pominęliśmy ten moment, jako bardziej oczywisty i niekontro-
wersyjny.

Co mówi nam dzisiaj – poprzez wszystkie jej subtelności – myśl Wojty-
ły? Wojtyła wnosi we współczesną filozofię podmiotu co najmniej przypo-
mnienie, że żadna uproszczona wizja ludzkiej podmiotowości nie oddaje 
jej sprawiedliwości. I  że nie wolno negować pojęcia wewnętrznego życia 
i świadectwa, jakie wnosi przeżycie „ja” przez siebie – przeżycie nieodłącz-
nie związane z wolnością i zarazem zawsze w dynamicznym odniesieniu do 
dobra i do prawdy.
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Ewa Podrez

PIęKno I DoBRo  
w myślI KaRola woJtyły

1. Dobro, piękno i mądrość w etyce

Istnieje wiele pojęć, którymi posługujemy się w różnym kontekście, by 
wyrazić swój podziw, zachwyt czy szacunek. Do nich niewątpliwie należą: 
piękno i  dobro. Przysługuje im wiele przypadkowych znaczeń jako prze-
jawom podmiotowej ekspresji. Towarzyszą im przeżycia, za którymi kryje 
się rzeczywistość nazywana „światem człowieka”. W jego cielesności i du-
chowości, działaniu, myśleniu czy uczuciu. W wieloraki sposób doświad-
czamy piękna i dobra, w wielu różnych formach je realizujemy i wyrażamy. 
Począwszy od emocji i  autorefleksji, przez spotkanie i  dialog aż do sfery 
artystycznej. Wszystkie je łączy ze sobą pierwotne, źródłowe doświadcze-
nie, które może przyjąć dowolny wyraz i wiązać się z różnymi sytuacjami. 
Pod warunkiem, że przeżycia te mają charakter świadomy, że wypływają ze 
świadomej siebie podmiotowej jaźni. Są więc zawsze formą ekspresji kon-
kretnego „ja” i jego manifestacją. Powstają i przejawiają się zawsze w związ-
ku z  jakimś wydarzeniem, przeżyciem, które stanowi punkt odniesienia 
dla „ja”. Ponieważ piękno i dobro bezpośrednio wpływa na „ja”, porusza je, 
intryguje, angażuje emocjonalnie, domaga się odpowiedzi. W nawiązaniu 
do całej egzystencji podmiotu, a  nie tylko do wybranej jego władzy czy 
sprawności. Piękno i dobro, proporcjonalnie do zainteresowania nimi pod-
miotu, kształtuje jego jakość życia. Można się o tym przekonać, chociażby 
śledząc życiorysy świętych czy wielkich artystów. Całe ich życie jest dojrze-



waniem do pełnego przeżycia piękna i  dobra, jednocześnie rozumieją je 
lepiej, doskonalej i pełniej niż inni. Swoimi działaniami i postawami odsła-
niają nieznane do tej pory treści piękna i dobra, wskazując na nowe sposoby 
obcowania z nimi. I chociaż opis tych faktów niczego wprost nie wyjaśnia 
z natury dobra i piękna, to przynajmniej wskazuje na to, że uczestniczą one 
w ludzkim życiu; na różnych jego poziomach, wiążąc się z rozmaitymi war-
tościami: religijnymi i witalnymi, hedonistycznymi i utylitarnymi. 

Rozwija się i  kształtuje „świat ludzki”, na przecięciu aksjologicznego 
dialogu człowieka ze sobą, z Bogiem, z innymi ludźmi i ze światem. Dialog 
ten zawsze przebiega w obrębie określonej kultury i  tych wzorów piękna 
i dobra, które są dla niej charakterystyczne.

Do tej pory mówiliśmy o pięknie i dobru, nie rozdzielając tych pojęć od 
siebie, ani też nie próbując określić ich bliżej. W historii filozofii i kultury 
występowały one w stosunku do siebie w różnych relacjach. Warto może 
przypomnieć trzy, najczęściej formułowane stanowiska, które w  sumie 
stanowią o  dziedzictwie w  naszej kulturze. Po pierwsze, dobro i  piękno 
stanowią współrzędne wartości, które wraz z prawdą wzajemnie się współ-
określają. Po drugie, dobro jest wartością nadrzędną wobec piękna, i po 
trzecie, to piękno jest wartością pierwotną wobec dobra. Ponieważ jednak 
dobro i piękno podlegają wartościowaniu i mają charakter analogiczny, to 
w  praktyce pojawiają się one w  układach bardziej złożonych. Składa się 
na to wiele czynników, m.in.: doświadczenie społeczne, zbiór aktualnych 
idei, obok indywidualnej ekspresji. Nigdy, w żadnej kulturze teoretyczne 
kryteria piękna i dobra nie pokrywały się w pełni z  ich zróżnicowanym 
doświadczeniem społecznym i indywidualnym. Na przykład Grecy nada-
wali pięknu i dobru (etos kalagatos) bardzo szeroki kontekst znaczeniowy, 
który obejmował dwa sposoby wartościowania: oparty na działaniu ro-
zumnym, tj. przyporządkowanym arche (tj. zasadom logosu) oraz wyni-
kającym z dzielności, doskonałości arete (cnoty). Te ostatnie dotyczyły tak 
sprawności cielesnych, jak i duchowych, społeczno-politycznych oraz ar-
tystycznych. Wychwalano zatem piękne ciała, piękne czyny, piękne rzeźby 
lub świątynie, piękne słowa. O ile dobro jest tym, co powinno być, to pięk-
no jest postrzegane jako szczególna umiejętności, dar lub talent, wybitna 
cecha charakteru. Z pięknem ujmowanym w etyce jako cecha człowieka, 
filozofowie klasyczni łączyli jakiś świadomy wysiłek, starania, które So-
krates związał z troską o duszę. Troska ta przejawia się w tym, że człowiek 
chce żyć nie tylko dobrze, tj. zgodnie z obowiązującymi normami, ale naj-
lepiej, najdoskonalej jak tylko potrafi. Współczesny filozof francuski Paul 
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Ricoeur mówi o wysiłku bycia dobrym, jako szczególnym przejawie onto-
logii człowieka1. W tym wysiłku, w  jego zainicjowaniu i realizacji filozo-
fowie dopatrują się piękna. Może ono zatem występować razem z dobrem, 
ale też może je nie tyle zasłaniać, ile sublimować, wzbogacać. Nadawać mu 
blask, pewne dostojeństwo.

Z  bogatej i  wieloaspektowej problematyki związków piękna z  dobrem 
wybieram tylko jeden wątek, który Grecy tradycyjnie wiązali z mądrością 
praktyczną. Interesujące nas w tym tekście refleksje Wojtyły są ściśle powią-
zane z klasyczną interpretacją dobra, piękna w związku z mądrością prak-
tyczną. Koncepcja samostanowienia, rozwinięta zwłaszcza w Osobie i czynie, 
pokazuje z innej, bo osobowej strony, na czym opiera się ten związek między 
dobrem, pięknem i mądrością. Jak konstytuuje się osobowa wiedza o tym, 
po co, dlaczego i  jak działać, realizując cele i  dobra osobowe. Ten rodzaj 
świadomej aktywności człowieka, według Wojtyły, pierwotnie nadaje pięk-
nu i dobru znaczenie ontologiczne, a dopiero wtórnie etyczne, w zakresie 
osobowych celów, wartości i powinności. Teksty Wojtyły, do których się od-
wołuję, tłumaczą, czym jest mądrość praktyczna, która łączy ze sobą w akcie 
samostanowienia: „wiedzę o tym, czym jest dobro, z pragnieniem bycia 
dobrym”. 

Można w trojaki sposób wyrazić i zinterpretować mądrość praktyczną, 
odwołując się do tradycji klasycznej: 

1) w znaczeniu praktycznym pojmuje się mądrość jako rozwiniętą umie-
jętność (arete) do przyjaźnienia się ze sobą, czyli do postępowania zgodnego 
ze stanem duszy, 

2) mądrość bywa też ujmowana jako praktyczna i intelektualna zdolność 
do słusznych, tj. sprawiedliwych wyborów i działań, 

3) przez mądrość rozumie się znajomość pierwszych zasad (arche).
To greckie rozumienie mądrości, zakorzenione w  tradycji klasycznej, 

zakładało pierwszeństwo tego, co duchowe i  stałe, nad tym, co cielesne 
i zmienne. Nauczycielami mądrości byli filozofowie, którzy wiązali ze sobą 
znajomość pierwszych zasad z  praktykowaniem cnót. Według ich nauki 
piękno duszy przejawiało się w harmonii wszystkich władz i zdolności czło-
wieka, a  dobro w  działaniach słusznych i  sprawiedliwych. Ich miarą była 
doskonałość, którą oceniano w kategoriach jakościowych, a nie ilościowych. 

1   „Wysiłek i pragnienie – dopowiada Paul Ricoeur – są dwiema stronami ustanawiania 
siebie, zawartego w pierwszej prawdzie – jestem” (P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, 
Warszawa 1975, s. 66).
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Dlatego odwoływano się do duszy i z tego samego powodu sens życia upa-
trywano w mądrości. Mądrość uszczęśliwia, sama stając się źródłem praw-
dziwego szczęścia. Tak więc powyżej wspomniane pojęcia przeplatają się 
ze sobą i wzajemnie inspirują: dobro, piękno i prawda oraz sprawiedliwość, 
mądrość i  szczęście. Wokół tych pojęć powstają zręby „świata człowieka”, 
w którym filozofia jest elementem kultury i sztuki, światy te wzajemnie się 
przenikają i dopełniają. Wielokrotnie zatem filozofowie nawiązują do tek-
stów poetyckich, by opisać i przedstawić istotę związków piękna z dobrem. 
Metafory poetyckie ułatwiają nie tylko zrozumienie tego, czym jest piękno, 
ale także je symbolizują. Pisał Norwid:

Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało2.

Najlepszym komentarzem do tych słów jest znany komentarz Jana Paw-
ła II z Listu do artystów:

Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby 
poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości3. 

Spróbujmy skomentować powyższą wypowiedź. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na jej trzy elementy: tajemnicę, wezwanie do transcendencji oraz ma-
rzenie o przyszłości. Tajemnica i transcendencja występują razem i odwołu-
ją się do tej cechy piękna, która wykracza poza wszelką, skończoną i przy-
godną postać. Poza rzeczy codziennego użytku, które Heidegger nazwał 

„poręcznymi”. Obcowanie z pięknem, jego kontemplacja, ale także zmysło-
wy zachwyt, są pewną formą świętowania. Otwiera ona przed człowiekiem, 
jego wyobraźnią i wolą inne, alternatywne sposoby bycia. Marzenia, w prze-
ciwieństwie do fantazji, rysują lepszą, bardziej doskonałą przyszłość. Pozo-
stał jeszcze jeden element, który wymaga dodatkowego usprawiedliwienia. 
Chodzi o  smak życia, który jest dany jako piękno zmysłowo odczuwalne. 
Pojawia się on wraz z przeżyciem piękna duchowego; smak życia i wezwanie 
do transcendencji składa się na pełną treść doświadczenia piękna. Piękno 
ma więc moc kształtowania, inspirowania i  poruszania uczuć, wyobraźni, 

2   Fragm. z Promethidiona.
3   Jan Paweł  II, List Ojca świętego do artystów, „Tygodnik Powszechny”, 1999, nr 22, 

s. 8.
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woli, a zwłaszcza jaźni osobowej. Moc piękna ujawnia się wtedy, kiedy pod-
miot potrafi dostrzec i przeżyć piękno,ponieważ wymaga ono, oprócz szcze-
gólnych predyspozycji, pewnej wrażliwości, otwartości na wartości trans-
cendentne. Otwartości, która pozostaje w harmonii z tym, czego człowiek 
pragnie, jaki chce być, czego oczekuje w przyszłości. Na czym polega ten 
związek piękna z dobrem i czy jest on konieczny dla pełnego rozwoju osoby? 
A jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione, by osiągnąć w działaniu 
taką harmonię dobra z pięknem? Lektura prac Wojtyły, a przede wszystkim 
Osoby i czynu pozwala zbliżyć się do odpowiedzi na te pytania. Twórczość 
i biografia Wojtyły uprawnia do tego, by na te zagadnienia spojrzeć zarów-
no pod kątem jego filozoficznych dociekań, jak i osiągnięć poetyckich oraz 
dramaturgicznych. W tym szkicu rozwinięte będą tylko aspekty filozoficzne 
problematyki piękna i dobra. 

Są dwa powody, dla których wybrałam w tym szkicu zagadnienie piękna 
w etyce jako główny trzon rozważań. Pierwszy związany jest z teoretyczno- 
-praktycznymi podstawami etyki, z  których wynika konieczność rozpatry-
wania jakiegoś wybranego zagadnienia w związku z doświadczeniem. Drugi 
ma swoje źródło w sposobie przedstawiania i wyjaśniania filozoficznych prac 
Wojtyły. Najczęściej zakłada się ich systemowy charakter i z pozycji całości 
interpretuje się poszczególne kategorie. W przeciwieństwie do tej opcji, od-
noszę wrażenie, że Wojtyła zajął się wybranymi problemami i przede wszyst-
kim je rozwinął, posługując się metodą hermeneutyczną, polegającą na 
stopniowym odsłanianiu, rozumieniu i wyjaśnianiu interesujących go treści 
doświadczenia etycznego. Na kolejnych etapach analizy zostały one powią-
zane ze sobą, by na tej drodze rozszerzyć zakres pytań i odpowiadających im 
badań. Dzięki tym zabiegom poznawczym, najbardziej cenne są te reflek-
sje Autora Osoby i czynu, które ujawniają ontologiczne źródła moralności. 
Tkwiące w sposobie bycia, egzystencji osoby jako rzeczywistości zawsze da-
nej w stanie in fierii, stawania się. Z perspektywy in fierii osoby można zająć 
się pięknem i dobrem, opisując je w dwojaki sposób; jako przedmioty, które 
wpływają na formę i treść stawania się osoby oraz jako jego skutki, związane 
z  działaniem. By to uczynić, należy poddać dokładnej analizie koncepcję 
samostanowienia. Jest ona momentem kluczowym w rozważaniach Wojtyły 
o dobru i pięknu. Wprowadza czas i dynamizm w analizy aktu moralnego, 
który jest zawsze wyborem siebie – ja, i konsekwentnie następuje wraz z wy-
borem określonego dobra. Fenomenologiczna interpretacja samoświado-
mości pozwala na uchwycenie nie tylko mechanizmu moralnego działania, 
ale przede wszystkim odsłania dynamizm osobowego stawania się. Na tej 
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drodze osoba może osiągnąć świadomość samej siebie, swojej autoteleologii. 
W procesie tym piękno, dobro i mądrość stają się elementami wzajemnie 
konstytuującymi się. Kształtują one akty samostanowienia, a zarazem wpły-
wają na treść i formę osobowego działania.

Problematyce tej poświęcona zostanie druga część niniejszego szkicu, 
a w trzeciej i ostatniej spróbuję odpowiedzieć na wcześniej zadane pytania 
o potrzebę piękna, które według klasyków, nadaje blasku dobru.

2. Samostanowienie – dynamiczne źródło wiedzy o sobie 

Koncepcja samostanowienia opiera się na ontologicznej relacji osoby 
z  czynem: czyn zawsze powstaje w  wyniku osobowego samostanowienia, 
tym samym nie tylko „reprezentuje” osobę, ale o niej stanowi. Czyn zatem 
wiąże się z tym, kim jesteśmy, a także wpływa na to, kim stajemy się jako 
osoby. Być osobą można na różne sposoby, dokonując różnych wyborów. 
To, kim stajemy się, pozostaje w gestii osobowych aktów samostanowienia 
o  sobie i  podlega wartościowaniu. Wartości związane są egzystencjalnie 
z byciem i aktywnością osób. Ponieważ osoby mają nie tylko świadomość 
tego, co robią i  jak chcą postępować, ale także pragną być kimś dla siebie 
i innych. Pragnienie bycia kimś decyduje zarówno o treści aktów samosta-
nowienia, jak i o ich źródłowej funkcji wobec porządku moralnego. Tutaj, 
na płaszczyźnie osobowego samostanowienia o sobie i celu działania, łączą 
się ze sobą trzy wymiary: ontologiczny – stawania się, egzystencjalny – by-
cie kimś – z moralnym – wartości i normy, które decydują o tym, kim na-
prawdę jest konkretna osoba i  kim się staje. Fakt ten tłumaczy, na czym 
polega samospełnienie się osoby w czynie, wskazując na jego dwa wymia-
ry: wewnętrzną integrację, jaka dokonuje się w czynie oraz transcendencję. 
W czynie osoba wykracza poza potrzeby własnej natury, a zarazem aktuali-
zuje jej wszystkie zdolności i władze. Integracja i transcendencja wskazują 
na dwa wymiary dynamizmu osobowego, które ściśle są ze sobą powiązane 
i znajdują swoje korzenie w przechodniości i nieprzechodniości czynu oso-
bowego. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy wymaga głębszego poznania struk-
tury samostanowienia.

Dopiero w świetle fenomenologicznej analizy samostanowienia można 
w pełni zrozumieć dlaczego moralność jest osobową rzeczywistością egzy-
stencjalną i co to znaczy? 
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W wymiarze wewnętrznym osoby – pisze Wojtyła w Osobie i czynie – czyn ludzki prze-
mija i nie przemija zarazem. […] Poprzez czyn moralny lub też czyn moralnie zły sam 
człowiek jako osoba staje się moralnie dobry lub moralnie zły. […] Będąc sprawcą czynu, 
człowiek równocześnie spełnia nim siebie. Spełnia – to znaczy urzeczywistnia, nieja-
ko doprowadza do właściwej pełni tę strukturę, która jest dla niego znamienna z racji 
osobowości, z tej racji, że jest kimś, a nie tylko czymś. […] Na tej strukturze oparta jest 
moralność, czyli wartość moralna jako rzeczywistość egzystencjalna, dzięki tej struktu-
rze wchodzi ona w wewnętrzny ustrój człowieka jako osoby i uzyskuje nim swą trwałość. 
Owa trwałość wiąże się z nieprzechodniością czynów, a zarazem o nieprzechodniości 
tej w szczególny sposób stanowi. Czyny ludzkie trwają w człowieku dzięki wartościom 
moralnym, które stanowią rzeczywistość przedmiotową najściślej spójną z osobą, czyli 
zarazem dogłębnie podmiotową. Człowiek jako osoba jest kimś, a jako ktoś – jest dobry 
albo zły4.

W tym opisie kilka kwestii zasługuje na uzupełniający komentarz ze 
względu na rozważane związki dobra, piękna i mądrości w etyce. Rozwój, 
a więc stawanie się osoby w jej indywidualnym wymiarze, ma zawsze cha-
rakter moralny, bo dotyczy aktów samostanowienia o sobie. Prowadzą one 
do samoopanowania i  samoposiadania siebie przez podmiot, a  więc do 
zintegrowania wszystkich swoich władz i sprawności oraz do umiejętności 
samo zdeterminowania siebie w czynie. Osoba jest do tego zdolna dzięki 
wolności, jaka przysługuje jej w aktach świadomego wyboru. Są one sple-
cione z aktami samorefleksji, ponieważ osoba sama siebie wybiera, wybie-
rając określone dobro do urzeczywistnienia. Ja chcę – otwiera się na kon-
tekst egzystencjalny – chcę być tym kimś. Dodać jeszcze należy, że jesteśmy 
wolni tylko w swoich decyzjach moralnych, bo spełnione wartości stanowią 
trwałą treść określającą osobowość człowieka, jego charakter i predyspozy-
cje. Ale wolność pociąga za sobą wiedzę o  tym, co i dlaczego się wybiera 
i  musi tym samym znaleźć dla siebie uzasadnienie od strony samoświa-
domości „ja”. Osoba jako sprawca dokonuje wyborów na miarę własnych 
oczekiwań i  możliwości ich spełnienia przy pomocy odpowiednich dóbr. 
Wiedza o przedmiocie i o sobie pozostaje w ścisłej zależności od tego, na 
ile osoba – sprawca – jest zdolna uchwycić aksjologiczną prawdę. Ma ona 
złożony charakter, bo wymaga obok sprawności intelektualnych i doświad-
czenia życiowego, także pewnego udziału intuicji, wyobraźni i wrażliwości. 

4   K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 
Lublin 1994, s. 195–196.
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Przy tym żadne osobowe doświadczenie nie jest bezpośrednio dane, moral-
na wiedza o tym, co przeżył człowiek jest kompleksem – jak by powiedział 
Rorty – słowników; prywatnego i społecznego. Zdolność do samorefleksji 
i pragnienie bycia kimś (prywatny słownik) musi pozostać w jakimś wiążą-
cym stosunku z  doświadczeniem społecznym. Prawda aksjologiczna znaj-
duje więc podstawy zarówno w strukturze samostanowienia, jak i w przed-
miocie, wyborze określonego dobra względnie zła. Jest to prawda, którą 
należy odczytać zarówno w porządku ontologicznym (kim staje się oso-
ba), jak i  poznawczym (wiem, jak stać się kimś) oraz moralnym (chcę 
spełnić siebie w kręgu określonych wartości).

Wybierać – wyjaśnia dalej Wojtyła – to znaczy przede wszystkim rozstrzygać o przed-
stawionych woli w porządku intencjonalnym przedmiotach na zasadzie pewnej praw-
dy […] o tychże przedmiotach5.

Dla Wojtyły prawda aksjologiczna jest istotnym elementem samego wi-
dzenia rzeczywistości, ponieważ to stawanie się osoby kimś jest czymś re-
alnym i  prawdziwym. Tym samym podlega aksjologicznej obiektywizacji, 
a więc ocenie. Znajomość tej prawdy, obejmująca wszystkie czyny, jest prze-
jawem mądrości,ponieważ mądrość harmonijnie wiąże ze sobą poznanie 
z emocjami, intuicję z wyobraźnią, dobro z dążeniem do doskonałości,rozu-
mianej jako pragnienie osiągnięcia największej perfekcji w tym, co robimy, 
jak myślimy i czujemy. Każdy akt samostanowienia opiera się na zdolności 
do pełnej integracji, dzięki której człowiek sobie panuje i sam siebie posiada. 
Może więc w swoich działaniach zawrzeć tę pełnię i jedność, która prowa-
dzi do spełnienia siebie. W tym powiązaniu ze sobą z jednej strony mądro-
ści z działaniem, a z drugiej integracji osoby w akcie samostanowienia z jej 
transcendencją, można znaleźć podstawy dla piękna i dobra.

3. miejsce i rola piękna oraz dobra w samospełnieniu się osoby

Wszystko, co dotyczy osoby i jej samostanowienia o sobie, może być roz-
patrywane pod dwoma kątami: tego, co zmienne, dynamiczne, i tego, co stałe, 
utrwalone. Podobnie piękno i dobro na tle tego osobowego pragnienia bycia 
kimś można analizować w porządku dążenia do pełni, a więc do doskona-

5   Tamże, s. 181–182.
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łości. W trakcie tego procesu osoba nabywa określone cechy, które kształ-
tują jej styl i treść życia, wykraczając poza naturalne potrzeby w przestrzeń 
wartości osobowych, wśród których dobra duchowe zajmują najważniejsze 
miejsce. Są one podwójnie niezbędne dla samospełnienia się osoby, ponie-
waż nadają jej życiu indywidualną wartość oraz dlatego, że umożliwiają du-
chową więź osoby ze sobą, z Bogiem i z innymi ludźmi. Na nich opiera się 
każda prawdziwa forma miłości i przyjaźni, każda praca, której towarzyszy 
pasja i dążenie do osiągnięcia doskonałości. Troska o piękno w sferze du-
chowej nie stanowi warunku dobra, ale umożliwia jego najlepszą realizację. 
W dążeniu do doskonałości, w zajmowaniu odpowiedniej postawy, w wybo-
rach egzystencjalnych. Co ciekawe, jest to postawa, którą zwykle przyjmują 
wielcy mistrzowie czy też wielcy nauczyciele ludzkości. Artysta tej miary, 
co Krystian Zimerman, współcześnie uchodzący za jednego z najwybitniej-
szych pianistów, tak mówi o swym najważniejszym celu: „Chciałbym ciągle 
doskonalić i poszerzać swoją wiedzę. Myślę, że to daje poczucie szczęścia”6. 
Ta potrzeba i dążenie do doskonałości krystalizuje się w aktach samostano-
wienia o  sobie. Jej źródeł należy upatrywać w  integracji, która umożliwia 
osobową realizację bycia kimś (autoteleologia osoby). Sama zaś realizacja 
piękna wymaga obecności prawdy aksjologicznej, ponieważ obejmuje ona 
zarówno wiedzę podmiotu o nim samym, jak i o wybranym przedmiocie- 

-dobru. Osobowe „chcę” wyraża świadome pragnienie skierowane w stronę 
siebie i zrealizowane dzięki dobru. 

Dążenie do pełni, do doskonałości jest poniekąd wpisane we wszystkie 
te osobowe struktury i  ich dynamizm; piękno wyzwala w  człowieku pra-
gnienie pełnego rozwoju i  integracji. Ma też wpływ na to, jak osoba do-
świadcza wartości, ich bogactwa, różnorodności i złożoności. Jakie stawia 
przed sobą zadania, do czego dąży i  jak potrafi sama siebie ocenić. Jakie 
więzi łączą ją z Bogiem, innymi ludźmi i ze światem. Dobro jest celem, ale 
osoba może w różny sposób do niego zmierzać i upatrywać w nim rozmaite 
wartości. Mądrość wyraża się przede wszystkim w trosce o duszę, w pewnej 
godnościowej postawie człowieka, w  pragnieniu bycia dobrym. Aksjolo-
giczna prawda wiąże wolność człowieka z koniecznością dokonania właści-
wego wyboru. Wydaje się, że w pewnym sensie o granicy wiedzy moralnej 
decyduje los, który czasami nieuchronnie prowadzi do tragicznego splotu 
wartości i dóbr. Na ogólną hierarchię wartości nakłada się nasz sposób ak-
sjologicznego doświadczenia siebie, własnego „ja”. Dlatego są ludzie zdolni 

6   „Twoja Muza”, 2009, nr 34, s. 18.
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do ostatecznego poświęcenia, tak jak inni, zaliczani do „porządnych i uczci-
wych” stają się w  sytuacjach krańcowych chciwymi i bezwzględnymi ban-
dytami. Czy etyka, a zwłaszcza teoria samostanowienia, potrafi wyjaśnić te 
powszechnie znane fakty? 

Pytanie to zbliża nas do rozważenia jeszcze innej kwestii: czy obecność 
piękna jest konieczna do pełnej integracji osoby w czynie? Sięgnijmy do od-
powiednich fragmentów z  Osoby i  czynu – „[…] dzięki samostanowieniu 
człowiek siebie posiada i sobie panuje.Dezintegracja oznacza jakąś – mniej 
lub bardziej dogłębną – niezdolność posiadania siebie i panowania sobie sa-
memu poprzez samostanowienie. […] Osoba zdezintegrowana przejawia się 
nade wszystko jako „ja” niepodporządkowalne czy też nieposiadalne […]”7.

Wydaje się, że ten stan może wynikać z różnych postaw i sytuacji. Inte-
gralność to harmonijne połączenie trzech sfer: duchowej, emotywnej i so-
matycznej. Mądrość moralna, zwana mądrością praktyczną, osadzona jest 
w tych trzech sferach, które znajdują swoje odpowiedniki w hierarchii war-
tości. Dlatego treść aktu samostanowienia kształtuje prawda aksjologiczna 
i towarzyszące jej pragnienie bycia dobrym człowiekiem w stopniu możliwie 
optymalnym. Kiedy zatem osoba podlega moralnej dezintegracji? W świetle 
przytoczonych wypowiedzi Wojtyły można pokusić się o wskazanie na trzy 
przyczyny: 1) osoba dokonuje niewłaściwego wyboru wartości, ograniczając 
swoje możliwości pełnego samostanowienia, 2) choroby, uzależniające nało-
gi, osobiste tragedie itd., które wpływają na stan dezintegracji, 3) zagrożenia, 
walka o biologiczne przeżycie, strach, szantaż itd. Jednostka nie ma wpływu 
na pojawienie się większości tych okoliczności. Dlatego pozostają one wtór-
ne wobec jej źródłowej chęci bycia dobrą. Opowiedzenie się za określonymi 
wartościami wyraża etyczną pozycję osoby i jej aktualną zdolność do samo-
stanowienia o sobie. 

Na zakończenie tego krótkiego szkicu, chcąc jeszcze raz odnieść się do 
problematyki związków dobra i  piękna w  etyce, nawiążę do jednego z  naj-
ważniejszych wątków, jaki został podjęty w Liście do artystów Jana Pawła II. 
Dotyczy on muzyki i jej wpływu na duchowy rozwój osoby. W tej dziedzinie 
piękno i dobro nabiera blasku, dostojeństwa i harmonii muzycznej. Wielu fi-
lozofów pośrednio lub bezpośrednio upatrywało w muzyce świat idei bliskich 
etyce, a nawet podwójnie z nią związanych: przez wspólne dążenie do dosko-
nałości, którą osiągnąć można tylko na drodze wolnych aktów samostanowie-
nia oraz łącząc ze sobą osobową twórczość z wartościami transcendentnymi. 

7   K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 234.
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Poniżej przytoczony fragment tekstu pióra znakomitego filozofa, jakim 
jest Władysław Stróżewski, nie tylko potwierdza trafność tych intuicji, ale 
poniekąd zachęca do ich rozwinięcia:

Zimerman jest znakomitym architektem całości […] cyzeluje każdy szczegół, indywi-
dualizuje poszczególne dźwięki tak, że każdy zdaje się otrzymać własny, najwłaściwszy 
dlań kształt, własną ‘osobowość’ i własne piękno. […] wszystko jest tak, jak być powin-
no, podporządkowane wolności i konieczności równocześnie; […] która jest tajemnicą 
wielkości8. 

8   W. Stróżewski, Doskonałość, „Tygodnik Powszechny”, 1999, nr 39, s.12. 
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Ks. Alfred Marek Wierzbicki

KaRola woJtyły  
fIloZofIa oSoBy luDZKIeJ  

JaKo PoDStawa oBRony PRaw cZłowIeKa

1. Kultura praw człowieka a filozofia człowieka 

Zaangażowanie w szerzenie kultury praw człowieka i w ich obronę było 
głębokim nurtem humanizmu Jana Pawła II. Podejmując ważną dla współ-
czesnego świata problematykę praw człowieka, był on niewątpliwie kontynu-
atorem linii wyznaczonej przez swych poprzedników Piusa XII, Jana XXIII 
i Pawła VI, a przede wszystkim przez tak doniosłe dla dialogu Kościoła ze 
światem współczesnym nauczanie Soboru Watykańskiego II, natomiast wła-
snym rysem myślenia Jana Pawła  II o prawach człowieka jest ukazywanie 
na wskroś personalistycznych fundamentów doktryny praw człowieka. Jan 
Paweł II był bowiem papieżem filozofem, a to znaczy nie tylko, że miał głębo-
kie przygotowanie filozoficzne, będące owocem jego wcześniejszych studiów 
akademickich, ale żefilozoficzne nastawienie, polegające na przechodzeniu 
od fenomenu do fundamentu (Fides et ratio), cechowało jego podejście do 
wszystkich kwestii praktycznych, którymi zajmował się jako myśliciel i dusz-
pasterz.

Warto byłoby opisać bardziej szczegółowo stanowisko Jana Pawła II w spra-
wie ochrony prawa do życia, które uznawał za podstawowe prawo człowieka, 
jak również podkreślanie nienaruszalności prawa do wolności religijnej, pro-
mowanie praw rodziny, obronę praw obywatelskich i praw ludzi pracy oraz 



powiązanie praw narodów z prawami człowieka1. Wypada jednak pozostawić 
ten opis na boku, aby skupić się na próbie wydobycia filozoficznego jądra jego 
argumentacji na rzecz kultury praw człowieka. 

Ograniczenie się do filozoficznego aspektu nauczania Jana Pawła II na te-
mat praw człowieka nie oznacza, że jest to jedyna płaszczyzna, na jakiej pro-
wadzi on swój dyskurs. Nie mniej istotna, a nawet pierwszoplanowa, jawi się 
wszak płaszczyzna teologiczna. Ideą jednoczącą różnorodne obszary myśli 
i dociekań Karola Wojtyły/ Jana Pawła II jest pragnienie poznania człowie-
ka. Dokonuje się ono zarówno w świetle rozumu, jak i w świetle Objawie-
nia, w granicach autonomii i zarazem współpracy rozumu i wiary. Dla Jana 
Pawła II, podobnie jak dla św. Augustyna, z racji transcendentnego, zorien-
towanego ku Bogu dynamizmu ludzkiego serca, człowiek pozostaje „istotą 
nieznaną”, dopóki nie pozna prawdy o sobie jako prawdy wypowiedzianej 
i uczynionej przez Boga w jego zbawczym działaniu. Chrześcijaństwo niesie 
głęboką egzystencjalną treść humanistyczną. W swej opublikowanej krótko 
przed śmiercią książce Pamięć i  tożsamość Jan Paweł  II stwierdza, stresz-
czając niejako swą pierwszą encyklikę: „Poza Ewangelią człowiek pozostaje 
dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi. Właściwą bowiem odpowiedzią 
na pytanie o człowieka jest Chrystus – Redemptor hominis”2. 

Papież prezentuje wieloaspektowy pogląd na temat genezy praw czło-
wieka w epoce nowożytnej. Z jednej strony uważa je za „owoce dobra wy-
rosłe na glebie oświecenia”3, z drugiej strony podkreśla ich zakorzenienie 
w chrześcijaństwie, uznając je za owoc Ewangelii jako dobrej nowiny o czło-
wieku, proklamującej godność osoby ludzkiej. Niezależnie od wyraźnej 
u  Jana Pawła  II krytyki oświeceniowej antropologii prowadzącej do życia 
tak, jak by Boga nie było, dostrzega on właściwy wkład oświecenia w dzie-
dzinie rozwoju świadomości praw człowieka. Zamiast konfrontacji i pole-
miki, od jakiej nie stronili w przeszłości ani ludzie o formacji laickiej, ani 
chrześcijanie, proponuje on – nawiązując do zasady wypracowanej przez 
Vaticanum Secundum – konieczny dialog, możliwy na płaszczyźnie kultury 

1   Zob. Jean Paul II et l’éthique politique, red. J.-B. d’Onorio, Paris 1992; J-B. Raimond, 
Jean-Paul II. Un Pape au Coeur de l’Histoire, Paris 1999; B. Lecomte, Pasterz, Kraków 2006, 
s. 419–423; R. Buttiglione, Jan Paweł II – Papież praw człowieka, [w:] Nie lękajcie się! Chry-
stus wie co jest w  człowieku. Międzynarodowe sympozjum Instytutu Jana Pawła  II KUL 
w trzydziestą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, red. A. M. Wierzbicki, Lublin 
2009, s. 25–43. 

2   Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 118.
3   Tamże, s. 110.

142 Ks. Alfred Marek Wierzbicki



i realnie praktykowanego humanizmu. Dobro człowieka ma pierwszeństwo 
wobec wszelkich sporów światopoglądowych. W  cytowanej już Pamięci 
i tożsamości znajduje się również następująca uwaga: „Chrześcijanie mogą 
wychodzić naprzeciw światu, czy raczej naprzeciw ludzkości pooświece-
niowej i nawiązywać z nią konstruktywny dialog. Mogą także pochylać się, 
jak ewangeliczny Samarytanin, nad człowiekiem zranionym, usiłując leczyć 
jego rany na początku XXI stulecia. A zachęta do niesienia pomocy człowie-
kowi jest nieporównanie ważniejsza od polemik i oskarżeń dotyczących na 
przykład oświeceniowego podłoża wielkich katastrof dziejowych XX wieku. 
Bowiem duch Ewangelii wyraża się przede wszystkim w postawie gotowości 
do niesienia bliźniemu braterskiej pomocy”4. 

Konsekwentna obrona praw człowieka odwołuje się do trwale obecnej 
w  myśli Zachodu idei godności człowieka. Ponieważ źródła poznania tej 
godności są różnorodne: religijne i niereligijne, racjonalny dyskurs filozo-
ficzny, w którym obecne są pytania – kim jest człowiek i skąd wypływa jego 
godność – przynosi uniwersalny klucz. Bowiem kultura praw człowieka po-
trzebuje antropologii, w której znajduje swe uzasadnienie. Inaczej może ona 
zostać łatwo sprowadzona tylko do wymiaru propagandowych haseł, a na-
wet może zostać narażona na wieloznaczności, których reperkusje praktycz-
ne okażą się szkodliwe dla samej idei praw człowieka.

Przeświadczenie o możliwości poznania prawdy o człowieku opiera się 
w  sposób oczywisty skłonności myśli postmodernistycznej do wątpienia 
w możliwość uprawiania antropologii jako obiektywnej wiedzy o człowie-
ku. Siłą Wojtyłowskiej filozofii człowieka zdaje się być to, że wychodzi ona 
od doświadczenia własnego „ja” ludzkiego w subiektywnym przeżyciu sie-
bie jako sprawcy swych czynów. Metoda fenomenologiczna, jaką posługuje 
się Wojtyła, pozwala ująć ludzką podmiotowość jako najbardziej pierwot-
ną, nieredukowalną daną ludzkiej samowiedzy. Myślenie o człowieku jako 
podmiocie i jako istocie poznającej przedmioty, a wraz z przedmiotami sie-
bie, zaczyna się od poznawczego zderzenia z samym sobą. Olśnieniu przez 
świat rzeczy towarzyszy niezmiennie zdziwienie swą własną pozycją wobec 
rzeczy i wobec siebie. Zanim w wyniku wysiłku poznawczego dążącego do 
obiektywizacji powstanie jakakolwiek teoria człowieka, czerpiąca materiał 
z  wglądów w  istotę człowieczeństwa, człowiek najpierw przeżywa siebie. 
Obiektywna prawda o naturze ludzkiej ma swoje podłoże w przeżyciu swego 
człowieczeństwa przez każdą jednostkę ludzką. 

4   Tamże, s. 114.
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Nie jest chyba przypadkiem, że Karol Wojtyła równolegle do wysiłku 
budowania antropologii i etyki w swych pracach filozoficznych ewokował 
to podstawowe doświadczenie antropologiczne w swych utworach poetyc-
kich5. Warto zacytować kilka wersów:

Jeśli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. 
Nie mogę jej odepchnąć, bo bym odepchnął sam siebie6.

Nie ma potrzeby przeciwstawiania subiektywności oraz prawdy cechu-
jącej się obiektywnością, ponieważ jedyny możliwy dostęp do obiektywno-
ści, a więc do prawdy o świecie i o sobie, ma miejsce w ludzkim wnętrzu. 
Epistemologiczny obiektywizm i filozoficzny uniwersalizm zaczynają się od 
uważnej analizy konkretu, jakim jest ludzkie przeżycie siebie jako kogoś, 
jako realnie istniejącego i świadomego „ja”. Dopiero na tej doświadczalnej 
podstawie można budować teorię człowieka, która będzie polegała na peł-
niejszym odsłanianiu treści samego doświadczenia.

Doświadczalny punkt wyjścia antropologii Karola Wojtyły nie zamyka 
jej w żadnym systemie filozoficznym. Co więcej, zdaje się zachęcać do te-
stowania głębi wglądów i spójności systematyzacji, jakie wypracowały róż-
norodne systemy myślenia o człowieku. Fakt, że antropologiczne docieka-
nia Karola Wojtyły dają syntezę klasycznej filozofii bytu oraz nowożytnej 
filozofii świadomości, nie oznacza, że mamy do czynienia z filozoficznym 
eklektyzmem, przypadkowo scalającym odległe od siebie tradycje filozofii, 
lecz synteza owa wynika z samej logiki doświadczenia człowieka, tożsame-
go z doświadczeniem konkretnego „ja”. W rozwinięciu mych uwag spróbu-
ję pokazać, że personalistyczna antropologia, której punktem wyjścia jest 
doświadczenie osoby, zapewnia solidną pod względem epistemologicznym 
i normatywnie wiążącą bazę dla kultury praw człowieka, która nie musi się 
wiązać z  jakąś jedną partykularną szkołą filozofii, lecz stwarza możliwość 
wypracowania wspólnego minimalnego języka myślenia o człowieku.

5   Według kard. Angela Scoli specyfiką myśli Karola Wojtyły, stanowiącą o jej kulturo-
wej aktualności, jest jej zogniskowanie w podstawowym doświadczeniu ludzkim, dostęp-
nym każdemu człowiekowi. Zob. Angelo Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł naucza-
nia Jana Pawła II, Lublin 2010. 

6   K. Wojtyła, Narodziny wyznawców, [w:] K. Wojtyła, Jan Paweł  II, Poezje, dramaty, 
szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004, s. 131. 
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2. Ktoś, czyli osoba

W filozofii Karola Wojtyły osoba jest bardziej rzeczywistością oglądową 
aniżeli kategorią spekulatywną. Ogląd ów dokonuje się od wewnątrz po-
przez przeżycie siebie jako jedynej i niepowtarzalnej podmiotowości, która 
jest świadoma swego istnienia i działania. Jest to podmiotowość konkretne-
go człowieka, który – według słów Wojtyły – „jest jakby naocznym świad-
kiem siebie samego, swojego człowieczeństwa i swojej osoby”7.

Realna rzeczywistość osoby wymyka się wszelkim próbom sprowadze-
nia jej wyłącznie do właściwości ogólnych cechujących gatunek. Sprawia to, 
że osobę łatwiej jest pokazać, aniżeli zdefiniować. Bowiem osoba jako kon-
kretne ludzkie „ja” jest całością nieredukowalną do gatunku. Autor Osoby 
i czynu przedstawia charakterystyczny dla swego spojrzenia na osobę ludzką 
komentarz do klasycznej definicji osoby. „Osoba zawsze jest jednostką na-
tury rozumnej, jak głosi pełna definicja Boecjusza: „persona est rationalis 
naturae individua substantia”. Tym niemniej ani pojęcie natury (rozumnej), 
ani też jej indywidualizacja zdają się nie oddawać owej specyficznej pełni, 
jaka odpowiada pojęciu osoby. Owa pełnia to nie tylko konkretność, to już 
raczej jedyność i niepowtarzalność. Język potoczny dysponuje tutaj lapidar-
nym, a zarazem dosadnym wyrażeniem zaimkowym: osoba – to  k t o ś. ów 
zaimek jest kapitalnym skrótem semantycznym, natychmiast bowiem wywo-
łuje skojarzenie, a w nim porównanie i przeciwstawienie do „coś”8. Dodajmy, 
że człowiek jest właśnie „kimś” z powodu swej świadomej, oglądającej siebie 
od wewnątrz, obecności w świecie. Poznawczy kontakt z samym sobą odby-
wa się inaczej niż kontakt z  innymi realnymi bytami; poznanie siebie jako 

„kogoś” wiąże się z przeżyciem swej wewnętrzności i niepowtarzalności9.

7   K. Wojtyła, Podmiotowość i  „to, co nieredukowalne” w człowieku, [w:] tegoż, Osoba 
i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 440–441. Po raz pierwszy artykuł 
ukazał się w języku angielskim: Subjectivity and the Irreducible in Man, „Analecta Husser-
liana”, 1978, t. 7, s. 107–114. 

8   Tenże, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., 
s. 123.

9   Różnica pomiędzy „kimś” a „czymś” ma charakter fundamentalnej różnicy ontolo-
gicznej i zarazem fundamentalnej różnicy aksjologicznej. Świat osób i świat istot, które nie 
są osobami, cechuje odmienny sposób istnienia. Na tę różnicę zwraca uwagę R. Spaemann 
już w tytule swej pracy. Zauważa on ponadto: „Osoby nie należą do dziedziny istot, które 
w rzeczywistości mogą istnieć lub nie istnieć. Nie ma idei osoby. Są tylko osoby rzeczywiste. 
Człowiek, z którym byłem we śnie, po przebudzeniu pozostaje tym, czym był, a mianowicie 
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Do nieredukowalnej rzeczywistości ludzkiego „ja” Karol Wojtyła zwykł 
w swych pismach odnosić starożytną formułę: „persona est sui iuris”, mając 
na myśli nie tylko szczególną pozycję osoby w systemie prawa, ale podkreśla-
jąc również, że to sama podmiotowość osoby jako kogoś – istoty niereduko-
walnej do bytu o charakterze „coś” – jest źródłem prawa. Myśl Wojtyły zdaje 
się w tym punkcie zbliżać do filozofii prawa włoskiego myśliciela Antonia 
Rosminiego, dla którego „osoba jest prawem”10. Obydwaj, Rosmini i Wojty-
ła, odnoszą się z uznaniem do Kantowskiej filozofii osoby jako celu samego 
w sobie i jednocześnie próbują jegofilozofię autonomii sprowadzić na grunt 
doświadczenia, aby trafniej, niż czynił to sam Kant odczytać granice ludz-
kiej autonomii. Osoba ludzka jest absolutem w wymiarze aksjologicznym, 
gdyż przysługuje jej nienaruszalna godność, natomiast w sensie ontycznym 
jest ona bytem przygodnym. Podczas gdy dla Kanta metafizyka moralności 
uzyskuje swe teoretyczne wykończenie już w wykazaniu, że źródłem prawa 
moralnego jest autonomiczna wola rozumnego podmiotu, to u Rosminiego 
i Wojtyły, podobnie jak w całej tradycji myśli chrześcijańskiej, problematyka 
osoby, stwierdzenie jej absolutnej godności, stanowi zaledwie wejście w ob-
szar poszukiwań metafizycznych, prowadzących do odkrycia osobowego 
Boga jako ostatecznej racji istnienia osób ludzkich i prawa moralnego. 

W swych pracach antropologicznych Karol Wojtyła czyni zaledwie pierw-
szy krok w kierunku metafizyki osoby, pokazuje on mianowicie ontyczną 
podmiotowość osoby tkwiącą w konkretnym ludzkim „ja” przeżywającym 
swą jedyność i niepowtarzalność. Poszukiwania metafizyczne dochodzą do 
głosu bardzo wyraźnie w utworach poetyckich Karola Wojtyły aż po Tryptyk 
rzymski, poemat napisany u schyłku życia przez Papieża, który nie przestał 
być poetą. Nie przestał nim być, ponieważ, jak przekonuje Giovanni Reale, 
był on poszukiwaczem Absolutu na trzech drogach dostępnych dla umysłu 
ludzkiego: na drodze filozofii, na drodze wiary i na drodze sztuki11. 

człowiekiem. Ale, jak się okazuje nie był osobą” (R. Spaemann, Osoby. O różnicy między 
czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Warszawa 2001, s. 85). 

10   „Precision requires that we say ‘the human person is subsitent human right’. It fol-
lows that the person is the essence of right” (A. Rosmini, The Philosophy of right, tłum. 
D. Claery, T. Watson, t. 2, Durham 1993, s.  21). Zob. A. M. Wierzbicki, Osoba jest pra-
wem. Komentarz do Antonia Rosminiego personalistycznej koncepcji prawa, „Ethos” 1999, 
nr 1–2(45–46), s. 95–108. 

11   G. Reale, Karol Wojtyła Pielgrzym Absolutu, tłum. M. Gajda, Warszawa 2008. Por. 
A.  M. Wierzbicki, Antropologia Karola Wojtyły odczytana w  jego poezji, „Ethos”, 2006, 
nr 4(76), s. 103–113.
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Jeśli chcesz znaleźć źródło, 
musisz iść do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj nie ustępuj, 
Wiesz, że ono musi tu gdzieś być – 
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?12

Zauważmy, że poszukiwanie źródła w  poemacie Papieża staje się jego 
przywoływaniem. Filozoficzny namysł zapośredniczony w poezji prowadzi 
do modlitwy przyzywającej ukrytego Boga.

Istotnie, u Jana Pawła II myślenie o osobie ludzkiej uzyskuje swą pełnię 
w  świetle objawienia judeo-chrześcijańskiego. Człowiek rozpoznaje siebie 
jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Nie jest on tylko by-
tem pośród bytów, jak traktują go filozofie o nastawieniu kosmologicznym. 
Nie jest on również górującą ponad innymi bytami autonomią, jakby samot-
nością absolutną, jak patrzą nań filozofie o podejściu antropocentrycznym. 
Jawi się on jako istota obdarzona swym istnieniem i godnością jako darem 
miłości i przeznaczona do spełnienia siebie w darze miłości. U źródeł hu-
manizmu Jana Pawła II znajduje się jego personalizm, dostrzegający fakt, że 
osoba jest kimś, a więc niepowtarzalną i jedyną istotą poszukującą w swym 
sercu, nie bez właściwego dla tych poszukiwań niepokoju, Pełni, dzięki której 
istnieje i przeżywa siebie – i dla której istnieje. Problem istnienia osobowego 
Boga jawi się jako problem na wskroś antropologiczny. Człowiek rozpoznaje 
siebie – mówiąc metaforycznie – jako pytanie. Bliskie tej wizji człowieka 
jest dramatyczne stwierdzenie św. Augustyna: „Et factus sum mihi magna 
quaestio” („I stałem się sam dla siebie wielkim problemem”)13. 

Wyjątkowość chrześcijaństwa według Jana Pawła II odsłania się w jego 
zdolności udzielenia odpowiedzi potwierdzającej absolutną godność czło-
wieka. W  Redemptor hominis Ewangelia zostaje określona jako „głębokie 
zdumienie wobec wartości i godności człowieka”14. Nie chodzi tu bynajmniej 
o  „człowieka abstrakcyjnego”, ale o  konkretnego człowieka historycznego, 
o każdego człowieka przeżywającego swą niepowtarzalną egzystencję jako 
poszukiwanie sensu. Dlatego Papież wyjaśnia: „Człowiek nie może żyć bez 
miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest 
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miło-

12   Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 11.
13   Św. Augustyn, Wyznania, IV, 4, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 54. 
14   Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 10.
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ścią, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie 
w  niej żywego uczestnictwa. I  dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel  – jak 
to już zostało powiedziane, «objawia w pełni człowieka człowiekowi». To 
jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar tajemnicy Odkupienia. 
Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swe-
go człowieczeństwa”15.

Czy nie odeszliśmy od filozofii człowieka? Niewątpliwie refleksja zako-
rzeniona w przeświadczeniu wiary, nie jest już refleksją filozoficzną zacho-
wującą ścisły rygor wiedzy racjonalnej opartej wyłącznie na oczywistości 
doświadczenia i rozumu. Ale to właśnie wierność doświadczeniu, w świetle 
którego osoba odsłania się sobie samej jako ktoś konkretny, poszukujący 
najpełniejszej prawdy o  sobie i  najpełniejszej z  możliwych afirmacji tego, 
kim jest, będąc osobą, doprowadza do progu, za którym rozlega się z wła-
ściwą sobie logiką Dobra Nowina o człowieku. Ewangelia w gruncie rzeczy 
jest „Ewangelią człowieka”. Racjonalność myślenia teologicznego polega na 
tym, że dopełnia ono poszukiwania rozumu, bez przekreślania ich praw-
dy, co więcej zakłada je w sposób konieczny. Zgadza się to ze starą zasadą 
teologiczną głoszącą, że łaska nie niweczy natury, ale ją zakłada i doskonali. 
W  miejsce pojęcia natury należałoby tu jednak podstawić pojęcie osoby 
i precyzyjnie, jakkolwiek przy pomocy bardzo oszczędnych terminów zin-
terpretować, co to znaczy być osobą. 

Jan Paweł  II odwołując się do chrystocentrycznego personalizmu, 
uwzględnia bogate wglądy w istotę osoby, jakich dostarcza fenomenologia 
penetrująca realne egzystencjalne doświadczenie ludzkiego „ja”. Z  jednej 
strony ukazuje ludzką podmiotowość jako podmiotowość nieredukowalną, 
obdarzoną swą własną metafizyczną mocą, z  drugiej zaś strony analizuje 
świadomość ludzką jako dynamizm poszukiwania i  orientowania się ku 
Bogu, w którym człowiek odnajduje sens swego podmiotowego, zwrócone-
go ku wnętrzu, sposobu bytowania. 

Łącząc elementy danych rozumu i wiary, Papież wyraża pełniej swą tro-
skę o człowieka w tym momencie dziejów, w jakim przypadło mu kierować 
łodzią Kościoła. Jest to moment z jednej strony wzrostu świadomości praw 
człowieka, a z drugiej strony moment nowych i dramatycznych zagrożeń dla 
kultury praw człowieka. Odnawiając język mówienia o prawach człowieka 
poprzez wprowadzenie zarówno kategorii „osoby”, jak i kategorii imago Dei, 
Jan Paweł II wraca poniekąd do początku samego dyskursu na temat osoby. 

15   Tamże.
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Pojawił się on bowiem w myśli chrześcijańskiej w związku ze sporami tryni-
tarnymi i chrystologicznymi16. Powrót ów dokonuje się jednak w innej fazie 
rozwoju ludzkości, gdy zdaje się ona być coraz bardziej pewna, przynajmniej 
w  świecie zachodnim, powszechności praw człowieka i  gdy jednocześnie 
wskutek sekularyzacji, której towarzyszy w wymiarze praktycznym nihilizm, 
coraz bardziej kruche wydają się być podstawy racjonalne dla kultury praw 
człowieka. Odnawiając dyskurs teologiczny poprzez wprowadzenie weń ka-
tegorii personalistycznych, Jan Paweł II pragnął odnowić również dyskurs 
filozoficzny, nadając mu wigor filozofii konkretu jako filozofii osoby. 

Czyniąc centralnym problemem swej antropologii problem miłości 
jako sensu ludzkiego życia, Papież wskazuje również na niewystarczalność 
sprawiedliwości jako wyłącznego klucza do stawienia czoła różnorodnym 
przejawom zła w świecie współczesnym, zwłaszcza zła strukturalnego. Spra-
wiedliwość powinna zostać dopełniona miłosierdziem. Jest ono postawą 
zauważenia i  przeżycia nieutracalnej godności każdej osoby, zwłaszcza 
w sytuacji, kiedy jej godność zostaje zagrożona przez różnorodne przejawy 
degradacji. W sytuacji takiego zagrożenia szczególną moc budzenia ludzkich 
sumień okazuje spojrzenie na człowieka nie tylko jako na jednego z wielu, 
ale właśnie na kogoś, kto jest jedyny i niepowtarzalny.

3. autonomia i transcendencja osoby w czynie 

W swej najbardziej dojrzałej pracy filozoficznej, jaką jest Osoba i  czyn 
(1969), Karol Wojtyła już w samym tytule podkreśla dynamiczny charakter 
osoby. Osoba to podmiot, który spełnia czyn, nie można zatem mówić o czy-
nie jako świadomym i wolnym działaniu ludzkim bez uwzględnienia spraw-
czości wolnego i  rozumnego podmiotu osobowego, będącego właściwym 
źródłem kształtowania się i zaistnienia czynu. Ale czyn kształtuje ponadto 
samą osobę od wewnątrz, a ściślej mówiąc osoba jako konkretny podmiot 
(ktoś, jak podkreślaliśmy uprzednio), staje się pełniej sobą, dojrzewa w swo-
im osobowym bytowaniu poprzez swoje czyny. Osoba spełnia się mianowicie 
poprzez wartości moralne swych czynów. We wprowadzeniu do swej książki 
Wojtyła zaznacza, że jest ona zasadniczo studium antropologicznym, w któ-
rym Autor pragnie naświetlić rzeczywistość osoby, patrząc na nią niejako 
poprzez „okno czynu”, zgodnie z klasyczną zasadą operari sequitur esse. Ana-

16   Zob. M. Serretti, L’uomo è persona, Roma 2008, s. 41–91.
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liza czynu powinna prowadzić do odsłonięcia obrazu podmiotu spełniające-
go czyn jako actus personae. Nawet w pewnym miejscu Autor deklaruje, że 
moralność jako właściwy przedmiot etyki zostaje wzięta w nawias, aby móc 
skupić się na badaniu prawdy o osobie. Jak przekonuje jednak dalsza lektura 
Osoby i czynu, w rzeczywistości Autor nie przestrzega tego metodologiczne-
go samoograniczenia. Kiedy bowiem głębiej penetruje związek osoby z czy-
nem, zauważa również, że samo doświadczenie moralności jako rzeczywi-
stości dynamicznej, istniejącej dzięki ludzkim czynom, przynależy w sposób 
konieczny do doświadczenia człowieka. Etyka nie tylko zakłada antropologię, 
ale również do pewnego stopnia sama się w niej mieści. 

Wysuwając na pierwszy plan analizę sprawczości, polegającej na inicjo-
waniu i kształtowaniu czynu przez osobę, Karol Wojtyła zauważa, że jest ona 
zarazem samostanowieniem. Wyraża się ono w procesie decyzji, za sprawą 
której podmiot w sposób świadomie zamierzony i wolny wybiera przedmiot 
swego dążenia. Samostanowienie wynika z właściwej dla osoby jako osoby 
wolności. Mówiąc innymi słowami, osoba może dokonywać aktów wyboru, 
dlatego, że jest ona wolnością, którą Wojtyła opisuje jako samo-panowanie 
i  samo-posiadanie. Wolność odnosi się nie tylko do świata zewnętrznego 
względem podmiotu, ale tkwi ona w  samym podmiocie, jest jego istotną 
cechą, zrośniętą z samą głębią podmiotowości osoby, cechą bez której osoba 
przypominałaby drzewo bez korzeni. 

Przedmiotowy charakter decyzji nie wyczerpuje całej osobowej struk-
tury samostanowienia. Zwracając się do różnorodnych przedmiotów jako 
celów swego wyboru, osobowy podmiot w  każdym akcie chcenia wybie-
ra przede wszystkim siebie, a  to znaczy, że stanowi o  sobie. Wojtyła za-
uważa, że „struktura czynu ludzkiego jest w szczególnym wymiarze auto- 

-teleologiczna”17. Człowiek jako osoba nie tylko kształtuje rzeczywistość 
wokół siebie, na przykład dzięki swej pracy przemienia krajobraz, ale 
kształtuje on sam siebie, rzeźbi poniekąd swój wewnętrzny osobowy wy-
gląd. W każdym ludzkim czynie zawiera się odniesienie podmiotu do siebie 
samego jako celu, co sprawia, że spełnianie czynu staje się okazją spełnienia 
lub niespełnienia siebie.

Od czego zależy spełnienie siebie? Niewątpliwie od mocy tkwiącej w wol-
ności, a więc w zdolności do wyboru siebie. Nowożytna tradycja filozoficz-
na, która chyba najsilniej doszła do głosu w myśli Immanuela Kanta, mówi 

17   K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] tegoż, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, dz. cyt., s. 385.
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o  autonomii podmiotu ludzkiego, przeciwstawiając ją heteronomii, rozu-
mianej jako jakakolwiek zależność osoby od świata zewnętrznego, przede 
wszystkim świata przyrody, ale także jako zależność osoby od innych osób, 
od społeczeństwa i od Boga. Autonomia zostaje w ten sposób jednoznacznie 
związana z immanencją osoby, a jej zdolność do racjonalnego myślenia wy-
raża się w sądach a priori, wydawanych przez twórczy rozum, projektujący 
immanentne kategorie jako powszechne punkty orientacyjne całokształtu 
ludzkiej wiedzy. Świat wartości nie może mieć struktury obiektywnej, jest 
on raczej wyrazem kreatywności podmiotu, który pozostaje jedynym bie-
gunem kultury i dziejów.

W personalizmie Karola Wojtyły pojęcie autonomii, interpretowane 
przez niego jako samostanowienie, zostaje dopełnione pojęciem transcen-
dencji. „Samostanowienie zawarte w czynach, zawarte w autentycznie ludz-
kiej sprawczości, wskazuje na inny wymiar autoteleologii, związany osta-
tecznie z prawdą i dobrem w znaczeniu bezwzględnym i bezinteresownym 
(bonum honestum). I dlatego też w czynach ludzkich odsłania się owa trans-
cendencja, która jest poniekąd drugim imieniem osoby”18.

Być sobą to stawać się sobą dzięki przekraczaniu siebie w swych własnych 
aktach poznania prawdy. Transcendencja osoby ma swą podstawę zarówno 
w wolności jako wewnętrznej strukturze podmiotu, jak i w otwartości ludz-
kiego intelektu na prawdę o obiektywnej rzeczywistości. Aby być wolnym, 
trzeba zarówno być konkretnym „ja”, które staje się dla siebie przedmiotem, 
o którym „ja” stanowi aktem swej woli, jak i znajdować się jako podmiot 
w sytuacji samozależności w prawdzie. Moment prawdy, dzięki której osoba 
spełnia siebie w czynie, powoduje, że „transcendencja wolności – jak pisze 
Wojtyła – przechodzi w transcendencję moralności”19. Zależność od prawdy, 
a ściślej mówiąc – samozależność w prawdzie – wyznacza granice właściwej 
osobie autonomii. Osoba stanowi o sobie zgodnie z poznaną prawdą. Uka-
zywane już przez Sokratesa samopoznanie („Poznaj samego siebie!”) staje 
się podstawową regułą stylu życia godnego człowieka jako istoty rozumnej. 

Oczywiście człowiek może prowadzić życie kierowane tylko instynk-
townym dążeniem do dóbr, które zaspakajają jego witalne potrzeby. Zawsze 
pozostanie to jednak jakiś rodzaj egzystencji uśpionej, prowadzonej poniżej 
duchowej – w  istocie swej podmiotowej i  racjonalnej – kondycji człowie-
ka. Ludzka podmiotowość budzi się w  pełni dopiero wtedy, kiedy rozum 

18   Tamże.
19   K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 199.
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przejawia swą aktywność poznawczą, co sprawia, że prawda jako wartość 
poznawcza dźwiga i podtrzymuje wolność podmiotu. Inaczej pozostaje on 
uzależniony od sił czy to biologicznych, czy to społecznych. Zamiast być 
podmiotem zachowującym swą autonomię, człowiek staje się terenem gry 
sił, których nie potrafi zintegrować w swym osobowym centrum i podpo-
rządkować swej rozumnej woli. Wojtyła dodaje: „Człowiek nie tylko jest 
biernym zwierciadłem, które odbija przedmioty, ale zachowuje w  stosun-
ku do nich swoistą nadrzędność przez prawdę; jest to „wyższość prawdy” 
związana z pewnym jakby dystansem do przedmiotów, która wpisana jest 
w  duchową naturę osoby”20. Doznawanie przyjemności czy podleganie si-
łom społecznym ma charakter pasywnego ulegania sile zewnętrznej wobec 
osoby, natomiast w akcie poznania prawdy, a  jeszcze mocniej w afirmacji 
poznanej prawdy, przejawia się ludzka aktywność zakorzeniona w wolności 
podmiotu. Znaczy to, że wolność nie jest jakimś momentem odizolowanym 
od samego aktu poznania, lecz przenika go i kształtuje od wewnątrz. Trze-
ba zatem stwierdzić, że wolność jest wpisana w sam akt poznania, bez niej 
akt poznania nie mógłby być w ogóle aktem osoby, lecz miałby charakter 
zaledwie jakiejś rejestracji przedmiotu, jak jest nią fotografia czy nagranie 
dźwięku.

Poznanie prawdy jest wydarzeniem zachodzącym we wnętrzu osoby, 
z jednej strony zakłada ono podmiotowość osoby i pozwala dojść jej do gło-
su, z drugiej natomiast strony określa ono zasięg transcendencji podmiotu, 
który dzięki życiu prawdą przekracza granicę, jaką wyznacza podmiotowość. 
Transcendencja pozwala bowiem spełnić się osobie mocą jej duchowego dy-
namizmu, którym kieruje rozum. 

Osoba jawi się jednocześnie jako czytelnik prawdy i jako jej powiernik21. 
Może przecież zaprzeczyć, odrzucić to, co już poznała. Czy wolno jej jed-
nak zaprzeczyć temu, co zostało przez nią samą stwierdzone? Akt negacji 
prawdy zamiast jej afirmacji oznaczać musi także sprzeniewierzenie się so-
bie jako podmiotowi rozumnemu i wolnemu. O autentyczności ludzkiego 
życia jako życia osoby stanowi rzeczywistość sumienia. Sprzęga się w nim 
samostanowienie i normatywna moc prawdy. Sumienie bowiem przetwarza 
obiektywną prawdę, którą podmiot stwierdza jako stan rzeczy, w przeżycie 
powinności. Może się zdarzyć, że ktoś przeżywa powinność jako presję lub 
może przeżywać powinność jako ciężar, z którym przychodzi mu się zma-

20   Tamże, s. 202–203.
21   Zob. T. Styczeń, Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Lublin 2001, s. 44–49.

152 Ks. Alfred Marek Wierzbicki



gać. Wojtyła nie przeciwstawia wolności i powinności, ponieważ łącznikiem 
pomiędzy wolnością a  powinnością jest transcendentny moment prawdy 
o  dobru, który nie niweczy wolności, lecz ją wyzwala, czyniąc obiektyw-
ną prawdę, o  ile jest poznana, własną prawdą podmiotu, ujrzaną przezeń 
i  akceptowaną. Przylgnięcie do dobra dokonuje się nie tyle mocą inklina-
cji, ślepego poniekąd pędu, ile raczej wskutek racjonalnego dążenia, które 
czerpie swą moc z wewnętrznego światła, w jakie wyposażone jest sumienie. 
Jest ono wszak zarazem strażnikiem podmiotowości osoby i przekazicielem 
normatywnej mocy obiektywnej prawdy.

W tym punkcie pora zwrócić naszą uwagę ponownie na problematykę 
praw człowieka, od której zaczęliśmy nasze rozważania. Zarysowane przez 
Karola Wojtyłę przejście od antropologii do etyki, a  jeszcze ściślej odsło-
nięcie etyki w samej antropologii, pozwala odnaleźć również aksjologiczno- 

-normatywny fundament praw człowieka. Etyka okazuje się być antropolo-
gią normatywną. Inaczej mówiąc, samopoznanie człowieka jako osoby pro-
wadzi do rozpoznania po pierwsze dobra samej osoby jako istoty niereduko-
walnej w swej godności („osoba to ktoś”) oraz po wtóre dóbr dla osoby, które 
spełniają wpisane w jej naturę dążenia. Trzeba jednak pamiętać o integracji 
cielesnej i społecznej natury człowieka w osobie, a to wyznacza prymat do-
bra osoby wobec dóbr dla osoby. Obiektywny charakter praw człowieka jest 
bowiem zakotwiczony całkowicie w podmiotowości człowieka. Obiektywi-
zacja dokonuje się poprzez moment prawdy o wartościach.

Wypada zacytować wielokrotnie przywoływane słynne zdanie Jana Paw-
ła II z jego encykliki Centesimus annus: „Historia uczy, że demokracja bez 
wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”22. 
Papież dopełnia swe zdanie stwierdzeniem, że wolność bez prawdy traci swą 
treść. Liberalnie nastawiony umysł ma prawo się wzburzyć wobec podobne-
go stwierdzenia. Uczynił to na przykład Milton Friedman w swym komen-
tarzu do Centesimus annus: „Przyznam, że z mieszanymi uczuciami odnoszę 
się do stwierdzenia, które brzmi, jakby było samooczywiste: «Posłuszeństwo 
prawdzie o  Bogu i  człowieku jest pierwszym warunkiem wolności». Czy-
jej «prawdzie»? Przez kogo zdecydowanej? Echa hiszpańskiej Inkwizycji?”23. 
Pytania Friedmana tracą jednak swą ostrość, gdy uwzględni się, że chodzi 
tu o prawdę poznaną przez podmiot jego własnym krytycznym wysiłkiem, 

22   Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 46.
23   M. Friedman, Goods in Conflict?, [w:] A New Wordely Order. John Paul II and Hu-

man Freedom, red. G. Weigel, Washington DC 1992, s. 77. (Tłum. cytatu A.M. W.) 
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prawdę wiążącą od wewnątrz w  taki sposób, że sam podmiot staje się jej 
świadkiem. 

W jaki sposób należy odróżniać świadka od fanatyka, nie jest wcale ła-
twym do rozstrzygnięcia problemem. Aprioryczne jednak zrównanie świad-
ka i fanatyka lub zaszeregowanie wszystkich świadków (a więc wszystkich 
ludzi odwołujących się do swego sumienia) do klasy ludzi nazywanych 
fundamentalistami nie wydaje się bynajmniej najlepszym rozwiązaniem tej 
trudnej kwestii. Nie jest ono na pewno uczciwym rozwiązaniem i nie po-
winno pozostawiać nikogo w niezmąconym pokoju. O człowieku myślącym 
bardziej bowiem świadczy niepokój niż beztroska. Być może jest tak dlatego, 
że niepokój bardziej ukazuje właściwą naturę człowieka jako poszukiwacza 
prawdy. Na szczęście nie jesteśmy skazani na samotny trud poszukiwania 
prawdy, bo istnieje możliwość dzielenia się nią z innymi. Nie wyklucza to by-
najmniej konieczności prowadzenia sporów z innymi, co więcej spór okazu-
je się konieczny, aby podmiot mógł zachować i doprowadzić do pełniejszego, 
bardziej dojrzałego rozwoju właściwą sobie autonomię i transcendencję.

4. Personalistyczny sens ciała ludzkiego

Sposób uprawiania filozofii człowieka przez Karola Wojtyłę cechuje się 
dążnością do scalania aspektów. Jest to wymóg realizmu, aby aspekty odno-
sić do całości i  integrować je w spójnej wizji teoretycznej. Fenomenologia 
nie może być przeciwstawiana metafizyce, lecz chodzi o  to, aby w sposób 
fenomenologiczny z właściwą naocznością ukazywać teoretyczną drogę ku 
metafizyce. Karol Wojtyła ujmuje człowieka jako ontyczną jedność scalającą 
w jednym bycie osobę i naturę. Fakt cielesności człowieka domaga się wyja-
śnienia, w jakim związku ciało pozostaje z osobą. Problem ten został posta-
wiony już w studium Osoba i czyn w analizach dotyczących integracji natury 
ludzkiej w osobie, ale swe pełniejsze rozwinięcie znalazł w papieskich roz-
ważaniach poświęconych teologii ciała, ukazujących personalistyczny sens 
ciała ludzkiego.

Zagadnienie relacji ciała i osoby ma oczywiście swą wagę teoretyczną, 
chodzi bowiem o antropologię adekwatną w stosunku do danych doświad-
czenia oraz danych Objawienia przedstawiających zamysł Boży co do istoty 
człowieka stworzonego na obraz Boga. Teologiczna lektura biblijnej Księgi 
Rodzaju prowadzona jest równolegle z  fenomenologicznym oglądem czło-
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wieka jako istoty cielesnej, doświadczającej siebie w dwoistości seksualnej 
jako mężczyzna i kobieta. 

Teoretyczna doniosłość badań fenomenologicznych i teologicznych nad 
sensem ludzkiej cielesności nie jest pozbawiona także doniosłości prak-
tycznej w  kontekście współczesnej kultury. Autor Mężczyzną i  niewiastą 
stworzył ich podkreśla potrzebę oglądu „początku”, potrzebę wręcz odzy-
skania zagubionej we współczesnej kulturze prawdy o personalistycznym 
sensie ludzkiej cielesności. „Dla umysłowości współczesnej jest to ważne 
tak samo jak dla ówczesnych rozmówców Chrystusa, choć jest ważne za-
razem inaczej. Jesteśmy bowiem dziećmi epoki, w której ta integralna wi-
zja człowieka w wyniku postępu wielu różnych nauk z łatwością może być 
wyparta i zastąpiona poprzez różne ujęcia cząstkowe, które zatrzymując się 
na takim lub innym aspekcie «compositum humanum» nie dosięgają «inte-
grum» człowieka lub pozostawiają je poza polem widzenia. Z kolei włączają 
się w to różnorodne trendy cywilizacyjne epoki, które na tych cząstkowych 
prawdach o  człowieku budują swoje propozycje i  wskazówki praktyczne 
na temat ludzkiego postępowania, a częściej jeszcze na temat tego, jak po-
stępować «z człowiekiem». Człowiek wówczas staje się bardziej przedmio-
tem określonych technik niż podmiotem odpowiedzialnym za własne dzia- 
łanie”24.

Pytanie o sens ludzkiego ciała jawi się jako kluczowe pytanie o interpre-
tację praw człowieka. Materialistyczna i indywidualistyczna wizja ludzkie-
go bytu prowadzi do postaw hedonistycznych, które zostają jeszcze dodat-
kowo wzmocnione możliwościami nowoczesnych technologii, a ponadto 
zostają wpisane w logikę rynku z właściwą jej konkurencją i tendencją do 
poszukiwania „atrakcyjnego towaru”. O  ile w  starożytności poważne wy-
zwanie dla integralnej antropologii chrześcijańskiej stanowił spirytualizm 
starożytnej filozofii, z którą w pierwszych wiekach stykała się myśl biblijna 
i  jakoś jej ulegała, to obecne wyzwanie wydaje się odwrotnością tamtego. 
Jest to wyzwanie materializmu i biologizmu. Wraz z zagubieniem persona-
listycznego rozumienia sensu ludzkiego ciała niesie ono poważne zagroże-
nie dla kultury praw człowieka, redukując ludzki podmiot do przedmiotu.

Jan Paweł  II ukazuje człowieka jako osobowy podmiot zintegrowany 
w swej cielesnej naturze. Obraz Boga daje się odczytać nie tylko w duszy 
ludzkiej, jak czynił to w swej antropologii Augustyn, dopatrując się w sa-

24   Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność 
małżeństwa, Lublin 2008, s. 75–76.
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mej duszy odbicia Trójcy Świętej25, lecz według Jana Pawła II dzięki ciału 
człowiek jest istotą komunijną, uczestniczącą w człowieczeństwie innych 
osób. Rozwijając teologię ciała, Jan Paweł  II spotyka się ze współczesną 
mentalnością zafascynowaną ciałem i jednocześnie idzie jej pod prąd, uka-
zując osobową godność ludzkiego ciała. Trafnie nowatorstwo Jana Paw-
ła  II w  tym punkcie refleksji antropologicznej komentuje George Weigel: 

„Oskarżenie o  manicheizm lub o  deprecjację ludzkiej seksualności jest 
sprzeczne z innowacyjną teologią ciała, głoszoną przez Jana Pawła II, który 
twierdzi, że nasza seksualność jest czymś znacznie donioślejszym, niż to 
sobie wyobraża rewolucja seksualna. Przedstawienie przez Papieża miłości 
seksualnej jako obrazu wewnętrznego życia Boga dopiero zaczyna kształto-
wać teologię kościelną, nauczanie i edukację religijną. Kiedy się to dokona, 
doprowadzi to do dramatycznego rozwoju poglądów na prawie każdy wiel-
ki temat Wiary”26. 

Perspektywy oglądu relacji osoba – ciało w Osobie i czynie oraz w Męż-
czyzną i  niewiastą stworzył ich są różne, w  pierwszym przypadku jest to 
perspektywa fenomenologiczna, w  drugim teologiczna. Ta odmienność 
nie burzy jednak samej koncepcji personalistycznego sensu ciała, co wię-
cej – należy mówić o istotnym jej pogłębieniu i wręcz teoretycznym wykoń-
czeniu w dziele papieskim. Myśl Karola Wojtyły/ Jana Pawła II podlegała bo-
wiem prawom rozwoju, te same intuicje rozwijały się i dojrzewały w wyniku 
nowych wglądów, a nawet, jak jest w przypadku teologii ciała odwołującej 
się do prawdy o Stworzeniu i Odkupieniu człowieka, poprzez dopełnienie 
i skorelowanie dyskursu filozoficznego z dyskursem teologicznym. 

25   Według św. Augustyna troista struktura duszy ludzkiej, złożonej z  intelektu, woli 
i pamięci, odzwierciedla relacje osobowe w Trójcy Świętej. „Te trzy władze – objaśnia A. Ki-
jewska – spełniając różne funkcje, utożsamiają się z istotą duszy. Stanowią triadę za sprawą 
wzajemnych relacji, sprowadzając się jednocześnie do jednej substancji duszy. Z tego wła-
śnie względu owe relacje zachodzące w duszy mogą odzwierciedlać relacje między osoba-
mi Trójcy Świętej, która jest jednym Bogiem: pamięć reprezentuje Ojca, intelekt – Syna, 
wola  –  Ducha Świętego” (A. Kijewska, Święty Augustyn, Warszawa 2007, s.  169). Warto 
pamiętać, że w myśli wczesnochrześcijańskiej występują dwa nurty egzegetyczne dotyczące 
poglądu na miejsce ciała w teologii obrazu Bożego w człowieku. Nurt syryjski (Ireneusz, 
Teodor z  Mopsuestii, Pseudo-Klemens) obraz Boga dostrzegają w  duszy i  ciele ludzkim, 
natomiast nurt aleksandryjski (Klemens Aleksandryjski, Orygenes) imago Dei dostrzegają 
zasadniczo w duszy ludzkiej. Kontynuację szkoły aleksandryjskiej w myśli zachodniej sta-
nowi stanowisko św. Augustyna. Zob. J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu 
Jana Pawła II, Kraków 2006, s. 221–222.

26   G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000, s. 1084.
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Przypomnijmy, że w Osobie i  czynie ogląd osoby i  jej metafizyczna re-
konstrukcja jako suppositum dokonuje się w  polu doświadczenia czynu 
ludzkiego. Obok doświadczenia „człowiek działa” występuje także inne do-
świadczenie „coś dzieje się w  człowieku”. Wobec faktu dwoistości spraw-
czości w  człowieku, a  mianowicie sprawczości poprzez samostanowienie 
i działania natury, zachodzi pytanie o jedność podmiotu ludzkiego. Do pew-
nego stopnia natura i osoba przeciwstawiają się sobie, ale z drugiej strony 
to właśnie natura jest podstawą dynamicznej spójności osoby. Za sprawą 
reaktywności organizmu i emotywności psychiki osoba wyraża siebie w re-
alnych warunkach swego biologicznego, społecznego i historycznego istnie-
nia. Ciało służy konkretyzacji osoby. Integracja natury w osobie powoduje 
wyższą i dynamiczną jedność człowieka jako jedynego i niepowtarzalnego 
podmiotu. „Ciało ludzkie – pisze Wojtyła – w swej widzialnej dynamice jest 
terenem, jest poniekąd nawet środkiem ekspresji dla osoby”27.

Istotną nowością antropologii znajdującej się u podstaw teologii ciała jest 
powiązanie rysu samotności człowieka z rysem wspólnoty osób. Zarówno 
podmiotowość, jak i komunijność człowieka jako mężczyzny i kobiety wiążą 
się z ciałem. „Komunia osób mogła ukształtować się tylko na gruncie nie-
jako «dwoistej samotności» mężczyzny i kobiety, czyli jako spotkanie w ich 

„«wyodrębnianiu» od świata istot żyjących (animalia), które pozwoliło oboj-
gu zaistnieć i bytować w szczególnej wzajemności. «Pomoc» oznacza także 
tę wzajemność w bytowaniu, której nie mogła zapewnić żadna inna istota 
żyjąca. Nieodzowne było dla niej u obojga wszystko to, czym jest samotność 
każdego z  osobna, poprzez co się konstytuuje: a  więc i  samoświadomość, 
i samostanowienie, czyli podmiotowość i poczucie sensu własnego ciała”28.

Personalistyczny sens ciała, a więc ujęcie ciała jako znaku osoby, jako jej 
bytowej i  dynamicznej konkretyzacji, zawiera także rozumienie oblubień-
czej roli ciała ludzkiego. Ciało nie tylko podlega integracji w osobie, ale dzię-
ki niemu możliwa jest również otwartość osoby na inną osobę, szczególnie 
znacząca w  przypadku więzi mężczyzny i  kobiety jako więzi małżeńskiej. 
Małżeństwo wraz z konstytutywną dlań płodnością daje się zrozumieć naj-
pełniej w kategorii imago Dei. Cielesność i seksualność człowieka nie dają 
się natomiast adekwatnie zrozumieć w  kategoriach wyłącznie biologicz-
nych i kulturowych, gdyż kategorie te są pozbawione odniesienia do prawdy 
o osobie jako istocie zdolnej do miłości i spełniającej się w miłości.

27   K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 244–245.
28   Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 32–33.
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Problematyka ta tylko pozornie wydaje się odległa od kwestii praw czło-
wieka.W istocie rozważania na temat personalistycznego sensu ludzkiego 
ciała, uwydatniające jego komunijny charakter, zakreślają obszar refleksji 
antropologicznej, której filozofia praw człowieka nie powinna odsuwać. 
Normatywny przekład prawodawczy nie może odbywać się w aksjologicznej 
próżni. Antropologia „teologii ciała” odsłania personalistyczną głębię ludz-
kiego ciała i  ludzkich relacji bazujących na osobowej godności ciała, prze-
jawiającej się w  fenomenie określanym jako mowa ciała. Kategoria mowy 
ciała precyzyjniej, niż narażona na biologistyczne interpretacje kategoria 
inklinacji naturalnych zdaje się wskazywać na normatywny wymiar faktu 
ludzkiej cielesności jako faktu osobowego.

5. teoria uczestnictwa a prawa człowieka

Filozoficzne dzieło Karola Wojtyły, zogniskowane na problematyce osoby, 
nie ogranicza się do teoretycznych poszukiwań antropologicznych, lecz za-
wiera również istotne implikacje dla filozofii polityki. Swą personalistyczną 
interpretację podstaw polityki rozwija on w kontekście charakterystycznego 
dla nowożytnej filozofii społecznej napięcia pomiędzy indywidualizmem 
a kolektywizmem. Pierwsze stanowisko kwestionuje wspólnotowy wymiar 
bytu ludzkiego, natomiast drugie gubi rozumienie człowieka jako nieredu-
kowalnego podmiotu. Do języka filozofii społecznej Karol Wojtyła wprowa-
dza pojęcie „uczestnictwo”, bliskie pojęciu „partycypacja”, które w filozofii 
klasycznej stosowano na terenie metafizyki do wyjaśniania faktu jedności 
i  wielości bytu. Również w  dziedzinie myśli społecznej chodzi o  jedność 
i wielość, ale nie tylko w aspekcie samego bytowania, co przede wszystkim 
w aspekcie działania. Realne ludzkie wspólnoty powstają z zespolenia ludzi 
we wspólnym działaniu. Pytanie znajdujące się u podstaw filozofii społecz-
nej Karola Wojtyły brzmi – co to znaczy, że człowiek jako osoba działa ra-
zem z innymi?

Ostatni rozdział Osoby i czynu zatytułowany „Zarys teorii uczestnictwa” 
jest zaledwie szkicem filozofii społecznej, ale jak przekonuje napisany już 
po opublikowaniu Osoby i czynu artykuł Osoba: podmiot i wspólnota29, filo- 
zofia społeczna wraz ze swymi praktycznymi, a  zwłaszcza politycznymi, 
konsekwencjami koniecznie musi uwzględniać już w swym punkcie wyjścia, 

29   Pierwodruk tego artykułu w: „Roczniki Filozoficzne”, 1976, t. 24, z. 2, s. 5–39. 
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że do istoty osoby należy jej relacyjność, na której budują się więzi między-
ludzkie. Trzeba tu brać pod uwagę zarówno relację międzyosobową „ja – ty”, 
jak i relację w ścisłym znaczeniu społeczną „my”, cechującą się charakterem 
swoistej podmiotowości zbiorowej. Obydwie relacje stanowią o spotkaniu 
osób we wspólnocie i podobnie jak cielesna struktura człowieka ukonkret-
niają w warunkach relacyjnych autonomię i transcendencję osoby w czynie. 
Personalistyczna filozofia społeczna jawi się zatem nie jako jakiś dodatek do 
filozofii osoby, lecz jako jej istotne rozwinięcie, wynikające z samej wspól-
notowej natury osoby.

Centralne w personalistycznej myśli społecznej Wojtyły pojęcie uczest-
nictwa ma dwa znaczenia. Uczestniczyć to po pierwsze uczestniczyć w czło-
wieczeństwie drugiego, a po wtóre osiągać razem z innymi dobro wspólne30. 
Pierwsze znaczenie podkreśla wymiar podmiotowy uczestnictwa, jego zdol-
ność do budowania ludzkiej intersubiektywności, natomiast drugie znacze-
nie wydobywa raczej wymiar obiektywny, który należy odróżniać, lecz nie 
wolno go odrywać od konkretnego zrośnięcia w działaniu z podmiotowo-
ścią osób, przeżywających swe czyny jako działania świadome i wolne.

Wspólnota osób, ich osobowe uczestnictwo w  działaniu, wyrasta na 
gruncie rozpoznania i  dążenia do tego samego dobra. Wspólne dążenie 
osób do dobra sprawia, że wielość podmiotów tworzy społeczną jedność. 
Moment przedmiotowy, cel wspólnego działania nie może jednak przesłonić 
momentu podmiotowego, a więc podstawowego faktu, że wspólnotę tworzą 
realne osoby dążące ku wspólnemu celowi. Karol Wojtyła rozwijaną w my-
śli arystotelesowsko-tomistycznej teleologiczną koncepcję dobra wspólnego 
osadza na fundamencie personalistycznym. Dobro wspólne jest realizowane 
przez osoby i jest ono dobrem dla osób.

Analizując strukturę i dynamikę wspólnot Autor Osoby i czynu wyróżnia 
postawy autentyczne i nieautentyczne. Do autentycznych należą solidarność 
i  sprzeciw, nieautentycznymi zaś postawami są konformizm i unik31. Kry-
terium odpowiedniej kwalifikacji tych postaw jest jednoczesna realizacja 
dobra wspólnego jako celu dążenia i spełnienie osoby zgodnie z właściwą 
jej godnością (autoteleologia). Wojtyła mówi o personalistycznej wartości 
czynu, towarzyszącej jego obiektywnej wartości moralnej.

W postawie solidarności mamy zgodne dążenie do jakiegoś wspólnego 
celu, ponieważ każda z osób odnajduje siebie jako członka wspólnoty. Przy-

30   K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 308–311.
31   Tamże, s. 322–329.
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lgnięcie i dążenie do dobra – również za cenę osobistych wyrzeczeń – polega 
na takim dopełnianiu zaangażowania innych, że staje się ono spełnieniem 
siebie jako osoby. Solidarność jest postacią miłości bliźniego, obejmującą 
harmonijne współdziałanie z  innymi na rzecz dobra wspólnoty. Jest ona 
podstawową formą uczestnictwa.

Nie wyczerpuje się ono jednak w postawie solidarności. Zaangażowanie 
osoby na rzecz dobra wspólnego domaga się również sprzeciwu, aby prze-
zwyciężyć zło dotykające i niszczące wspólnotę. Sprzeciw jest w swym rdze-
niu postawą solidarną. Wyraża się on często poprzez spór, a nawet konflikt. 
Jeśli stoją za nim głębokie racje moralne jako racje sumienia, nie ma on cha-
rakteru anarchicznego, negującego wspólnotę i jej dobro. W sprzeciwie jako 
postawie solidarnej chodzi o odrodzenie i oczyszczenie wspólnoty za spra-
wą bardziej konsekwentnego, a czasami nawet bardziej radykalnego, dąże-
nia do dobra. Autentyczny sprzeciw, zdaniem Wojtyły, wpisuje się w zasadę 
dialogu, będącą środkiem rozwiązywania napięć i konfliktów społecznych, 
respektującym podmiotowość osób jako uczestników społecznego sporu. 

Konformizm i  unik są zaprzeczeniem uczestnictwa. Konformizm po-
lega na biernym dostosowywaniu się do zachowań innych. Rodzi się on 
często z szukania wygody i własnej korzyści. Ginie w tej postawie tak cha-
rakterystyczna dla postaw solidarności i sprzeciwu troska o dobro wspólne 
i gotowość ponoszenia trudów jako ceny za jego realizację. W postawie tej 
daje się zauważyć pewna sprzeczność: z jednej strony wynika ona z dążenia 
człowieka do własnego szczęścia, a  z drugiej z  rezygnowania przez niego 
z własnych wyborów i ulegania presji wzorców narzuconych przez innych. 
Konformizm jest postawą pozornie indywidualistyczną, gdyż ani własne 
poglądy, ani własne decyzje nie dochodzą do wyraźnego i  pełnego głosu. 
Postawę tę najczęściej spotyka się w społeczeństwach liberalnych i zarazem 
konsumpcyjnych.

Postawa uniku natomiast zdaje się częściej występować w  społeczeń-
stwach autorytarnych, szczególnie nasila się w  społeczeństwach totalitar-
nych. Podczas gdy konformizm unika sprzeciwu, unik uchyla się od kon-
formizmu. Jest on postawą wycofywania się w prywatność, aby nie narażać 
się sprawującym władzę. Antoni Kępiński analizując postawy Polaków w 60. 
i  70., mówił o  „ludziach w  kryjówkach”. Żyją oni złudzeniem bezpieczeń-
stwa we własnym kokonie.

Karol Wojtyła podkreśla, że autentyczność postaw wiąże się z  trans-
cendencją osoby, która spełnia się jako osoba w czynach. Drogą spełnienia 
w działaniu wspólnie z innymi jest uczestnictwo, którego przeciwieństwem 
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jest alienacja32. Bez wątpienia żywa dyskusja nad kwestią alienacji prowadzo-
na przez filozofów marksistowskich w latach 60., poszukujących „socjalizmu 
z ludzką twarzą”, znalazła właściwy sobie refleks w filozofii Karola Wojtyły. 
Ten sam termin, który opisuje zjawisko niespełnienia, wykluczenia, a nawet 
przekreślenia sensu ludzkiej egzystencji, w myśli Karola Wojtyły otrzymuje 
interpretację, która stanowi nie tylko korektę marksistowskiego rozumienia 
alienacji, co stanowiło przedmiot teoretycznych wysiłków marksistowskich 
rewizjonistów, lecz jest przezwyciężeniem i  odrzuceniem samego marksi-
zmu jako jednego z systemów rodzącego alienację. Według Marksa źródła 
alienacji tkwią w braku uspołecznienia człowieka, stąd podstawowe zło upa-
trywane jest w systemie własności, wskutek czego własność prywatna jawi 
się jako podstawowa strukturalna przyczyna alienacji. Według Karola Woj-
tyły alienacja jest negacją uczestnictwa. Rodzi się ona w takich warunkach 
społecznych, w których osoba żyjąc i działając z innymi, nie może spełnić 
się jako osoba, gdyż nie jest afirmowana ze względu na swą godność, we-
wnętrzność i niepowtarzalność. Wojtyła powtarza za Kantem, że alienacja 
występuje zawsze wtedy, kiedy w życiu społecznym osoba przestaje być trak-
towana jako cel, a staje się środkiem.

Spróbujmy przynajmniej w  zarysie skonfrontować myśl polityczną 
Wojtyły rozwijaną w latach 60. i 70. XX wieku przed wyborem na papieża 
w 1978 roku z głównymi dyskusjami we współczesnej filozofii polityki. Jeśli 
uwzględnimy szczególnie płodną debatę wokół teorii sprawiedliwości Johna 
Rawlsa oraz rozwinięty na jej przedłużeniu spór pomiędzy libertarianami 
a  komunitarianami, to jego charakterystyczną cechę stanowi namysł nad 
instytucjami, jakie powinny odpowiadać istocie sprawiedliwości33. Stano-
wisko Wojtyły sytuuje się blisko stanowiska komunitarian, podejmujących 
się zadania wypracowania filozofii wspólnoty, ich zdaniem implikowanej 
już przez teorię sprawiedliwości Rawlsa34. Częściowa zbieżność nie oznacza 

32   K. Wojtyła, Uczestnictwo czy alienacja?, [w:] tenże, Osoba i  czyn oraz inne studia 
antropologiczne, dz. cyt., s.  447–461. Zob. A. Szostek, Alienacja: problem wciąż aktualny, 
[w:] Jan Paweł II, Centesimus Annus. Tekst i komentarze, red. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 
1998, s. 293–308.

33   Zob. Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków 1999; Ł. Dominiak, 
Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, Toruń 2010.

34   Warto przytoczyć sformułowaną przez M. Sandela krytykę Rawlsa antropologii jako 
ukrytego założenia teorii sprawiedliwości. „Jeśli koncepcja liberalna, którą rozważaliśmy, 
nie jest z  moralnego punktu widzenia samowystarczalna, ale musi pasożytować na idei 
wspólnoty, którą oficjalnie odrzuca, wówczas powinniśmy spodziewać się, że polityczna 
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jednak pokrywania się obydwu stanowisk. Poglądy komunitarian są bliższe 
platońsko-arystotelesowskiej wizji ładu społecznego, opartego na społecz-
nej naturze człowieka (animal sociale), podczas gdy Karol Wojtyła wizję tę 
dopełnia o istotny wątek personalistyczny, z całą wyrazistością zarysowany 
w nowożytnej filozofii podmiotu, za której apogeum należy uznać filozofię 
Kanta. Oryginalnym wkładem Karola Wojtyły do współczesnej myśli filozo-
ficznej jest wypracowanie personalistycznej wizji ładu społecznego, według 
której osoba i wspólnota nie stanowią rzeczywistości antynomicznych, gdyż 
autentyczna wspólnota to wspólnota osób realizująca zarazem autoteleolo-
gię osoby i dobro wspólne. Refleksję na temat dobrze urządzonych instytucji 
w myśli Karola Wojtyły poprzedza gruntowna refleksja filozoficzna na temat 
osoby i jej dobra.

Wypracowanie personalistycznej filozofii społecznej, której próbę stano-
wi Wojtyłowska teoria uczestnictwa, rzuca również sporo światła na inter-
pretację doktryny praw człowieka. Nie może ona stawać się przedmiotem 
ani indywidualistycznej, ani kolektywistycznej redukcji. Teoria uczestnictwa 
ukazująca personalistyczny sens ludzkiego bycia i działania razem wykracza 
poza klasyczne rozumienie człowieka jako istoty społecznej (animal sociale), 
wiąże ona bowiem relacyjny (społeczny) wymiaru bytu ludzkiego z  abso-
lutną i  nienaruszalną teleologią osoby. A  z drugiej strony z  racji uznania 
relacyjności za czynnik konstytutywny dla osoby nie można osoby rozumieć 
w  sensie wyłącznie indywidualistycznym, co w  jakiś sposób może już su-
gerować klasyczna definicja osoby, sformułowana przez Boecjusza, a z całą 
wyrazistością indywidualistyczne rozumienie pojawia się w myśli nowożyt-
nej u Johna Locke’a. Wojtyłowskie ujęcie osoby jako podmiotu i wspólnoty 
wskazuje na dwie nierozłączne płaszczyzny: podmiotową i wspólnotową, na 
których powinien oprzeć się dyskurs dotyczący praw człowieka. Także i w 
tym obszarze refleksji antropologicznej Wojtyła dokonuje syntezy teoretycz-
nej poprzez integrację czynnika relacyjnego w osobie. Praw człowieka jako 
praw osoby nie należy przeciwstawiać prawom społecznym, ponieważ pra-
wa społeczne są prawami odnoszącymi się do wspólnoty osób, takich np. jak 
rodzina, naród. Na gruncie teorii uczestnictwa można znaleźć uzasadnienie 
zarówno dla praw wolnościowych, eksponujących do pewnego stopnia pry-

praktyka, która stanowi praktyczne ucieleśnienie owej wizji, również nie jest samowystar-
czalna, i że musi ona odwoływać się do poczucia wspólnoty, którego nie może wspierać 
i  które może nawet podważać” (M. Sandel, Republika proceduralna i  nieuwarunkowana 
jaźń, [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004, s. 85).

162 Ks. Alfred Marek Wierzbicki



mat jednostki, której wolność rozciąga się pomiędzy solidarnością a sprze-
ciwem, jak i dla praw społecznych, ponieważ racją solidarności i sprzeciwu 
jest dobro wspólne. W  tle Wojtyłowskiej teorii uczestnictwa znajduje się 
chrześcijańskie pojęcie bliźniego i  ono również zdaje się nadawać mocny 
sens koncepcji praw człowieka.
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Teresa Grabińska

SPołecZny I etycZny wymIaR SolIDaRnoścI 
w naucZanIu Jana Pawła II

Przedstawiam kolejne studium znaczenia pojęcia „solidarność” w języku 
polskim, zwłaszcza w tym zakresie, który nie jest wykorzystywany przez ję-
zykoznawców. Badania znaczenia słowa „solidarność” w języku polskim od-
noszę przede wszystkim do nauczania Jana Pawła II i do etosu Solidarności 
lat 80. Oba te odniesienia pozwalają istotnie wzbogacić zakres znaczeniowy 
terminu „solidarność”, zwłaszcza o  elementy etyczne, religijne i  teologicz-
ne. Niniejszy artykuł jest kolejnym głosem w tej sprawie. Szersze ujęcie jest 
możliwe do odtworzenia w perspektywie wcześniejszych publikacji1.

1. Solidarność jako miara wspólnotowości

Jan Paweł II, gdy pisał o środowisku ziemi, obok rozumienia środowiska 
w sensie popularnej ekologii, rozumiał je przede wszystkim jako środowisko 
ludzi. Ekologia ma tu głębszy i szerszy sens i odnosi się do poszanowania tak 

1   T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja uniwer-
salizmu solidarnościowego i jego uzasadnienie w nauce społecznej Jana Pawła II, Wrocław 
1998; tychże, Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności, Wrocław 
2009; M. Zabierowski, Solidarność prawdziwa i „Solidarność” w cudzysłowie, „Akant”, 2005, 
nr 12, s. 5–6; tenże, Etyczne treści solidarności, Częstochowa 2007, s. 195–205; tenże, Spra-
wiedliwość społeczna a solidarność – perspektywa personalistyczna, [w:] Czy sprawiedliwość 
jest możliwa?, red. D. Probucka, Kraków 2008, s.  131–135; M. Zabierowski, J. Marchwi-
ca, Mounierowska wolność osoby a postawa rewolucyjna w Solidarności lat osiemdziesiątych, 
Częstochowa 2010, s. 49–78.



fizycznych i biologicznych zależności między bytami stworzonymi, jak i do 
teologicznie, ontycznie i  etycznie uwarunkowanych, łączących je więzów. 
Tak jak dla Arystotelesa najważniejszą relacją dla konstytucji wspólnoty (ze 
wspólnotą państwową włącznie) jest przyjaźń rozumiana jako relacja wy-
znaczająca wspólnotę 2, tak dla Jana Pawła II w podobnej funkcji występuje 
solidarność jako podstawa

współzależności [wszystkich ludzi] pojmowanej jako system determinujący stosunki 
w  świecie współczesnym, w  jego komponentach: gospodarczej, kulturowej, politycz-
nej oraz religijnej, współzależności przyjętej jako kategoria moralna. Na tak rozumianą 
współzależność właściwą odpowiedzią – jako postawa moralna i społeczna, jako „cno-
ta” – jest solidarność3.

Podczas gdy u Arystotelesa przyjaźń jest cnotą lub jest związana z cnotą4 
(rozumianą po arystotelesowsku), dla Jana Pawła II solidarność jest wprost 
cnotą. Solidarność podobnie jak arystotelesowska przyjaźń, jest wzorową 
postawą zarówno w  relacjach międzyosobowych (łączących osoby), jak 
i  wzorową postawą konstytuowania grupy osób (wspólnoty). Solidarność 
jest miarą zharmonizowania wspólnoty i  jej zdolności urzeczywistniania 
wspólnego dobra. 

Arystotelesowi sprawiało trudność określenie precyzyjnej relacji między 
przyjaźnią a  miłością, i  to nie tylko ze względów językowych5. Raz przy-
jaźń jest arystotelesowską cnotą w stosunku do miłości jako namiętności, 
innym razem przyjaźń doskonała jest miłością6. Dla Jana Pawła II relacja 
między miłością a  solidarnością jest jasna (SRS 40). Solidarność jest ko-
nieczną konsekwencją przykazania miłości, ma zatem charakter uniwersal-

2   Arystoteles uważał przyjaźń za lepiszcze społeczności, czynnik konstytuujący spo-
łeczność. Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007, s. 236– 

–237, 249. Leon XIII w encyklice Rerum novarum pisał, zgodnie z grecką tradycją, o solidar-
ności jako o „przyjaźni”.Por. Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, Rzym 1891. Por. też: Jan 
Paweł II, Encyklika Centesimus annus [dalej: CA], 10, Rzym 1991. 

3   Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis [dalej: SRS], 38, Rzym 1987.
4   Por. D. Gromska, Przypis 82, [w:] Arystoteles, Etyka…, dz. cyt., s. 236. Przyjaźń nato-

miast jest zwykle wymieniana w greckim zestawie cnót obywatelskich. 
5   Por. rozważania o znaczeniu greckiego słowa filos, w: W. Witwick, Przypis 16, [w:] Pla-

ton, Lizys, [w:] tenże, Ion, Charmides, Lizys, tłum. W. Witwicki, Kęty 2002, s. 100.
6   Arystoteles, Etyka…, dz. cyt., s. 276; T. Grabińska, Miłość a przyjaźń w etyce Arysto-

telesa, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, 2010, nr 3, s. 18–24.
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ny, zarówno gdy idzie o strony relacji solidarności, czyli obowiązuje między 
wszystkimi ludźmi jako boskimi stworzeniami, jak i gdy chodzi o general-
ny stosunek do stworzenia, zgodny z zasadą „uniwersalnego przeznaczenia 
dóbr” (CA 6)7.

Pierwsza encyklika społeczna Jana Pawła  II Laborem exercens8 jest po-
święcona przede wszystkim pracy ludzkiej. Właściwe rozumienie pracy jest 
dla Jana Pawła  II kluczem do rozwiązania „kwestii proletariackiej”, która 
stała się przedmiotem rozważań społecznych Leona XIII9. I w tym kontek-
ście użył Jan Paweł II w swojej encyklice najpierw słowa „solidarność” – na 
oznaczenie postawy zjednoczenia w walce „przeciwko degradacji człowieka 
jako podmiotu pracy”. Najpierw pisał o „solidarności ludzi pracy”, ale nie 
ograniczył sensu tego wyrażenia do jego klasycznego znaczenia w XIX wie-
ku. Rozciągnął ów sens na sytuację technologiczną, gospodarczą i politycz-
ną globalizującego się świata współczesnego10, w którym:

Owe fronty solidarności w dziedzinie pracy ludzkiej – solidarności, która nie może być 
zamknięta na dialog i na współpracę z innymi – mogą być potrzebne również w takich 
warunkach i wśród takich warstw społecznych, które dawniej nie były nimi objęte, a w 
zmieniających się układach społecznych oraz warunkach życia doznają faktycznej „pro-
letaryzacji”, lub już wręcz się znajdują w stanie „proletariatu” – może nie nazywanego 
jeszcze po imieniu – ale de facto zasługującego na taką nazwę (LE 8).

„Solidarność ludzi pracy” ma w swym znaczeniu aspekt negatywny – jed-
noczenia się przeciwko złu, jak i aspekt pozytywny – jednoczenia się w celu 
upodmiotowienia pracy ludzkiej. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z  tego 
podwójnego sensu pojęcia „solidarność ludzi pracy”. Dlatego równocześnie 
rozwijał czysto pozytywny program solidarności w postaci programu „kul-
tury solidarności” (SRS 26, 39, 40, 45; CA 49)11, program niejako pracy or-

  7   Por. T. Grabińska, M. Zabierowski, Etyka gospodarowania…, dz. cyt., s. 52–53.
  8   Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens [dalej: LE], Rzym 1981.
  9   Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, dz. cyt.
10   Jedną ze współczesnych form proletaryzowania całych grup społecznych i narodo-

wych jest – jak to nazywam – współczesny przydział pracy, w związku z upowszechnie-
niem automatyzacji produkcji. Por. T. Grabińska, M. Zabierowski, Naruszenie prawa do 
uczestnictwa w inicjatywie gospodarczej jako „rzecz nowa”, [w:] „Annales Academiae Paeda-
gogicae Cracoviensis”, 2006, nr 38, s. 18–28.

11   Jan Paweł  II, Solidarność w  godności, Przemówienie do robotników w  Monterey 
31 I 1979, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978–79, t. 2, Warszawa 1982, s. 260–264; 
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ganicznej u  podstaw, zapoczątkowanej w  rodzinie12, rozwinięty następnie 
w SRS i CA. Dla sfer rządzących społecznościami wymagana jest w progra-
mie kultury solidarności – „solidarność z ludźmi pracy”, wyrażająca się m.in. 
w swobodzie działania związków zawodowych (LE 8; SRS 45; CA 7, 16, 17)13. 
Każdy zaś człowiek w programie kultury solidarności podlega „obowiązko-
wi solidarności” (SRS 9, 23).

W społeczności solidarnej własność indywidualna nie ma charakteru 
absolutnego. Prywatność jest wyrazem czasowego przyporządkowania pew-
nego dobra danej osobie na zasadzie depozytu, za który jest ona szczególnie 
odpowiedzialna. Naczelną, bo teologicznie i ontycznie umocowaną, jest za-
sada „uniwersalnego przeznaczenia dóbr”. Dobro posiadane ma służyć całej 
wspólnocie, nie może być instrumentem podziałów społecznych, ani instru-
mentem zniewolenia. Podziały mogą występować jedynie w przyporządko-
waniu poszczególnym członkom społeczności określonych ról społecznych. 
Społeczność hołdująca zasadzie solidarności (CA 10, 35) jest równocześnie 
społecznością rządzoną sprawiedliwie14, bowiem – jak na to wskazywał 
Arystoteles – to przyjaźń (społeczna), solidarność jest warunkiem sprawie-
dliwości, a nie odwrotnie15.

2. co oznacza „solidarność” w języku polskim?

Znaczenia słów w  danym języku etnicznym nie są jedynie nośnikiem 
komunikacji, lecz odzwierciedlają w swym całościowym zakresie i wielora-
kich zestawieniach kontekstowych zasoby kulturowe danej grupy etnicznej, 
a  także elementy jej historii w  sensie chronologii dziejów, jak i  interakcji 
międzykulturowych. Toteż czysto lingwistyczna analiza leksemu „solidar-

tenże, W duchu nowej solidarności, Spotkanie ze światem kultury, Kalkuta 3 II 1986 i Kultu-
ra solidarności, Do przedstawicieli intelektualistów chilijskich, Santiago 3 IV 1987, [w:] Jan 
Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan i in., Rzym – 

– Lublin 1988, s. 341–347, 401–408.
12   T. Grabińska, M. Zabierowski, Etyka gospodarowania…, dz. cyt., rozdz. III.
13   Jan Paweł  II, Współpraca i  solidarność w  stosunkach gospodarczych, Do polityków 

24  IV 1980, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1980, t. 3, Warszawa 1982, s. 71–72.
14   J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982; M. Zabierowski, Sprawiedliwość…, 

dz. cyt.
15   Arystoteles, Etyka…., dz. cyt., s. 236–237; T. Grabińska, Przyjaźń a arystotelesowskie 

cnoty obywatelskie (w druku).
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ność” i wyrazów pokrewnych dokonana przez Jadwigę Puzyninę16 jest nie-
wystarczająca dla zrozumienia jego sensu w języku polskim.

Z kolei znacznie mniej lingwistycznie zdyscyplinowane przybliżanie 
znaczenia terminu „solidarność” w Etyce solidarności17 przez ks. Józefa Tisch- 
nera wprowadza zamieszanie światopoglądowe i  jest zbyt po literacku do-
wolne, aby oddać specyfikę po polsku rozumianej solidarności. Zamieszanie 
światopoglądowe jest tu ważnym czynnikiem destabilizującym, ponieważ 
w niektórych miejscach18 ks. Tischner zdawał się naruszać uniwersalistycz-
ne rozumienie sumienia, np. wtedy gdy pisał o „solidarności sumień” lub 

„dialogu solidarności” i podążał w kierunku antropologii indywidualistycz-
nych. Kultura polska zaś jest mocno zakorzeniona w katolickim uniwersali-
zmie19, być może silniej niż to jest dane innym katolickim wspólnotom, a to 
ze względu na długowieczną wspólną historię pokojowego współżycia wielu 
narodów, kultur i wyznań.

Jan Paweł II nie skupiał się w ogóle na analizie językowej. Rozwijał w swo-
ich pismach program kultury solidarności, zgodnie z rozumieniem solidar-
ności w  ontologii personalistycznej i  w nauce społecznej Kościoła. Rekon-
strukcja zakresu znaczeniowego pojęcia solidarności w oparciu o pisma Jana 
Pawła II nie tylko wskazuje na jej wyraźną podstawę teologiczną, ontyczną 
i etyczną, ale także pozwala lepiej zrozumieć etos solidarności w wielkim Ru-
chu Społecznym Solidarności lat 80.20. Ten etos, nigdzie nie sformułowany 
expressis verbis, był dlatego spoiwem ideowym tak wielu warstw społecznych, 
wyznacznikiem celów i  metod działania w  tak długim (dziesięcioletnim) 
okresie, bo pochodził z głębokich uwarunkowań kulturowych, przekraczają-
cych różnice zawodowe, wyznaniowe, pokoleniowe czy regionalne.

Etymologia słowa „solidarność” w językach europejskich, wyprowadzo-
na od łacińskich słów solidus, solus, salvus, salvare, salus, salutare implikuje 

16   J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.
17   J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981.
18   Por. dyskusję w: T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny…, dz. cyt.; tychże, Ety-

ka gospodarowania…, dz. cyt., s. 59–60.
19   T. Grabińska, O  wzorze mędrca, polityka i  dyplomaty, „Idea”, 2006, t. XVIII, s.  29– 

–65; tejże, Sprawiedliwe rządy i wojna sprawiedliwa według Stanisława ze Skarbimierza, [w:]  Czy 
sprawiedliwość jest możliwa?, red. D. Probucka, Kraków 2008, s. 157–164; Fundamentalizm 
i postmodernizm a uniwersalizm, [w:] Postmodernizm i fundamentalizm a prawda  – Od idei 
do praxis, red. H. Grzmil-Tylutki i A. Hennel-Brzozowska, Kraków 2010, s. 25–50.

20   M. Zabierowski, Solidarność…, dz. cyt.; tenże, Etyczne…, dz. cyt.; M. Zabierowski, 
J. Marchwica, Mounierowska…, dz. cyt.
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znaczenie słowa „solidarność” nakierowane na zapewnienie indywidualne-
go trwałego bezpieczeństwa21. Bezpieczeństwo w sytuacjach normalnych 
ma gwarantować uzgodniona (solidarna) postawa w podjętym działaniu 
prowadzącym do wspólnie uznanego celu, realizowanym w  trwałym po-
rozumieniu. W sytuacjach nadzwyczajnych czy katastroficznych postawa 
solidarna wyzwala niesienie pomocy potrzebującym wyłącznie ze względu 
na nagłą potrzebę, zagrażającą ich egzystencji. Zwłaszcza w drugim przy-
padku występuje ścisła zbieżność postawy solidarnej i postawy braterskiej, 
bowiem tu, podobnie jak w  rodzinie, nie jest oczekiwane odwzajemnie-
nie okazanej pomocy i występuje gotowość poświęcenia nawet własnego 
życia. 

Przyimki „z”, „wobec”, „wokół”, używane z przymiotnikiem „solidarny” 
lub z innymi formami pokrewnymi, wskazują na relację solidarności z kimś 
drugim lub z jakąś grupą w jakiejś ważnej sprawie, lub z określonymi warto-
ściami czy celami, które warto propagować, popierać, przekonywać do nich 
innych. Nie wyklucza to solidaryzowania się z kimś w złej sprawie czy wo-
kół negatywnych wartość. Wtedy mówi się o fałszywej lub złej solidarności22, 
podobnie, jak można mówić o  złej przyjaźni, rozważanej przez Platona23 
i przez Arystotelesa24.

W języku polskim „solidarność” w sensie pozytywnym, jednoczenia się 
wokół pozytywnych wartości, wokół określonego dobra ma pierwszorzęd-
ne silne znaczenie. Realizowanie określonego dobra jest właściwym celem 
solidarności. Ma więc solidarność w języku polskim za przedmiot (inaczej 
niż np. w języku angielskim) urzeczywistnianie wartości etycznych. Jest, jak 
podkreśliłam w poprzednim punkcie, miarą jedności wspólnoty, ale przede 
wszystkim ze względu na wyznawanie przez tę wspólnotę wartości pozytyw-
nych moralnie. Nie jest (jak np. w języku angielskim) głównie miarą stad-
ności i  zdolności do wspólnego działania, skupiania się wokół wspólnego 
interesu, dotrzymywania zobowiązań, niekoniecznie podlegających ocenie 
moralnej. Dotyczy to całej kultury poprotestanckiej, w której wartość mo-
ralna ludzkiego czynu nie jest istotnym kryterium jego oceny25.

21   J. Puzynina, Język…, dz. cyt.
22   Tamże. Por. T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny…, dz. cyt.; tychże, Etyka 

gospodarowania…, dz. cyt., s. 57–58.
23   Platon, Lizys, dz. cyt., s. 103–105
24   Arystoteles, Etyka…, dz. cyt., s. 238.
25   T. Grabińska, Czyn jako przedmiot kwalifikacji moralnej, Częstochowa 2007, s. 117– 

–133; M. Zabierowski, Personalistyczna krytyka utylitaryzmu. Antropologiczna analiza bry-
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Rys poświęcenia się dla realizowania dobra jest – także dla Puzyniny – wy-
raźną cechą po polsku rozumianej solidarności. Być może dlatego społeczeń-
stwo polskie, w  potocznym sensie, nie jest solidarne na co dzień, lecz soli-
daryzuje się wokół najważniejszych i najżywotniejszych dla wspólnoty celów, 
których ocena moralna nie ulega wątpliwości. „[W]ybór zaś solidarnego 
uczestnictwa zależy od poszczególnego człowieka i ma wymiar etyczny, bar-
dziej podstawowy niż przyczyny i cele konkretnego solidarnego działania”26. 
Dla Jana Pawła II solidarność występuje wyłącznie w tym pozytywnym mo-
ralnym kontekście i jest to generowane kulturową i historyczną tradycją rozu-
mienia solidarności w języku polskim. 

3. Kultura solidarności w cywilizacji miłości

Obok kontekstu solidarności ludzi pracy i z ludźmi pracy termin „solidar-
ność” w encyklikach Jana Pawła II występuje najczęściej w odniesieniu do 
ludzi potrzebujących pomocy, nie tylko poszczególnych ludzi, ale całych na-
rodów uciskanych i cierpiących nędzę we współczesnym świecie. Jan Paweł II 
systematycznie odwoływał się w tej kwestii do encykliki Pawła VI Populorum 
progressio27, w której położony jest szczególny nacisk na miłość społeczną28 
jako na moralny obowiązek (obowiązek solidarności) i na odpowiedzialność 
za kondycję całej ludzkiej populacji (SRS 9). Apel o solidarność został skie-
rowany głównie do decydentów politycznych, ale i do poszczególnych ludzi, 
którzy świadomi zasad kultury solidarności są powołani do budowania od 
dołu cywilizacji miłości29, gdyż:

Solidarność pomaga nam dostrzec „drugiego” – osobę, lud czy naród – nie jako narzę-
dzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wyko-
rzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako „podobnego nam”, jak 

tyjskiej filozofii czynu, [w:] Personálna obnova humanity na prahu 21. staročia, red. M. Klo-
bušicka, M. Jozek, Nitra 2009, s. 105–116.

26   T. Grabińska, M. Zabierowski, Etyka gospodarowania…, dz. cyt., s. 58.
27   Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, Rzym 1967.
28   „Miłość społeczna” to określenie solidarności użyte przez Piusa XI w: Encyklika 

Quadregesimo anno, 3, Rzym 1931.
29   Paweł VI nazwał „cywilizacją miłości” formację społeczną, rządzącą się zasadą 

„przyjaźni”, „miłości społecznej”, „solidarności”. Por. Paweł VI, Homilia na zakończenie 
Roku Świętego, 25 grudnia 1975; tenże, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1977.
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pomoc, czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem „uczty życia”, na którą Bóg zaprasza 
jednako wszystkich ludzi. Stąd ważność budzenia sumienia religijnego w  poszczegól-
nych ludach i narodach (SRS 39).

Nie należy się zatem dziwić, że ruch „Solidarności” lat 80. odznaczał się 
wzmożeniem religijności. W odkrywaniu znaczenia po polsku rozumianej 
solidarności ten element religijności jest znaczący i odróżnia znaczenie soli-
darności w języku polskim od jej rozumienia w kręgu euroatlantyckim. Re-
ligijne zabarwienie znaczenia słowa „solidarność” bezpośrednio wskazuje 
na związek solidarności z chrześcijańską miłością bliźniego. Nie są to jednak 
terminy tożsame. Miłość jest bezwarunkowa, jest naśladownictwem relacji 
Boga do stworzenia, jest ufundowana teologicznie i ontologicznie. Solidar-
ność jest pochodną miłości, ale akt solidaryzowania się nie jest bezwarunko-
wy (i nie zawsze jest moralnie pozytywny), jest aktem woli każdego poszcze-
gólnego człowieka, kierującym wyborem wartości uznanych jako przedmiot 
solidaryzowania się. Miłość jest tu busolą, a właściwie ukształtowane sumie-
nie pozwala w aktach solidaryzowania się podążać za wskazaniem busoli.

Solidaryzowanie się z ubogimi ma w pierwszym rzędzie na celu „życie 
ludzkie uczynić «bardziej ludzkim»” (SRS 48). „Bardziej ludzkim” oznacza 
tu: godnym człowieka w jego teologicznym i antropologicznym planie. Nie 
chodzi zatem o doraźny akt filantropii, lecz o stały wysiłek przekształcania 
wspólnoty ludzkiej ku cywilizacji miłości. Krzewienie solidarności jest środ-
kiem prowadzącym do tego celu. Sam podział na biednych i bogatych jest 
z punktu widzenia społeczeństwa solidarnego oznaką patologii kulturowej. 
Wyrazem patologii jest również przymus bogacenia się jako remedium na 
wykluczenie społeczne. Współzawodnictwo w dostępie do dóbr tak w skali 
lokalnej, jak i w globalnej grozi wręcz biologiczną katastrofą całej ludzkości. 
Uprawnienia dla bogatych i ucisk biednych zaprzeczają zasadzie solidarno-
ści, zgodnie z  którą należy popierać dążenia ubogich do przezwyciężenia 
wciąż pogłębiającej się dywersyfikacji majątkowej i uświadamiać bogatym 
ich obowiązek solidarności.

Program kultury solidarności, zarysowany przez Jana Pawła  II, został 
niejako równolegle, bo nie w czasowej konsekwencji, zrealizowany w Wiel-
kim Ruchu Społecznym „Solidarności” lat 80. Nie przypadkiem ruch ten 
był także realizacją mounierowskiej rewolucji30 mimo to, że o tej koncepcji 
francuskiego personalisty uczestnicy Ruchu nic nie wiedzieli. Ta realizacja 

30   M. Zabierowski, J. Marchwica, Mounierowska…, dz. cyt.

172 Teresa Grabińska



personalistycznych koncepcji – kultury solidarności czy mounierowskiej 
rewolucji – jest świadectwem silnej podstawy cywilizacyjnej społeczeństwa 
polskiego w katolickiej etyce i nauce społecznej. Rzecz w tym, aby aktual-
ne gwałtowne przekształcenia cywilizacyjne zmierzające ku wzorom euro-
atlantyckim nie zniszczyły owej podstawy.

4. Kto jest zobowiązany do solidarności?

Odpowiedź na postawione w  tytule pytanie brzmi: każdy. Solidarność 
bowiem jest wyrazem uniwersalności ludzkiego bytu i ma w praktyce ludz-
kiego działania krzewić uniwersalność. Uniwersalność ta ma swój początek 
w teologii i obowiązek solidarności automatycznie nakłada na każde stwo-
rzenie ludzkie.

Za Pawłem VI i  Janem Pawłem II obowiązek solidarności po pierwsze 
dotyczy tych, od których zależy porządek polityczny i społeczny świata do-
tyczy – w archaizującym stylu języka – możnych tego świata. Możni powinni 
kierować się zasadami moralnymi przy podejmowaniu decyzji tak, aby każ-
de ich działanie przyczyniało się do zmniejszenia nierówności społecznych, 
etnicznych, majątkowych. Obowiązek solidarności narzuca perspektywę 
eliminacji postaw egoistycznych i  celów czysto merkantylnych. Niewypeł-
nianie obowiązku solidarności prowadzi do rozwijania się swoistych postaw 
egoistycznych, indywidualistycznych i celów utylitarystycznych. Jakkolwiek 
postawa solidaryzowania się z  tymi, którzy znaleźli się na marginesie cy-
wilizacji, wydawała się „niepraktyczna” i utopijna, to właśnie ona, jeśli jest 
konsekwentnie propagowana, prowadzi do sprawiedliwości i wolności. Do-
wodem tego jest ruch „Solidarności” w Polsce lat 80., niezależnie od tego, ja-
kiego rodzaju szczegółowe zabiegi występowały przy jego zawiązaniu i pod-
czas jego działalności. 

Czy obowiązek solidarności koliduje z zasadą wolności? Nie, bo – jak 
pisał Jan Paweł II – „[aby] rozwój był pełnym, winien urzeczywistniać się 
w ramach solidarności i wolności, bez poświęcania pod jakimkolwiek pozo-
rem jednej czy drugiej” (SRS 33). W tym zestawieniu wolność i solidarność 
są względem siebie komplementarne. Wolność pojmowana jako właściwość 
konstytutywna człowieka umożliwiająca mu dokonywanie wyborów31, je-

31   O wolnej woli w: K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, Lublin 2000, s. 43–344; a także T. Grabińska, Prawda a wolność w autote-
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śli jest prawidłowo zestrojona z uniwersalnie rozumianym sumieniem, to 
wprost jest nakierowana na solidaryzowanie się z bliźnim. To solidarna inte-
rakcja z bliźnim umożliwia rozwój osoby, jej doskonalenie w wojtyłowskim 
trybie autoteleologii. Obowiązek solidarności nie jest ograniczeniem wol-
ności osoby, lecz jest jej dopełnieniem w ludzkim wyborze czynu realizują-
cego dobro wspólne. 

Solidarność ma mocne zakorzenienie w chrześcijańskim uniwersalizmie, 
ale i w katolickiej etyce oraz w personalistycznej antropologii. Nie oznacza 
to jednak, że w jakiś szczególny sposób jest dana wyznawcom określonej re-
ligii, w jej danej filozoficznej reprezentacji. W tej religii i  w tej reprezentacji 
ma solidarność w swoim najszerszym rozumieniu kompletne uzasadnienie. 
Ostatecznie odwołuje się ono do tez uniwersalizmu, które przekraczają ba-
riery wyznania czy konkretnej kultury i są obecne w innych religiach i kul-
turach. Jeśli solidarność to „mocna i trwała wola angażowania się na rzecz 
dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, odpowiedzialności za 
wszystkich” (SRS 38), to zwłaszcza we współczesnym globalizującym się 
świecie, w  którym zależności między poszczególnymi narodami i  ludźmi 
stają się coraz ściślejsze, nie ma alternatywy wobec programu kultury soli-
darności.

Solidarność jest pochodną cnoty chrześcijańskiej miłości. W porządku 
praktycznym solidarność jest cnotą także w sensie arystotelesowskim i jako 
dyspozycja do działania według określonego wzoru wymaga odpowiednie-
go wychowania, odpowiedniej formacji człowieka i obywatela (nie tyle oby-
watela danego państwa, ile obywatela Ziemi). Od formowanego zaś wymaga 
wysiłku zrozumienia sensu bycia solidarnym, wyrzeczenia się postaw ego-
istycznych, zrozumienia relacji między dobrem jednostkowym i wspólnym. 
Tradycja katolickiego personalizmu niewątpliwie temu służy, ale i w innych 
tradycjach można postawę solidarności uzasadnić uniwersalizmem.

Pełne uzasadnienie solidarności uniwersalizmem jest – według Jana Paw-
ła II – jednak możliwe w oparciu o wiarę chrześcijańską, bo

[w] świetle wiary solidarność zmierza do przekroczenia samej siebie, do nabrania wy-
miarów „specyficznie chrześcijańskich” całkowitej bezinteresowności, przebaczenia 
i pojednania. Wówczas bliźni jest nie tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową 

leologii osoby, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Kraków 2009, 
s. 231–237; tejże, Wolność a wolna wola osoby, [w:] Personálna obnova humanity, dz. cyt., 
s. 157 n.; tejże, O wolności osoby-obywatela, Częstochowa, s. 5–28.

174 Teresa Grabińska



równością wobec wszystkich, ale staje się „żywym obrazem Boga” Ojca, odkupionym 
krwią Jezusa Chrystusa i  poddanym stałemu działaniu Ducha Świętego. […] Poza 
więzami ludzkimi i naturalnymi, tak już mocnymi i ścisłymi, zarysowuje się w świetle 
wiary nowy „wzór jedności” rodzaju ludzkiego, z którego solidarność winna w osta-
tecznym odniesieniu czerpać swoją inspirację. Ten najwyższy wzór jedności, odblask 
wewnętrznego życia Boga, Jednego w  trzech osobach, jest tym, co my chrześcijanie, 
określamy słowem „komunia” (SRS 40).

5. Solidarność a uniwersalność dóbr

Powszechność, uniwersalność dóbr oznacza przeznaczenie dóbr natu-
ralnych i wytworzonych przez człowieka dla każdego człowieka w teraźniej-
szości i w ciągu pokoleniowym. Nikt nie ma prawa do absolutnej własności 
dóbr ani do pozbawiania dóbr innych. Wszystkie dobra, te stworzone i te 
tworzone ludzką pracą należą do wszystkich. „Prawo” osobistego „posiada-
nia” jest tylko organizacyjną regulacją wykorzystania dóbr, jeśli stosowaną 
prawidłowo, to nakierowaną na pomnażanie dobra wspólnego i obciążoną 
odpowiedzialnością za dystrybucję dóbr. Proces przekształcania dóbr natu-
ralnych ma charakter uniwersalny w tym sensie, że „obejmuje wszystkich 
ludzi, każde pokolenie, każdy etap rozwoju ekonomicznego i  kulturalne-
go, a «równocześnie» jest to proces przebiegający w «każdym człowieku», 
w każdym świadomym ludzkim podmiocie. Wszyscy i każdy są nim równo-
cześnie objęci” (LE 5).

Obok religijnej podstawy solidarności zawartej w przykazaniu miłości, 
występuje podstawa uniwersalistyczna (zwana też kosmologiczną; SRS 34) 
zawarta właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr. Zasada ta 
nie kłóci się z  wielorakością kultur i  nie generuje potrzeby ujednolicania 
kultur32. Przeciwnie, najogólniejszy, ponadreligijny i  ponadkulturowy cha-
rakter tej zasady broni przed eksterminacją i eksploatacją innych, obcych, 
gwarantuje przetrwanie i  rozwój każdej formy kulturowej, wzbogacającej 
wyrażanie się ludzkiej aktywności. Świadomość współzależności, podobień-
stwa odczuć, uczuć, wspólnego poszukiwania uniwersalnych prawd wyzwa-
la postawę solidarności i związanej z nią dbałości o innych i odpowiedzial-
ności za nich, faworyzuje postawę dialogu, nie zaś konfrontacji.

32   Por. T. Grabińska, Fundamentalizm…, dz. cyt.
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Ważne jest zatem urządzenie (ustrój) życia gospodarczego i  społeczne-
go. Te ustroje, których ideologie zaniedbują prawdziwą konstytucję bytu 
ludzkiego i które niejako dogmatycznie promują ciągłe zabieganie o dobra 
materialne, nie sprzyjają formowaniu postaw solidarnościowych. Mimo ze-
wnętrznych oznak rozwoju (technologicznego) są faktycznie destruktywne, 
bo – jak Jan Paweł II pisał wprost – pokój jako nieodzowny czynnik rozwoju 
społeczeństw jest owocem solidarności (SRS 39). Dlatego poddał krytyce 
zarówno ustrój liberalnego kapitalizmu, jak i marksistowskiego kolektywi-
zmu. Wytknął im liczne błędy, wyprowadzone z podstawowego błędu antro-
pologicznego konstytucji bytowej człowieka33.

6. Solidarność a sprawiedliwość

Przyjaźń u Arystotelesa, solidarność konstytuuje wspólnotę i jest zatem 
pierwszą zasadą życia społecznego. W katolickiej nauce społecznej Kościo-
ła34 solidarność w tej funkcji nie jest wyróżniana wprost, ale występuje w za-
sadzie personalizmu i w zasadzie miłości. Jest natomiast w nauce społecz-
nej Kościoła wyraźnie zaakcentowana sprawiedliwość, która także dla Jana 
Pawła II była kluczowa, gdy powtarzał za Leonem XIII: „pokój buduje się na 
fundamencie sprawiedliwości” (CA 5). 

Solidarność jest miarą wspólnotowości, a zatem jest miarą adekwatności 
celów wspólnoty do wspólnego dobra, miarą akceptacji owych celów, mia-
rą stopnia zharmonizowania celów indywidualnych i  wspólnych, w  koń-
cu – miarą wspólnego wysiłku w realizacji celów. Jest solidarność wyrazem 
wielowymiarowej tożsamości wspólnoty, ale ma w sobie solidarność dyna-
mizm rozwoju owej wspólnoty. Rozwój ten przebiega prawidłowo w stanie 
społecznego pokoju, a pokój „coraz bardziej domaga się ścisłego poszano-
wania sprawiedliwości i  – w  konsekwencji – równego podziału owoców 
prawdziwego rozwoju” (SRS 26).

Zasada sprawiedliwości jest najważniejszym zabezpieczeniem osoby 
ludzkiej we wspólnocie. Poczucie bezpieczeństwa nie musi wypływać z for-

33   Liczne fragmenty pism Jana Pawła II: LE; SRS; CA; List do rodzin, Rzym 1994; Ency-
klika Redemptor hominis, Rzym 1979; Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993; Adhortacja 
Familiaris consortio [dalej: FC], Rzym 1981 i in. Por. też: T. Grabińska, Liberalny kapitalizm 
i marksistowski kolektywizm a błąd antropologiczny materializmu, [w:] „Zeszyt Naukowy 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania”, 2000, nr 3, s. 131–148.

34   J. Majka, Filozofia…, dz. cyt.
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malnego, skodyfikowanego systemu praw i obowiązków, sformalizowanego 
systemu sprawiedliwości. Poczucie bezpieczeństwa jest tak silną składową 
prawa naturalnego, że niezależnie od prawa kodeksowego, prawa stanowio-
nego ono musi być spełnione. Dlatego w każdej sytuacji, nawet skrajnego 
niesprawiedliwego ucisku, ludzie dążą do solidaryzowania się w  celu za-
bezpieczenia sobie choćby minimum praw naturalnie im przysługujących: 

„[s]olidarność nadaje wspólnocie dynamizm rozwojowy, sprawiedliwość zaś 
określa normy (w sensie uporządkowania […]) owego rozwoju, który ma na 
celu dobro wspólne”35.

W ontologii Arystotelesowskiej i Tomaszowej dynamizm rozwojowy jest 
jedną z naczelnych zasad bytu. I w tym oto ontycznym sensie solidarność, 
która ten dynamizm funduje w  wymiarze społecznym i  pozwala indywi-
dualnym dynamizmom się aktualizować, jest pierwszorzędną właściwością 
bytu społecznego, przed sprawiedliwością, która mając fundament w prawie 
naturalnym, teologicznie i ontycznie umocowanym, w utworzonej solidar-
nie wspólnocie zjawia się niejako naturalnie.

Owa naturalność sprawiedliwości w solidarnie utworzonej wspólnocie 
nie zwalnia w żadnym razie rządzących wspólnotą z obowiązku stałej dba-
łości o zgodność prawa stanowionego z prawem naturalnym i o egzekwowa-
nie sprawiedliwego prawa. Zerwanie w nowożytności z badaniem podstaw 
prawa stanowionego w prawie naturalnym, zwłaszcza w zakresie wykładni 
wolności36, doprowadziło do wielu zaburzeń w rozwoju ludzkości, o czym 
pisał Paweł VI w Populorum progressio i Jan Paweł II w trzech encyklikach 
społecznych i w wielu innych publikacjach.

7. Rodzina szkołą solidarnego działania

 Solidarność jest cnotą i  wymaga odpowiedniego wychowania, aby ją 
w  młodym człowieku wykształcić. Tradycyjnym miejscem formowania 
człowieka jest rodzina. Rodzina jest jednią, która realizuje wspólne dobro 
rozwoju każdego jej członka. Dobrem wspólnym jest przetrwanie rodziny 
w jak najlepszej kondycji w horyzoncie pokoleniowym. W rodzinie każdy 
z  członków jest indywiduum, relacje między poszczególnymi członkami 
rodziny są indywidualne, ale równocześnie są podporządkowane pewnej 

35   M. Zabierowski, Sprawiedliwość…, dz. cyt., s. 134.
36   T. Grabińska, Wolność…, dz. cyt.
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hierarchii i wynikającym z niej rodzajom zadań.Rodzina jest podstawową 
„wspólnotą pracy i  solidarności” (CA 17). Relacje w  rodzinie są odbiciem 
relacji społecznych37.

Członków rodziny w naturalny sposób łączy uczucie. Aby ono jednak nie 
przybrało postaci namiętności, potrzebna jest formacja w duchu solidarno-
ści, która pozwala harmonizować indywidualne uczucia z odpowiedzialno-
ścią za los własny i innych. „Harmonizować” nie oznacza tu ograniczać czy 
systematycznie powściągać, bowiem solidarność w sytuacjach granicznych 
wymaga poświęcenia bez wzajemności, aż do poświęcenia własnego życia.

W prawidłowo funkcjonującej rodzinie powstaje wzór solidarności 
i wzór wolności38. W rodzinie, wśród swoich można sobie pozwolić na sła-
bość, można potrzebować pomocy bez obawy odrzucenia, skrzywdzenia 
czy napiętnowania. Wyrabia się w ten sposób poczucie daru, jakim są bliźni 
i jakim darem jest się dla drugiego człowieka, wyrabia się poczucie wdzięcz-
ności i postawa wybaczania39. Owa mapa dobrowolnego wzajemnego obda-
rowywania wyznacza naturalne granice wolności, chroni przed nienawiścią 
i zawiścią.

Sprawiedliwość społeczna wymaga uwzględnienia tak zasług, jak i po-
trzeb. Prawidłowy stosunek rodziców do dzieci wyrażający się w ocenie ich 
zachowania oraz dostosowania nagród i kar proporcjonalnie do osiągnięć 
i do możliwości pozwala wyrobić właściwe, naturalne poczucie sprawiedli-
wości40, które powinno być wzorem formalnych regulacji prawnych.

Rodzina jest mikrokosmosem społeczeństwa. I jakkolwiek problemy skali  
społeczności czy interakcji między społecznościami różnej skali są ważne 
w szczegółowych rozważaniach, to program nowego humanizmu – huma-
nizmu rodziny (FC 6), sformułowany przez Jana Pawła II dla cywilizacji mi-
łości, lokuje wzór solidarności społecznej w rodzinie.

37   T. Grabińska, M. Zabierowski, Etyka gospodarowania…, dz. cyt., rozdz. III.
38   K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Londyn 1964.
39   Jan Paweł II, List…, dz. cyt., 11.
40   Tamże, 16.
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Arkadiusz Modrzejewski

unIweRSalIStycZna wIZJa  
StoSunKów mIęDZynaRoDowych  

w myślI SPołecZneJ I fIloZofIcZneJ  
KaRola woJtyły – Jana Pawła II

W historiozofii i refleksji cywilizacyjnej, jak również na gruncie myśli 
społeczno-politycznej, tak w jej wymiarze naukowym (filozofia i teoria po-
lityki), jak i  pozanaukowym, wyróżnia się często dwa przeciwstawne po-
glądy. Pierwszy to pluralizm, uznający wielość cywilizacji i historycznych 
jednostek interpretacyjnych, drugi to uniwersalizm, wyrażający przekona-
nie o  istnieniu cywilizacji uniwersalnej i  dziejów powszechnych ludzko-
ści1. Uniwersalizm przybiera wiele form. W generalnym oglądzie przybrać 
może postać umiarkowaną (wówczas zbliża się do umiarkowanego plurali-
zmu) bądź też postać skrajną. Uniwersalizm umiarkowany uznaje tak plu-
ralizm cywilizacji i  kultur partykularnych, jak również realną – podczas 
gdy umiarkowany pluralizm jedynie symboliczną lub potencjalną – uni-
wersalność historyczną, kulturową i  cywilizacyjną. Uniwersalna cywiliza-
cja koegzystuje z  pluralizmem kultur i  cywilizacji. Skrajny uniwersalizm 
natomiast afirmuje istnienie tylko jednej cywilizacji. Może to być albo cy-
wilizacja ogólnoludzka, albo cywilizacja zrodzona z partykularnej kultury, 
roszczącej pretensje do wyłączności w  posługiwaniu się mianem „cywili-
zowanej”. 

Pośród myślicieli uniwersalistów poczesne miejsce zajmuje Karol Woj-
tyła – Jan Paweł II, który zarówno stworzył koherentną wizję uniwersalnej 

1   Zob. K. Krzysztofek, Uniwersalistyczne i pluralistyczne wizje pokojowego świata, War-
szawa 1990; tenże, Cywilizacja: dwie optyki, Warszawa 1991.



historii, kultury i cywilizacji, jak i sformułował postulaty pokojowego ładu 
międzynarodowego, których źródłem jest antropologia personalistyczna 
oraz w istocie uniwersalistyczna etyka społeczna2. I właśnie ukazanie Woj-
tyłowego uniwersalizmu w  aspekcie wizji stosunków międzynarodowych 
jestem celem niniejszego artykułu. Kluczem do zrozumienia stanowiska re-
prezentowanego przez Papieża z Polski jest hermeneutyka personalistyczna. 
W odróżnieniu od innych stanowisk uniwersalistycznych, w koncepcji Woj-
tyły kładzie się nacisk na osobowe życie jako warunek konieczny, kryterium 
uniwersalizmu. Personalizm w istocie rzeczy implikuje postawę uniwersali-
styczną, i to uniwersalistyczną par excellence. Uniwersalizm personalistycz-
ny sięga najgłębszych pokładów antropologicznych, sięga istoty człowieka 
i człowieczeństwa, doszukując się ontologicznych podstaw uniwersalności 
w „byciu osobą”. Osobowość czy ściślej „bycie osobą” jest fenomenem po-
wszechnym w świecie ludzi. Każdy człowiek jest osobą. Z przesłanek per-
sonalistycznych Karol Wojtyła wywodzi również istnienie ogólnoludzkiej 
wspólnoty osób. Owo „bycie osobą” determinuje istnienie uniwersalnej 
wspólnoty dziejów, kultury i cywilizacji. Nie jest to zbiorowość gatunkowa 
w sensie biologicznym, ale uświadomiona wspólnota osób, urzeczywistnia-
jąca się w działaniu na rzecz dobra wspólnego, w najwyższym stopniu przyj-
mującego postać dobra ogólnoludzkiego3. 

Na personalistycznych przesłankach Jan Paweł II zbudował też uniwer-
salistyczną koncepcję ładu globalnego oraz stosunków międzynarodowych 
i  międzykulturowych. Koncepcja ta w  istocie sprowadza się w  wymiarze 
teleologicznym do filozofii pokoju. Wyznaczonym w  niej celem ostatecz-
nym jest osiągnięcie pokoju światowego, tak w relacjach międzyludzkich (as- 
pekt personalny), jak również międzynarodowych i  międzykulturowych 
(aspekt społeczny) oraz międzypaństwowych (aspekt instytucjonalny). 

Personalistyczne podejście determinuje specyficzny sposób rozumienia 
problematyki międzynarodowej i globalnej. Jak słusznie ponad ćwierć wie-
ku temu zauważył jeden z  interpretatorów papieskiego nauczania: „Spo-
łeczna refleksja papieża wychodzi zawsze od człowieka i do niego powra-

2   Zob. E. Górski, Uniwersalizm Jana Pawła  II, [w:] Wokół humanistycznych warto-
ści, red. T. Daszkiewicz i  P. Czarnecki, Warszawa 2007, s.  69–95; A. Modrzejewski, Uni-
wersalizm w myśli filozoficzno-społecznej Jana Pawła II, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 
2002, vol. 6, s. 431–446; tenże, Ład globalny w myśli społecznej Karola Wojtyły (1920–2005), 
[w:] „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2005, vol. 4, nr 1–2, s. 43–51.

3   Zob. A. Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej 
optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Gdańsk 2009, s. 53 n.
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ca”4. Otóż, Karol Wojtyła – Jan Paweł II nie doszukuje się sił sprawczych 
w  anonimowych instytucjach i  organizacjach, działających na polu poli-
tyki międzynarodowej, ale w  ludziach, przede wszystkim w  tych, którzy 
są odpowiedzialni za kreowanie ładu światowego, tj. w decydentach poli-
tycznych. Aczkolwiek każdy na swój sposób i na miarę swoich możliwości 
odpowiedzialny jest za kształtowanie pokojowych relacji międzyludzkich 
i  międzynarodowych, gdyż jak zauważał Papież „pokój jest powinnością 
wszystkich”5. Każdy zatem człowiek jest poniekąd włączony w dzieło budo-
wania pokojowego świata. Stąd też człowiek – osoba stanowi punkt odnie-
sienia w personalistycznej, a zarazem uniwersalistycznej – ze względu na 
powszechne powołanie do czynienia pokoju, koncepcji stosunków między-
narodowych. Istnieje ontologiczny związek pomiędzy kondycją moralną 
człowieka a  sytuacją w  relacjach międzynarodowych. Od ładu wewnętrz-
nego osoby ludzkiej zależy więc ład międzynarodowy. Wartości, którymi 
żyje człowiek, będą więc determinować zasady funkcjonowania systemu 
międzynarodowego.

Unikanie wojen i konfliktów nie jest w ocenie Papieża – Polaka wystar-
czającym zabiegiem, zapewniającym trwały pokój. Ważne jest kształtowa-
nie sumień ludzkich, kształtowanie postawy „człowieka pokoju”. „Jestem 
głęboko przekonany – mówił Jan Paweł II podczas jednego z pokojowych 
orędzi – […] że wojna bierze swój początek w sercu człowieka. To właśnie 
człowiek zabija, a nie jego miecz, czy, jak dzisiaj, jego rakiety. «Serce» w sen-
sie biblijnym jest najgłębszym pokładem osoby ludzkiej, określającym jej 
stosunek do dobra, do innych, do Boga. Nie chodzi tu tyle o uczuciowość, 
ile raczej o sumienie, o przekonania, sposób myślenia, którym człowiek się 
kieruje, jak również o namiętności, które nimi rządzą. Dzięki sercu człowiek 
jest wrażliwy na absolutne wartości dobra, na sprawiedliwość, braterstwo, 
pokój. Nieład serca jest w sposób szczególny nieładem sumienia i występuje 
wtedy, kiedy określa ono dobro lub zło wedle własnego wyboru, zależnie 
od swych korzyści materialnych lub żądzy władzy. Nawet złożony sposób 
sprawowania władzy nie zmienia faktu, że zawsze indywidualne sumienie 
ponosi odpowiedzialność za przygotowanie, wywołanie czy rozszerzenie 
konfliktu; to, że odpowiedzialność rozłożona jest na więcej osób, w niczym 

4   R. Heckel, Duchowy status wymagań społecznych w nauczaniu Jana Pawła II, „Com-
munio”, 1984, nr 3, s. 12.

5   Jan Paweł II, Pokój rodzi się z serca nowego, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzia pa-
pieskie na Światowy Dzień Pokoju, Rzym – Lublin 1987, s. 166–167.
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nie zmienia tej zasady”6. Nie ma zatem innej drogi do osiągnięcia poko-
jowego świata, jak poprzez formowanie „ludzi pokoju”, którzy wyrzekłszy 
się konfliktów i przemocy w interakcjach personalnych, także w relacjach 
międzynarodowych i  międzypaństwowych, zaangażowani będą na rzecz 
ustanawiania ładu pokojowego. Postawę „człowieka pokoju” można osią-
gnąć w ocenie papieskiej jedynie poprzez odpowiednie wychowanie, za któ-
re odpowiedzialne są różne instytucje społeczne, w tym przede wszystkim 
rodzina, Kościół, naród i  państwo. Zwłaszcza na rodzinie ciąży odpowie-
dzialność wychowawcza. Jak zauważył Papież w  jednej ze swych adhorta-
cji apostolskich: „w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują 
pierwszą szkołę cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego 
społeczeństwa”7. A podczas jednej z pielgrzymek apostolskich do ojczyzny 
skonstatował: „Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję o pierwszorzęd-
nym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest 
niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego”8. 

Właściwą metodą w  procesie wychowawczym jest przykład, jaki dają 
rodzice swoim dzieciom. Za działających na rzecz pokoju Papież – Polak 
uznał tych z rodziców, „którzy w rodzinę wprowadzają pokój, żyją nim, dają 
o nim świadectwo”. Można mówić o nich, że „wychowują dzieci dla poko-
ju”9. W swoim dziele zasługują na wsparcie innych osób, zwłaszcza dziad-
ków i dalszych członków rodziny, ale również instytucji publicznych, w tym 
szczególnie Kościoła i szkoły. Wychowawczą funkcję pełni też środowisko 
społeczne, w  którym wzrasta młode pokolenie. „Jeśli rodzina jest pierw-
szym wychowawcą każdego i każdej z was – pisał Jan Paweł II w Liście do 
młodzieży – to równocześnie – poprzez rodzinę – wychowawcą tym jest 
plemię, lud czy naród, z którym jesteśmy związani jednością kultury, języ- 
ka i historii”10. Każdy zatem człowiek, zwłaszcza człowiek dojrzały duchowo 
i moralnie, odpowiedzialny jest za wychowywanie i przygotowywanie przy-
szłych pokoleń do życia w świecie pokojowym oraz za nauczanie i przekazy-
wania wartości tzw. „kultury pokoju”. 

  6   Tamże, s. 162.
  7   Tenże, Adhortacja apostolska Familiaris consortio [dalej: FC], 42, [w:] Adhortacje 

apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1i 2, Kraków 2006. 
  8   Tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2006, s. 1054.
  9   Jan Paweł II, „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje!”. Orędzie na Światowy 

Dzień Pokoju, 1 stycznia 2000 r., [w:] www.opoka.org.pl
10   Tenże, List apostolski Parati Semper z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 

[w:] Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 177; także: FC 40.
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Papież wzywał też do „wychowywania samego siebie”, do trwania przy 
wartościach i zasadach pokoju11. Przyjęcie postawy „człowieka pokoju” jest 
warunkiem powierzenia mu roli wychowawcy nowych pokoleń. Budowanie 
pokoju powinno zaczynać się od duchowego wnętrza jednostki; celem i mia-
rą dojrzałości człowieka jest uzyskanie pokoju wewnętrznego. Ma on udzie-
lać się innym, obejmując coraz szersze kręgi społeczne, tj. rodzinę, grupę ko-
leżeńską i zawodową, sąsiedztwo, społeczność lokalną, w końcu wspólnotę 
narodową i ostatecznie międzynarodową. Papież Jan Paweł II nazywał ludzi 
zaangażowanych w codzienne doskonalenie własnego sumienia i charakte-
ru, polegające na okiełznaniu własnych emocji, uzyskaniu wewnętrznego, 
duchowego ładu oraz budowaniu pokojowych relacji z najbliższym otocze-
niem, „zwykłymi współtwórcami pokoju”. 

Celem procesu wychowawczego jest właściwe uformowanie sumienia 
ludzkiego, tak aby człowiek, kierując się tzw. zmysłem moralnym, był w sta-
nie odróżniać moralne dobro od moralnego zła12. 

Kształtowanie „ludzi pokoju” zakłada naukę nowego spojrzenia na dzie-
je narodów i  ludzkości. Chodzi o  uwrażliwienie ludzi, zwłaszcza młodych 
pokoleń, na akty pokoju. Papież Jan Paweł II odrzucał interpretację historii, 
w której akcentuje się przede wszystkim wojny, konflikty i inne akty przemo-
cy. W sposób metaforyczny konstatował, że „szczęk broni zagłusza nurt dzie-
jów”13. Istotne jest, aby uchwycić w deskrypcji dziejowej okresy pokoju, kiedy 
to rodziły się trwałe dzieła kultury, uznawane za chwałę ludzkości. Niemniej 
nawet w czasie wojny odnaleźć można „czynniki życia i postępu”. Nie są one 
jednak wynikiem zadawanych gwałtów, przemocy, nienawiści, ale wyrazem 

„tęsknot natury duchowej”, tzn. woli „uznania wspólnej wszystkim godności 
ludzkiej” oraz ratowania „ducha i wolności danego narodu”. Wierność owym 

„tęsknotom” w przekonaniu Jana Pawła II humanizowała relacje międzyludz-
kie i międzynarodowe w krwawych okresach historii. Stanowiły one funda-
menty trwałego pokoju wewnętrznego, który emanuje także na relacje między 
narodami i między państwami. Natomiast ich wyeliminowanie z życia czło-
wieka oznaczało pozostawienie otwartego pola „logice zniszczenia”, wiodącej 
do „ekonomicznego i kulturowego upadku i do śmierci całych cywilizacji”14. 

11   Tenże, Osiągniemy pokój wychowując do pokoju, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II, Orę-
dzie…, dz. cyt., s. 107.

12   Por. W. Starnawski, Prawda podstawą wspólnoty. Wychowawcza rola prawdy według 
Karol Wojtyły, Warszawa 2005, s. 73.

13   Jan Paweł II, Osiągniemy pokój wychowując…, dz. cyt., s. 107.
14   Tamże.
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Papież z Polski nawoływał do przełamywania stereotypów i uprzedzeń, 
które naruszają podstawy ładu pokojowego i „kultury pokoju”. Używał przy 
tym metafory „podstępnego języka”, który podsuwa ludziom gotowe i utar-
te w  zbiorowej pamięci schematy myślowe. Głosił konieczność porzuce-
nia ostrej ironii oraz surowości w osądzaniu i krytykowaniu innych osób, 
zwłaszcza naznaczonych piętnem „obcości”. Był przekonany, że tego typu 
przyzwyczajenia językowe nie służą sprawie pokoju ani w  relacjach mię-
dzyludzkich, ani międzynarodowych. Utrwalają one jedynie podziały, stan 
napięcia oraz gotowości do walki. Sugerował też odejście od używania ter-
minologii asocjującej walkę, nienawiść, rywalizację, podziały na przyjaciół 
i nieprzyjaciół. Konieczna jest nauka nowego języka, „języka pokoju” wol-
nego od stereotypów i nieufności15. 

Jan Paweł II wskazał też na konieczność wychowywania młodych poko-
leń w duchu tolerancji oraz szacunku dla odmienności kulturowych. Mówił 
o  potrzebie wyzbycia się „egoistycznych postaw etnocentrycznych”. Przy-
wiązaniu do własnej tożsamości kulturowej powinno towarzyszyć zrozu-
mienie i akceptacja innych form kulturowych. Podzielał opinię, że poznawa-
nie innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu „należytego krytycyzmu 
i solidnych kryteriów etycznych” umożliwia uświadomienie sobie osiągnięć 
i ograniczeń własnej kultury, prowadzi także do odkrycia „wspólnego dzie-
dzictwa całego rodzaju ludzkiego”. Postawa taka, w przekonaniu Jana Pawła, 
wiedzie II do „budowy świata bardziej solidarnego i pokojowego”16. 

Wychowanie do pokoju powinno skupiać się również na rozwoju świa-
domości i kultury prawnej, prowadzić do poznania fundamentalnych norm 
i zasad prawa międzynarodowego17. Prawo międzynarodowe, jego przestrze-
ganie, jest conditio sine qua non sprawiedliwości międzynarodowej, stano-
wiącej podstawę pokoju w relacjach międzynarodowych.

Ważkim i nader aktualnym problemem, który stoi przed wychowawcami 
jest w ocenie Jana Pawła II terroryzm. Uważał, że nie jest właściwą strategią 
walki z terroryzmem odwołanie się jedynie do „represji i operacji karnych”. 
Działania te nie zwalczają przyczyn działalności terrorystycznej. Strategii 
przeciwdziałaniu terroryzmowi powinna towarzyszyć „odważna i jasna” ana-

15   Tamże, s. 108–109.
16   Tenże, Dialog między kulturami drogą cywilizacji miłości i pokoju. Orędzie na Świa-

towy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 r., [w:] www.opoka.org.pl
17   Tenże, Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień 

Pokoju, 1 stycznia 2004 r., [w:] www.opoka.org.pl
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liza motywacji, jakimi kierują się terroryści i ich mocodawcy. Zrozumienie 
intencji prowadzi nieuchronnie do analizy sytuacji politycznej, ekonomicz-
nej i  kulturowej, w  jakiej znalazły się grupy terrorystyczne. Niesprawiedli-
wość, jakiej doznają ludzie, nierzadko prowadzi ich do „najbardziej despe-
rackich i krwawych ataków”. Rozpoznaniu okoliczności powstawania decyzji 
o odwołaniu się do aktów terrorystycznych powinna towarzyszyć działalność 
wychowawcza, inspirowana bezwzględnym szacunkiem dla ludzkiego życia. 
Papież wyrażał wiarę, że istnieją szanse na wyeliminowanie terroryzmu jako 
metody dochodzenia swoich praw i realizacji własnych interesów. „Jedność 
rodzaju ludzkiego – twierdził – prawdziwie jest rzeczywistością mocniejszą 
od przypadkowych różnic, które dzielą ludzi i narody”18. 

To, co różni stanowisko personalistyczne Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
od innych ujęć teoretycznych, funkcjonujących w obszarze nauki o stosun-
kach międzynarodowych, a  zwłaszcza od tzw. szkoły realizmu polityczne-
go19, to zwrócenie uwagi na indywidualną odpowiedzialność, jaką ponosi 
konkretny człowiek. W koncepcji Wojtyłowej nie państwa, ani nie jego in-
stytucje, ani też nie organizacje bądź korporacje międzynarodowe ponoszą 
odpowiedzialność za budowanie ładu pokojowego, ale osoby, które stoją za 
tymi instytucjami, organizacjami i korporacjami. Papież podkreślał indywi-

18   Tamże.
19   Zob. J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s.  95 i  n. 

Normatywistyczne podejście Jana Pawła  II teoretycy stosunków międzynarodowych mo-
gliby sklasyfikować jako stanowisko idealistyczne, zarzucając mu dystansowanie się od 
realnej rzeczywistości międzynarodowej. Papież jednak skonstruował wizję stosunków 
międzynarodowych w oparciu o diagnozę sytuacji na świecie. Ponadto wywodząc z zało-
żeń ontologiczno-antropologicznych normy etyczno-moralne, dokonywał za ich pomocą 
oceny bieżących wydarzeń, dostrzegając nierzadko dysonans między światem idealnym 
(normatywnym) a światem realnym. W ocenie bieżącej sytuacji międzynarodowej papież 
Jan Paweł II był raczej ostrożnym optymistą. Prawdą jest, że przeciwstawiał się doktrynie 
i praktyce tzw. realpolityki, ale nie ze względu na idealistyczne inklinacje. Nie zgadzał się 
z metodami, jakie proponują w budowaniu pokojowych relacji międzynarodowych przed-
stawiciele nurtu realistycznego. Uważał, że trwały pokój, niesprowadzający się tylko do od-
stąpienia od konfliktów zbrojnych, „można uzyskać jedynie na drodze przemian, dokonu-
jących się w ludzkich umysłach” (A. Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu…, dz. cyt., 
s. 81). W moim przekonaniu na gruncie metateoretycznych klasyfikacji dochodzi do po-
mieszania pojęć. Realizm sprowadzony zostaje de facto do cynizmu, podnoszącego egoizm 
narodowy jako najważniejszą zasadę w relacjach międzynarodowych. Natomiast w każdym 
ujęciu postulującym wprowadzenie zasad moralnych, nawet osadzonym na przesłankach 
ontologicznych, widzi się stanowisko idealistyczne, co jest oczywistym uproszczeniem. 
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dualną odpowiedzialność za czyny, mające konsekwencje międzynarodowe. 
Człowiek, nie zaś jakieś struktury polityczne czy zbiorowości ludzkie, zdol-
ny jest do czynienia dobra lub wyrządzania zła. Czyn w antropologii Karo-
la Wojtyły ma zawsze charakter indywidualny, nie kolektywny. Jeśli nawet 
mówi się, że jakaś zbiorowość (naród, grupa etniczna, plemię) dopuściła 
się czynów niegodziwych, to i tak odpowiedzialność za te czyny spada na 
jednostki tworzące tę zbiorowość. Odpowiedzialność nie rozmywa się za-
tem w kolektywie, lecz ciąży na konkretnych jednostkach, dopuszczających 
się czy to czynów moralnie złych, czy też zaniedbania w czynieniu dobra 
i sprzeciwie wobec moralnego zła. Zbiorowość nie jest bytem samoistnym, 
czyli substancjalnym, ale jedynie akcydentalnym, więc czyny zawsze są ak-
tami substancjalnych jednostek, gdyż jak twierdził Karol Wojtyła, „człowiek, 
a nie wspólnota, jest właściwym podmiotem działania”20. Nikt zatem nie jest 
zwolniony z etycznego obowiązku krzewienia pokoju, nawet jeśli nie działa 
on na arenie międzynarodowej. Pokój jest zadaniem wszystkich, bo zaczy-
na się od ludzkiego wnętrza duchowego i poprzez to wnętrze uniwersalizuje 
się. Doświadczamy go „w tysiącach codziennych czynności”. Dlatego każdy 
i w każdym miejscu na ziemi uznany może być za „twórcę pokoju”, „pełno-
prawnego – jak mówił Papież – budowniczego tego wielkiego wspólnego 
dzieła”21. Jest to „indukcyjna” metoda kształtowania pokojowego ładu na 
świecie, prowadzi ona od szczegółu (pokój wewnętrzny człowieka) do ogółu 
(pokój światowy); uwzględnia przy tym osiąganie pokoju na różnych po-
ziomach interakcji społecznych, według schematu: jednostka → rodzina → 
środowisko koleżeńskie i zawodowe → wspólnota lokalna → grupa etniczna/ 
/plemię → naród → państwo → system międzynarodowy.

Jan Paweł  II był przekonany, że pokój na świecie można osiągnąć je-
dynie poprzez realizację uniwersalnych zasad i  wartości, wśród których 
szczególne znaczenie mają: (1) prawda; (2) solidarność; (3) sprawiedliwość 
i (4) wolność. 

Papież z Polski był przekonany, że nie można budować ładu pokojowego 
bez otwarcia się na prawdę. Prawda jest warunkiem pokoju. W  rozważa-
niach papieskich zyskała ona przede wszystkim wymiar etyczny. Etyka ta 
zbudowana jest na przesłankach klasycznej teorii epistemologicznej, w któ-
rej prawdę pojmuje się jako zgodność poznania z rzeczywistością. Prawda 

20   Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropolo-
giczne, Lublin 1994, s. 316–317.

21   Jan Paweł II, Osiągniemy pokój wychowując…, dz. cyt., s. 109.
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więc posiada w  tym znaczeniu charakter uniwersalny i  absolutny. Jan Pa-
weł II odrzucał relatywizm epistemologiczny – także etyczny22 – uważał, że 

„To, co jest prawdziwe, musi być prawdziwe zawsze i dla wszystkich”23. Zatem 
jeśli istnieje jedna obiektywna i uniwersalna prawda, muszą istnieć również 
uniwersalne wartości i zasady, które winny być respektowane przez wszyst-
kich. Papież uważał, że tylko na takich podstawach można budować ład spo-
łeczny, również międzynarodowy. Dał wyraz temu przekonaniu w encyklice 
Veritatis splendor: „Jedynie bowiem moralność, która uznaje normy obowią-
zujące zawsze i  wszystkich, bez żadnych wyjątków, może stanowić etycz-
ny fundament współżycia społecznego, zarówno w poszczególnych krajach, 
jak i na płaszczyźnie międzynarodowej”24. Zaprzeczeniem prawdy w sensie 
etycznym jest kłamstwo. Fałsz jest kategorią epistemologiczną i pod wzglę-
dem etycznym neutralną; jest następstwem błędnego postrzegania bądź 
rozumowania. Natomiast kłamstwo jest celowym głoszeniem nieprawdy. 
I jako takie jest w opinii Papieża źródłem przemocy i niesprawiedliwości25. 
Dlatego też nawoływał do przeciwstawienia się kłamstwu i  przywrócenia 
prawdy tak w  sferze publicznej, jak międzynarodowej. „Przywrócić praw-
dę – uważał – oznacza przede wszystkim nazwać po imieniu każdy akt prze-
mocy w  jakiejkolwiek formie on się przejawia. Trzeba określić zabójstwo 
jego własnym mianem – zabójstwo jest zawsze zabójstwem, natomiast mo-
tywacje polityczne i ideologiczne, niezdolne zmienić jego natury, tracą swoją 
powagę. Trzeba nazwać po imieniu masową zagładę mężczyzn i kobiet bez 
względu na ich przynależność narodową, wiek i stanowisko. Trzeba nazwać 
po imieniu tortury i  określić właściwym mianem wszelkie formy ucisku 
i wyzysku człowieka przez człowieka, człowieka przez państwo, jednego na-
rodu przez drugi naród”26. Prawda ukazuje istotę człowieczeństwa, przezwy-
cięża uprzedzenia i podejrzenia. Poszukiwanie obiektywnej i powszechnej 

22   Błędnie inklinacje relatywistyczne przypisuje Janowi Pawłowi II np. Michael Novak, 
teolog i filozof godzący społeczną naukę Kościoła z doktrynalnym liberalizmem. Uważa 
on, że postawa liberalna, jaką przypisuje Papieżowi, obejmuje także sferę moralności (zob. 
M. Novak, Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne Kościoła 
a instytucje liberalne, Poznań 1993, s. 248).

23   Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 27, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Kraków 2007.

24   Tenże, Encyklika Veritatis splendor, 97, [w:] Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt.
25   Zob. tenże, Prawda siłą pokoju, [w:] Paweł VI, Jan Paweł  II, Orędzie…, dz. cyt., 

s. 115–116.
26   Tamże, s. 117.
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prawdy o człowieku przyczynia się do formowania „ludzi pokoju”. Człowiek 
pokoju to osoba żyjąca w zgodności z prawdą. Postępowanie zgodne z praw-
dą w filozofii Wojtyłowej oznacza czynienie dobra, a więc także i działania 
na rzecz pokoju międzynarodowego.

Pojawia się wątpliwość, w jaki sposób w przypadku zwaśnionych, bro-
niących swych interesów i racji stron, może się dokonać zwrot „ku praw-
dzie”. Jan Paweł II, uznając obiektywizm teoriopoznawczy, odrzucał jakie-
kolwiek formy narzucania swoich racji jako prawd ostatecznych. Uważał, że 
w skomplikowanej materii relacji międzyludzkich, a jeszcze trudniejszych 
międzynarodowych, prawdę można osiągnąć jedynie przez szczery dialog. 
Dialog jest właściwą – w ocenie Papieża – metodą dochodzenia do praw-
dy. Pozwala na porozumienie i  zbliżenie między zwaśnionymi stronami. 
Skoro prawda jest „siłą pokoju”, to dialog jest jej oraz pokoju narzędziem. 
Papież  – Polak twierdził, że „Nie ma pokoju, jeśli nie ma gotowości do 
szczerego i ciągłego dialogu”27. Warto podkreślić, że nie chodzi tu jednak 
o dialog prowadzący do jakiegoś konsensusu, lecz o dialog, którego celem 
jest poznanie obiektywnej i absolutnej prawdy. Taki dopiero dialog może 
być uznany za narzędzie trwałego pokoju. Wskazując na pokojotwórcze 
właściwości dialogu nakierowanego na poznanie prawdy, Jan Paweł II po-
służył się argumentacją historyczną, powoływał się na tzw. „doświadczenie 
historii”. „Z łatwością – stwierdził podczas jednego z orędzi – można by 
przytoczyć przypadki, w których konflikt wydawał się nieunikniony, a jed-
nak nie doszło do wojny, albo ją przerwano, gdyż zainteresowane strony 
uwierzyły w  wartość dialogu i  prowadziły go podczas długich, lojalnych 
rokowań. I przeciwnie, doszło do konfliktów tam, gdzie zabrakło prawdzi-
wego dialogu, albo był on zafałszowany, podstępny lub z całą świadomością 
ograniczony”28. 

Dialog prowadzony w skali międzynarodowej powinien w opinii papie-
skiej obejmować przede wszystkim takie zagadnienia, jak prawa człowieka, 
sprawiedliwość międzynarodowa, światowy ład ekonomiczny, rozbrojenie 
i wspólne dobro międzynarodowe29. 

Istotne dla procesu kształtowania pokojowego ładu na świecie jest zda-
niem Jana Pawła II realizowanie zasady solidarności, zarówno na płaszczyź-

27   Tamże, s. 120.
28   Tenże, Dialog na rzecz pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów, [w:] Paweł VI, Jan 

Paweł II, dz. cyt., s. 149.
29   Tenże, Prawda siłą pokoju…, dz. cyt., s. 115.
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nie interpersonalnej, jak i międzynarodowej: „Kultura solidarności – konsta-
tował – jest ściśle związana z wartością pokoju”30. Przez pojęcie solidarności 
nauka społeczna Kościoła katolickiego rozumie „wzajemną więź i zobowią-
zania między osobami”31. Owo zobowiązanie implikuje etyczną powinność 
względem drugich osób. Karol Wojtyła – Jan Paweł  II „rozciągnął” rozu-
mienie solidarności na sferę stosunków międzynarodowych. Podmiotem 
solidarności międzynarodowej są społeczeństwa i państwa, jak również jed-
nostki, zwłaszcza decydenci, którzy mają możliwość wpływania na funkcjo-
nowanie systemu międzynarodowego32. W  jednym z orędzi Papież stwier-
dził wprost, że „solidarność i współpraca o zasięgu światowym są nakazem 
etycznym, skierowanym do sumień jednostek i do poczucia odpowiedzial-
ności wszystkich narodów”33. Oczywiście, mówiąc o narodach, społeczeń-
stwach czy wspólnocie międzynarodowej, nie miał na uwadze mniej lub 
bardziej anonimowych sił powołanych do aktów solidarności. Solidarność 
jest powołaniem każdego człowieka. Każdemu jest zadane okazywanie so-
lidarności innym ludziom. Każdy jest też potencjalnym beneficjentem soli-
darności. Dlatego ma ona charakter uniwersalnej zasady. 

Solidarność w myśli filozoficzno-społecznej Papieża – Polaka przybiera 
postać: (1) jedności ludzi w dobru wspólnym; (2) jedności ludzi w człowie-
czeństwie; (3) jedności ludzi w Bogu34. Z punktu widzenia niniejszych roz-
ważań szczególnie istotne są dwa pierwsze aspekty solidarności. W ocenie 
Jana Pawła II pierwszym wyzwaniem, jakie stoi przed wspólnotą międzyna-
rodową, jest stworzenie klimatu solidarności na poziomie globalnym. Soli-
darność ta jest wyrazem świadomości istnienia światowego dobra wspólnego. 
Pojmował je w znaczeniu podmiotowym w łączności z kwestią uczestnictwa. 
Uczestnictwo kształtuje w ludziach „podmiotową wspólnotę działania”. We 
wspólnocie tej tworzy się właśnie dobro wspólne, będące wyrazem podmio-
towości człowieka. Dobro wspólne rozumiał więc Wojtyła przede wszyst-
kim „jako zasadę prawidłowego uczestnictwa, dzięki której osoba, działa-

30   Tenże, Dialog między kulturami…, dz. cyt. 
31   J. Höffner, Gospodarka światowa w  świetle katolickiej nauki społecznej, [w:] Ordo 

socialis. Kościół i ekonomia, Warszawa 1996, s. 25.
32   Por. J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II, Lublin 1992, s. 64– 

–65.
33   Jan Paweł  II, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ – Południe,  

Wschód – Zachód: jest tylko jeden pokój, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzie…, dz. cyt., s. 183.
34   Zob. H. Skorowski SBD, Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym 

Jana Pawła II, Warszawa 2002, s. 193.
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jąc wspólnie z  innymi, może spełniać autentyczne czyny i  może przez te 
czyny spełniać siebie”35. Poprzez dobro wspólne stworzone zostają w sensie 
aksjologicznym warunki wspólnego bytowania i działania. Ponieważ czło-
wiek z  natury jest bytem społecznym – animal sociale, samorealizuje się 
we wspólnocie. W czynach swych jednak wyraża swoją niepowtarzalność 
i oryginalność. Celem dobra wspólnego jest więc również zabezpieczenie 
niezbywalnych praw jednostki, a w tym prawa do podmiotowej samoreali-
zacji. „Wspólnota bowiem – twierdził Wojtyła – ludzkie «my» w różnych 
wymiarach oznacza taki kształt ludzkich wielości, w którym maksymalnie 
urzeczywistnia się osoba jako podmiot”36. Karol Wojtyła sformułował za-
sadę communio personarum, tj. wspólnoty osób, zakładającej urzeczywist-
nianie się ostatecznie wspólnoty uniwersalnej, obejmującej swoim zakresem 
całą ludzkość. „Ludzkie ja noszą w tych różnych wymiarach [rodzina, naród, 
wspólnota państwowa – A. M.] gotowość nie tylko do myślenia o sobie w ka-
tegoriach my, ale do urzeczywistniania tego, co jest istotne dla my – a więc 
wspólnoty społecznej, a więc także na gruncie tej wspólnoty, zgodnie z jej 
ludzką właśnie istotą gotowość do urzeczywistniania podmiotowości wielu, 
w  uniwersalnym wymiarze – podmiotowości wszystkich”37. Realizowanie 
zatem dobra wspólnego, zwłaszcza na płaszczyźnie międzynarodowej, pro-
wadzi ludzkość do solidarnej jedności w człowieczeństwie38. W encyklice 
społecznej Sollicitudo rei socialis Papież zauważał, że „Solidarność pomaga 
nam dostrzec «drugiego» – osobę, lud czy naród – nie jako narzędzie, któ-
rego zdolność do pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wy-
korzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako «podob-
nego nam», jak «pomoc», czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem «uczty 
życia», na którą Bóg zaprasza jednako wszystkich”39. Dlatego też solidarność 
ma charakter uniwersalnej zasady. Uważa się, że umożliwiła ona Karolowi 
Wojtyle mówienie o „indywidualnym podmiocie w kategoriach uniwersal-
nej communio”40.

35   K. Wojtyła, Osoba i czyn…, dz. cyt., s. 321.
36   Tenże, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] Osoba i czyn…, dz. cyt., s. 407.
37   Tamże, s. 408.
38   H. Skorowski SVD, Wolność, integracja…, dz. cyt., s. 198.
39   Jan Paweł  II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 39, [w:] Encykliki Ojca Świętego…, 

dz. cyt.
40   F. Adornato, Karol Wojtyła: jedyny (ostatni?) filozof moralista naszego czasu, „Ethos”, 

2002, nr 3–4, s. 44.
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Ważnym elementem Wojtyłowej filozofii pokoju jest również kwe-
stia sprawiedliwości, stanowiącej conditio sine qua non pokoju. Papież Jan 
Paweł  II uważał, że nie ma pokoju, jeśli nie respektuje się elementarnych 
zasad sprawiedliwości. Sprawiedliwości nie ograniczał jedynie do kate-
gorii jurydycznej, ale odnosił ją również do sfery stosunków społeczno- 

-ekonomicznych, także międzynarodowych relacji politycznych i gospodar-
czych. „W żadnym wypadku – konstatował – pokój jako wartość w pełnym 
znaczeniu nie może współistnieć z niesprawiedliwością. Pojęcia «pokój» nie 
można zawężać jedynie do sytuacji braku konfliktu; należy utożsamić go ze 
spokojem i pełnią ładu. Pokój ginie na skutek społecznego i ekonomicznego 
wyzysku stosowanego przez zainteresowane siły, działające na terenie mię-
dzynarodowym, czy też występujące jako elitarne grupy wewnątrz krajów 
rozwijających się. Ginie wskutek podziałów społecznych, przeciwstawia-
jących bogatych ubogim na płaszczyźnie międzynarodowej czy wewnątrz 
państw. Ginie, gdy stosowanie przemocy rodzi gorzki owoc nienawiści i po-
działów. Ginie, gdy wyzysk ekonomiczny i  wewnętrzny nacisk w  ramach 
tkanki społecznej sprawia, że ludzie czują się bezbronni i zawiedzeni, a tym 
samym stają się podatni na niszczycielskie siły gwałtu”41. 

Z kwestią sprawiedliwości międzynarodowej związane jest również za-
gadnienie praw człowieka. „Człowiek – głosił Papież – jest ze swej natury 
obdarzony uniwersalnymi, nienaruszalnym i  niezbywalnymi prawami”42. 
Uważał, że fundamentem praw człowieka jest godność ludzka43. Przez nią 

„istota ludzka zawsze jest wartością w sobie i przez się, i wymaga, by trakto-
wano ją jako taką, nigdy zaś jako przedmiot, który można użyć, narzędzie 
czy rzecz”44. Przemawiając do Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldhei- 
ma, Jan Paweł zauważył, że: „W tej godności osoby prawa ludzkie znajdują 
swoje bezpośrednie źródło. A szacunek dla tej godności daje początek ich 
skutecznemu zabezpieczeniu. Osoba ludzka, mężczyzna czy kobieta […] za-
chowuje zawsze wrodzoną godność i nigdy tej własnej godności nie traci”45. 

41   Jan Paweł II, Pokój jest wartością, która nie zna…, dz. cyt., s. 185.
42   Tenże, Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich. Orędzie na 

Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1998 r., [w:] www.opoka.org.pl 
43   Zob. H. Piluś, Człowiek w filozofii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 2002, 

s. 293.
44   Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici [dalej: ChL], 37, [w:] Adhortacje apostol-

skie Ojca Świętego…, dz. cyt.
45   Tenże, O prawach człowieka. Orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldhei- 

ma, „Więź” 1979, nr 4, s. 4–5. 
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Ze względu na swoje źródło w godności, prawa człowieka nie sprowa-
dzają się jedynie do jednego wymiaru. Obejmują całościowo osobę ludzką, 
czyli odnoszą się zarówno do jej potrzeb materialnych, jak i duchowych, sta-
nowiąc prawa integralne46. Jan Paweł II uważał, że: „Człowiek żyje równo-
cześnie w  świecie wartości materialnych i  w świecie wartości duchowych. 
Dla konkretnego żyjącego człowieka jego potrzeby, korzystanie z wolności 
i stosunki z drugimi nie ograniczają się wyłącznie do jednego lub drugiego 
zakresu wartości, ale dotyczą obu tych zakresów równocześnie”47. Godność 
ludzka, będąca podstawą równości wszystkich ludzi, wyklucza – w sensie 
etycznym i moralnym – jakąkolwiek dyskryminację. Każda dyskryminacja, 
ze względu na hańbę przynoszącą godności osoby ludzkiej, jest niedopusz-
czalną niesprawiedliwością (por. ChL 37). 

Jan Paweł  II afirmował katalog praw człowieka zapisany w  Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka. Podczas wystąpienia na forum ONZ w orę-
dziu skierowanym do delegatów wyliczył następujące prawa: „prawo do 
życia, do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do wyżywienia, do 
odzienia, do mieszkania, do opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozryw-
ki, prawo do wolności słowa, do nauki i kultury, prawo do wolności myśli, 
sumienia i  wyznania, prawo do wyznawania własnej religii: indywidual-
nie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie, prawo do wyboru określonego 
stanu lub zawodu, do założenia rodziny przy zapewnieniu warunków ko-
niecznych do rozwoju życia rodzinnego, prawo do własności do pracy, do 
godziwych warunków pracy, i  do sprawiedliwego wynagrodzenia za pra-
cę, prawo do zebrań i zrzeszania się, prawo do swobodnego poruszania się 
i podróżowania wewnątrz i na zewnątrz kraju, prawo do narodowości i do 
miejsca zamieszkania, prawo do uczestnictwa w życiu politycznym i prawo 
do swobodnego wyboru ustroju politycznego państwa, do którego się przy-
należy”48.

Ochrona praw człowieka to przede wszystkim ochrona jego wolno-
ści, która przysługuje zarówno każdej jednostce, jak wszystkim narodom. 
Jej naruszenie – w ocenie Jana Pawła II – jest zarzewiem wielu konfliktów 

46   Szerzej na ten temat: H. Skorowski SDB, Problematyka praw człowieka, Warszawa 
1999, s. 69–80.

47   Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, Nowy Jork, 2 października 1979 r., [w:] Przemówienia i homilie Ojca Świętego 
Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 30.

48   Tamże.
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i  wojen. W  jednym z  orędzi zauważył: „Bez woli poszanowania wolności 
każdego narodu czy kultury i bez ogólnoświatowej zgodności w tym przed-
miocie, trudno będzie stworzyć odpowiednie warunki dla pokoju”49. Jest 
zatem wolność, tak jednostkowa, jak zbiorowa, koniecznym warunkiem 
tworzenia pokojowego ładu międzynarodowego. Zagadnieniu wolności po-
święcił Wojtyła sporo miejsca w swojej koncepcji antropologicznej. „Istota 
wolności – głosił podczas jednego z  orędzi – tkwi we wnętrzu człowieka, 
należy do natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. Wolność 
osoby ma rzeczywiście swój fundament w  transcendentnej godności czło-
wieka: w godności danej mu przez Boga, jego Stwórcę, która go ku Bogu 
kieruje. Człowiek, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 
1, 27), jest nierozdzielnie związany z tą wolnością, której żadna siła ani przy-
mus zewnętrzny nie jest w  stanie go pozbawić […]. Człowiek jest wolny, 
ponieważ posiada zdolność opowiedzenia się po stronie prawdy i dobra. Jest 
wolny, ponieważ ma zdolność wyboru […]. Być wolnym, to móc i chcieć 
wybierać […]”50. W studium antropologicznym Osoba i czyn zwrócił uwagę, 
że wolność ujawnia się w dynamizmie osoby, w jej zdolności do czynienia, 
zwłaszcza w  odniesieniu do wyborów o  charakterze moralnym. Ujawnia 
się ona w przeżyciu, w którym osoba może, lecz nie musi dokonać czynu. 
Wojtyła określał to przeżycie jako „mogę – nie muszę”. Wolność jest zwią-
zana z osobowym życiem człowieka, z jego „świadomą” sprawczością; jest 
wyrazem samostanowienia osoby jako bytu, który może dysponować sobą 
i  dokonywać wyborów51. „Wolność – pisał w  Osobie i  czynie – utożsamia 
się z  samostanowieniem – z  tym samostanowieniem, w którym odkrywa-
my wolę jako właściwość osoby. Wolność przeto jawi się jako właściwość 
osoby związana z wolą, z konkretnym «ja chcę», w którym zawiera się […] 
przeżycie «mogę – nie muszę». W  analizie samostanowienia zstępujemy 
do samych korzeni zarówno tego «chcę», jak i  tego «mogę – nie muszę». 
Wolność właściwa człowiekowi, wolność osoby poprzez wolę, utożsamia się 
z samostanowieniem jako z rzeczywistością doświadczalną [poprzez czyny 
człowieka – A. M.] i najpełniejszą – i najbardziej podstawową zarazem”52. 
Wolności utożsamionej z naturą człowieka nie może w sposób prawnie wią-

49   Tenże, Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność!, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II, 
Orędzie…,  dz. cyt., s. 130.

50   Tamże, s. 127.
51   K. Wojtyła, Osoba i czyn…, dz. cyt., s. 144–149.
52   Tamże, s. 161.
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żący zanegować żadna władza polityczna. Jako należąca do natury osoby 
jest umocowana w prawie natury, które stoi wyżej w hierarchii praw aniżeli 
jakiekolwiek prawo stanowione. Stąd wypływa wniosek, że człowiek jako 
wolna jednostka ma prawo do działania, do wyrażania siebie w czynach. Jest 
to więc nie tyle koncepcja wolności negatywnej, tzw. „wolności od” (wol-
ności od przymusu), ale wolności pozytywnej, czyli „wolności do”, będącej 
naturalnym prawem każdej osoby do „samo-stanowienia”. Wolność pole-
ga przede wszystkim na podejmowaniu działań, przez które człowiek „sam 
sobą może rządzić, siebie samego kształtować”53. 

Szczególnie ważnym aspektem wolności w filozofii społecznej Karola Woj-
tyły – Jana Pawła II jest wolność sumienia i wyznania. Papież stwierdzał, że 
uznanie prawa do wolności sumienia i wolności religijnej „jest jednym z naj-
wyższych dóbr i najpoważniejszych obowiązków każdego ludu, który napraw-
dę ma wolę zabezpieczenia dobra osoby i społeczeństwa” (ChL 39). Uznawał 
relację między Bogiem a człowiekiem za element konstytutywny samego „być” 
człowieka (tamże). Prawo do wolności sumienia i wyznania wypływa z naj-
głębszych sfer w człowieku, dotyka jego godności, która „odczuwa przemoż-
ną wewnętrzną konieczność wolnego działania według nakazów sumienia”54. 
Wiąże się również z naturalnym prawem każdego człowieka do poszukiwa-
nia prawdy. Jan Paweł II konstatował: „Każdy człowiek ma prawo i obowią-
zek angażowania się w poszukiwanie prawdy […] inni ludzie i społeczeństwo 
są zobowiązani do uszanowania swobodnego rozwoju duchowego osób”55. 
Wszelkie naruszenie praw wynikających z wolności sumienia i wyznania Pa-
pież – Polak traktował jako zamach na godność osoby. W encyklice Redemptor 
hominis stwierdzał: „Godności człowieka, jego obiektywnym uprawnieniom 
sprzeciwia się ograniczenie wolności religijnej, jej naruszenie”56. 

* * *

53   A. Szostek MIC, Wolność w służbie miłości w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 
„Ethos”, 2006, nr 76, s. 135. 

54   Jan Paweł II, List Stolicy Apostolskiej do szefów Państw Sygnatariuszy Aktu Końcowe-
go w Helsinkach o wolności religijnej, [w:] Listy pasterskie Ojca Świętego…, dz. cyt., s. 577.

55   Tamże, s. 578.
56   Tenże, Encyklika Redemptor hominis, 17, [w:] Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt.

194 Arkadiusz Modrzejewski



Podsumowując poznanie analityczne, należy stwierdzić, że Karol Wojty-
ła – Jan Paweł II stworzył oryginalną koncepcję ładu światowego i stosun-
ków międzynarodowych. Opiera się ona na przesłankach antropologiczno- 

-etycznych. Z  jednej strony poprzez odwołanie do założeń ontologicznych 
wyraża obiektywny porządek świata. Przy czym nie ogranicza się do po-
wierzchownej deskrypcji stosunków zachodzących między narodami i mię-
dzy państwami, ale sięga istoty rzeczy. W wyjaśnianiu rzeczywistości między-
narodowej Papież posługiwał się hermeneutyką personalistyczną – stanowi 
ona intelektualną podstawę Wojtyłowego uniwersalizmu. W człowieku wi-
dział konstytutywny czynnik porządku światowego. Od kondycji moralnej 
człowieka, od jego aktywności sprawczej i woli zależy przyszłość świata i re-
lacji międzynarodowych. Chodzi tu o „człowieka każdego”, czyli o wszyst-
kich ludzi. Jest więc to uniwersalizm w najczystszej postaci. Papież podkre-
ślał konieczność wychowywania człowieka do i dla pokoju, kształtowanie 
sumień wrażliwych na kwestie pokoju, pokoju, który winien być budowany 
niejako „od środka”, od „wnętrza” człowieka, a następnie obejmować coraz 
szersze kręgi społeczne aż po wspólnotę ogólnoludzką. Z  drugiej strony 
koncepcja Wojtyłowa przedstawia się jako ujęcie normatywistyczne – wska-
zuje, jak świat powinien być urządzony, na jakich fundamentach powinno 
się budować relacje międzyludzkie i międzynarodowe. Odrzucając optykę 
szkoły realizmu w stosunkach międzynarodowych, postulował realizację ta-
kich uniwersalnych wartości i zasad społecznych, jak prawda, solidarność, 
sprawiedliwość i wolność, stanowiących warunek pokoju na świecie. 
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Ks. Jan Machniak

św. Jan oD KRZyża  
w InteRPRetacJI KS. KaRola woJtyły

Zainteresowanie mistyką św. Jana od Krzyża zrodziło się u Karola Woj-
tyły już w czasie II wojny światowej, około 1940 roku, pod wpływem oso-
bistego kontaktu z Janem Tyranowskim (1900–1947)1, krawcem z zawodu, 
tercjarzem karmelitańskim, który zachęcił młodego studenta do lektury 
dzieł Mistyka hiszpańskiego. Jako student teologii w tajnym seminarium, 
mieszczącym się w pałacu biskupim, kleryk Wojtyła przygotował w 1943 
roku niewielkie opracowanie na temat doktryny św. Jana od Krzyża, które 
konsultował z  o. Bernardem Smyrakiem, pracującym wówczas nad prze-
kładem pism Doktora Karmelu2. W  czasie studiów na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w  roku akademickim 1944/1945 
przedstawił na seminarium z  teologii dogmatycznej u  ks. prof. Ignacego 
Różyckiego pracę zatytułowaną Wiara u  św. Jana od Krzyża3, a w następ-
nym roku czytał na dwunastu kolejnych seminariach pracę pt.  Analiza 
wiary według św. Jana od Krzyża. Wiara jako środek zjednoczenia z  Bo- 
giem4.

Kolejny etap badań doktryny mistycznej św. Jana od Krzyża przez ks Ka-
rola Wojtyłę wyznaczają studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie 
św. Tomasza w Rzymie – Angelicum (1946–1948). Zostały one uwieńczone 

1   Por. K. Wojtyła, Apostoł. O Janie Tyranowskim, „Tygodnik Powszechny”, 1949, nr 35, 
s. 8–9.

2   Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, Kraków 1983, s. 47.
3   Tamże, s. 47, 87.
4   Tamże, s. 94–96.



rozprawą doktorską pt. Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce napisaną 
pod kierunkiem wybitnego znawcy pism Mistyka hiszpańskiego o. Regi-
nalda Garrigou-Lagrange’a OP5. Egzamin doktorski miał miejsce 14 czerw-
ca 1948 roku, a obrona rozprawy odbyła się 19 czerwca 1948 z wynikiem 

„summa cum laude”. Ksiądz Karol Wojtyła nie wydał jednak w Rzymie swo-
jej pracy doktorskiej i po powrocie do Krakowa jeszcze raz podjął staranie 
o uzyskanie tytułu doktora.

24 listopada 1948 roku przedstawił na Wydziale Teologicznym UJ pracę 
magisterską pt. Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana 
od Krzyża, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego i zdał 
egzamin „rigorosum”6. Następnie obronił rozprawę doktorską pt. Doctrina 
de fide apud S. Joannem de Cruce (16 XII 1948), na podstawie której otrzy-
mał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym UJ.

Wraz z likwidacją Wydziału Teologicznego UJ zaginęła krakowska wer-
sja pracy doktorskiej. W Archiwum PAT w Krakowie zachował się jedynie 
rękopis pracy magisterskiej ks. Karola Wojtyły. Dziś dostępna jest natomiast 
wersja rozprawy doktorskiej, jaka została przedstawiona na Angelicum 
w Rzymie z uwagami o. prof. Garrigou-Lagrange’a OP, przetłumaczona na 
język polski pt. Zagadnienie wiary w  dziełach św. Jana od Krzyża7. Archi-
wum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie 
posiada również notatki, jakie sporządzał Karol Wojtyła, będąc uczestni-
kiem seminarium z teologii dogmatycznej u ks. prof. Ignacego Różyckiego 
w roku akademickim 1945/46 na temat św. Jana od Krzyża.

Przemyślenia ks. Karola Wojtyły na temat doktryny mistycznej św. Jana 
od Krzyża były wielokrotnie publikowane w postaci artykułów. Streszczenie 
rozprawy doktorskiej zostało opublikowane w karmelitańskim czasopiśmie 

„El Monte Carmelo” pt. La doctrina de la fe en San Juan de la Cruz. Tesis 
doctoral presentada y defendida en la Facultad Teologica del Angelicum de 
Roma8. Syntezę doktoratu publikował Autor w polskich czasopismach teolo-

5   Tamże, s. 105, 108. Obrona pracy doktorskiej na Angelicum miała miejsce 19 VI 
1948 r.

6   Tamże, s.  109; por. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Teologiczny, 
nr 253.

7   K. Wojtyła, Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, tłum. O. Leonard od 
Męki Pańskiej OCD, Kraków 1990.

8   Tenże, La doctrina de la fe en San Juan de la Cruz. Tesis doctoral presentada y defen-
dida en la Facultad Teologica del Angelicum de Roma, „El Monte Carmelo”, R. LII, 1948, 
s. 348–354.
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gicznych: Questio de fide apud S. Joannem a Cruce9 oraz Zagadnienie wiary 
w dziełach św. Jana od Krzyża10. Kulminacyjnym momentem refleksji nad 
dziełami i  doktryną św. Jana od Krzyża był artykuł pt. O  humanizmie św. 
Jana od Krzyża11. Autor wyszedł w  nim poza problematykę wiary, podej-
mując temat podmiotowego aspektu w doświadczeniu mistycznym. W 1990 
roku zostało opublikowane tłumaczenie na język polski doktoratu pt. Za-
gadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża.

Kolejne publikacje ukazują dojrzewanie myśli ks. Karola Wojtyły na te-
mat Mistyka hiszpańskiego i jego doktryny dotyczącej zjednoczenia człowie-
ka z Bogiem. Szczególnym zagadnieniem, którym interesuje się ks. Wojtyła, 
jest problem wiary przeżywany od strony daru Bożego jako cnota teologal-
na oraz od strony podmiotu przeżywającego. Przedmiotowy i podmiotowy 
sposób ujmowania wiary stanowi o specyfice refleksji naszego Autora.

1. Zainteresowanie św. Janem od Krzyża

Święty Jan od Krzyża jawi się w opracowaniach ks. Karola Wojtyły12 jako 
autor mistyczny, który nie tylko omawia sprawy ascezy chrześcijańskiej, 
modlitwy, medytacji, środków do zjednoczenia z Bogiem i stany mistyczne, 
ale podejmuje rozważania teoretyczne na temat samego środka zjednocze-
nia, jakim jest wiara. Współcześni św. Janowi od Krzyża – św. Teresa z Avila, 
Francesco de Ossuna, Bernardyn de Laredo, Ludwik z Granady, Melchior 
de Cano – zajmowali się raczej opisem zjawisk związanych z modlitwą we-
wnętrzną. Wydaje się, że temat wiary jako środka zjednoczenia był w tam-
tych czasach bardzo ważny, ponieważ w  XVI wieku w  Hiszpanii działały 
sekty fałszywych mistyków, jak Alumbrados, które ukazywały błędne poję-
cie życia wewnętrznego.

Główny teolog alumbradów Juan de Valdes, będący pod wpływem neo-
platońskiej mistyki panteistycznej twierdził, że dusza ludzka po osiągnię-

  9   Tenże, Questio de fide apud S.  Joannem a  Cruce, [w:] „ Collectanea Theologica”, 
R. XXI, 1950, z. 4, s. 418–468.

10   Tenże, Zagadnienie wiary w  dziełach św. Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie”, 
1950, t. 52, z. 2, s. 24–42; z. 3, s. 103–114.

11   Tenże, O humanizmie św. Jana od Krzyża, „Znak”, 1951, nr 27, s. 387–401.
12   Tenże, Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża. Pra-

ca magisterska na Seminarium teologii dogmatycznej UJ pod kierunkiem ks. dr Ignacego 
Różyckiego, mps, Archiwum PAT, Kraków, s. 3.
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ciu pewnego stanu doskonałości może zawsze oglądać Boga, niezależnie od 
swojego postępowania. W takim zjednoczeniu dusza traci swoją tożsamość 
i całkowicie zatapia się w Bogu, stanowiąc z Nim całkowitą jedność. Fałszy-
wi mistycy wyciągali stąd wniosek, że dusza tak zjednoczona z Bogiem nie 
może ani dobrze czynić, ani grzeszyć13. Ksiądz Karol Wojtyła prezentując te 
poglądy, zwraca uwagę na to, że przeakcentowanie modlitwy myślnej pro-
wadziło do zwalniania się ze spełniania zwykłych obowiązków duchowych.

Innym zagrożeniem dla duchowości chrześcijańskiej, jakie zauważył 
w  swojej pracy ks. Wojtyła, był pogląd o  boskości rozumu czynnego (łac.
intellectus activus), zaszczepiony na gruncie hiszpańskim przez mistykę 
arabską z XII wieku14. Jednostka posiada rozum bierny, który jednoczy się 
w kontemplacji z „rozumem czynnym” Boga i w ten sposób osiąga widzenie 
istoty Bożej. Myślenie takie prowadziło do akcentowania nadzwyczajnych 
przeżyć mistycznych – wizji, bilokacji, stygmatów.

Święty Jan od Krzyża jest przedstawiany – w  opracowaniu ks. Karo-
la Wojtyły – jako wybitny mistyk o  szerokich horyzontach teologicznych, 
obeznany z poglądami św. Augustyna i św. Tomasza, dobrze zorientowany 
w tak zwanej „mistyce ciemności”, którą rozwijał Pseudo-Dionizy Areopa-
gita, a której początki sięgają Filona z Aleksandrii, Orygenesa i Grzegorza 
z Nyssy. Doktor Karmelu zapoznał się z  tym nurtem mistyki dzięki teolo-
gom reno-flamandzkim jak Mistrz Eckhardt, Jan Tauler, bł. Henryk Suzo 
przyjmując od nich pojęcie „ciemnej kontemplacji”, w której dusza otwiera 
się na działanie Boga. Zgodnie z poglądami tych mistyków, człowiek w so-
bie odkrywa obraz Boga i na drodze całkowitej negacji dochodzi do zjedno-
czenia z Nim, które ostatecznie dopełnione zostanie w niebie. Zjednoczenie 
to dokonuje się z „samą istotą Bożą” i prowadzi do całkowitego zanurzenia 
w Bogu, w Jego działaniu. Doktor Mistyczny, według ks. Karola Wojtyły po-
dejmuje ten problem zjednoczenia człowieka z Bogiem, wskazując na wiarę, 
jako środek zjednoczenia.

2. Pojęcie środka zjednoczenia z Bogiem

Problem środka zjednoczenia duszy z Bogiem, według ks. Karola Wojty-
ły, jest rozwijany przez św. Jana od Krzyża w jego pierwszym traktacie Dro-

13   Tamże, s. 4.
14   Tamże.
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ga na Górę Karmel, który jest poświęcony środkom zjednoczenia15. Autor 
pracy magisterskiej proponuje przeanalizowanie najpierw, jakie są środki 
zjednoczenia z Bogiem, a następnie przedstawienie samego pojęcia środka. 
Idąc za św. Janem od Krzyża, twierdzi, że są trzy środki zjednoczenia: wia-
ra, nadzieja i miłość, które dają szansę doświadczenia Boga w zjednoczeniu. 
Wszystkie inne, jak modlitwa, medytacja, o tyle są środkami zjednoczenia, 
o ile zawierają w sobie trzy cnoty teologalne.

Autor pracy magisterskiej stwierdza, że pojęcie środka zjednoczenia 
w Drodze na Górę Karmel najczęściej odnosi się do wiary. Święty Jan od 
Krzyża używa różnych określeń, które łączą się z pojęciem środka: „cudow-
ny środek” (DGK II, 2, 1), „środek bezpośredni” (DGK II, tytuł), „środek 
właściwy i stosowny” (DGK II, 8, 1), „środek bezpośredni i współmierny” 
(DGK II, 9, tytuł), „środek właściwy” (legitimo – DGK II, 30, 5). W ostat-
nim wyrażeniu chodzi, jak zauważa ks. Karol Wojtyła o środek, który daje 
prawo do zjednoczenia. Wszystkie określenia – „bezpośredni” – „współ-
mierny”  –  „właściwy” – „przystosowany” – „uprawniony” – akcentują 
prawdę, że wiara jest środkiem najbardziej odpowiednim do zjednoczenia 
człowieka z  Bogiem. Święty Jan od Krzyża szuka „środka współmierne-
go” (proporcinado), który zawiera współmierność w stosunku do celu, to 
znaczy ma sobie coś z celu do którego zmierza, czyli z Boga. Aby środek 
był współmierny z  celem, musi według Doktora Karmelu, posiadać pew-
ną zgodność (conveniencia) z celem i podobieństwo (semejanza). Obrazem 
środka współmiernego jest ciepło, które jest potrzebne, aby drewno stało 
się ogniem.

Analiza pojęcia „środek” i przymiotników, których używa św. Jan od 
Krzyża, pozwala ks. Karolowi Wojtyle stwierdzić, że środkiem współmier-
nym jest taki środek, któremu z natury przysługują te właściwości, dzię-
ki którym może doprowadzić człowieka do Boga. Jest to zatem taki byt, 
który ma w sobie pewne podobieństwo z Bogiem, dzięki któremu zdolny 
jest zjednoczyć człowieka z Bogiem: „Krótko: środek współmierny jest to 
taki byt, który ze swej natury wystarcza do osiągnięcia przy jego pomo- 
cy – celu”16. 

Środkiem takim nie jest żadne stworzenie, ponieważ nie ma w nim żad-
nego podobieństwa do Boga: „między Bogiem a  stworzeniami żaden nie 

15   Tamże, s. 11; zob. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel [dalej: DGK], [w:] tenże, 
Dzieła, cz. I, Kraków 2004.

16   K. Wojtyła, Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem…, dz. cyt., s. 15.
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zachodzi stosunek ani żadne podobieństwo istotowe, raczej przedział, jaki 
istnieje między Jego Boską istotą (…) a ich istotą jest nieskończony”17. 

Święty Jan od Krzyża stwierdza, że stworzenia noszą w sobie pewien ślad 
Boga, zależnie od stopnia doskonałości swojego bytu. Brak im jednak po-
dobieństwa istotowego: istnieje wielka różnica między tym, czym Bóg jest 
w sobie, między Istotą Boga, a tym, czy są stworzenia. Stąd żadne stworzenie 
nie może być środkiem zjednoczenia z Bogiem.

Według ks. Karola Wojtyły, św. Jan od Krzyża określa istotę środka zjed-
noczenia z Bogiem. Istota tego środka polega na istotowym podobieństwie 
(semejanza esencial) do Boga, to znaczy, że ta sama istota jest obecna zarów-
no w Bogu, jak i w środku zjednoczenia.

3. Pojęcia zjednoczenia duszy z Bogiem

Analizując pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem, ks. Karol Woj-
tyła określa również, na czym polega zjednoczenie człowieka z  Bogiem. 
Najpierw Doktor Karmelu wprowadza rozróżnienie między zjednoczeniem 
przyrodzonym (naturalnym) i  nadprzyrodzonym18. Zjednoczenie przyro-
dzone, nazywane również „substancjalnym” albo „istotowym”, zachodzi 
między Bogiem a każdym stworzeniem, dla którego On jest Stwórcą. Bóg 
przebywa substancjalnie w każdym człowieku, podtrzymując go przy życiu. 
Zjednoczenie nadprzyrodzone, określane również pojęciem „zjednoczenie 
podobieństwa” polega na tym, że Bóg udziela człowiekowi bytu nadprzy-
rodzonego w postaci łaski i miłości. Dlatego nie wszystkie dusze posiadają 
zjednoczenie nadprzyrodzone z Bogiem. Miarą nadprzyrodzonego udziela-
nia się Boga człowiekowi jest miłość, zdolna doprowadzić do przekształce-
nia (transfomacion) człowieka w Boga i pełnego zjednoczenia z Nim. Prze-
kształcenie to dokonuje się na płaszczyźnie woli i polega na takim działaniu, 
że człowiek zawsze pełni wolę Boga.

Przekształcenie człowieka w Boga św. Jan od Krzyża wyjaśnia na przy-
kładzie przenikania promienia światła przez szybę. Promień ściśle łączy się 
z szybą, chociaż zawsze pozostaje zachowana różnica między nimi. Podob-

17   Tamże, s. 16.
18   Por. tamże, s. 17 n.; tenże, Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, dz. cyt., 

s. 43–48.

204 Ks. Jan Machniak



nie Bóg przenika całkowicie człowieka, choć ciągle pozostaje różnica między 
Stwórcą a stworzeniem19. Przykład ten według ks. Karola Wojtyły zawiera 
całą teologię zjednoczenia człowieka z  Bogiem. Człowiek, który oczysz-
cza się ze swoich brudów przez miłość, zostaje stopniowo przekształcony 
w  Boga, chociaż zawsze zachowuje swoją tożsamość. Zjednoczenie doko-
nuje się w ten sposób, że Bóg udziela stopniowo swojego bytu nadprzyro-
dzonego, jak promień udziela swego światła szybie. Człowiek przeniknięty 
przez Boga uczestniczy w Jego Bycie (transformacion participante): „To jed-
nak zjednoczenie, to przekształcenie przez uczestnictwo w niczym nie na-
rusza tej rzeczowej różnicy, jaka zachodzi między jej bytem a Bytem Bożym. 
Bierze w siebie przez łaskę i miłość w pewien sposób (przez uczestnictwo) 
Istotę Boga, Bóstwo – to, czym Bóg jest Sam w Sobie, i przez co różni się 
od wszystkiego, co nie jest Nim”20. Zjednoczenie to daje człowiekowi udział 
w życiu Boga.

Zjednoczenie człowieka z  Bogiem polega na przekształceniu przez 
uczestnictwo w  życiu Boga. Środek współmierny zjednoczenia z  Bogiem 
musi więc posiadać podobieństwo istotowe z Bogiem. Zjednoczenie doko-
nuje się przez uczestnictwo, dlatego na pojęcie środka zjednoczenia z Bo-
giem składają się – według ks. Karola Wojtyły – dwa zasadnicze pierwiastki: 
podobieństwo istotowe z Bogiem oraz uczestnictwo w Istocie Bożej21. Waż-
ną rolę w  zjednoczeniu odgrywa sam podmiot zjednoczenia – człowiek, 
który przez cnoty teologalne zbliża się do Boga. Człowiek dodaje do pojęcia 
zjednoczenia pewien pierwiastek psychologiczny, szczególny rodzaj uczest-
nictwa.

4. wiara środkiem zjednoczenia

Wiara, jak zauważył ks. Karol Wojtyła w  swojej rozprawie doktorskiej, 
posiada istotowe podobieństwo do Boga, dlatego jest zdolna zjednoczyć 
człowieka z Bogiem w zjednoczeniu łaski. Podmiotem wiary jest rozum, po-
równywany przez św. Jana od Krzyża do świecznika. Świeca – wiara jaśnieje 
na świeczniku, to znaczy w rozumie22. Ksiądz Karol Wojtyła proponuje de-

19   Tenże, Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem, dz. cyt., s. 18.
20   Tamże, s. 19.
21   Tamże, s. 20.
22   Tenże, Zagadnienie wiary…, dz. cyt., s. 48.
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finicję wiary ze względu na jej funkcję w procesie zjednoczenia z Bogiem: 
„W tym znaczeniu wiara odnosi się do rozumu jako cnota lub jakaś siła pra-
cująca w jej wnętrzu, przenikając jej naturę i stopniowo pozbawiając ją tego, 
co przyrodzone, ożywiając tym, co nadprzyrodzone, z wolna oddzielając ją 
od tego, co stworzone i  jednocząc ją z Bogiem”23. Funkcją wiary jest więc 
jednoczenie rozumu z Bogiem. 

Wiara, rozumiana przez św. Jana od Krzyża zgodnie z  tomistycznym 
ujęciem jako habitus – cnota, zdolność, sprawność – jest analizowana przez 
ks. K. Wojtyłę w Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce jako rodzaj bytu, 
który pochodzi od Boga. Wiara jako cnota (hiszp. Virtud, habito) jest nie 
tylko funkcją czy działaniem człowieka, lecz bytem, który ma swoje zako-
rzenienie w Bogu. Dla człowieka jest ona wewnętrzną sprawnością, a więc 
podstawą jego działania24. Autor rozprawy stara się ukazać jej bytową na-
turę, to znaczy jak ona faktycznie istnieje i jak daje się poznać po swoich 
skutkach.

Punktem wyjścia analizy wiary dla ks. Karola Wojtyły jest stwierdze-
nie św. Jana od Krzyża, że wiara jest „środkiem do zjednoczenia z Bogiem” 
(DGK  II, 8, 1). Prawdę tę udowadnia Autor doktoratu, odwołując się do 
kolejnych pojęć teologicznych, które podkreślają wymiar metafizyczny wia-
ry. Wiara jako „środek” zjednoczenia duszy z Bogiem pojawia się w dwu 
pierwszych traktatach teologicznych Mistrza Karmelu: Droga na Górę Kar-
mel i Noc ciemna. Jest ona tam określana jako „środek zjednoczenia” (La 
fe es medio para unir al Alma con Dios – DGK II, 8, 1), „środek przedziw-
ny” (medio admirable – DGK II, 2, 1), „środek bezpośredni” (medio proxi-
mo – DGK II, 8), „środek właściwy” (medio propio – DGK II, 8, 1), „środek 
współmierny” (medio proporcionado – DGK II, 9, 1), „środek istotny” (me-
dio legitimo –  DGK  II, 30, 5), „środek współmierny” (medio adecuado)25, 

„przewodniczka duszy do Boga” (la fe será mi guja – DGK II, 3, 6).
Zjednoczenie człowieka z  Bogiem dokonujące się dzięki cnocie wiary 

nie prowadzi jednak do rozmycia różnicy między Bogiem i  człowiekiem, 
Stwórcą i  stworzeniem. Jak podkreśla ks. K. Wojtyła, zjednoczenie to nie 
prowadzi do pomieszania dwóch różnych ontologicznie porządków, ponie-
waż „między bytem Boga i stworzeń nie zachodzi żadne podobieństwo isto-
towe” (DGK II, 8, 3). Podkreślenie różnicy bytowej między Bogiem a czło-

23   Tamże, s. 51.
24   Por. tamże, s. 30.
25   Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna [dalej: NC], [w:] tenże, Dzieła, cz. I, Kraków 2004.
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wiekiem wyklucza wszelki panteizm twierdzący, że byt człowieka rozpływa 
się we wszechbycie Boga.

Ksiądz Karol Wojtyła w  swojej rozprawie doktorskiej na temat wia-
ry szuka zasady podobieństwa między bytem stworzonym a  Bogiem na 
płaszczyźnie „intencjonalnej”26, czyli wzajemnych relacji między człowie-
kiem i Bogiem. Płaszczyzną wzajemnego odniesienia jest rozum, a relacja 
Bóg  –  człowiek ma charakter poznawczy. W  takim kontekście Autor roz-
prawy doktorskiej może powiedzieć, że „wiara w zakresie rozumu posiada 
istotowe podobieństwo z Bogiem”27. Przejście od rozumu do Boga dokonu-
je się dzięki cnocie wiary, należącej do nadprzyrodzonego porządku Boga 
i  będącej odzwierciedleniem Jego bytu, Jego istoty. Wiara pozwala zatem 
człowiekowi wejść w dziedzinę nadprzyrodzoności, dzięki mocy, jaką daje 
intelektowi, aby mógł „dosięgnąć” Boga.

Cnota wiary odgrywa bardzo ważną rolę w procesie jednoczenia czło-
wieka z  Bogiem, ponieważ pozwala człowiekowi przekroczyć jego ograni-
czoność wynikającą z faktu, że jest bytem stworzonym. Ksiądz Karol Woj-
tyła podkreśla, że wiara wychodzi poza porządek naturalny, wprowadzając 
człowieka w  rzeczywistość Boga: „…wiara przekracza porządek każdego 
ograniczonego sposobu, ona bowiem w  swej istocie jest nadprzyrodzona 
jako obdarzona istotowym podobieństwem z Boskością, może więc łączyć 
rozum z  Bogiem”28. Wiele miejsca w  swoim doktoracie ks. Karol Wojtyła 
poświęca analizie działania nadprzyrodzonej cnoty wiary i jej funkcji w do-
świadczeniu mistycznym. Stwierdza, że zjednoczenie z  Bogiem w  „nocy 
wiary” ma charakter ontyczny, czyli bytowy, ponieważ Bóg „udziela” swego 
bytu nadprzyrodzonego (Dios comunica el ser sobrenatural – DGK II, 5, 7). 
Zjednoczenie wiary ma charakter nadprzyrodzony i dokonuje się dzięki ła-
sce miłości, która upodabnia byt człowieka do bytu Boga.

Zjednoczenie, nazywane również przeobrażeniem, jest zjednoczeniem 
woli człowieka z  wolą Boga i  prowadzi do przeobrażenia władz ludzkich, 
by działały zgodnie z tym, czego chce Bóg. Miłość jest zatem właściwą siłą 
przeobrażającą i współdziała z wiarą. Sama bowiem miłość jest „ślepa” i tyl-
ko prowadzona przez wiarę, która wskazuje na Boga jako przedmiot miłości, 
może doprowadzić człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Wiara i miłość są 
uzupełniane przez nadzieję, która dokonuje zjednoczenia w  obrębie wy-
obraźni i pamięci.

26   Por. K. Wojtyła, Zagadnienie wiary…, dz. cyt., s. 38.
27   Tamże.
28   Tamże, s. 42.
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Refleksja nad wiarą jako podstawą działania człowieka na drodze do 
zjednoczenia z Bogiem pozwala ks. Karolowi Wojtyle oderwać od się psycho- 
logicznego analizowania stanów wewnętrznych duszy i przejść do teologii 
podmiotu – do ukazywania nadnaturalnych sił, które wpływają na działanie 
człowieka.

5. Sprawność umysłu

Wiara jako cnota teologalna, która niesie w sobie pierwiastek boski, jest 
odbierana przez umysł człowieka jako światło i ciemność. Ta ambiwalencja 
doświadczenia wiary, znana w mistyce chrześcijańskiej dzięki Orygenesowi, 
Grzegorzowi z Nyssy, Ewagriuszowi z Pontu, Pseudo-Dionizemu Areopagi-
cie i mistykom reno-flamandzkim, stała się istotnym elementem doktryny 
św. Jana od Krzyża, na którą zwrócił uwagę ks. Karol Wojtyła w swojej roz-
prawie doktorskiej29. Podkreślił on, że wiara posiada i wyraża podobieństwo 
z Bogiem z powodu „współmierności” z Bogiem oraz ze względu na stan, 
jaki wytwarza w  umyśle. Pierwsza racja ma charakter przedmiotowy, po-
nieważ wiara łączy rozum z Bogiem. Zgodnie z drugą racją wiara udziela 
człowiekowi w jego rozumie podobieństwa z Bogiem ze względu na pewną 
analogię działania. Wiara działa wobec rozumu tak jak Bóg, który w swo-
jej wewnętrznej naturze jest „ciemnością” dla umysłu. Ona również ośle-
pia rozum i  pozbawia go naturalnego światła pozwalającego widzieć i  ro-
zumieć świat. Ksiądz Karol Wojtyła odsłania przed nami naturę działania 
wiary w umyśle: „Nie można określić inaczej działania, jakie tutaj przypisuje 
się wierze. Ona udziela rozumowi nie tyle poznania w sposób wewnętrzny 
i  podmiotowy – to bowiem wymagałoby ukazania przedmiotu – lecz ra-
czej odczucia w pewien sposób tego, kim jest Bóg w porównaniu z nim”30. 
Wiara według Autora rozprawy doktorskiej wyraża „współmierność rozu-
mu z Boskością”. Bóg udziela się człowiekowi przez wiarę, a jest odbierany 
we władzach duchowych jako stan psychiczny, jako pewne odczucie. Ksiądz 
Karol Wojtyła wprowadza tu pojęcie „stanu umysłu” (status psychologicus), 
rozumianego jako pewna właściwość psychiczna (species psychologica), czyli 

„forma poznawcza rozumu”, sposób doświadczania rzeczywistości nadprzy-
rodzonej, które jest możliwe dzięki wierze.

29   Por. tamże, s. 62 n.
30   Tamże, s. 63.
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Wiara jest pewną sprawnością, która „oślepia i  pozbawia światła nasz 
rozum” (DGK  II, 9, 1). Jak podkreśla ks. Karol Wojtyła, jest sprawnością 
(habitus), to znaczy udoskonaleniem rozumu, który skierowany jest na „akt 
wiary” jednoczący z Bogiem. Cechuje ją pewna „ciemność”, ponieważ każe 
przyjąć prawdy objawione, których nie może pojąć rozum (DGK II, 3, 1). 
Prawdy objawione przewyższają rozum ludzki i  znajdują się ponad natu-
ralnym pojmowaniem. Prawdy objawione podają rozumowi samego Boga, 
dlatego nawet najbardziej doskonały rozum nie jest w stanie ich ogarnąć.

W aspekcie podmiotu – człowieka doświadczającego Boga – wiara jest 
światłem, które „oślepia” (DGK II, 3, 1). Ksiądz Karol Wojtyła odwołuje się 
w  tym miejscu do porównania Doktora Karmelu, który przedstawia wia-
rę jako słońce, wobec którego światło rozumu jest blade. Doświadczenie to 
jest dla niego początkiem „narodzin” wiary w umyśle i znakiem zderzenia 
dwóch porządków: przedmiotowego – Boga, który udziela się człowiekowi, 
i człowieka, którego władze nie są w stanie objąć wielkości Boga. Moment 
ten nazywa „symbiozą nadprzyrodzoności z  naturą”, która prowadzi osta-
tecznie do zjednoczenia.

Wiara w doktrynie św. Jana od Krzyża jawi się jako światło w umyśle 
i przynosi prawdy objawione odsłaniające Boga. Ksiądz Karol Wojtyła tłu-
maczy powstający efekt ciemności umysłu zderzeniem światła naturalnego 
rozumu ze światłem boskim, które we władzach człowieka jest odbierane 
jako ciemności: „Sam tekst (DGK II, 9) sugeruje nam, że naturalne światło 
rozumu chce własną swoją mocą dosięgnąć prawd objawionych, lecz usta-
je; ogranicza się bowiem do naturalnego poznania, «do wiedzy naturalnej». 
Wówczas pomoc jego wrodzonej niewystarczalności przynosi «nadmierne 
światło», które zwycięża przez sam fakt tego nadmiaru oraz nadprzyrodzo-
nej współmierności do prawd objawionych”31. Wiara jest poznaniem prawd 
Bożych, które ona osiąga nie dzięki naturalnemu światłu rozumu, lecz przy 
pomocy wlanego światła łaski. Daje poznanie Boga, a jednocześnie jest prze-
szkodą dla rozumu, jakby go czegoś pozbawiała.

Ksiądz Karol Wojtyła podkreśla psychologiczny aspekt przedstawiania 
wiary w dziełach Doktora Karmelu, polegający na zwróceniu uwagi na re-
akcję władz człowieka, kiedy w  ich obrębie pojawia się pierwiastek Boski. 
W  dochodzeniu do czynnego poznania Boga rozum przechodzi kolejne 
stopnie ogołacania (hiszp. desnudar – DGK II, 14, 6), pozbywając się obra-
zów i wyobrażeń, by osiągnąć czyste poznanie Boga. Na etapie kontemplacji, 

31   Tamże, s. 68.
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kiedy rozum jest zupełnie ogołocony z wszelkich obrazów i pojęć, następuje 
rozkoszowanie się (hiszp. el gozar) władzy duchowej poznawanym dobrem. 
Rozum złączony z czystą wiarą jednoczy się z Boskością, doświadczając du-
chowego „zadowolenia”. Wiara jednak udziela mu nadnaturalnego poznania 
rzeczywistości, której rozum nie jest w  stanie pojąć przy pomocy swoich 
władz, dlatego reaguje przez poczucie zagubienia i niezrozumienia. Ksiądz 
Karol Wojtyła zwraca uwagę na to, że rozum ze swej natury dąży do zrozu-
mienia rzeczywistości boskiej, natomiast wiara daje mu poznanie prawd ob-
jawionych. Dlatego dążenie naturalne rozumu kończy się doświadczeniem 

„ciemności” (DGK II, 3, 1).
Wiara, zauważa ks. Karol Wojtyła, nie jest rodzajem wiedzy (ciencia), 

lecz jest przylgnięciem do Istoty Bożej, które powoduje „mrok” we władzy 
rozumu. „Mrok wiary” potwierdza osiągnięcie Istoty Bożej, która jest świa-
tłem samym w sobie, wobec którego światło rozumu poznającego okazuje 
się ciemnością: „To zaś stwierdza się nie tylko wówczas, kiedy rozważa się 
i porównuje je, jak to widzieliśmy zwłaszcza w drugiej księdze DGK 8, 3, 
lecz także w samej symbiozie, w samej strukturze cnoty wiary. Ona posiada 
równocześnie istotowe podobieństwo z Boskością a  zarazem, jak widzieli-
śmy, jest czymś psychologicznym, sprawnością intelektu”32. Dzięki cnocie 
wiary intelekt, który sam z siebie dąży do poznania rzeczywistości nadprzy-
rodzonej, poznaje Boga w ciemności (DGK II, 9, 1). Intelekt dosięga Boga 
przez wiarę, która jest mu dana, a jednocześnie dzięki własnym zdolnościom 
naturalnym.

W podsumowaniu refleksji na temat relacji rozumu do cnoty teologal-
nej wiary, ks. Karol Wojtyła podkreśla, że wiara wychodzi naprzeciw natu-
ralnemu dążeniu umysłu i udziela mu światła wlanego, dzięki któremu po-
znaje on Boga „uczestnicząc” (por participación – DGK II, 5, 7) w boskim 
życiu. Zasada udziału w życiu Boga, do którego Bóg podnosi duszę dzięki 
cnocie wiary przenika całą doktrynę mistyczną św. Jana od Krzyża. Jest 
ona podstawą zjednoczenia duszy z Bogiem w Nocy ciemnej (NC II, 2, 5), 
w Pieśni duchowej33 i w Żywym płomieniu miłości34, które polega na uczest-
niczeniu rozumu w nadprzyrodzonym świetle, jakie daje wiara. Bóg sam 
udziela tego światła, jednocześnie podnosząc rozum do wyższego poziomu 

32   Tamże, s. 80.
33   Zob. Św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, 22,3, [w:] tenże, Dzieła, cz. II, Kraków 2004.
34   Zob. tenże, Żywy płomień miłości, 3,78, [w:] tenże, Dzieła, cz. II, Kraków 2004.
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poznawania (DGK II, 5, 4)35. Wyniesienie intelektu do ponadprzyrodzone-
go sposobu działania niesie ze sobą to „zaciemnienie” umysłu, które – jak 
to stwierdza ks. Karol Wojtyła – jest znakiem Istoty Boskiej, która odbija 
się we władzach duszy, tworząc „intencjonalną reprezentację Istoty Boskiej” 
w umyśle36.

Wiara jest zatem „ciemną sprawnością”, która udziela umysłowi Boskie-
go światła, czyli samego Boga, powodując jednocześnie całkowite zaciem-
nienie władz naturalnych. W ten sposób wiara „przyzwala” (consentimiento) 
umysłowi w poznawaniu Boga przez „uczestnictwo”.

6. Doświadczenie nocy wiary

Pojęcie „noc” jest bardzo częstym wyrażeniem w dziełach św. Jana od 
Krzyża, nadającym jego doktrynie „ciemny” charakter. Doktryna Doktora 
Karmelu wpisuje się bowiem w ten nurt mistyki chrześcijańskiej, określa-
nej pojęciem „mistyki ciemności” reprezentowanej przez Grzegorza z Nys-
sy, Ewagriusza z Pontu, Pseudo-Dionizego Areopagitę i mistyków reno-fla-
mandzkich. Jakby przeciwstawia się czy dopełnia „mistykę światła”, której 
przedstawicielem jest św. Augustyn. U  św. Jana od Krzyża termin „noc” 
ma różne znaczenia. Ksiadz Karol Wojtyła w swojej rozprawie doktorskiej 
Zagadnienie wiary w  dziełach św. Jana od Krzyża sam wyjaśnia znacze-
nie tego symbolu, będącego kluczem do zrozumienia zjednoczenia duszy 
z Bogiem.

Na pierwszym miejscu termin „noc” oznacza „pozbawienie smaku w po-
żądaniu” (DGK I, 3, 1). Ksiądz Karol Wojtyła interpretuje ten stan „pozba-
wienia” jako doświadczenie psychologiczne, polegające na osłabieniu władzy 
naturalnej zmysłów, które same z siebie dążą do przedmiotu pożądania. Nie 
chodzi tu zatem o zanegowanie rzeczy materialnych jako takich, lecz „umar-
twienie” władz naturalnych – wzroku, smaku, węchu, dotyku i słuchu – aby 
otworzyły się na rzeczywistość ponadzmysłową. Odrzucenie i umartwienie 
wobec poznania zmysłowego wynika stąd, iż nie może ono doprowadzić 
do poznania Boga, który jest ponad zmysłami. Autor rozprawy doktorskiej 
podkreśla jeszcze rację podmiotową tego „umartwienia”, ponieważ zmysły 
tak zajmują człowieka, że przestaje szukać Boga (DGK I, 4).

35   Karol Wojtyła, Zagadnienie wiary…, dz. cyt., s. 84.
36   Tamże.
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Zjednoczenie z  Bogiem dokonuje się w  miłości, dlatego człowiek nie 
może pożądać jednocześnie rzeczy stworzonych i  Boga. Odrzucenie rze-
czy zmysłowych nie polega na zanegowaniu ich, lecz na takim podporząd-
kowaniu woli, by zawsze dążyła do Boga. Ksiądz Karol Wojtyła podkreśla 
wewnętrzne sprzężenie władz duszy, które wchodzą w doświadczenie nocy: 

„We władzy pożądawczej, czyli woli, posiadanie przez równoczesną miłość 
dwu form przeciwstawnych jest wykluczone. Nie ma innego sposobu wpro-
wadzenia formy przeciwnej, mianowicie Boskiej, w  której uczestniczy się 
stopniowo przez miłość, a  za którą idzie koniecznie zjednoczenie podo-
bieństwa, jak tylko porzucenie formy poprzedniej przez wyrzeczenie lub też 
przez pozbawienie przywiązania do rzeczy, które są dla niej współnaturalne 
i które podsuwają nam zmysły”37. Zauważa, że na drodze do Boga występują 
trzy stopnie – „wola-miłość-noc” – które są etapami prowadzącymi do zjed-
noczenia. „Noc” jawi się w doktrynie Doktora Karmelu jako ważny etap na 
drodze do zjednoczenia.

Obok pojęcia „nocy” będącej umartwieniem władz naturalnych, ks. Ka-
rol Wojtyła wyróżnia „noc” jako drogę do zjednoczenia z Bogiem (DGK I, 
2, 1). Wiara jako „środek” zjednoczenia przedstawia Boga w  całkowitej 
ciemności, ale jednocześnie przybliża człowieka do Boga, ponieważ dzięki 
niej Bóg udziela się w  sposób „tajemniczy i  wewnętrzny” (DGK I, 2, 4). 
Przybliżenie dokonuje się ponad władzami zmysłowymi i duchowymi czło-
wieka, dlatego wiara jest odbierana jako całkowita „ciemność” – „środek 
nocy”. Nie ma w niej żadnej formy, ani kształtu, żadnego wyobrażenia, lecz 
całkowita pustka. Im większe „opróżnienie” władz duszy, tym więcej Bóg 
się jej udziela.

Analizując „noc wiary”, ks. Karol Wojtyła podejmuje również problem 
cnoty miłości, która jednoczy człowieka z Bogiem w woli. Podkreśla, iż mi-
łość – w przeciwieństwie do wiary – dokonuje zjednoczenia podobieństwa 
własną siłą i uzdolnieniem psychologicznym38. Miłość Boża ma taką moc, 
że prowadzi do wewnętrznego przekształcenia człowieka w  jego władzy 
duchowej woli. Wiara natomiast wprowadza Boskość do intelektu, jednak 
nie posiada mocy przekształcenia w Boga, ponieważ Bóg zawsze pozosta-
je ciemnością. Boskość, podkreśla ks. Karol Wojtyła, przez wiarę przebywa 
w  umyśle człowieka, jednak nie udziela żadnej formy, pozostając ciemno-
ścią. Dlatego św. Jan od Krzyża będzie podkreślał potrzebę wejścia intelektu 

37   Tamże, s. 95.
38   Tamże, s. 99.
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w całkowite nada – „nic”, przez odrzucenie wszystkich form zmysłowych 
i duchowych, by zjednoczyć się z Bogiem, który jest ponad wszelkim wy-
obrażeniem i obrazem oraz ponad każdą ideą i formą.

Analizując wiarę w jej wymiarze ontologicznym, jako podobieństwo do 
Istoty Bożej, ks. Karol Wojtyła zwraca uwagę na ujęcie psychologiczne wiary. 
Święty Jan od Krzyża rozumie wiarę jako odrzucenie wszystkich doświad-
czeń zmysłowych i duchowych, które nie prowadzą do Boga. Proces wyzby-
wania się ich powoduje głębokie odbicie we władzach duszy, wytwarzając 
w nich pustkę, która jest boleśnie przeżywana przez człowieka dążącego do 
Boga. Jednocześnie władze, pozbawione doświadczeń naturalnych, stają się 
wewnętrznie zdolne do przyjmowania w  sobie pierwiastka boskiego i  od-
krywają nowe możliwości działania.

7. nowe możliwości człowieka

Esej O humanizmie św. Jana od Krzyża zawiera najbardziej oryginalne 
myśli ks. Karola Wojtyły na temat systemu mistycznego św. Jana od Krzyża. 
Autor wychodzi tu wyraźnie poza terminologię tomistyczną, podejmując 
próbę opisania doświadczenia mistycznego. W artykule dominuje metoda 
fenomenologiczna: „Zdajemy się zrzekać w  tej dziedzinie nawet zrębu za-
sadniczych założeń. Obowiązuje obserwacja, drobiazgowy wgląd, doświad-
czenie. W następstwie tak określonej metody badań człowiek ukrył się w so-
bie ze swą istotą i  jej podstawowym założeniem. Badania doświadczalne 
muszą go odkryć na nowy sposób, aby zadośćuczynić przyjętej metodzie. 
Muszą go odkryć dokładniej i pełniej”39. Celem, jaki stawia sobie Autor ar-
tykułu, jest ukazanie możliwości otwarcia się przez człowieka na wymiar 
nadprzyrodzony.

Ksiądz Karol Wojtyła wprowadza nas w  świat przeżycia mistyczne-
go, opisywanego przez św. Jana od Krzyża, który pokazuje zdolności, jakie 
tkwią w człowieku, kiedy otwiera się na działanie łaski Bożej. Polegają one 
na możliwości odkrywania swojego wnętrza i przekraczania siebie samego, 
swoich naturalnych ograniczeń. Mistyka bowiem odsłania przed człowie-
kiem takie zdolności, do których nie pozwalają dotrzeć nauki przyrodnicze 
o człowieku. Biologia zajmuje się wymiarem życia komórkowego (gr. bios), 
natomiast psychologia bada psychikę (gr. psyche), na którą składają się od-

39   Tenże, O humanizmie św. Jana od Krzyża, art. cyt., s. 387. 
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ruchy, emocje, temperament. W człowieku, podkreśla ks. Karol Wojtyła, ist-
nieje bogata sfera ducha (gr. pneuma), przekraczająca poziom biologiczny 
i psychiczny życia, która obejmuje decyzje woli, dobro i miłość. W tej prze-
strzeni człowiek otwiera się na działanie łaski Bożej, która przekracza jego 
naturalne zdolności.

Bóg udziela zdolności nadprzyrodzonych w  porządku łaski, przekra-
czając naturalne możliwości człowieka. Są one jednak doświadczane w sfe-
rze naturalnej, zarówno jako przeżycia zmysłowe, jak też jako poruszenia 
uczuciowe. Ksiądz Karol Wojtyła podkreśla, że działanie łaski stając się 
udziałem człowieka, daje znać o  sobie w  „prostych i  głębokich zarazem 
uniesieniach miłości i  poznania”40. Te proste doświadczenia w  sferze du-
chowej (pneuma) pozwalają człowiekowi wchodzić coraz głębiej w siebie 
i odkrywać „nieoczekiwany żywioł swego wnętrza”. W głębokich przestrze-
niach duszy odkrywa siebie poprzez stwierdzenie wielkości Boga i swojej 
nicości.

Podejmując ten proces wchodzenia w  siebie i  odkrywania obecności 
Boga w duszy, jest wspierany przez miłość, która wyrównuje dysproporcje 
między stworzeniem i Stwórcą. „Nurt miłości” ogarniający człowieka od 
wewnątrz pozwala mu zrozumieć, że w swoich najgłębszych poruszeniach 
jest skierowany na Boga. Dzięki łasce Bożej nie tylko może otworzyć się na 
Boga, ale również może uczestniczyć w Jego życiu (participación) i jedno-
cześnie doświadczać wewnętrznego przekształcenia (transformación), dzię-
ki któremu jego władze naturalne uczestniczą w działaniu Boga.

Odkrycie sfery łaski obecnej w duszy dynamizuje bardzo sytuację egzy-
stencjalną człowieka, który wchodzi w osobowy kontakt z Bogiem. Obec-
ność pierwiastka nadprzyrodzonego, stwierdza ks. Karol Wojtyła w swoim 
artykule, „rozsadza przyrodzony rytm psychiki” i  daje się rozpoznać we 
władzach psychicznych i zmysłowych jako doświadczenie „nocy”. Charak-
teryzuje je poczucie niezrozumienia siebie, zagubienia, bezradności i nieza-
dowolenia z  siebie. Niekiedy „noc” sięga głębiej władz duchowych, powo-
dując przeżycia określane jako „rozbicie wewnętrzne”, „opuszczenie przez 
Boga”, ból i samotność. W tym procesie następuje wewnętrzne dojrzewanie, 
dzięki któremu zmysły i sfera uczuciowa podlegają oczyszczeniu i przecho-
dzą z naturalnego poziomu przeżywania do sfery nadprzyrodzonej. Zada-
niem człowieka jest wytrwanie w ciemnościach „nocy” zmysłów i ducha, by 

40   Tamże, s. 391.

214 Ks. Jan Machniak



oczyszczone władze mogły poznać bliskość Boga udzielającego swojego ży-
cia ponad zmysłami i uczuciami.

Opisując proces poznawania Boga i  doświadczania Jego obecności, 
ks. Karol Wojtyła odkrywa przed nami teologię podmiotu, na którą zwrócił 
uwagę w swoich dziełach św. Jan od Krzyża. Procesy oczyszczeń dokonujące 
się w „nocy wiary” pozwalają człowiekowi odkrywać nowe możliwości jego 
władz duchowych: rozumu i woli. Nowy człowiek w swoich władzach dotyka 
tajemnicy Boga. Jego rozum uczestniczy w Bożym poznawaniu, które pozwa-
la mu zrozumieć głębiej siebie samego i świat, w którym się znajduje. Dzięki 
cnocie wiary, która oświeca umysł, poznaje również tajemnice Boga – Jego 
obecność w  świecie oraz tajemnice życia osobowego Boga  –  Trójcę Świę-
tą, miłość Ojca, Wcielenie Syna Bożego i obecność Ducha Świętego. Łaska 
rozbudza w  człowieku mechanizmy poznania nazywane „nocami czynny-
mi i  biernymi”, które wychodzą od Boga i  są skierowane na duszę („noc 
bierna”), albo od duszy zmierzają w kierunku Boga („noc czynna”), tworząc 
wewnętrzny dynamizm łaski.

Za rozumem podąża wola, oczyszczana przez działanie łaski, która 
bez trudności odnajduje przedmiot swojego miłowania, odwracając się od 
tego, co przemijające. Siłą decydującą o  jej wewnętrznej przemianie jest 
miłość, która kieruje „ogrom duchowego pożądania”, nigdy niezaspokojo-
nego na Najwyższy Przedmiot – na Boga. Ona oczyszcza niższe odruchy 
natury i upodobania, „rozszerzając niepomiernie zasięg woli”, która staje 
się zdolna obejmować nieskończonego Boga. W ten sposób człowiek osią-
ga bezpośrednie odniesienie do „Nieograniczonego Dobra” i niezależność 
od dóbr ziemskich, które nie są w  stanie zaspokoić aspiracji duchowych. 
Proces ten prowadzi do uzyskania wewnętrznej wolności i obojętności na 
sprawy zewnętrzne. Jednocześnie odsłania przed człowiekiem nowe moż-
liwości poznawania i  kochania. Wewnętrzna próżnia, która powstaje we 
władzach pod wpływem procesu oczyszczeń, przygotowuje je na otrzymy-
wanie nowych łask.

215Św. Jan od Krzyża w interpretacji ks. Karola Wojtyły



Teologia podmiotu, odsłonięta przez ks. Karola Wojtyłę w  dziełach 
św. Jana od Krzyża, pozwala ukazać człowiekowi jego zdolności przekracza-
nia siebie w aktach poznania i miłości oraz osiągania nowych możliwości 
przez zjednoczenie z  Bogiem. Drogą do zjednoczenia z  Bogiem jest wia-
ra, przeżywana we władzach duszy jako „noc”, pustka i oddalenie od Boga. 
Wnosi ona pierwiastek boski – daje duszy samego Boga, a  jednocześnie 
oczyszcza władze człowieka, czyniąc je zdolnymi do doświadczania Boga. 
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Ks. Andrzej Dobrzyński 

KoścIół w śwIecIe wSPółcZeSnym.  
DeBata SoBoRu watyKańSKIeGo II  

w uJęcIu  
KaRola woJtyły I JóZefa RatZInGeRa

Kiedy jesienią 1962 roku rozpoczął się Sobór Watykański II, żywa była 
pamięć o dramacie drugiej wojny światowej. Ludzie ludziom zgotowali pie-
kło na ziemi. Podzielony świat prowadził zimną wojnę. Po kilkunastu dniach 
trwania Soboru rozpoczął się „kryzys kubański”, który pchnął wielkie mo-
carstwa na skraj konfliktu z groźbą globalnego zniszczenia. Co Sobór mógł 
powiedzieć współczesnemu światu? Biskupi nie są politykami, a papież nie 
jest przywódcą całej ludzkości.

Duszpasterski charakter Soboru polegał – według Jana XXIII – na ukaza-
niu znaczenia Odkupienia w codziennym życiu ludzi1. Prawda o człowieku 
umiłowanym przez Boga była odpowiedzią Kościoła na dramaty i niepoko-
je świata. Aby jednak dotrzeć ze skarbem wiary do dzisiejszego człowieka, 
potrzebna była odnowa Kościoła i  sposobu jego działania. Aggiornamento 
często interpretowano błędnie jako „przystosowanie” Kościoła do współcze-
snego świata. Sobór chciał jednak wyrazić nie tylko solidarność Kościoła ze 
światem współczesnym, lecz przede wszystkim podkreślić zbawczą misję Ko-
ścioła wobec całej ludzkości. Biskupi stanęli przed trudnym zadaniem, aby 
w  jednym dokumencie przedstawić dialog ze światem i  posłannictwo Ko-

1   Por. Jan XXIII, Radiomessagio a tutti i fedeli cristiani (11 IX 1962), [w:] Concilio Ecu-
menico Vaticano II, Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni. Discorsi e Messaggi, Bolonia 1992, 
s. 82–83; Storia del Concilio Vaticano II, red. G. Alberigo, vol. I (Il cattolicesimo verso una 
nuova stagione. L’annuncio e la preparazione), Bolonia 1995, s. 177–181. 



ścioła, historię doczesną i wieczne przeznaczenie, politykę i teologię. Adresa-
tem dokumentu byli zarówno katolicy, jak i wszyscy ludzie. Historia debaty 
soborowej o Kościele w świecie współczesnym odsłania piętrzące się proble-
my i pokonane przeszkody, formułowane krytyki i przyjęte rozwiązania, na-
dzieje i rozterki. Przede wszystkim przedstawia zaangażowanie wielu ojców 
Soboru i teologów, którym towarzyszyła głęboka świadomość, że ta debata 
dotyczy najgłębszej racji obecności Kościoła na ziemi, czyli zbawienia dusz. 

Czterdzieści z górą lat, które upłynęły od uchwalenia Konstytucji dusz-
pasterskiej o  Kościele w  świecie współczesnym Gaudium et spes, stanowi 
okres czterech pontyfikatów, powracających kontrowersji związanych z re-
cepcją nauczania Vaticanum II, postępującej sekularyzacji i rozwijającej się 
nowej ewangelizacji. Co stanowi siłę tego dokumentu? Co jest jego słabą 
stroną? Czy może on być źródłem inspiracji dla Kościoła w postmoderni-
stycznym świecie? Polski biskup i niemiecki teolog, którzy podczas Soboru 
żywo interesowali się debatą o Kościele w świecie współczesnym, mogą po-
móc w odnalezieniu odpowiedzi na te pytania. 

Przedmiotem studium jest porównanie poglądów K. Wojtyły i  J. Rat-
zingera dotyczących relacji Kościoła do świata. Perspektywa historyczna 
pozwala określić ich stanowisko i wkład w debatę soborową związaną z pro-
blematyką konstytucji Gaudium et spes. Po zaprezentowaniu oczekiwań, ja-
kie K. Wojtyła i J. Ratzinger wiązali z Soborem, ich poglądy zostaną przed-
stawione według etapów powstawania konstytucji duszpasterskiej. Materiał 
poddany analizie pochodzi z lat 1959–1965, które wyznaczają okres od zwo-
łania do zakończenia Soboru Watykańskiego II. 

1. chrześcijański humanizm pełną prawdą o człowieku

Obraz posługi biskupiej Karola Wojtyły przed Soborem Watykańskim II 
ukazuje nam przede wszystkim pasterza pracującego wśród wiernych swo-
jej diecezji. Jego szczególnej pieczy powierzona była robotnicza dzielnica 
Nowej Huty i sprawa wybudowania tam świątyni. Na podkreślenie zasługu-
je również kontynuowanie w tym samym czasie pracy naukowej w ramach 
katedry etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praca w Komisji 
Duszpasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski2. Karol Wojtyła posia-

2   Zob. A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Znak, Kraków 1983, s.  169– 
–196. Przestudiowanie pism i kazań z lat 1959–1962 odsłoni, w jakim stopniu zwołanie So-
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dał kwalifikacje intelektualne i doświadczenie duszpasterskie, dzięki którym 
mógł owocnie włączyć się w prace Soboru. Rozumiał również, jak ważne jest 
ożywienie działań Kościoła wobec nowych wyzwań i  zagrożeń współcze-
sności. Jak wtedy K. Wojtyła widział relację między Kościołem a światem? 
Można to odczytać, między innymi, z pisma Concilia et vota episcoporum, 
które wysłał do komisji przygotowującej Vaticanum II. 

Na początku K. Wojtyła wskazał, że Sobór winien się zająć „doktrynalnym 
opracowaniem zagadnienia personalizmu chrześcijańskiego”, aby odpowie-
dzieć na materializm naukowy, ideologiczny i polityczny. Chodzi o ukaza-
nie wizji człowieka, w której byłby uwzględniony przede wszystkim „trans-
cendentalny porządek duchowy”, mający swe źródło w Bogu. Przedstawić 
trzeba obraz człowieka związanego ze światem przyrody, ale jednocześnie 
zaznaczyć jego odrębność jako osoby w stosunku do świata materialnego. 
Wobec dominujących filozofii chrześcijaństwo musi szczególnie podkreślać 
relacje osobowe między ludźmi i wskazać, że ich źródło i wypełnienie czło-
wiek odnajduje w  swojej relacji do Boga. Personalizm chrześcijański jest 
także fundamentem etyki indywidualnej i społecznej. Przykazanie miłości 
trzeba przetłumaczyć na „język” moralności społecznej. Zadanie Soboru 
winno więc polegać na przedstawieniu humanizmu chrześcijańskiego, który 
na tle różnych ideologii prowadzących często do poniżenia człowieka, jest 
wywyższeniem i moralnym uporządkowaniem ludzkiej egzystencji3. 

Biskup Wojtyła zwrócił także uwagę, że w  relacji Kościoła ze światem 
współczesnym zagrożeniem jest, z jednej strony, sekularyzm, który odrzuca 
wiarę; z  drugiej strony – postawa, która dopuszcza wchłonięcie chrześci-
jaństwa przez świat. Kościół winien unikać przesadnej sakralizacji świata, 
nieuznającej autonomii życia doczesnego, ale nie może zrezygnować z jego 
uświęcania. Trzeba przede wszystkim wpływać na świadomość i postępowa-
nie ludzi. Jest to droga pogłębienia wiary4. 

boru inspirowało myśli i działanie Biskupa. Na pewno był tym żywo zainteresowany, skoro 
podczas wycieczki kajakowej latem 1962 r. dyskutował z  innymi uczestnikami na temat 
Vaticanum II. Por. tamże, s. 195.

3   Por. Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II appparando. Series antepre-
paratoria, vol. II, pars II, Watykan 1960, s. 741–742. Pismo to zostało wysłane 30 grudnia 
1959 r. Zapis wystąpień bp. Wojtyły podczas Soboru znajduje się w  serii Acta Synodalia 
Sacrosancti Concilii Ecumenici Vaticani, Watykan 1970–1980 [dalej: Acta Synodalia, z po-
daniem numeru sesji (vol.) i numeru części (p.)].

4   Por. tamże, s. 744. R. Buttiglione stwierdza, że dla K. Wojtyły zadanie Soboru pole-
gało na „nadaniu wierze wymiaru doświadczenia życia, na wezwaniu do jej adekwatnego 
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W dobie współczesnej nie może osłabnąć gorliwość głoszenia ewan-
gelicznej prawdy. Biskup K. Wojtyła podkreślił priorytet pracy ewange-
lizacyjnej, w  którą włączeni są nie tylko duchowni, ale również świeccy. 
Misja Kościoła zależy od ich współpracy. Zaangażowanie ludzi świeckich 
jest niezbędne dla owocnego głoszenia dziś Ewangelii. Wymaga to pogłę-
bionej teologii laikatu5. U kandydatów do kapłaństwa „od początku – pi-
sał bp Wojtyła – należy wypracować zmysł misji apostolskiej”. Winien on 
jednak odpowiadać dzisiejszym wyzwaniom przez połączenie formacji du-
chowej i moralnej z formacją intelektualną odpowiadającą współczesnym 
normom edukacji6. Misja Kościoła wymaga nie tylko głoszenia prawdy 
Bożej, lecz i poznania świata. Duchowni winni mieć kontakt z życiem, na 
przykład przez kulturę czy sport, korzystając z nich na drodze samowycho-
wania, a nie odgórnych pouczeń. Autor uważał, że czerpanie z tego, co jest 
wartościowe w życiu świeckim, może mieć pozytywny wpływ na duszpa-
sterską posługę kapłanów. W tym kontekście postulował rewizję przepisów 
związanych z Indeksem książek zakazanych7. 

2. wiara odpowiedzią na niepokoje współczesnych ludzi

Wiosną 1959 roku Józef Ratzinger rozpoczął pracę na uniwersytecie 
w Bonn jako profesor teologii fundamentalnej. Pulsujące życie akademic-
kie inspirowało go do naukowych poszukiwań. Wkrótce po zapowiedzi 
zwołania Soboru Watykańskiego II teolog poznał kard. Józefa Fringsa. Kar-
dynał z Kolonii był zaangażowany w przygotowanie Soboru i na bieżąco 
przekazywał Ratzingerowi do teologicznej oceny powstające propozycje 
schematów8. Ponieważ w  wielu sprawach ich poglądy były zbieżne, hie-
rarcha zwracał się do Ratzingera o  przygotowywanie niektórych tekstów 
swoich wystąpień. Według ustaleń badaczy J. Ratzinger był autorem tekstu, 

upodmiotowienia”. Zadanie to wymaga odpowiedniej podbudowy filozoficznej. K. Wojtyła 
na bazie tomizmu, zachowując klasyczną ontologię, rozwijał „fenomenologiczną analizę 
bytowania człowieka w świecie” (R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lu-
blin 1996, s. 266–267).

5   Por. Acta et Documenta…, dz. cyt., s. 743–745. 
6   Por. tamże, s. 747; G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 2005, s. 205–207.
7   Por. Acta et Documenta…, dz. cyt., s. 744–745 i 748. 
8   Por. J. Ratzinger, Moje życie, Częstochowa 2005, s. 93–96 i 99–100. 

220 Ks. dr Andrzej Dobrzyński 



który kard. J. Frings wygłosił w Genui 20 listopada 1961 roku na temat re-
lacji między zwołanym Soborem a nurtami intelektualnymi współczesnego 
świata9. 

W konferencji tej zawarta jest myśl, że powodzenie Soboru Watykań-
skiego II zależy, między innymi, od dogłębnej analizy kultury i myśli współ-
czesnej. Poznanie „duchowej sytuacji ludzkości” w XX wieku służy skutecz-
niejszemu głoszeniu Ewangelii10. 

Sytuacja Kościoła w przededniu Vaticanum II była naznaczona historią 
wieku XIX i  nowymi wyzwaniami, które przyniósł wiek XX. Dwie wojny 
światowe ukazały okrucieństwo i  kruchość systemów ideologicznych, po-
litycznych i  ekonomicznych. „Gwiazdy” liberalizmu i  materializmu, które 
oślepiły wielu filozofów, przygasły po wojennych dramatach. Pojawiły się 
jednak nowe, takie jak neoliberalizm, marksizm czy egzystencjalizm. Spo-
śród nich najsilniej świeci „gwiazda” postępu technicznego. Stał się on jakby 
nowym „językiem” całej ludzkości. Zrodziły się nowe oczekiwania i nowe 
nadzieje11. 

Człowiek współczesny nie pyta już o racje, lecz pyta o skutki. Interesuje 
go przede wszystkim pragmatyczny aspekt życia. Katedry filozofii zamieniły 
się więc w „biura projektów” tworzące programy budowania „ziemskiego 
raju”. Marksizm zaproponował – w opozycji do chrześcijaństwa – zamianę 
królestwa Bożego na „królestwo” człowieka. Neoliberalizm lansował projekt 
świata bez totalitaryzmów politycznych i ekonomicznych, w którym liczy się 
tylko wolność jednostki. W dobie „wiary” w postęp zaczęto stawiać Kościo-
łowi pytanie już nie o prawdy wiary, lecz o czyny wiary: „Kościele, co czy-
nisz dla świata”?12. Pytanie to nie wynikało tylko z pragmatyzmu, lecz było 
także konsekwencją biegu historii. Doświadczenia pierwszej i drugiej wojny 
światowej znacznie osłabiły w ludziach wiarę w zdolność chrześcijaństwa do 
przemiany świata. W skali globu odczytywano to jako „abdykację chrześci-

  9   Tekst konferencji w: G. Ceriani, L’ora del Concilio. Cronache e primo bilancio del 
Concilio Vaticano II, Mediolan 1963, s. 325–338; „La Documentation Catholique”, R. LIX, 
1962, s. 255–267. Por. J. Wicks, Six texts by Prof. Joseph Ratzinger as «peritus» before and 
during Vatican Council  II, „Gregorianum”, R. 89, 2008, s.  234–235. Tekst konferencji zo-
stał opublikowany w języku niemieckim, włoskim i francuskim. Zdobył uznanie Jana XIII. 
W naszych przypisach do autora publikacji J. Frings, dodajemy: (J. Ratzinger).

10   Por. J. Frings-(J. Ratzinger), Il Concilio di fronte al pensiero moderno, [w:] G. Ceriani, 
L’ora del Concilio…, dz. cyt., s. 325–326; J. Wicks, Six texts…, dz. cyt., s. 254.

11   Por. J. Frings-(J. Ratzinger), Il Concilio…, dz. cyt., s. 326–328. 
12   Por. tamże, s. 333–335.
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jaństwa z jego protagonizmu w świecie”. Dołączył się do tego fenomen coraz 
większych wpływów innych kultur, np. islamskiej, oraz kultur i religii Azji13. 

Szerzeniu się niechrześcijańskich nurtów filozoficzno-religijnych sprzy-
jał także coraz bardziej wszechobecny relatywizm, który prawdy absolutne 
czyni względnymi. Z tego powodu Kościół nie może myśleć tylko o obronie 
wiary, lecz przede wszystkim ma głosić prawdy objawione. Właśnie w dobie 
relatywizmu trzeba położyć akcent na prawdy niezmienne, odróżniając od 
nich zmienne formy i instytucje, które stanowią historyczne ramy dla orę-
dzia Ewangelii. Światu, który jednoczy się wokół postępu technicznego, na-
leży pokazać obraz Kościoła uniwersalnego, przekraczającego granice kultur, 
łączącego wszystkich ludzi w  jedności wiary i  liturgii. Ukazanie głębokiej 
jedności Kościoła, wyrażającej jednocześnie różnorodność ludów i tradycji, 
może być jednym z istotnych elementów odpowiedzi Soboru na przemiany 
zachodzące w świecie14.

Postęp techniczny niesie w  sobie niebezpieczeństwo, że człowiek po-
padnie w samouwielbienie. Nie można jednak demonizować postępu czy 
czynić go „herezją”, lecz trzeba szukać sposobów, aby ludzie wielbili tyl-
ko Boga i nie zagubili wiary. Chodzi o mądre towarzyszenie człowiekowi 
na drogach postępu i  rozwoju. Zadaniem Soboru będzie przedstawienie 
pozytywnej wizji świata jako stworzenia, które odbija blask Stworzyciela 
i Odkupiciela. Nie można dopuścić, aby świat i postęp były „klinem” wbi-
tym między Boga i człowieka. Kościół nie może obawiać się rozwoju nauki, 
ponieważ prawda o świecie ma swe ostateczne źródło w Bogu. Nie może 
więc dziwić fakt, że w tej perspektywie Autor również postulował rewizję 
Indeksu książek zakazanych15. 

Żródłem wielu ludzkich problemów jest odrzucenie religii i wymagań 
etycznych. Filozofię egzystencjalizmu można odczytać jako „krzyk i  tęsk-
notę” wołające o  nadzieję dla człowieka i  świata. Wiara w  Chrystusa jest 
odpowiedzią na najgłębsze pytania ludzi o  sens życia człowieka i  sens ist-
nienia kosmosu16. Zwołany Sobór winien więc posiadać charakter duszpa-
sterski i zapoczątkować reformy, dzięki którym człowiek będzie mógł czuć 
się w  Kościele „jak w  rodzinnym domu”, zapewniającym bezpieczeństwo 

13   Por. tamże, s. 329–330. 
14   Por. tamże, s. 330; J. Wicks, Six texts…, dz. cyt., s. 256–257 i 259.
15   Por. J. Frings-(J. Ratzinger), Il Concilio…, dz. cyt., s. 331–332 i 335. 
16   Por. tamże, s. 334; J. Wicks, Six texts…, dz. cyt., s. 259–260.
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i oparcie w niespokojnym i zmiennym świecie17. Sobór winien pomóc czło-
wiekowi krytycznie spojrzeć na świat i określić jego pozytywne i negatywne 
oddziaływanie. Trzeba pokazać, że otwartość i krytyka wobec świata idą ra-
zem. Taka postawa służy ewangelizacji i duszpasterskiej płodności Kościo-
ła18. Dla głoszenia Ewangelii ważne też będzie dokonanie przez Sobór życio-
dajnej syntezy między ruchami religijności tradycyjnej, jak ruch maryjny, 
a ruchami odnowy, jak ruch liturgiczny19.

Autor wskazał na rolę męczenników w XX wieku. Są oni najbardziej 
wymownym świadectwem, że Bóg nie opuścił człowieka i że Duch Świę-
ty prowadzi Kościół po drogach historii. Największym wyzwaniem stoją-
cym przed Soborem będzie kształtowanie postawy wiary, która „zwycięża 
świat (por. 1 J 5, 4), i pokazanie światu, że Chrystus nie należy tylko do 
przeszłości, lecz także dziś prowadzi Kościół i stanowi przyszłość każdego 
człowieka20. 

Obaj teolodzy, K. Wojtyła i J. Ratzinger, podzielali przekonanie, że Sobór 
winien wziąć pod uwagę duchową sytuację współczesnego człowieka. Bi-
skup K. Wojtyła uważał, że Kościół ma być zaczynem prawdziwie ludzkich 
relacji w świecie, w którym godność człowieka często jest poniżana. Józef 
Ratzinger postulował pogłębienie teologii Stworzenia, aby odpowiednio 
ująć relację Kościoła ze światem. Przenikanie się kultur i religii, relatywizm, 
postęp techniczny, rozwój nauki są nowymi wyzwaniami, które wymagają 
krytycznego zmysłu wiary. 

3. Reforma Kościoła – godność człowieka – odnowa świata

Zarówno K. Wojtyła, jak i J. Ratzinger przyjechał na Sobór Watykański II 
ze świadomością szansy, przed którą stanął Kościół, aby odnowić i wzmoc-
nić duszpasterstwo wśród ludzi. W ich rozumieniu soborowe aggiornamen-
to nie miało być „modernizacją” Kościoła. „Mamy wszyscy świadomość 
tego – mówił biskup krakowski przed wyjazdem na Sobór – że walczymy 
o  najwyższe wartości ludzkiej egzystencji […], ewangelicznym orężem 
mamy wywalczyć lepsze jutro ludzkości tu na ziemi, to lepsze jutro, które 

17   Por. J. Frings-(J. Ratzinger), Il Concilio…, dz. cyt., s. 335. 
18   Por. tamże, s. 335–336. 
19   Por. tamże, s. 336–337.
20   Por. tamże, s. 337–338; J. Wicks, Six texts…, dz. cyt., s. 261.
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zależy nie tylko od mnożenia dóbr materialnych, ale w większym stopniu 
dóbr duchowych. Na tej też drodze mamy, pozostając wciąż w strukturze 
Królestwa Bożego, sprawy ziemi przybliżać do nieba”21. Natomiast niemiec-
ki teolog uważał, że główne zadanie Soboru nie polega tylko na „wyłożeniu 
starych prawd w nowy sposób”, lecz na tym, aby „wiara paschalna” była prze-
powiadana z całą mocą i przenikała do głębi ludzkiej egzystencji. Człowiek 
współczesny winien odkryć Słowo Boga jako jedyną i zawsze aktualną od-
powiedź na pragnienia swego serca22. 

Biskup K. Wojtyła brał udział w czterech sesjach soborowych – w pierw-
szych dwóch jako pełniący funkcję administratora diecezji, a w dwóch na-
stępnych jako arcybiskup krakowski23. Wyznał, że najpierw słuchał i uczył 
się od wielkich hierarchów i teologów, dochodząc z czasem do „dojrzalszej 
i bardziej twórczej formy uczestnictwa w Soborze”24. Teologowie-eksperci 
nie tylko byli doradcami biskupów, lecz także tworzyli „teologiczne sekreta-
riaty” komisji soborowych. Krakowski biskup cenił sobie kontakty z teolo-

21   K. Wojtyła, Przemówienie w katedrze na Wawelu (5 X 1962), „Notificationes”, 1962, 
nr 12, s. 362. 

22   Por. J. Ratzinger, Dogma e predicazione, Brescia 2005, s. 155 (tekst, do którego w tym 
miejscu jest odwołanie, pochodzi z czasu Soboru). Niemiecki teolog nie podzielał nastroju 
euforii z powodu zwołania Soboru, jaka opanowała wiele środowisk katolickich. Por. J. Rat-
zinger, Moje życie, dz. cyt., s. 99 i 101.

23   Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 123–131; tenże, Wstań-
cie, chodźmy, Kraków 2004, s. 118–129, 138. Udział Biskupa krakowskiego w Soborze był 
przedmiotem wielu jego osobistych wspomnień, zaś jego wkład w nauczanie Vaticanum II 
stanowił temat dociekań jego biografów i teologów Zob. G. Weigel, Świadek.., dz. cyt., s. 207– 

–228; A. Scola, Gli interventi di Karol Wojtyła al Concilio Ecumenico Vaticano II, [w:] Karol 
Wojtyła. Filosofo – teologo – poeta, red. R. Buttiglione, C. Fedeli, Watykan 1984, s. 289–306; 
B. Pottier, Vatican II et Jean-Paul II, „Nouvelle Revue Théologique”, 1985, t. 107, s. 361–375; 
J. Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, Louvain 1998, s. 93–132.

24   Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 124. K. Wojtyła osiem razy zabierał 
głos na zgromadzeniach ogólnych Soboru w następujących debatach: o liturgii, o Objawie-
niu, o Kościele i o Kościele w świecie współczesnym, o wolności religijnej i o apostolstwie 
świeckich. W sumie złożył piętnaście wypowiedzi pisemnych. Cztery z nich dotyczyły do-
kumentu o Kościele w świecie współczesnym, w  tym dwa pisma z  sugestiami poprawek 
zostały złożone w imieniu Episkopatu Polski. Przy końcu trzeciej sesji abp K. Wojtyła został 
włączony do zespołu przygotowującego konstytucję o  Kościele w  świecie współczesnym. 
Por. C. Pozo, Juan Pablo  II y el Concilio Vaticano  II, „Scripta Theologica”, R. XX, 1988; 
K. Wojtyła, Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim  II, „Wiadomości Archidie-
cezji Warszawskiej”, 1971, nr 61, s. 46; tenże, Vaticanum II a praca teologów, „Collectanea 
Theologica”, R. XXXVI, 1966, s. 9–10, 407–416. 
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gami tej miary co Henri de Lubac i Yves Congar. Z czasu Soboru pochodzi 
również pierwsze wspomnienie „młodziutkiego profesora Ratzingera”, które 
przywołał po latach Jan Paweł II25.

Również J. Ratzinger wziął udział w czterech sesjach Vaticanum II. Współ-
pracował z kardynałem J. Fringsem, który należał do Prezydium Soboru. Pod 
koniec pierwszej sesji teolog został mianowany ekspertem soborowym26. Był 
bacznym obserwatorem przebiegu Soboru Watykańskiego II. Publikował po 
każdej sesji teologiczno-historyczne opracowania debaty soborowej27. Po-
strzegany przez niektórych jako „wschodząca gwiazda teologii”, zdobył uzna-
nie odznaczając się także niezależnością formułowanych opinii28.

Karol Wojtyła – mianowany arcybiskupem – rozpoczął przygotowanie 
do debaty o Kościele w świecie współczesnym na początku 1964 roku. Wraz 
z grupą teologów krakowskich opracował propozycję schematu znaną jako 

„projekt krakowski”. Kardynał S. Wyszyński zawiózł projekt do Rzymu w maju 
1964 roku. Z tekstem zapoznała się Komisja Mieszana (Commissio Generalis 
Mixta), odpowiedzialna za przygotowanie schematu, który miał być przed-

25   Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 124; K. Wojtyła, Vaticanum II 
a praca teologów, dz. cyt., s. 9–11; tenże, Wstańcie, chodźmy!, dz. cyt., s. 129.

26   Kardynał J. Frings był z wykształcenia biblistą. Kiedy rozpoczynał się Sobór, miał 
75 lat. Ze względu na bardzo słaby wzrok musiał w dużej mierze polegać na współpracow-
nikach. Por. T. Weiler, Volk Gottes – Leib Christi. Die Ekklesiologie Joseph Ratzinger und ihr 
Einfluß auf das Zweite Vatikanische Konzil, Mainz 1996, s.  155–158. Obok J. Ratzingera 
kardynałowi pomagał także Hubert Luthe. Por. J. Ratzinger, Moje życie, dz. cyt., s. 99–100. 

27   Zob. tenże, Die erste Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils: Ein Rück-
blick, Kolonia 1963; tenże, Das Konzils auf dem Weg. Rückblick auf die zweite Sitzungspe-
riode des Zweiten Vatikanischen Konzils, Kolonia 1964; tenże, Ergebnisse und Probleme der 
dritten Konzilsperiode, Bachem – Kolonia 1965; tenże, Die letzte Sitzungsperiode des Konzils, 
Bachem – Kolonia 1966. Całość została wydana w języku angielskim: Theological Highlights 
of Vatican  II, Nowy Jork 1966. Publikacja trzeciej i  czwartej części po włosku: Problemi 
e risultati del Concilio Vaticano  II, Brescia 1967. Zarys Soboru, jaki wyłania się z  relacji 
teologa, zob. A. Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha 
Ratzingera, Kraków 2006, s. 109–144. Zob. J. Ratzinger, Probleme der vierten Konzilsperiode, 
Bonn 1965 (Konferencja wygłoszona w Rzymie 18 X 1965 r.) 

28   Zredagował dwa wstępne szkice projektów do dyskusji o Objawieniu. Brał udział 
w redagowaniu rozdziału o kolegialności w konstytucji Lumen gentium. Od trzeciej sesji 
był zaangażowany w  przygotowanie doktrynalnej części dekretu o  działalności misyjnej 
Kościoła Ad gentes Por. J. Ratzinger, Moje życie, dz. cyt., s. 101–109; P. Balnco Sarto, Joseph 
Ratzinger, perito del Concilio Vaticano II, „Anuario de Historia de la Iglesia”, 2006, nr 15, 
s. 49–58; A. Dulles, Od Ratzingera do Benedykta, „The First Things (Edycja Polska)”, 2007, 
z. 2, s. 83–84. Por. T. Weiler, Volk Gottes – Leib Christi, dz. cyt., s. 281–283.
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miotem obrad soborowych. Nie zwrócono wtedy baczniejszej uwagi na pro-
jekt krakowski, który potraktowano przede wszystkim jako świadectwo Ko-
ścioła z kraju socjalistycznego29. 

Arcybiskup ze szczególnym zainteresowaniem, ale także pewnym „nie-
pokojem” oczekiwał soborowej debaty nad tzw. schematem XIII. W  ka-
zaniu przed wyjazdem na trzecią sesję powiedział: „[…] Kościół na zasa-
dzie prawdy o sobie, na zasadzie swojej autentyczności musi odkryć swoją 
zbawczą misję względem ludzkości współczesnej […]. Musi odnaleźć swoje 
miejsce w samym sercu tych spraw, które człowieka i ludzkość współczesną 
nurtują”30. 

Na początku trzeciej sesji powołano podkomisję signa temporum, której 
zadanie polegało na przedstawieniu integralnej wizji współczesnego świata. 
Do udziału zaproszono również biskupów, którzy reprezentowali Kościół 
żyjący w  kulturach i  systemach politycznych innych niż Europa Zachod-
nia. Jednym z nich był abp K. Wojtyła. Na spotkaniu 30 września 1964 roku 
przedstawił on sytuację Kościoła działającego w systemie komunistycznym. 
Stwierdził, że newralgicznym punktem, który trzeba podkreślić w schema-
cie XIII, jest problematyka transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej. W jej 
kontekście możliwy staje się dialog z komunistami bez prowokowania ich 
reakcji negatywnej. Przede wszystkim jednak ważne jest przyjrzenie się ide-
ologii marksistowskiej w jej najsłabszym punkcie i ukazanie chrześcijańskiej 
odpowiedzi na najgłębsze pragnienia człowieka. Przy tej okazji arcybiskup 
przedstawił tzw. projekt krakowski31. 

Projekt ten składał się z  czterech rozdziałów. W  pierwszym rozdzia-
le jest mowa o  teologicznych podstawach obecności Kościoła w  świecie 
jako tego, który służy ludziom, głosząc Ewangelię o odkupieniu człowie-
ka. W niej jest zawarta prawda o ludzkiej godności. Działalność Kościoła 
jest związana z podstawowym prawem do wolności religijnej, do wolności 
sumienia i z prawem do poznania prawdy i głoszenia jej innym. Decyzja 
o przynależności do Kościoła jest wolną decyzją człowieka. W drugim roz-

29   Por. G. Turbanti, Un concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione 
pastorale „Gaudium et spes” del Vaticano II, Bolonia, s. 373, 379–382; P. d’Ornellas, Liberté 
que dis-tu de toi-même. Une lecture des travaux du Concile Vatican  II, Saint-Maur 1999, 
s. 445, przypis 105. 

30   K. Wojtyła, Przemówienie w katedrze wawelskiej w dniu wyjazdu na III sesję soboro-
wą (10 IX 1964), „Notificationes”, 1964, nr 10–11, s. 249. 

31   Por. J. Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, dz. cyt., s. 110–113; G. Turbanti, Un 
concilio…, dz. cyt., s. 373–374.
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dziale podkreślono, że celem działalności Kościoła jest zbawienie człowie-
ka przez jego uświęcenie w życiu doczesnym. Kościół służy światu, głosząc 
prawdę Bożą i ewangeliczną moralność oraz tworząc chrześcijańską kultu-
rę. Trzeci rozdział wskazuje na zadania Kościoła we współczesnym świe-
cie. Pośród zmienności świata Chrystus w Kościele jest „ten sam na wieki”. 
Świat stanie się doskonały w wieczności dzięki Chrystusowi. Działalność 
Kościoła w doczesności dotyczy porządku duchowego, ale także praw czło-
wieka i zasad moralności. Przez łamanie praw człowieka i prawa natural-
nego życie w świecie ulega degradacji. W procesie postępu technicznego 
podstawową wartością powinien być człowiek i troska o jego podstawowe 
dobra i prawa widziane w wymiarze indywidualnym i społecznym: dobro 
życia, rodziny, rozwoju, pokoju między narodami; prawo do wolności, do 
pracy, do nabywania dóbr i własności prywatnej oraz prawo pomocniczo-
ści społecznej. W czwartym rozdziale przedstawione zostały środki, dzięki 
którym Kościół wypełnia swe zadania w świecie. Chodzi tu o świadectwo 
ludzi wierzących, którzy żyją przykazaniem miłości, oraz o działalność sto-
warzyszeń kościelnych. W  tym rozdziale stwierdzono, że polityczne sys-
temy walczące z Kościołem i szerzące ateizm godzą w obiektywne dobro 
współczesnego świata32. W  projekcie krakowskim stosunek Kościoła do 
świata został oparty na dwóch fundamentalnych relacjach: między prawdą 
i wolnością oraz między Chrystusem i człowiekiem. Podstawowym zada-
niem schematu XIII – według projektu krakowskiego – winno być wska-
zanie antropologii chrześcijańskiej jako przedmiotu dialogu Kościoła ze 
światem współczesnym.

W przemówieniu wygłoszonym w  Rzymie w  przededniu rozpoczęcia 
soborowej debaty abp K. Wojtyła stwierdził, że temat godności człowieka 
jest szczególnym miejscem spotkania Kościoła i świata. Prawda o Odkupie-
niu, którą głosi Kościół, ukierunkowuje człowieka ku zjednoczeniu z  Bo-
giem w wieczności, ale i nadaje celowość życiu doczesnemu. Przypomniał, 
że dar pobożności jest „w istocie darem czci należnej każdemu stworzeniu, 
ze względu na Boga”. Godność człowieka jest więc tematem w szerokim sen-
sie ekumenicznym, który powinien być przedmiotem dialogu Kościoła ze 
światem33.

32   Zob. Acta Synodalia, vol. III, p. V, s. 300–314; P. d’Ornellas, Liberté…, dz. cyt., s. 449– 
–454.

33   Por. K. Wojtyła, O godność osoby ludzkiej (19 X 1964), [w:] Przemówienia i wywiady 
w Radiu Watykańskim, Rzym 1987, s. 29–30.
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Debata soborowa nad schematem o  Kościele w  świecie współczesnym 
rozpoczęła się podczas trzeciej sesji, 20 października 1964 roku, po Mszy 
św. odprawionej dla ojców Soboru przez abp. K. Wojtyłę34. Arcybiskup prze-
mawiał następnego dnia w auli soborowej. W  imieniu Episkopatu Polski 
poparł prace nad schematem XIII. Podkreślił, że zasadniczym adresatem 
dokumentu powinien być człowiek, który żyje w zróżnicowanych warun-
kach ekonomicznych, politycznych i  kulturowych oraz egzystencjalnych. 
Trzeba mieć na uwadze tę „wielość światów” we współczesnym świecie, 
aby dotrzeć do dzisiejszego człowieka. Należy przedstawić, na czym polega 
obecność Kościoła w świecie, jakie są jego cele i  sposoby działania. Przy 
pomocy tzw. metody heurystycznej, czyli bez uciekania się do „odgórnych” 
pouczeń, trzeba ukazać prawdę Odkupienia, jakiej Kościół służy, oraz jak 
nią żyć na co dzień. Dialog ze światem polega na zastosowaniu argumen-
tów teologiczno-racjonalnych i na odpowiedniej formie przekazu prawdy 
Ewangelii. Wymowa całości dokumentu winna być odpowiedzią nie tylko 
dla tych, którzy chcą obecności Kościoła w dzisiejszym świecie, ale i dla 
tych, którzy są jej przeciwni. Arcybiskup zgłosił wtedy formalnie projekt 
krakowski jako alternatywne ujęcie schematu XIII35. Po tej debacie K. Woj-
tyła został zaproszony do zespołu, który pracował nad schematem XIII pod 
kierunkiem Komisji Mieszanej. Współtworzył podkomisję doktrynalną, 
odpowiedzialną za dokument od strony teologicznej36.

34   Krótka historia powstania konstytucji Gaudium et spes i debaty nad nią, zob. K. Wen- 
zel, Mała historia Soboru Watykańskiego II, Kraków 2007, s. 163–165. Schemat XIII składał 
się z dwóch części: ogólnej (1. powołanie człowieka, 2. Kościół w służbie ludzi, 3. człowiek 
i świat) i szczegółowej (4. główne zadania w świecie: 1. godność osoby ludzkiej, 2. małżeń-
stwo i rodzina, 3. kultura, 4. ekonomia, 5. rodzina ludzka, 6. pokój) Por. J. Zabłocki, Kościół 
i świat współczesny, dz. cyt., s. 73–77. Debata podczas trzeciej sesji, por. Ph. Delhaye, Dialogo 
Chiesa – mondo, Perugia 1968, s. 22–26. 

35   Por. Acta Synodalia, vol. III, p. V, s. 298–300. Projekt krakowski, zob. tamże, s. 300– 
–314. Przygotowanie projektu krakowskiego, jak również projektu wrocławskiego, związa-
nego z abp. B. Kominkiem, o którym wypada w tym miejscu wspomnieć, było inspirowane 
przez Episkopat Polski. Por. G. Turbanti, Un concilio…, dz. cyt., s. 381; J. Zabłocki, Kościół 
i świat współczesny, dz. cyt., s. 92. 

36   Por. G. Turbanti, Un concilio…, dz. cyt., s. 478; J. Zabłocki, Kościół i świat współcze-
sny, dz. cyt., s. 107. W czasie trzeciej sesji Arcybiskup krakowski przekazał w imieniu Epi-
skopatu Polski również dwie interwencje pisemne z uwagami do schematu XIII. Por. Acta 
Synodalia,vol. III, p. V, s. 680–683; vol. III, p. VII, s. 380–382. 
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Na posiedzeniu tej podkomisji (17 listopada 1964 r.) zgłosił postulat, aby 
schemat przedstawił dogłębną naukę o  osobie ludzkiej w  świetle rozumu 
i Objawienia. Domagał się, aby nadać dokumentowi wyraźny rys metodo-
logiczny. Uważał, że trzeba zdecydować, czy to ma być traktat teologiczno- 

-dogmatyczny, traktat moralny, czy też przesłanie do świata. Wskazał, że ma-
teriał winni dostarczyć znawcy problematyki, ale określenie sposobu jego 
przekazania spoczywa na ojcach Soboru37.

4. wolność chrześcijanina względem świata

Zdaniem J. Ratzingera debata nad schematem XIII podczas trzeciej se-
sji stanowiła ważny moment w obradach Soboru. Biskupi wypowiadali się 
z otwarciem, odwagą i obiektywizmem o istotnych kwestiach współczesne-
go świata38. 

Jednym z uczestników był kard. J. Frings, który wskazał na niebezpie-
czeństwo błędnego połączenia teologii Wcielenia i platonizmu. Takie uję-
cie prowadziłoby do rozmycia granic między Kościołem i światem, życiem 
chrześcijańskim i  życiem świeckim. Kościół i  świat są jednak w  czasie 
doczesnej pielgrzymki czymś rożnym, aby w wieczności w Chrystusie się 
zjednoczyć. Tłumaczył, że trzeba połączyć ze sobą „stworzenie, które nas 
uczy kochać rzeczy światowe jako dzieła Boże; Wcielenie, które pobudza 
nas, byśmy wszystko, co jest na świecie, poświęcali Bogu; Krzyż i  Zmar-
twychwstanie, które w  naśladowaniu Chrystusa przynaglają nas do ofia-
ry i powściągliwości wobec rzeczy świata. Te trzy elementy, wzięte razem, 
tworzą prawdziwą wolność chrześcijanina względem świata”39. 

Józef Ratzinger omawiając przebieg debaty, wskazał, że „niebezpieczeń-
stwo platonizmu” jest obecne w  skrajnych tendencjach inkarnacjonistycz-
nych, na przykład w koncepcji Teilharda de Chardin, który posługiwał się 
pojęciem Chrystusa kosmicznego w  rozumieniu ewolucji świata. Tej per-
spektywie towarzyszy zbytni optymizm w  spojrzeniu na świat, który nie 
bierze pod uwagę znaczenia grzechu i ludzkiej słabości. Natomiast skrajne 

37   Por. R. Gonzales-Moralejo, El Vaticano II en taquigrafiía. La historia de la „Gaudium 
et spes”, Madrid 2000, s. 23; P. d’Ornellas, Liberté…, dz. cyt., s. 454–455. 

38   Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 46. 
39   Por. Acta Synodalia, vol. III, p. V, s. 562–563. 
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ujęcie „teologii krzyża” popada w zbytni pesymizm w ocenie świata. Dzieło 
Stworzenia, tajemnicę Wcielenia i  Odkupienia przez Krzyż i  Zmartwych-
wstanie Chrystusa należy widzieć w ich wzajemnej i dynamicznej relacji40. 

Synteza teologiczna jest podstawą właściwego ujęcia relacji Kościoła 
do świata. Według J. Ratzingera satysfakcjonujące wyniki soborowej deba-
ty są możliwe na podstawie pogłębionej refleksji teologicznej wymagającej 
dłuższego czasu. Teolog wątpił w to, czy Sobór poradzi sobie z tak „wielkim 
i palącym problemem”, jakim jest określenie stosunku Kościoła do świata, 
wraz z nowymi i trudnymi zagadnieniami, na przykład ekonomicznymi czy 
politycznymi, które trzeba uwzględnić41. 

Motywowany debatą podczas trzeciej sesji niemiecki teolog napisał ar-
tykuł pod tytułem: Wobec dzisiejszego świata. Rozważania o problemach Ko-
ścioła w schemacie XIII. Wypowiedź ta stała się jednym z poważniejszych 
głosów krytycznych odnośnie do trwającej debaty42. Studium to składa się 
z trzech części: o pojęciu świata, o świecie współczesnym oraz o roli chrze-
ścijanina w świecie. 

O świecie – według J. Ratzingera – można mówić w czterech znaczeniach. 
W  pierwszym znaczeniu świat jest dziełem stworzonym przez Boga. Przy-
znał, że Kościół nie zawsze potrafił odczytać sens dzieła Stworzenia, dlatego 
rodziły się konflikty z  nauką. Ale to właśnie doktryna o  stworzeniu świa-
ta otwarła drogę do badań naukowych. W drugim znaczeniu świat jest tym, 
co ludzie przez wieki stworzyli. Kultura jest duchowym dobrem, którego 
Biblia ani nie demonizuje, ani nie gloryfikuje. W  tej perspektywie istnie-
je pokusa budowania „wieży Babel”, czyli urządzania świata bez Boga. Na 
trzecim miejscu świat oznacza życie społeczne. Chrześcijanin nie izoluje się  

40   Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 43; tenże, Cardinal Frings’s speeches 
during the Second Vatican Council: some reflections apropos of Muggeridge’s „The Desolate 
City”, „Communio. International Catholic Review”, R. XV, 1988, s. 143. Odnośnie do tema-
tyki kosmicznego wymiaru Wcielenia w debacie soborowej zob. R. Russo, Cristo nel mondo. 
La cristologia nella Costituzione Pastorale „Gaudium et spes” del Concilio Vaticano II, Neapol 
1983, s. 119–137.

41   Por. J. Ratzinger, Moje życie, dz. cyt., s. 101; tenże, Theological Highlights of Vatican II, 
dz. cyt., s. 43; tenże, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 43. 

42   Por. Storia del concilio Vaticano II, red. G. Alberigo, vol. V (Concilio di transizione. 
Il quarto periodo e la conclusione del concilio – 1965), Bolonia 2001, s. 395. Zob. J. Ratzin-
ger, Angesichts der Welt von heute. Überlegungen zur Konfrontation mit der Kirche in Sche-
ma XIII, „Wort und Wahrheit”, R. XX, 1965, s. 49–54. Autor publikował tekst jeszcze dwa 
razy. Tutaj korzystamy z: tenże, Dogma e predicazione, Brescia 2005, s. 154–173.
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od społeczeństwa, ale jego nadzieja jest w wieczności, a nie w doczesności. 
Konflikty, jakie występują na płaszczyźnie relacji Kościoła do świata, doty-
czą antropologii, etyki i roli sumienia człowieka. W czwartym ujęciu świat 
jest rzeczywistością „antychrystusową”. Nie chodzi tu tylko o  brak wiary 
i ateizm, lecz o konsekwencje grzechu pierworodnego, które są powodem 
odchodzenia ludzi od Boga. Grzech rani także ludzi wierzących i dosięga 
Kościoła w jego ludzkim wymiarze. Krzyż Chrystusa jest kryterium osądze-
nia zła w świecie i zwycięstwa nad nim. W każdym z tych znaczeń Kościół 
obejmuje świat łaską odkupienia, przygotowując do zjednoczenia z  Chry-
stusem w wieczności43. 

Tym, co zadecydowało o  kształcie współczesnego świata, były między 
innymi procesy demitologizacji i  sekularyzacji. Odkrycia geograficzne 
i astronomiczne przyczyniły się do stwierdzenia, że „wszystko jest światem”. 
Pozytywizm empiryczny i  postęp naukowo-techniczny wyparły metafizy-
kę. „Zmienić oblicze ziemi” stało się równoznaczne z  poddaniem jej uty-
litarnemu działaniu człowieka, który coraz bardziej traci krytyczną ocenę 
siebie. Łańcuchem wpływów powiązano ze sobą naukę, ideologie i systemy 
polityczne. Powstają utopie świata sprawiedliwości bez miłości. J. Ratzinger 
dostrzegał niebezpieczeństwo pomieszania teologii i polityki, włączenia Ko-
ścioła w problemy społeczno-polityczne i w ruchy ideologiczne44. 

W świecie współczesnym, przekonanym o swojej doskonałości, nie mówi 
się o grzechu pierworodnym i o jego konsekwencjach. Wielu ludzi intere-
suje tylko to „zbawienie”, które obiecuje świat. Dochodzi do sprofanowa-
nia prawdy o chrześcijańskim Odkupieniu. Kościół i świat współczesny idą 
w  przeciwnych kierunkach. Józef Ratzinger stwierdził, że na debatę sobo-
rową oddziaływała tzw. trauma „zacofania Kościoła” i ambicja odzyskania 
dla niego współczesności. Teolog sądził, że Sobór nie może dać sygnału do 
bezkrytycznej solidarności ze światem45. 

Zadaniem Kościoła nie jest potępianie świata, lecz prowadzenie go do 
zbawienia. Potrzebna jest twórcza krytyka współczesności, aby akceptując 
świat, umieć roztropnie z niego korzystać. Odniesienie do świata winno być 
budowane na bazie wolności człowieka i wyrażać miłość i służbę chrześcijań-
ską. Postawa poświęcenia dla świata ma wypływać z wiary, a nie z fascynacji 

43   Por. J. Ratzinger, Dogma…, dz. cyt., s. 158–163. 
44   Por. tamże, s. 163–167 i 171. 
45   Por. tamże, s. 167–168.
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światem46. Kościół może wiele uczynić dla poprawy życia w świecie: ochrona 
praw człowieka, przezwyciężanie podziałów między ludźmi czy działalność 
edukacyjna. Budowanie „lepszego świata” nie jest jednak bezpośrednim za-
daniem Kościoła – ma on zaspokoić „głód duchowy” człowieka, głosić Słowo 
Boże, budzić sumienia i kształtować świadomość odpowiedzialności przed 
Bogiem. Świat pozbawiony istotnych wartości i perspektywy wieczności jest 
dla człowieka więzieniem. Kościół winien odpowiedzieć na wołanie o sens, 
które wydobywa się z głębi ludzkiej egzystencji47. 

Teologowie K. Wojtyła i  J. Ratzinger byli zgodni, że klucz do sformu-
łowania dokumentu leży w  wytyczonych celach i  obranej metodzie jego 
opracowania. Nie chodzi o pokazanie, że Kościół zna świat i rozumie jego 
problemy, lecz o  podkreślenie, co Kościół ma najlepszego do zaofiarowa-
nia światu. Jest to prawda o odkupieniu człowieka w Chrystusie. Trzeba ją 
głosić światu bez względu na to, jaki on jest. Odkupienie obejmuje każdy 
z wymiarów świata i życia ludzi. Dla J. Ratzingera schemat byłby opracowa-
niem teologiczno-antropologicznym z zaznaczonym wyraźnie celem egzy-
stencjalnym. Głównym przesłaniem byłoby ukazanie wiary jako wędrówki 
przez świat z  Chrystusem. Według K. Wojtyły schemat stanowiłby doku-
ment antropologiczno-eklezjologiczny z wyraźnym celem duszpasterskim. 
Dokument podkreśliłby znaczenie wolności Kościoła dla autentycznego 
rozwoju człowieka i postępu świata. 

5. chrystus w przemijającym świecie

W pierwszej połowie 1965 roku abp K. Wojtyła wziął udział w pracach 
nad przygotowaniem schematu do czwartej sesji Soboru. W  Ariccia pod 
Rzymem pracowano w podkomisjach, redagując tzw. tekst z Ariccia. Stał się 
on następnie przedmiotem pracy Komisji Mieszanej i  podkomisji doktry-
nalnej w czasie dwóch zebrań w Rzymie48. 

46   Por. tamże, s. 169–170.
47   Por. tamże, s. 171–172. 
48   Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 124. Spotkanie w Ariccia trwa-

ło od 31 stycznia do 6 lutego, zaś zebranie podkomisji doktrynalnej (centralnej) w Rzymie 
od 8 do 13 lutego. Komisja Mieszana w poszerzonym składzie spotkała się w Rzymie w dniach 
od 29 marca do 6 kwietnia. W tych zebraniach wziął udział abp K. Wojtyła. Por. Constitutio-
nis Pastoralis „Gaudium et spes”. Synopsis Historica, red. F. Gil Hellín, vol. I (De Ecclesia et 
vocationis hominis), Pampeluna 1985, s. 22; A. Boniecki, Kalendarium, dz. cyt., s. 232 i 234. 
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Na spotkaniu w Ariccia abp K. Wojtyła stwierdził, że dyskutowany sche-
mat XIII ukazuje Kościół, który pragnie pomóc ludziom rozwiązać proble-
my życia w  oparciu o  naukę chrześcijańską. Perspektywa ta została także 
wyrażona w projekcie P. Haubtmanna, głównego sekretarza zespołu pracu-
jącego nad dokumentem. W schemacie przygotowanym do dyskusji w Aric-
cia P. Haubtmann przedstawił ogólny obraz współczesnego świata, miejsce 
człowieka we wszechświecie i historii zbawienia oraz jego aktywność w ży-
ciu społecznym. W tych opracowaniach – zauważył K. Wojtyła – nie wzię-
to pod uwagę, że w świecie Kościół jest również zwalczany. Formułując tę 
uwagę krytyczną, Arcybiskup podkreślił, że zasadniczą linią projektu kra-
kowskiego jest świadomość zbawczej misji Kościoła wobec świata49. Kościół 
nie może konkurować z  kapitalizmem czy komunizmem, aby przekonać 
świat do siebie. Systemy polityczne i ideologiczne prześcigają się w urządza-
niu lepszego świata i wydawaniu recept na ludzkie problemy. Jego zdaniem 
dokument soborowy winien pokazać, dlaczego odpowiedź chrześcijaństwa 
dosięga istoty człowieka50.

Do Ariccia abp Wojtyła przywiózł poprawioną wersję projektu krakow-
skiego, w której pojawił się nowy rozdział o odniesieniu Kościoła do współ-
czesnego ateizmu. W rozdziale tym została podkreślona – w nawiązaniu do 
encykliki Pawła VI Ecclesiam suam – postawa dialogu Kościoła ze światem 
współczesnym. W nowej wersji projektu zrezygnowano ponadto z rozdziału 
mówiącego o środkach działania Kościoła w świecie, utrzymując strukturę 
czteroczęściową: 1) o  teologicznych i  antropologicznych podstawach obec-
ności Kościoła w świecie, 2) o celach jego działania, 3) o stosunku do ateizmu, 
4) o zadaniach Kościoła w świecie51. W wyniku dyskusji zaproponowano, aby 
K. Wojtyła i J. Daniélou przygotowali zarys nowego schematu, uwzględniają-
cego projekt krakowski i krytyczne uwagi do tekstu P. Haubtmanna. Przed-
stawiono zarys schematu w oparciu o trzy zasadnicze punkty: 1) obecność 
i misja Kościoła w świecie, 2) integralne powołanie człowieka, 3) ateizm. 

49   Por. R. Gonzales-Moralejo, El Vaticano II en taquigrafiía, dz. cyt., s. 61–62 i 64; Tu-
branti, Un concilio…, dz. cyt., s. 509. 

50   Por. Storia del concilio Vaticano II, red. G. Alberigo, vol. IV (La chiesa come comunio-
ne. Il terzo periodo e la terza intersessione settembre 1964 – settembre 1965), Bolonia 1999, 
s. 556–557. P. Haubtmann był wykładowcą socjologii w  Instytucie Katolickim w Paryżu, 
specjalistą od myśli P.-J. Proudhona i doradcą francuskiej Akcji Katolickiej Robotników 
Por. tamże, s. 551.

51   Por. J. Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, dz. cyt., s. 114–117; P. d’Ornellas, Li-
berté…, dz. cyt., s. 480. 
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Projekt abp. Wojtyły zdobył uznanie w  oczach części uczestników. 
Stwierdzono jednak, że nie da się zintegrować ze sobą projektu Haubtman-
na i projektu krakowskiego. Ze względów formalnych do dalszej pracy wy-
brano tekst Haubtmanna, ponieważ został zredagowany z mandatu Komisji 
Mieszanej52. 

Arcybiskup K. Wojtyła wykorzystał projekt krakowski jako źródło wielu 
swoich interwencji w prowadzonych dyskusjach w Ariccia i w Rzymie. Moż-
na wskazać na dwa zasadnicze elementy jego wkładu. Pierwszym jest rozwi-
nięcie antropologii dokumentu. Opisy sytuacji człowieka i kondycji świata 
zostały uzupełnione o pogłębioną antropologię. W efekcie rozdział o god-
ności osoby ludzkiej, który miał znajdować się w drugiej części dokumen-
tu, został przesunięty do pierwszej części. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, 
że antropologia chrześcijańska i personalizm są soborową odpowiedzią na 
błędne koncepcje człowieka, a zwłaszcza na marksizm. Drugim elementem 
jest wprowadzenie do pierwszej części schematu nowego rozdziału o  mi-
sji Kościoła w  świecie współczesnym. Tym samym podkreślono zbawcze 
posłannictwo Kościoła w  odniesieniu do każdego człowieka i  do świata53. 
Krakowski hierarcha wskazał także na potrzebę wprowadzenia do doku-
mentu bardziej wyważonego optymizmu i większego realizmu. Obok uwag 
dotyczących szczegółowych problemów, cenne było jego spostrzeżenie, żeby 
połączyć prawa człowieka z powinnościami człowieka54. 

Według K. Wojtyły nie było radykalnej różnicy między sytuacją Kościoła 
w komunizmie i w kapitalizmie. Człowiek poddany systemowej ateizacji, czy 
człowiek żyjący w społeczeństwie ulegającym dechrystianizacji, ma prawo 
poznać prawdę o  swojej godności w  Chrystusie. Misja Kościoła jest służ-
bą ludzkości. Łączy ona głoszenie prawdy o Odkupieniu z troską o prawa 
człowieka. Ta perspektywa decydowała – naszym zdaniem – o dalszym za-
angażowaniu Arcybiskupa w prace nad Gaudium et spes. Karol Wojtyła nie 
mógł liczyć na to, że wizja Kościoła rozumiejącego współczesność i otwarte-
go na świat pomoże w konfrontacji z komunizmem, który głosił, że Kościół 
jest „reliktem” minionych epok55. Tego typu wizja mogła raczej pogorszyć 

52   Por. Y. Congar, Mon Journal du Concile, t. 2, Paris 2002, s. 309, 312–314, 338–339.
53   Por. H. J. Antúnez, Karol Wojtyła y „Gaudium et spes”, Rzym 2003, s. 98–104 i 106– 

–109 (praca doktorska); J. Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, dz. cyt., s. 118–119 i 128. 
54   Por. H. J. Antúnez, Karol Wojtyła…, dz. cyt., s. 109–118.
55   Opinia, że K. Wojtyła zaangażował się w prace nad Gaudium et spes, ponieważ ob-

raz „Kościoła bardziej współczesnego” był potrzebny w konfrontacji z komunizmem. Por. 
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sytuację Kościoła. Celem nie było przecież znalezienie pomysłu na urządze-
nie świata, ale wskazanie, że „człowieka nie można do końca zrozumieć bez 
Chrystusa”56.

6. nie zniweczyć chrystusowego krzyża

Po inauguracji czwartej sesji Soboru J. Ratzinger wziął udział w spotka-
niu teologów w  seminarium francuskim, podczas którego publicznie od-
czytano pierwszą część dokumentu o Kościele w świecie współczesnym. Na 
zakończenie prezentacji teolog postawił pytanie: „Ale gdzie w tym tekście 
jest mowa o krzyżu”? Wyraził w ten sposób swoją zasadniczą obiekcję, że 
zbytnia „euforia” otwarcia Kościoła na świat przysłoniła rzeczywistość Od-
kupienia57.

Józef Ratzinger rozumiał troskę Soboru o  powstanie tego dokumen-
tu, rozumiał też odwagę podjęcia nowych problemów i  trudności związa-
ne z teologicznym ujęciem relacji Kościoła do świata58. Uważał jednak, że 
schemat przygotowany pod dyskusję dalej nie spełnia pokładanych w nim 
oczekiwań. 

Główny zarzut J. Ratzingera dotyczył braku jednoznacznego rozgrani-
czenia między wiarą w postęp techniczny i nadzieją chrześcijańską. Teolog 
dostrzegał tendencję do połączenia utopii postępu technicznego z oczekiwa-
niem królestwa Bożego. Z przygotowanego schematu emanował nadmier-
ny optymizm, który osiągnięcia postępu widział jako „zwycięstwa rodzaju 
ludzkiego”. Zasadnicze zwycięstwo dokonało się przecież w Chrystusie na 
krzyżu. Sens chrześcijańskiej wiary nie leży w „sakralizacji” postępu tech-
nicznego, lecz w miłości, która wypływa z krzyża Chrystusa i przemienia ży-
cie ludzi. Tym, co winno łączyć postęp techniczny i nadzieję chrześcijańską, 
jest postęp moralny człowieka. Świat współczesny nie powinien oczekiwać 

J. Grootaers, De Vatican II à Jean-Paul II: le grand tournant de l’Église catholique, Paryż 1981, 
s. 164. 

56   Jan Paweł II, Homilia na Placu Zwycięstwa w Warszawie (2 czerwca 1979 r.), [w:] Piel-
grzymka Jana Pawła  II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja. Tekst autoryzowany, Po-
znań – Warszawa 1979, s. 22.

57   Por. Ph. Delhaye, Pour une évaluation du Concile Vatican II. Le Témoignage du Car-
dinal Ratzinger, „Esprit et Vie”, 1985, vol. 95, s. 581–582. Zarys schematu przygotowanego 
przed czwartą sesją, por. tenże, Dialogo Chiesa – mondo, dz. cyt., s. 26–28.

58   Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 113, 120, 125.
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od Kościoła pochwał, lecz moralnej oceny. Kościół nie może przemilczać 
prawdy o Odkupieniu59. 

Zasadniczy problem polegał na zastosowaniu w schemacie dwóch per-
spektyw, które były ze sobą nie do pogodzenia: perspektywy biblijnej i per-
spektywy „nowoczesności”. Ta druga podkreślała język przekazu, podejście 
fenomenologiczne i metodę indukcyjną polegającą na odczytywaniu „zna-
ków czasu”. Teolog dostrzegał w tym duszpasterską troskę, stwierdzał jednak, 
że perspektywa biblijna nie może być zredukowana do roli „ozdobnika”, lecz 
winna być perspektywą wiodącą. W dialogu ze światem Kościół nie może 
utracić ewangelicznej odwagi i pewności wiary. Sensem odnowy nie jest to, 
by wszystkich zadowolić. Odnowa ma służyć temu, by wiara przenikała ca-
łego człowieka i wszystkie aspekty jego życia. W tym zadaniu decydującym 
jest głoszenie nauki o Chrystusie. Uważał, że pojęcie „Ludu Bożego” zostało 
w schemacie użyte w taki sposób, który ułatwiał socjologiczne interpretacje 
Kościoła60.

Schemat był dyskutowany podczas obrad w  drugiej połowie września 
1965 roku. Zasadniczo debata podczas czwartej sesji prowadziła do popra-
wienia słabych punktów i osiągnięcia większej precyzji teologicznej, tak aby 
dokument mógł zostać ogłoszony na zakończenie Soboru. 

Józef Ratzinger zauważył podczas debaty, że zaczął się zacierać dotych-
czasowy podział wśród ojców Soboru. Mniejszościowe skrzydło konser-
watywne nie tworzyło już zwartego bloku opozycji, jak miało to miejsce 
w  przypadku omawiania schematów o  wolności religijnej czy o  stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijańskich. W większościowej frakcji reforma-
torskiej stroną krytykującą schemat byli biskupi niemieccy, a broniącą go 
biskupi francuscy61. Fakt ten świadczy o głęboko merytorycznym charakte-
rze debaty soborowej. 

Kardynał J. Frings, na zakończenie wystąpienia w  auli soborowej, 
w którym przedstawił krytyczne uwagi odnośnie do schematu, stwierdził, 
że dokument wymaga nie tylko naniesienia poprawek, ale nowego opraco-
wania. Krytyka kardynała jest zbieżna z zastrzeżeniami J. Ratzingera, który 

59   Por. tamże, s. 121–125. 
60   Por. tamże, s. 112–119. Przyczyną wielu niejasności w schemacie i braku precyzji 

były, obok wybranej metodologii, kwestie językowe. Schemat był pisany w języku francu-
skim i tłumaczony na łacinę.

61   Por. tamże, s. 113–114. Zdaniem J. Grootaersa krytyka biskupów niemieckich była 
wsparta głosami ze strony biskupów polskich. Główne punkty krytyki zob. J. Grootaers, 
Actes et acteurs à Vatican II, dz. cyt., s. 106, przypis 20. 
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również miał wątpliwości co do sensowności dokończenia pracy nad sche- 
matem62. 

Wystąpienie abp. K. Wojtyły w soborowej auli 28 września 1965 roku 
pokazuje, że on także z  rezerwą podchodził do dyskutowanego schema-
tu. Proponował wprowadzenie jeszcze wielu istotnych zmian. Wyjaśnił, że 
duszpasterski cel schematu potrzebuje mocniejszego ugruntowania w  so-
teriologii, ponieważ dzieło Odkupienia dokonane na krzyżu dotyczy każ-
dego człowieka. Syn Boży dokonał odkupienia, przyjmując naturę swych 
stworzeń. W  ten sposób „chrześcijańskie znaczenie świata” zostało okre-
ślone „raz na zawsze”. Odkupienie, które otwiera drogę do zjednoczenia lu-
dzi z Bogiem, winno zostać uwydatnione w dokumencie jako jego element 
konstytutywny. Jest to nieodzowne do tego, by przekazać pełną prawdę 
o człowieku i o świecie. Kościół służy celom nadprzyrodzonym człowieka, 
które przewyższają cele doczesnego świata63.

Arcybiskup podkreślił również, że trzeba przyjrzeć się konsekwencjom 
ateizmu w  ludzkim życiu. Ci, którzy odrzucili wiarę, wybierają „ostatecz-
ną samotność i  poszukiwanie namiastek «nieśmiertelności»” w  życiu do-
czesnym. Perspektywa Odkupienia, z którego wypływa powołanie każdego 
człowieka do zjednoczenia z Bogiem – paradoksalnie – jest trafnym ujęciem 
dialogu Kościoła z ateistami. Wizja człowieka i ludzkiej egzystencji staje się 
kluczowa również w podejściu do zagadnień współczesnej niewiary. Dialog 
ten staje się jednak tym trudniejszy, im bardziej ateizm łączy się z  posta-
wami relatywizmu i utylitaryzmu. W przypadku systemów ideologicznych 
i politycznych, które nie gwarantują wewnętrznej wolności człowieka, dia-
log ten jest niemożliwy64. 

62   Uwagi kard. J. Fringsa dotyczyły używania w nieodpowiednim znaczeniu eklezjolo-
gicznego pojęcia „Ludu Bożego”, wieloznacznego zastosowania terminu „świat”, niejasnego 
rozróżnienia między postępem ludzkim a zbawczym przeznaczeniem ludzkości oraz pre-
cyzyjnego określenia celu całego dokumentu. Por. Acta Synodalia, vol. IV, p. II, s. 405–406 

„… non suficerent mutationes accidentales hic et illic inserite, sed reformatio totius textus 
in sua substantia” (tamże, s. 406); J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 94; tenże, Car-
dinal Frings’s speeches during the Second Vatican Council, dz. cyt., s. 143–145. 

63   Por. Acta Synodalia, vol. IV, p. II, s. 661. K. Wojtyła poruszył pośrednio w swoim 
przemówieniu zagadnienie relacji natury i łaski, które miało kluczowe znaczenie dla pro-
blematyki Gaudium et spes. „Kościół nie jest czymś obcym w świecie dokładnie dlatego, że 
nie można wykopywać przepaści pomiędzy dziełem stworzenia i dziełem Odkupienia”. Por. 
R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, dz. cyt., s. 277–282 (cytat, s. 281).

64   Por. Acta Synodalia, vol. IV, p. II, s. 661–662.

237Kościół w świecie współczesnym. Debata Soboru Watykańskiego II…



Hierarcha krakowski uczestniczył w redagowaniu części dokumentu po-
święconej ateizmowi. Proponował, aby zagadnienie stosunku Kościoła do 
ateizmu ująć w trzech aspektach: politycznym (komunizm), ideologicznym 
(marksizm) i filozoficznym (ateizm). Z propozycji tej jednak nie skorzysta-
no, wybierając inną perspektywę65. Można wnioskować, że stanowisko Hie-
rarchy krakowskiego byłoby bardziej stanowcze wobec komunizmu, niż to, 
które zostało wyrażone w konstytucji Gaudium et spes, nr 19–21. Jednocze-
śnie abp K. Wojtyła, jak cały Episkopat Polski, nie popierał stanowiska części 
ojców Soboru, aby potępić komunizmu explicite66. 

Podobnie jak K. Wojtyła, J. Ratzinger wskazywał na granice dialogu Ko-
ścioła ze światem współczesnym. Stwierdzał, że nie może on dotyczyć łaski 
wiary i prawdy objawionej. Odróżniał przekaz wiary od dialogu, który wy-
jaśnia wyznawaną prawdę wiary i czyni ją zrozumiałą dla partnera dialogu67. 
Wiara nie może być przedmiotem intelektualnych negocjacji i dyplomatycz-
nych przemilczeń. W dialogu ze światem wiara jest propozycją odnalezienia 
prawdy o człowieku w Chrystusie. 

7. Gaudium et spes 

Podczas pracy nad dokumentem w  czasie czwartej sesji został pogłę-
biony jego aspekt chrystologiczny. Wyrażono głębiej chrześcijański realizm 
poprzez podkreślenie rzeczywistości grzechu. Zaznaczono wyraźniej, że po-
stęp techniczny niesie zarówno zarzewie rozwoju, jak i zniszczenia. W per-
spektywę relacji Kościoła do współczesnego świata włączono krzyż Chrystu-
sa jako znak Odkupienia68. 

65   Por. J. Grootaers, De Vatican II à Jean-Paul II, dz. cyt., s. 164–165; tenże, Actes et 
acteurs à Vatican II, dz. cyt., s. 122–125; G. Turbanti, Un concilio…, dz. cyt., s. 695–702. Por. 
Sobór Watykański II, Gaudium et spes [dalej: GS], 19–21.

66   Por. G. Turbanti, Un concilio…, dz. cyt., s. 700–701, p. 211. Por. J. Grootaers, Actes et 
acteurs à Vatican II, dz. cyt., s. 129, p. 69. Konstytucja mówi o komunizmie, jednak nie uży-
wając tego terminu: „Zwolennicy tej doktryny, tam gdzie dochodzą do władzy w państwie, 
gwałtownie zwalczają religię, szerząc ateizm…” ( GS 20).

67   Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 120.
68   Praca nad schematem polegała na zachowaniu substancji tekstu i wprowadzaniu do 

niego istotnych zmian. W sumie podkomisje otrzymały od ojców Soboru około 20 tys. su-
gestii poprawek. Por. Ph. Delhaye, Dialogo Chiesa – mondo, dz. cyt., s. 29–30. 
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Między innymi bp H. Volk z  Moguncji, bliski przyjaciel J. Ratzingera, 
proponował, aby na początku konstytucji Gaudium et spes umieścić roz-
dział Zadania Kościoła w świecie współczesnym (ostatecznie jest to rozdział 
czwarty dokumentu)69. Wyraził tym samym przekonanie o ważności tego 
rozdziału, stanowiącego nie tylko wkład abp. Wojtyły i  jego krakowskich 
współpracowników w nauczanie Vaticanum II, lecz także wyrażającego do-
świadczenie katolików zza „żelaznej kurtyny”. W państwach socjalistycznych 
Kościół był zwalczany w wymiarze instytucjonalnym – prawo do wolności 
religijnej było ograniczane do prywatnych przekonań, a państwo próbowało 
rozbić Kościół przez skonfliktowanie świeckich i  biskupów70. Ważne było 
ukazanie Kościoła, który towarzyszy ludziom i nie przestaje być dla świata 
znakiem Bożego działania: „Wszelkie zaś dobro – głosi tekst konstytucji – ja-
kie Lud Boży może w czasie swojej ziemskiej wędrówki świadczyć rodzinie 
ludzkiej, wypływa z tego, że Kościół, równocześnie objawiając i realizując 
misterium miłości Boga wobec człowieka, stanowi «powszechny sakrament 
zbawienia»” (GS 45). 

Józef Ratzinger podkreślił, że Sobór uczynił przełom, odchodząc od auto-
rytatywnej formy anatem i odgórnych pouczeń, a starając się podkreślić mi-
syjny aspekt obecności Kościoła w świecie. Otwartym pozostawił pytanie, czy 
końcowa wersja dokumentu wskazuje drogę do współczesnego człowieka71. 

Mimo starań ojców soborowych i ekspertów metody zastosowane w pra-
cy nad dokumentem nie pozwoliły osiągnąć precyzji teologicznej. Świadczy 
o  tym między innymi fakt, że J. Ratzinger, na prośbę podkomisji doktry-
nalnej, zredagował chrystologiczny tekst, w którym podkreślił, że Chrystus 
jest źródłem, drogą i  celem nie tylko życia Kościoła, ale i  dziejów świata. 
On jest odpowiedzią na najgłębsze pytania i niepokoje człowieka. Ten tekst, 

69   Por. Acta Synodalia, vol. IV, p. II, s. 606–608. Biskup Moguncji proponował pomi-
nięcie lub skrócenie części fenomenologicznej, aby uzyskać większą precyzję teologiczną 
dokumentu. „Powinniśmy uważać, aby chrześcijańskiego orędzia nie sprowadzić do lepsze-
go mówienia o świecie” (tamże, s. 408). 

70   Por. J. Grootaers, De Vatican II a Jean-Paul II, dz. cyt., s. 165. Teologowie, którzy 
wzięli udział w pracy nad projektem krakowskim, pochodzili z akademickiego środowiska 
Krakowa i KUL: ks. A. Bardecki, o. A. Jankowski OSB, ks. J. Majka, o. J. Sieg SJ i ks. T. Sty-
czeń SDB. Por. P. d’Ornellas, Liberté…, dz. cyt., s. 445, p. 105. 

71   Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 120, 126–139; Świadomość niedo-
skonałości dokumentu mieli także inni teolodzy Por. Ph. Delhaye, Pour une évaluation…, 
dz. cyt., s. 582. 
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dostosowany do metody opisowej całego dokumentu przez P. Haubtmanna, 
stracił – naszym zdaniem – na swej precyzyjności i  przesłaniu. Niemniej 
jednak, ten fragment w swej ostatecznej redakcji może być uznany za „chry-
stologiczne credo” konstytucji duszpasterskiej (por. GS 10)72.

Józef Ratzinger stwierdził, że konstytucja duszpasterska nie rozwiązuje 
do końca kilku teologicznych kwestii, lecz pozostawia je do dalszego pogłę-
bienia i  refleksji. Jedną z nich jest teologia Stworzenia. Zwrócił uwagę, że 
chrześcijanin poznaje świat i panuje nad nim, a zarazem potrafi go kontem-
plować. W  relacji Kościoła do świata trzeba podkreślić także rolę liturgii 
i modlitwy. We współczesnym świecie, w którym dominuje „kult” postępu 
technicznego, istnieje niebezpieczeństwo, że chrześcijanin stanie się „kowa-
lem własnego losu”, zamiast być przede wszystkim człowiekiem celebracji 
wiary i modlitwy, w których wyraża nadzieję wieczności73.

Osiągnięciem Soboru Watykańskiego  II była świadomość, że odnowa 
Kościoła wypływa z jego wnętrza, a nie jest „koniecznością dziejową”. Teo-
log podkreślił, że w zmieniającym się świecie Kościół pozostaje tym samym 
Kościołem, w  którym zawsze można było odnaleźć zdroje łaski i  prawdę 
Ewangelii. Wiara ludzi prostego serca stanowi świadectwo, że wielkim skar-
bem jest poczucie bezpieczeństwa w życiu i w śmierci, które daje nam Ko-
ściół w pielgrzymce przez ten świat74. 

7 grudnia 1965 roku Sobór przyjął dokument Gaudium et spes, który 
Paweł VI uroczyście zatwierdził i ogłosił jako konstytucję duszpasterską 
Vaticanum II. W przemówieniu papież wyraźnie nawiązał do soborowej 
debaty o  Kościele w  świecie współczesnym, do nadziei i  obaw, jakie to-
warzyszyły uczestnikom Soboru: „Kościół pochyla się nad człowiekiem 
i nad ziemią – mówił Paweł VI – ale to ku Królestwu Bożemu wiedzie jego 
dążenie”75. 

72   Por. J. Wicks, Six texts…, dz. cyt., s. 292–293, 309–310; G. Turbanti, Un concilio…, 
dz. cyt., s. 694–695.

73   Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati, dz. cyt., s. 125–129.
74   Por. tamże, s. 157–158. 
75   Paweł VI, Omelia „Hodie concilium” nella Sessione IX del concilio (7 XII 1965), 

[w:] Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzioni…, dz. cyt., s. 227. Por. J. Zabłocki, Kościół 
i świat współczesny, dz. cyt., s. 144–145. 
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Podsumowanie 

Karol Wojtyła i  Józef Ratzinger byli zgodni co do tego, że odnowa Ko-
ścioła wypływa z życiodajnego źródła chrześcijańskiej wiary. Wierność Od-
kupieniu, które dokonało się w Chrystusie, warunkuje autentyczny dialog 
Kościoła ze światem współczesnym. Aggiornamento nie oznacza „dostoso-
wania” Kościoła do świata, lecz proces duchowej odnowy i pogłębienia wia-
ry, aby prawda o Odkupieniu była dla ludzi światłem na drogach współcze-
sności i latarnią wskazującą port w wieczności. 

Sobór Watykański  II służył sprawie zbawienia człowieka. Teologowie 
Wojtyła i   Ratzinger rozumieli jego duszpasterski charakter jako próbę do-
tarcia do najgłębszych pragnień i nadziei człowieka. Główne zadanie widzie-
li w wydobyciu całego blasku prawdy o człowieku, jaką przynosi Chrystus. 

„Nie ma dla świata bardziej przekonującego świadectwa – pisał J. Ratzin-
ger – od człowieczeństwa przekształconego przez wiarę”76. 

Antropologia chrześcijańska jest zasadniczym tematem dialogu Kościoła 
ze światem współczesnym. Tajemnica Odkupienia pozwala dogłębnie po-
znać godność osoby ludzkiej i  sens życia na ziemi. „W istocie misterium 
człowieka – jak uczy Sobór – wyjaśnia się prawdziwie w misterium Słowa 
Wcielonego”. Miarą miłości chrześcijanina do ludzi i świata jest krzyż Chry-
stusa, ponieważ człowiek „nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak przez 
bezinteresowny dar z siebie” (GS 22 i 24). 

Między arcybiskupem z  Krakowa a  teologiem niemieckim była zasad-
nicza zbieżność poglądów. Odkupienie określiło chrześcijańskie znaczenie 
świata. Nie zacierając granic między porządkiem nadprzyrodzonym i  do-
czesnym, nie można ich radykalnie przeciwstawiać. Łaska zbawienia buduje 
na naturze. Chrześcijaństwo uszlachetnia świat i wskazuje perspektywę jego 
przemiany ku zjednoczeniu z  Bogiem w  wieczności. Najlepsze, co chrze-
ścijanin może dać światu, to jego głęboka wiara. Z niej wypływają miłość 
i służba. Świat nie może gasić dynamizmu wiary, lecz winien ją szanować 
i ochraniać prawo osoby do wyznawania religijnej prawdy oraz zagwaranto-
wać wolność Kościoła. Człowiek wierzący nie jest wyobcowany wobec świa-
ta. To bardziej współczesny świat staje się „obcy”, to znaczy oddalony od 
prawdy o człowieku, o jego godności i powołaniu.

Różnice między K. Wojtyłą i J. Ratzingerem, jakie można wskazać, do-
tyczą spraw drugorzędnych. Arcybiskup brał czynny udział w redagowaniu 

76   J. Ratzinger, Moje życie, dz. cyt., s. 111.
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konstytucji i mógł bezpośrednio wpływać na jej treść. Teolog był żywo za-
interesowany debatą, ale nie był bezpośrednio włączony w pracę nad doku-
mentem. Jego uwagi krytyczne, choć były teologicznie słuszne, nie mogły 
zostać wzięte pod uwagę w sposób satysfakcjonujący z racji specyfiki pracy 
Soboru. 

Arcybiskup krakowski miał na uwadze sytuację Kościoła jako instytucji 
i jego duszpasterskie oddziaływanie w warunkach konfrontacji z systemem 
politycznym. Cennym wkładem K. Wojtyły było wskazanie, że chrześcijań-
ska prawda o  godności osoby ludzkiej jest podstawą i  gwarantem właści-
wego rozumienia praw człowieka. Włączył obronę praw człowieka w misję 
Kościoła w dzisiejszym świecie. W następstwie takiego ujęcia wzrasta rola 
Kościoła w dziedzinie sprawiedliwości społecznej, integralnego wyzwolenia 
i pokoju między narodami. 

Józef Ratzinger podkreślał znaczenie syntezy teologicznej, w której fun-
damentem prawd wiary chrześcijańskiej jest teologia Stworzenia. „Logika 
świata”, jaką ludzki rozum odkrywa, jest podstawą dialogu Kościoła z nauką, 
która niejednokrotnie ulega presji postępu technicznego. Z tej perspektywy 
misją Kościoła jest przede wszystkim głoszenie prawdy Bożej językiem Biblii, 
ojców Kościoła, teologicznej tradycji i humanizmu. Kościół włącza się także 
w istotne debaty współczesnego świata, odwołując się do rozumu i racjonal-
nej natury człowieka i świata. W refleksji J. Ratzingera nad Gaudium et spes 
można odnaleźć pewien niepokój o duchowe skutki presji, jaką świat i szyb-
kie tempo zachodzących w nim przemian, wywierają na życiu Kościoła.

Obydwaj autorzy uważali, że prawdziwy postęp świata mierzy się mo-
ralnym postępem człowieka. Ciekawość świata jest cnotą wtedy, kiedy czło-
wiek potrafi poznać i ocenić samego siebie. Arcybiskup i teolog podkreślali 
rolę realizmu w spojrzeniu na człowieka i w oczekiwaniach wobec świata. 
Im bardziej świat idzie naprzód bez etycznego kompasu, tym bardziej chrze-
ścijanin musi iść za Chrystusem, a Kościół winien głosić Ewangelię. Obaj, 
K. Wojtyła i  J. Ratzinger dostrzegali zagrożenia, których korzenie sięgają 
grzechu pierworodnego i działania Szatana, księcia tego świata. Patrząc z tej 
perspektywy, im więcej świata w  Kościele, tym mniej Kościoła w  świecie, 
oraz im bardziej postępowy staje się Kościół w postępowym świecie, tym 
bardziej zagubiony staje się człowiek. Postawą Kościoła wobec świata winna 
być twórcza krytyka służąca temu, by „nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” 
(1 Kor 1, 17). W  krzyżu Chrystusa chrześcijanin odnajduje inspirację do 
tego, by miłować świat, i nadzieję, że wszelkie zło i niedoskonałość zostaną 
przezwyciężone.
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Historia powstania konstytucji o  Kościele w  świecie współczesnym 
w pewnym sensie połączyła K. Wojtyłę i J. Ratzingera. Nie chodzi o ich za-
interesowanie i krytykę, lecz o wspólne przekonanie, że wiara w Chrystusa 
jest odpowiedzią na problemy człowieka. Dzieliła ich historia narodów pol-
skiego i niemieckiego. Karol Wojtyła doświadczył, jak bardzo ludziom po-
trzebna jest w życiu nadzieja. Niemiecki teolog wiedział, jak bardzo trzeba 
być czujnym i krytycznym, aby nadzieja nie okazała się fałszywą obietnicą. 
Dlatego wspólnie podkreślali misję Kościoła i  jego wpływ na bieg historii 
świata. Połączył ich także pontyfikat Jana Pawła  II, który był tworzeniem 
świata bardziej Bożego, aby mógł się stać światem bardziej ludzkim, a pa-
trząc dalej oczyma wiary, połączyła ich jeszcze mocniej Piotrowa posługa 
Kościołowi i światu w ramach tej samej historii zbawienia. 

Przesłanie o świecie bardziej Bożym, a w konsekwencji bardziej ludzkim, 
przewija się przez karty konstytucji Gaudium et spes. W dokumencie tym 
można odnaleźć wiele głębokich prawd, myśli i  inspiracji, które zrodziły 
się z  pasji służenia Bogu i  człowiekowi. Dziś Kościół odczytuje konstytu-
cję w  świetle dwóch idei duszpasterskich Jana Pawła  II: nowego humani-
zmu i nowej ewangelizacji. „Przeglądając strony Gaudium et spes – pisał Jan 
Paweł II – można zauważyć, że wciąż powracają te «pojęcia podstawowe»: 
krzyż, zmartwychwstanie, tajemnica paschalna. A wszystkie te słowa mówią 
razem: odkupienie. Świat został odkupiony przez Boga…”77.

77   Jan Paweł  II, Pamięć i  tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, 
s. 29.
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Ks. Jan Dyduch

I SynoD PRowIncJI KRaKowSKIeJ.  
RefleKSJe Z oKaZJI 25-lecIa ZaKońcZenIa

wstęp

Dzień 22 czerwca 1983 roku zapisał się w historii Krakowa, historii Me-
tropolii Krakowskiej, a poniekąd w historii Kościoła w Polsce. Wówczas to 
Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał zakończenia I Synodu Prowincji Krakow-
skiej w katedrze na Wawelu. Synod ten był wydarzeniem epokowym, choćby 
z tego powodu, że po Synodzie Prowincjalnym w Warszawie, urządzonym 
przez arcybiskupa Macieja Łubieńskiego w roku 1643, nie było w Polsce sy-
nodów prowincjalnych1.

1. Kardynał Karol wojtyła jako inicjator Synodu

Pomysłodawcą i inicjatorem Synodu Prowincji Krakowskiej był kardy-
nał K. Wojtyła. Przemawiając na zakończenie Synodu, powiedział: „Niech 
owoc tego Synodu okaże się w tym, że Trójca Przenajświętsza jeszcze bar-
dziej będzie przebywać w  duszach wszystkich synów i  córek tej wielkiej 
wspólnoty, jaką stanowi Metropolia Krakowska”2. Od samego początku 

1   Por. I. Subera, Synody prowincjalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981, 
s. 137–139.

2   „Notificationes”, R. 121, 1983, s. 263.



K. Wojtyła postrzegał Synod jako wydarzenie religijne i teologiczne. Taki 
zamiar ujawnił się już w jego pierwszej wypowiedzi, zapowiadającej zwo-
łanie Synodu Prowincjalnego w powiązaniu z dziewięćsetną rocznicą mę-
czeńskiej śmierci św. Stanisława biskupa krakowskiego, patrona Polski. 
Kardynał pisał w roku 1970: „Powiedzmy jeszcze inaczej: rocznica ta po-
winna stać się jakby tłem dla takiego właśnie wyrazu. Jeśli sens św. Stani-
sława w historii zbawienia na naszej ziemi można rozumieć przez analogię 
rozwoju wiary, jaki się dokonuje w człowieku, a także w określonej ludzkiej 
wspólnocie, społeczeństwie, to najwłaściwszym sposobem nawiązania do 
tej wielkiej postaci po IX wiekach będzie praca nad takim wzbogaceniem 
i pogłębieniem wiary, jakiego domaga się nasza epoka”3.

Tak więc Synod miał bazować na ukazaniu postaci św. Stanisława i jego 
roli w historii zbawienia w naszej Ojczyźnie, na zaktualizowaniu jego prze-
słania wiary dla współczesnych czasów. Równocześnie jednak kard. K. Woj-
tyła miał świadomość, że synod prowincjalny to wydarzenie prawne, ka-
noniczne. Przywołuje odnośną normę ówczesnego KPK z 1917 roku, która 
przewidywała przeprowadzanie synodu prowincjalnego co dwadzieścia lat 
(kan. 283). Metropolia Krakowska została utworzona w roku 1925 i do roku 
1970 nie miała jeszcze synodu prowincjalnego. Jego brak w ciągu 45 lat ist-
nienia Metropolii był argumentem kanonicznym przemawiającym za jego 
zwołaniem4. Wydaje się, że kard. K. Wojtyła, doceniając normę kanoniczną 
o przeprowadzeniu synodu prowincjalnego, za bardziej istotną uważał spra-
wę recepcji nauczania Vaticanum II. Jest powszechnie wiadome, że był on 
entuzjastą Soboru Watykańskiego II. Warto przytoczyć opinię kard. S. Dzi-
wisza, wieloletniego współpracownika K. Wojtyły, a  potem papieża Jana 
Pawła  II: „Arcybiskup Wojtyła udowodnił, że nie lęka się Soboru. Wręcz 
przeciwnie z  zaciekawieniem oczekiwał, jakie owoce przyniesie on wspól-
nocie wierzących. Starał się przeszczepić naukę soborową na grunt polski 
i  duszpasterski, naturalnie z  dużą rozwagą, ale bez uprzedzeń, a  przede 
wszystkim z wielką nadzieją i radością. Okres wprowadzania w życie myśli 
Soboru, był okresem szczęśliwym, zarówno dla arcybiskupa Krakowa, jak 
i dla Archidiecezji oraz całego Kościoła w Polsce5.

3   K. Wojtyła, Problem 900. rocznicy św. Stanisława oraz Synodu Prowincjalnego, „Noti-
ficationes”, 1972, s. 131–132.

4   Por. tamże, s. 132.
5   S. Dziwisz, Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Swidercoschim, Warszawa 2007, 

s. 25.
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Kardynał K. Wojtyła wiele mówił i pisał o Soborze. W wiodącym na ten te-
mat dziele o realizacji Vaticanum II, pisał: „Biskup, który uczestniczył w II So-
borze Watykańskim, odczuwa potrzebę spłacenia długu”6. Miał on szczęście 
uczestniczyć we wszystkich sesjach soborowych. Było to uczestnictwo aktyw-
ne i  konstruktywne, wnoszące wielkie bogactwo myśli w  dzieło soborowe. 
Potrzebę „spłacenia długu”, można powiedzieć, realizował przez całe życie, 
najpierw jako arcybiskup krakowski, a potem Pasterz Kościoła powszechne-
go. W okresie krakowskim spłacał dług, przeszczepiając wskazania soborowe 
w życie religijne Archidiecezji Krakowskiej, Metropolii Krakowskiej, a także 
Polski7. 

Recepcja wskazań soborowych była priorytetowym zadaniem posługi 
pasterskiej K. Wojtyły. Jednym z ważnych sposobów jej realizacji były sy-
nody, bowiem był on organizatorem zarówno Synodu Archidiecezji Kra-
kowskiej (1972–1979), jak i  Synodu Prowincji Krakowskiej (1975–1983). 
Planując synod prowincjalny, postrzegał go w kontekście synodów diece-
zjalnych, urządzanych w  poszczególnych diecezjach Metropolii Krakow-
skiej. Pisał o tym: „Synod prowincjalny mógłby być skomponowany z pew-
nego rodzaju synodami pastoralnymi poszczególnych diecezji – w każdym 
razie myślimy o takim powiązaniu Archidiecezji Krakowskiej”8. Wydaje się, 
że pierwotny plan kard. K. Wojtyły obejmował urządzenie najpierw synodu 
prowincjalnego, a potem w powiązaniu i w łączności z nim synodów die-
cezjalnych.

Plan ten, pod wpływem jego wstępnej realizacji, własnych doświadczeń 
Kardynała i  dyskusji z  zainteresowanymi biskupami i  ekspertami, został 
skorygowany. I tak Synod Archidiecezji Krakowskiej rozpoczął się 8 maja 
1972 i trwał do czerwca 1979 roku; zaś Komisja Ekspertów, która miała za-
jąć się przygotowaniem Synodu Prowincjalnego, została powołana wiosną 
1973 roku9. Tak więc Synod Prowincjalny działał równocześnie z Synodem 
Archidiecezji Krakowskiej. Podobnie było w  diecezji katowickiej. Biskup 
Herbert Bednorz zorganizował Synod Diecezji Katowickiej w latach 1972– 

–1975. Został on zakończony 23 listopada 1975 roku, w pięćdziesiątą rocz-

6   K. Wojtyła, U podstaw odnowy, Kraków 1972, s. 5.
7   Por. J. Dyduch, Charakterystyka I Synodu Prowincji Krakowskiej, [w:] W prostocie 

prawdy i pokorze miłości, Kraków 2008, s. 231.
8   K. Wojtyła, Problem 900. rocznicy…, art. cyt., s. 134.
9   Por. T. Pieronek, Wprowadzenie, [w:] Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej – Com-

munio et communicatio [dalej: SPK], Kraków 1994, s. VI.
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nicę utworzenia diecezji katowickiej10. Biskup częstochowski Stefan Bareła 
rozpoczął prace synodalne w roku 1975. Przerwała je jego śmierć. Synod 
wznowił w lutym 1985 roku bp Stanisław Nowak, a zakończył go w listo-
padzie roku następnego. W  diecezji tarnowskiej synod rozpoczęty przez 
bp. Jerzego Ablewicza w czerwcu 1981 roku, został zakończony w marcu 
roku 1986. Synod kielecki przeprowadził bp Stanisław Szymecki w latach 
1985–199111.

Postrzegając synod jako narzędzie recepcji wskazań soborowych i od-
nowy życia religijnego, kard. K. Wojtyła uznał, że to zadanie może spełnić 
jedynie synod o charakterze pastoralnym. Pisał: „Rzecz jasna w takim razie, 
że może to być synod przede wszystkim pastoralny, duszpasterski. Wydaje 
się też, iż punktem wyjścia takiego synodu nie mogą być same tylko spra-
wy strukturalne czy organizacyjne w  dziedzinie duszpasterstwa – wręcz 
przeciwnie, punktem wyjścia powinna być nauka Vaticanum II prawidło-
wo zidentyfikowana pod kątem wprowadzenia w nauczanie i postępowanie 
Kościoła lokalnego”12. Kardynał K. Wojtyła nawiązuje do coraz szerzej gło-
szonej i praktykowanej po Soborze koncepcji synodów pastoralnych. Takie 
synody w swojej działalności próbowały zaangażować całą wspólnotę Ludu 
Bożego diecezji, stawiając sobie za cel odnowę życia religijnego i moralne-
go wiernych. W takiej optyce synod jawi się jako akcja duszpasterska, anga-
żująca całą wspólnotę wiernych diecezji czy metropolii13. Tak postrzegany 
synod wymaga należytego przygotowania, poszerzonego udziału przedsta-
wicieli wspólnoty wiernych, dłuższego czasu trwania, uchwalenia odpo-
wiednich ustaw i skutecznego ich realizowania. Wyodrębnione są więc trzy 
etapy synodu pastoralnego: przygotowanie, przebieg i  realizacja uchwał. 
W tych etapach powinni aktywnie uczestniczyć wierni świeccy14.

10   Por. tenże, Posoborowe synody diecezjalne w Polsce, [w:] Służyć prawdzie i miłości, 
red. J. Kowalski, Częstochowa 1984, s. 403.

11   Por. K. Dullak, Ecclesia semper reformanda, Zjawisko synodalności w Polsce po Sobo-
rze Watykańskim II, Szczecin 2007, s. 40–43.

12   K. Wojtyła, Problem 900. rocznicy…, art. cyt., s. 133.
13   Por. T. Pieronek, Synody pastoralne po Soborze, „Znak”, 1972, nr 214, s. 45.
14   Por. J. Dyduch, Świeccy w pracach i dokumentach Synodu Krakowskiego 1972–1979, 

„Znak”, 1983, nr 344, s. 1126.
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2. Struktury Synodu Prowincjalnego

Pastoralny charakter Synodu Prowincjalnego nie przekreślał jego cha-
rakteru jurydycznego, tzn., że był przeprowadzany zgodnie z normami pra-
wa kanonicznego zarówno powszechnego, jak i partykularnego. Co więcej, 
sam Synod, będący forum sprawowania władzy ustawodawczej, generował 
normy prawne. Warto dodać, że w okresie trwania Synodu, dokonywała się 
reforma Kodeksu prawa kanonicznego15. Jak już wspominaliśmy, przygoto-
waniem Synodu zajęła się Komisja Ekspertów, która 2 października 1973 
roku została przekształcona w Komisję Koordynacyjną Synodu Prowincjal-
nego. Oprócz członków Komisji Ekspertów w jej skład weszli przedstawicie-
le wszystkich diecezji tworzących Metropolię, po dwóch z każdej. Pierwsze 
posiedzenie Komisji Koordynacyjnej odbyło się 28 października 1975 roku 
w  Krakowie, w  pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia bulli papieskiej Vixdum 
Poloniae unitas ustanawiającej Metropolię Krakowską16. Data pierwszego 
posiedzenia tej Komisji uważana jest za inaugurację I  Synodu Prowincji 
Krakowskiej.

Komisja Koordynacyjna powołała Podkomisję Statutową, która przygoto-
wała projekty statutu i regulaminu Synodu. Projekty te, z pewnymi zmianami 
i uzupełnieniami, przyjęła dnia 1 czerwca 1976 roku Komisja Koordynacyjna, 
które z kolei zatwierdzili biskupi Metropolii Krakowskiej17. Statut I Synodu 
stwierdza: „Celem Synodu Prowincji Krakowskiej jest podjęcie przez wszyst-
kie diecezje Metropolii wspólnego działania dla pogłębienia wiary i ożywie-
nia życia religijnego inspiracjami Soboru Watykańskiego II”18.

Statut zajmuje się uczestnikami Synodu. Skoro charakter Synodu miał być 
pastoralny, winni w nim uczestniczyć przedstawiciele całej wspólnoty Ludu 
Bożego Metropolii Krakowskiej. Mieli oni uczestniczyć w sposób uporząd-
kowany, a więc zgodny z normami kanonicznymi. Tak więc z głosem decy-
dującym uczestniczyli biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy wszystkich 
diecezji Metropolii; zaś z głosem doradczym przedstawiciele duchowieństwa 
i katolików świeckich19. Udział katolików świeckich w synodach był nowo-
ścią wprowadzoną w okresie posoborowym. Powołanie ich do uczestnictwa 

15   Kodeks prawa kanonicznego [dalej: KPK].
16   Por. SPK, s. VI–VII.
17   Por. tamże, s. VII.
18   Statut I Synodu Prowincjalnego w Krakowie, [w:] SPK, s. 24, nr 1.
19   Por. tamże, s. 25, nr 3.
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w I Synodzie Prowincji Krakowskiej, co postanawiał jego Statut, miało swoją 
podstawę we wskazaniach Vaticanum  II, które dowartościowywały świec-
kich. W oparciu o te wskazania ukazywały się dokumenty prawodawstwa 
posoborowego. Do nich należy instrukcja Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 
roku, która zezwalała na udział świeckich w synodach. Również w pracach 
prowadzonych przez Komisję Odnowy KPK udział świeckich w synodach 
był bezdyskusyjny20. 

Statut przedstawia następującą strukturę Synodu: „Pracami Syno-
du Prowincjalnego kieruje Metropolita Krakowski w  kolegialnej jedności 
z biskupami Metropolii i w oparciu o działalność Komisji Koordynacyjnej, 
Synodalnych Zespołów Konsultacyjnych i  Zebrania Plenarnego Synodu21. 
Decydujące znaczenie dla prac synodalnych miało Kolegium Biskupów 
Metropolii. Jego pracami kierował Metropolita Krakowski, który po za-
sięgnięciu zdania biskupów Metropolii, wyznaczył miejsce obrad synodal-
nych, zwołał go i przewodniczył obradom. Kolegium Biskupów wskazywało 
główne kierunki działania Synodu i ważniejsze problemy, które miały być 
przedmiotem jego prac. Wyznaczało biskupów do Synodalnych Zespołów 
Konsultacyjnych i podejmowało końcowe uchwały Synodu. Tylko członko-
wie tego Kolegium mieli głos decydujący na Synodzie22. Warto dodać, że 
pracom Kolegium przewodniczył kard. K. Wojtyła do wyboru na Stolicę 
Piotrową (16 X 1978 r.). Wybór przerwał działalność Synodu. Działalność 
tę wznowił kard. F. Macharski, dekretem z 1 marca 1979 roku23. Odtąd on 
kierował pracami Synodu. 

Wiodącą rolę w Synodzie spełniała Komisja Koordynacyjna, stanowiąca 
jego strukturę organizacyjno-doradczą. W jej skład weszli Metropolita jako 
przewodniczący oraz duchowni i świeccy, ze wszystkich diecezji Metropolii 
mianowani przez biskupów diecezjalnych oraz dodatkowo przedstawiciele 
katolików świeckich, mianowani przez Metropolitę w porozumieniu z od-
nośnymi biskupami. Komisja powołała dwuosobowy Sekretariat Synodu, 
spośród swoich członków, który zatwierdził Metropolita. Sekretariat zajmo-
wał się dokumentacją prac Synodu i  prowadzeniem korespondencji. Komi-
sja obradowała nad pisemnymi wnioskami przedkładanymi przez swoich 
członków i przygotowywała projekty uchwał synodalnych24.

20   Por. J. Dyduch, Świeccy…, art. cyt., s. 92–93.
21   Statut, s. 25, nr 4.
22   Por. Regulamin I Synodu Prowincji Krakowskiej, [w:] SPK, s. 25, p. 1–2.
23   Por. SPK, s. 27–28.
24   Por. Regulamin I Synodu…, s. 25–26, p. 3–8.
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W tym przygotowaniu Komisja Koordynacyjna współpracowała ściśle 
z Synodalnymi Zespołami Konsultacyjnymi. Pracami każdego Zespołu kie-
rował wyznaczony przez Komisję Koordynacyjną jej członek, zatwierdzony 
przez Kolegium Biskupów i w jej pracach uczestniczył biskup desygnowa-
ny przez Kolegium oraz przynajmniej jeden przedstawiciel z każdej diece-
zji Metropolii, wyznaczony przez Komisję Koordynacyjną, po konsultacji 
z właściwym biskupem diecezjalnym. Były to Zespoły tematyczne, których 
zadaniem była wymiana informacji i doświadczeń w sprawach stanowiących 
przedmiot zainteresowania Zespołu oraz wysuwanie wniosków i propozycji, 
przekazywanych następnie Komisji Koordynacyjnej25.

Komisja Koordynacyjna we współpracy z Kolegium Biskupów powołała 
następujące Synodalne Zespoły Konsultacyjne: 1. Teologiczno-socjologiczny, 
2. Parafia i profil duszpasterstwa parafialnego, 3. Katechizacja, 4. Młodzież, 
5. Małżeństwo i  rodzina, 6. Duszpasterstwo charytatywne, 7. Duszpaster-
stwo specjalistyczne i zawodowe, 8. Środki przekazu, 9. Zakony w duszpa-
sterstwie, 10. Apostolstwo świeckich, 11. Formacja do kapłaństwa, 12. Życie 
i  posługa kapłańska wraz z  zagadnieniami formatio permanens, 13. Litur-
gia, 14. Inspiracja chrystologiczna i maryjna we współczesnej pobożności. 
15.  Struktury międzydiecezjalne. Nazwa Zespołu poniekąd określała jego 
zadanie. Oprócz Zespołów utworzono Komisję ds. Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, która miała współpracować z Zespołami Konsultacyjnymi26.

Przygotowana propozycja uchwał synodalnych staje się przedmiotem 
prac Zebrania Plenarnego Synodu. Jego skład był następujący: Kolegium 
Biskupów, przedstawiciel kapituł katedralnych z  Metropolii, wyżsi przeło-
żeni zakonni, członkowie Komisji Koordynacyjnej Synodu i  Synodalnych 
Zespołów Konsultacyjnych oraz duchowni, osoby zakonne i  świeccy za-
proszeni przez Kolegium Biskupów27. W  głosowaniach Zebrania Plenar-
nego głos decydujący miało Kolegium Biskupów Metropolii; zaś pozostali 
uczestnicy mieli tylko głos doradczy. Najpierw głosowali uprawnieni do 
głosu doradczego. Głosować można było na jedno z  trzech ewentualnych 
rozwiązań: „przyjmuję”, „przyjmuję ze zmianami”, „nie przyjmuję”. Głoso-
wanie „przyjmuję ze zmianami” musiało zawierać proponowaną zmianę 
tekstu na piśmie28. Uczestników uprawnionych do głosowania z głosem do-

25   Por. tamże, s. 26, p. 9–11.
26   Por. T. Pieronek, Wprowadzenie, s. VIII.
27   Regulamin I Synodu…, dz. cyt., s. 27, p. 12.
28   Por. Regulamin zebrania plenarnego i  głosowania I  Synodu Prowincji Krakowskiej, 

[w:] SPK, s. 28–29, p. 1–12.
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radczym było  146. Obecnych było 84, spośród nich 71 głosowało „przyj-
muję”, 2 – wstrzymało się od głosu. Uprawnionych do głosowania z głosem 
decydującym było 20, obecnych 18, spośród tychże 13 głosowało „przyjmu-
ję”, 5 „przyjmuję ze zmianami”29. W ten sposób projekt uchwał synodalnych 
został uchwalony prawie jednogłośnie.

3. owoc prac synodalnych

Oprócz końcowych uchwał synodalnych I Synod Prowincji Krakowskiej 
obdarzył Metropolię różnymi dobrami. Wśród nich na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że stał się on szkołą współpracy duszpasterzy z wiernymi świeckimi. 
Sobór Watykański II wezwał pasterzy i świeckich do konstruktywnej współ-
pracy: „Po tym zażyłym obcowaniu ze sobą świeckich i pasterzy należy się 
spodziewać rozlicznych dóbr dla Kościoła: dzięki temu bowiem w świeckich 
umacnia się poczucie własnej odpowiedzialności, wzmaga się zapał, i siły lu-
dzi świeckich łatwiej łączą się z pracą pasterzy. Ci zaś, wsparci doświadcze-
niem świeckich, mogą zdobyć pewniejszy i odpowiedniejszy osąd zarówno 
w sprawach duchowych, jak i doczesnych, tak aby cały Kościół, umocniony 
przez wszystkich swoich członków, skutecznie pełnił swe posłannictwo dla 
życia świata”30. Nasze czasy wymagają aktywnej współpracy hierarchii z la-
ikatem, wielorakiej współpracy, w szczególności współdziałania w apostol-
stwie i duszpasterstwie31.

Biskupi, kapłani i świeccy, uczyli się współpracy zarówno w różnych gru-
pach synodalnych, jak i  poprzez przekazywane wzajemnie informacje. To 
współdziałanie w Synodzie Prowincjalnym bywało przeszczepiane na grunt 
prac synodów diecezjalnych. Taka współpraca uaktywniała i dowartościowy-
wała wiernych świeckich, stanowiąc realizację jednego z istotnych wskazań 
Vaticanum II. Odzwierciedlała ona nauczanie Piusa XII, przypomniane i po-
głębione w adhortacji o powołaniu i misji świeckich w Kościele: „[…] wierni, 
a ściślej świeccy, zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła… Dlate-
go to oni i przede wszystkim oni winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej, 
nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem […]”32.

29   Protokoły głosowania, [w:] SPK, s. 34–35.
30   Konstytucja Lumen gentium [dalej: KK], 37.
31   Por. J. Dyduch, Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym, 

Kraków 1985, s. 51–58.
32   Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici [dalej: ChL], 9, 30 XII 1988. 
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Synod Prowincji Krakowskiej był także szkołą współpracy w ramach Me-
tropolii, wzajemnej współpracy biskupów, kałanów i  świeckich z  poszcze-
gólnych diecezji. Jest to także postulat Vaticanum II, który wzywa do two-
rzenia prowincji kościelnych i ich współdziałania33. W utworzonej w 1925 
roku Metropolii Krakowskiej nie było dotychczas tak ożywionej współpracy, 
co więcej – Synod postanowił utworzyć struktury metropolitalne, koordy-
nujące współpracę w ramach Prowincji Krakowskiej, zgodnie z następującą 
ideą: „Wspólne działanie przedstawicieli diecezji skupione wokół Metro-
polity nie może się zakończyć z chwilą zamknięcia prac Synodu. Zachodzi 
wielorako uzasadniona konieczność kontynuowania współpracy między 
diecezjami za pomocą metody stosowanej przez Synod”34. Przywołane przy-
kłady realizacji wskazań Vaticanum II przez I Synod Prowincji, a zwłaszcza 
treść jego uchwał świadczą o tym, że był skutecznym narzędziem recepcji 
nauczania soborowego w Metropolii Krakowskiej. Uchwały I Synodu Pro-
wincji Krakowskiej zostały zatwierdzone przez Zebranie Plenarne Synodu 
dnia 7 czerwca 1983 roku. Następnie uwagi wniesione przez głosujących zo-
stały rozpatrzone przez Sekretariat i Komisję Koordynacyjną Synodu, któ-
ra dokonała ostatecznej redakcji tekstu uchwał. Został on wręczony Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II 22 czerwca 1983 roku w katedrze na Wawelu 
podczas uroczystego zakończenia Synodu. 12 grudnia 1983 roku uchwały 
synodalne przesłano do Kongregacji Biskupów celem uzyskania nihil obstat 
Stolicy Apostolskiej, zgodnie z kan. 446 KPK. 28 października 1987 roku 
Kongregacja przesłała swoje uwagi. Po ich wprowadzeniu tekst ponownie 
przesłano do Kongregacji, która dnia 4 grudnia 1989 roku udzieliła aproba-
ty – decretum recognitionis. Uchwały Synodu promulgowano dekretem bi-
skupów Metropolii Krakowskiej 26 listopada 1990 roku, zaś w życie weszły 
od Wielkanocy roku 199135. 

Uchwały te zatytułowano: Communio et communicatio. Dzielą się one na 
dwie części: 1. Rzeczywistość Metropolii Krakowskiej, 2. Wskazania i posta-
nowienia. Część pierwsza prezentuje rzeczywistość Metropolii Krakowskiej, 
w aspekcie teologicznym, historycznym, społecznym, politycznym i religij-
nym. Rzeczywistość wspólnoty wiernych Metropolii Krakowskiej została 
ukazana na kanwie nauczania Vaticanum II z uwzględnieniem jej historii 
i  bogatych tradycji. Przedstawia także sytuację polityczną, społeczną i  re-

33   Por. Dekret Christus Dominus [dalej: DB], 39–40.
34   Uchwały I Synodu Prowincji Krakowskiej [dalej: Uchwały], [w:] SPK, s. 138, nr 295.
35   Por. Dekret biskupów diecezjalnych Metropolii Krakowskiej promulgujący uchwały 

synodalne, [w:] SPK, s. 42.
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ligijną tamtejszego okresu, która w czasach dzisiejszych w dużym stopniu 
uległa przemianom36.

Druga część uchwał synodalnych zajmuje się istotnymi sprawami życia 
religijnego Metropolii, zwłaszcza tymi, które wymagają wspólnego działa-
nia. Wymienimy je według podtytułów dokumentu: 1. Liturgia, 2. Inspira-
cja chrystologiczna i  mariologiczna w  pobożności wiernych, 3. Formacja 
do kapłaństwa, 4. Życie i posługa kapłańska, 5. Zakony w duszpasterstwie, 
6. Parafia i  profil duszpasterstwa parafialnego, 7. Katechizacja, 8. Duszpa-
sterstwo młodzieży, 9. Małżeństwo i  rodzina, 10. Apostolstwo świeckich, 
11. Duszpasterstwo środowisk zawodowych i  grup specjalnych, 12. Dusz-
pasterstwo charytatywne, 13. Środki społecznego przekazu, 14. Papieska 
Akademia Teologiczna w Krakowie, 15. Struktury Prowincji Krakowskiej37. 
Łatwo zauważyć, że problemy ukazane w dokumencie końcowym Synodu: 
Communio et communicatio w dużej mierze pokrywają się z nazwami wy-
żej wymienionych Synodalnych Zespołów Konsultacyjnych. Dokument ten 
wymaga szerszego omówienia38.

Zakończenie

Pomysłodawca I  Synodu Prowincji Krakowskiej kard. K. Wojtyła po-
strzegał go jako narzędzie odnowy życia religijnego i recepcji nauczania Va-
ticanum II w Metropolii Krakowskiej. Taki cel mógł wypełnić tylko synod 
pastoralny, gdyż jego skuteczność zależała od zaangażowania się wiernych 
w  prace synodalne we wszystkich jego fazach: przygotowania, przebiegu 
i realizacjię. Przywołując dzieło Synodu w dwudziestą piątą rocznicę od jego 
zakończenia, warto zastanowić się, czy został on w pełni wykorzystany oraz 
co zrobić, aby wypracowany i opublikowany dokument Communio et com-
municatio nie pozostał tylko kolejnym eksponatem na półkach bibliotek.

36   SPK, s. 45–69.
37   Tamże, s. 70–139.
38   Nieco szerzej, lecz nie wyczerpująco, został on omówiony w moim przywołanym już 

artykule Charakterystyka I Synodu Prowincji Krakowskiej.
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Ks. Wojciech Zyzak

IStota KaPłańStwa  
w naucZanIu Jana Pawła II

wstęp

Gdy w 1981 roku Jan Paweł II wyrażał swój zachwyt nad Index Thomi-
sticus, mówiąc o wielu latach pełnego zapału wysiłku, o 56 tomach, prawie 
70  tysiącach stron, 21 milionach linijek i  ponad miliardzie znaków1, nie 
przewidywał pewnie, że jego własny dorobek na końcu pontyfikatu dale-
ko przekroczy te rekordowe liczby. Oficjalne watykańskie wydanie Insegna-
menti di Giovanni Paolo II obejmuje 58 tomów i ponad 90 tysięcy stron. Jest 
to materiał źródłowy, w którym wiele wątków dotyczy kapłaństwa. Trudno 
się dziwić, skoro Jan Paweł II mówił, że choć jest biskupem Rzymu, najważ-
niejsze dla niego pozostaje, że jest księdzem i może codziennie celebrować 
Eucharystię2. W  swym nauczaniu na temat kapłaństwa Sługa Boży sięgał 
najczęściej do Pisma Świętego i dokumentów Kościoła3. Przede wszystkim 
znajdujemy tam liczne odniesienia do nauczania Soboru Watykańskiego II, 

1   Por. Giovanni Paolo  II, Al Comitato Promotore dell’ „Index Thomisticus”, 2, 28  III 
1981, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II [dalej: IGP], IV, 1/1981, s. 795.

2   Por. tenże, La veglia con i giovani nel Parc-Des-Princes, 10, 1 VI 1980, [w:] IGP II, III, 
1/1980, s. 1623.

3   Por. tenże, Lettera al cardinale Jean-Claude Turcotte, arcivescovo di Montréal, in occa-
sione del Congresso sulla pastorale delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, 2, 12 IV 
2002, [w:] IGP II, XXV, 1/2002, s. 542.



zwłaszcza do Lumen gentium4, Presbyterorum ordinis5, Ad gentes i Optatam 
totius6, choć Jan Paweł II wymieniał też encyklikę Pawła VI Sacerdotalis Ca-
elibatus, listy do kapłanów różnych papieży i dokument De Sacerdotio mini-
steriali, będący owocem Synodu Biskupów w 1971 roku7.

Sługa Boży przypominał jednak, że aby zachować wielką tradycję Ko-
ścioła, trzeba ją odnawiać w płodnej ciągłości8. Dlatego Papież wspomina-
jąc naukę soborową, posiedzenia Synodów w 1967, 1971 i 1974 roku, oraz 
liczne wystąpienia Magisterium na temat tożsamości kapłana, przedstawił 
Kościołowi przede wszystkim nowy dokument, adhortację Pastores dabo 
vobis, jako owoc Synodu Biskupów z 1990 roku, zainteresowanego głównie 
formacją kapłańską, życiem kapłanów i ich relacją do wiernych świeckich9. 
Na naszą szczególną uwagę zasługują także katechezy na temat kapłań-
stwa, wygłoszone podczas audiencji generalnych w 1992 i 1993 roku10. Nie 
można też pominąć corocznych listów do kapłanów na Wielki Czwartek, 
w których ramy wpisuje się encyklika Ecclesia de Eucharystia z 2003 roku11. 
Obok innych ważnych dokumentów, encyklik, adhortacji, listów i konsty-
tucji, przedmiotem badań nad kapłaństwem prezbiterów muszą być licz-
ne homilie i przemówienia, zwłaszcza do biskupów przybyłych Ad Limina. 
Z  dokumentów tych wyłania się obraz kapłaństwa wyraźnie określonego 
w swej tożsamości, w relacji do Boga i do wspólnoty Kościoła, kapłaństwa 
mającego określoną misję, duchowość i drogę formacyjną.

  4   Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium [dalej: 
LG], 28, 21 XI 1964..

  5   Tamże, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis [dalej: PO], 7 XII 
1965.

  6   Tamże, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius [dalej: OT], 28 X 1965.
  7   Por. Giovanni Paolo II, Lettera a tutti i sacerdoti della Chiesa, Giovedì Santo 1979, 2, 

8 IV 1979, [w:] IGP II, II/1979, s. 843 n.
  8   Por. tenże, Ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose e ai seminaristi, nella cattedrale di 

Padova, 3, 12 IX 1982, [w:] IGP II, V, 3/1982, s. 431.
  9   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 

circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 3, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 703–705. 
10   Por. tenże, Udienza generale. L’Eucaristia nella vita spirituale del presbitero, 1, 9 VI 

1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 1457.
11   Por. tenże, Durante la solenne concelebrazione eucaristica nella basilica di San Pietro 

annuncio della firma dell’enciclica „Ecclesia de Eucharistia”, 4, 17 IV 2003, [w:] IGP, XXVI, 
1/2003, s. 553.
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1. Podstawy tożsamości kapłańskiej

Obecny papież Benedykt XVI jako kardynał przypominał, że aby zrozu-
mieć kapłaństwo, koniecznie trzeba wyjść od chrystologii12. Dlatego musimy 
rozpocząć rozważania od ukazania kapłaństwa Chrystusa i  różnych form 
uczestniczenia w nim zarówno wiernych, jak i prezbiterów. To pozwoli nam 
wyodrębnić istotne elementy kapłaństwa służebnego.

Jedyne kapłaństwo chrystusa
Jan Paweł  II ukazując kapłaństwo Chrystusa, często sięgał do Listu 

do Hebrajczyków, szczególnie do piątego rozdziału. Najistotniejsze myśli 
tam zawarte sprowadzają się do następujących: Chrystus jest najwyższym 
i  wiecznym Kapłanem; od wieków zrodzony stał się człowiekiem, by zo-
stać Kapłanem; spełnił swą misję na drzewie krzyża, a Eucharystia uobecnia 
w  życiu Kościoła tę ofiarę pod postacią chleba i  wina, wypełniając w  ten 
sposób starożytną figurę króla-kapłana Melchizedeka13. Podkreślając tryni-
tarny rys kapłaństwa Chrystusa, Papież ukazał Go jako „powołanego” przez 
Ojca, by przyjmując ciało, stał się jedynym Kapłanem Nowego i Wiecznego 
Przymierza, składającym nieustannie Ojcu w ofierze całe stworzenie14. Do-
strzegamy tu też więź kapłaństwa Chrystusa z  Duchem Świętym, którym 
został namaszczony (por. Dz 10, 38) i przez którego złożył Bogu siebie jako 
nieskalaną ofiarę (por. Hbr 9, 13 n.)15. 

Papież dostrzega istotny związek tajemnicy Wcielenia z  Odkupieniem 
podkreślając, że Słowo, które stało się ciałem, złożyło ofiarę ze swego czło-
wieczeństwa na Golgocie16. Dlatego choć całe życie Chrystusa ma wartość 
kapłańską, ukazuje się ona w  pełni przez Misterium Paschalne. Zdaniem 
Sługi Bożego krzyż stanowi kulminację kapłańskiej służby Chrystusa. W wi-

12   Por. J. Ratzinger, Relación sobre la naturaleza del sacerdocio (Resumen), [w:] La for-
macion de los sacerdotes en la situacion actual. Sinodo 90. Materiales y documentos, Sala-
manca 1991, s. 128 n.

13   Por. Giovanni Paolo II, L’omelia durante la celebrazione dei vespri nell’aula Paolo VI, 1, 
7 XI 1996, [w:] IGP II, XIX, 2/1996, s. 649 n.

14   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo nell’anno giubilare della sua ordi-
nazione sacerdotale, 1, 17 III 1996, [w:] IGP II, XIX, 1/1996, s. 554 n. 

15   Por. tenże, Lettera enciclica sullo Spirito Santo „Dominum et Vivificantem”, 40, 18 V 
1986, [w:] IGP II, IX, 1/1986, s. 1510 n.

16   Por. tenże, In occasione del Giovedì Santo 1988. Lettera ai sacerdoti, 1, 25 III 1988, 
[w:] IGP II, XI, 1/1988, s. 721 n.
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gilię śmierci Jezus antycypując pamiątkę swej Ofiary pod postacią konse-
krowanego chleba i wina przekazał Kościołowi Eucharystię jako sakrament 
Nowego Przymierza17. List do Hebrajczyków (por. 9, 24) ukazuje Chrystu-
sa, Kapłana Nowego i Wiecznego Przymierza, który wchodzi do wiecznego 
Sanktuarium, by wstawiać się za ludzkość przed Bogiem, wciąż składając 
Ofiarę, którą raz jeden złożył (por. Hbr 9, 26)18. Jako Pośrednik wobec Ojca 
w tajemnicy Wniebowstąpienia wypełnia kapłańską rolę, wstawiając się za 
swymi członkami (por. Hbr 7, 25)19. 

udział wiernych w kapłaństwie chrystusa
W nauczaniu Jana Pawła II można spotkać się z pojęciem kapłaństwa, 

które niejako przynależy do kondycji człowieka. W kontekście twórczości 
Norwida Papież powiedział, że człowiek to kapłan, jeszcze „bezwiedny i nie-
dojrzały”, którego życiowym zadaniem jest od samego początku budowanie 
mostów (ponti-fex) łączących człowieka z człowiekiem, a wszystkich z Bo-
giem20. Zasadniczo jednak, gdy mówimy o kapłaństwie człowieka, mamy 
tu na myśli udział w kapłaństwie Chrystusa. Papież przypomniał, że z łona 
Trójcy Syn Boży przyszedł do ludzkości, a przez Jego Śmierć i Zmartwych-
wstanie Duch świętości zstąpił na Apostołów i pozostaje obecny w Kościele. 
Z tego posłania Syna i Ducha pochodzi zbawcze posłanie Kościoła. Z po-
słania Syna, który otrzymał mesjańskie namaszczenie, powstaje w Duchu 
Świętym „królewskie kapłaństwo” wszystkich ochrzczonych. Z kapłaństwa 
Syna, Namaszczonego, pochodzą też w Duchu Świętym powołanie i urząd 
kapłanów, wyciśnięte w sakramencie święceń nieusuwalną pieczęcią. Przez 
ich posługę cały Lud Boży uczestniczy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa21. 
Kapłaństwo chrzcielne stanowi realizację obietnicy: „wy będziecie Mi kró-
lestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 6). Tak interpretuje to święty 
Piotr, pisząc, że cały lud nowego Przymierza stanowi „święte kapłaństwo 

17   Por. tenże, Le visite pastorali del Vescovo di Roma. Parrocchia dei santi Elisabetta 
e Zaccaria, 2, 26 X 1997, [w:] IGP II, XX, 2/1997, s. 677 n. 

18   Por. tenże, Omelia ai fedeli del Trullo, 3, 11 XI 1979, [w:] IGP II, II, 2/1979, s. 1129.
19   Por. tenże, La visita al Pontificio Collegio Scozzese, 3 n., 3 VI 1984, [w:] IGP II, VII, 

1/1984, s. 1604 n.
20   Por. tenże, Ai rappresentanti dell’Istituto del Patrimonio Nazionale Polacco, degli 

scienziati e dei cultori del poeta polacco Cyprian Kamil Norwid, 6, 1 VII 2001, [w:] IGP II, 
XXIV, 2/2001, s. 7.

21   Por. tenże, Omelia della Messa con ordinazioni sacerdotali a  Sion, 9, 17 VI 1984, 
[w:] IGP II, VII, 1/1984, s. 1853 n.
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dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” 
(1 P 2, 5)22. 

Papież przypomniał nauczanie soborowe, że „święta i  organicznie 
ukształtowana natura społeczności kapłańskiej aktualizuje się przez sakra-
menty i przez cnoty” (LG 11). Szczególne znaczenie ma tu chrzest wprowa-
dzający w społeczność kapłańską i Eucharystia, w której uczestnictwo jest 
wspólne dla całego „ludu kapłańskiego”, ale różne według warunków usta-
nowienia sakramentalnego, przy czym specyficzna rola szafarza kapłańskie-
go promuje rolę kapłaństwa wspólnego23. Choć kapłaństwo chrzcielne jest 
wspólne dla wszystkich stanów życia w Kościele, pozostaje jednak szczegól-
ną charakterystyką wiernych świeckich. Papież przypomniał w adhortacji 
Christifideles laici soborowe określenie świeckich jako wiernych chrześcijan 
uczestniczących na swój sposób w  kapłańskim, prorockim i  królewskim 
urzędzie Chrystusa (por. LG 31)24. Uczestniczą oni w kapłańskim urzędzie 
Chrystusa, gdyż jako wcieleni w Chrystusowe Ciało łączą się z Nim w Jego 
Ofierze, ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczynki25. Udział ten 
na równi dotyczy mężczyzn i kobiet26. Szczególnie rodzina chrześcijańska 
na mocy sakramentu małżeństwa jest stale ożywiana i wzywana przez Chry-
stusa do dialogu z Bogiem, modlitwy, uczestnictwa w sakramentach i ofiary 
życia, przez co spełnia swoje kapłańskie zadanie27. Rodzice, nazywani przez 
Papieża „kapłanami” rodziny jako „domowego Kościoła”, realizują swe ka-
płaństwo szczególnie przez uczestnictwo w  duchowym zrodzeniu swego 
potomstwa28. Od tego kapłaństwa chrzcielnego, zgodnie z  soborowym na-

22   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 13, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 719– 

–721. 
23   Por. tenże, Udienza generale. Nella Chiesa, comunità sacerdotale e sacramentale, 

il Battesimo, 1–3, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, LEV 1994, s. 964–966; por. tenże, 
Udienza generale. Nella Chiesa, comunità sacerdotale e sacramentale, l’Eucaristia, 1–7, 8 IV 
1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 1057–1060.

24   Por. tenże, l’Esortazione Apostolica post-sinodale „Christifideles laici”, 9, 30 XII 1988, 
[w:] IGP II, XI, 4/1988, s. 1978 n. 

25   Por. tamże, 14, s. 1982–1985.
26   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo, 6, 25 III 1995, [w:] IGP II, 

XVIII, 1/1995, s. 593–595.
27   Por. tenże, L’Esortazione Apostolica „Familiaris consortio”, 55, 22 XI 1981, [w:] IGP II, 

IV, 2/1981, s. 1007.
28   Por. tenże, Ai genitori di alunni del Seminario Maggiore Romano, 2, 20  III 1983, 

[w:] IGP II, VI, 1/1983, s. 771.
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uczaniem, różni się istotą, a nie tylko stopniem, kapłaństwo urzędowe, choć 
oba są sobie wzajemnie przyporządkowane (por. LG 10). Kapłan urzędowy 
ma zadanie umożliwiać i uświadamiać wiernym właściwy im udział w ka-
płaństwie Chrystusa29.

kapłaństwo służebne
Ojciec Święty przypomniał, że kapłaństwo służebne zostało ustanowio-

ne przez Chrystusa, który osobno powołał Apostołów, „aby Mu towarzy-
szyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać 
złe duchy” (Mk 3, 14–15). Już w trakcie swej publicznej działalności, a póź-
niej w całej pełni po Śmierci i Zmartwychwstaniu, Jezus udzielił Piotrowi 
i Dwunastu szczególnej władzy zarówno wobec przyszłej wspólnoty, jak i w 
perspektywie ewangelizacji wszystkich narodów. W kontekście paschalnych 
wydarzeń Chrystus ostatecznie odsłonił Apostołom, że ich powołaniem jest 
być kapłanami. Stało się to w Wieczerniku w przeddzień śmierci krzyżowej, 
kiedy wziął w  swoje ręce chleb, a  potem kielich z  winem i  wypowiedział 
słowa konsekracji, polecając: „Czyńcie to na moją pamiątkę”. Zawierzając 
im Pamiątkę swej Ofiary, Chrystus uczynił ich także uczestnikami swojego 
kapłaństwa. Aby mogli wypełnić tę misję, Jezus nadał Apostołom, na mocy 
szczególnego, paschalnego wylania Ducha Świętego, tę samą mesjańską wła-
dzę, która pochodzi od Ojca, a która Jemu została w pełni dana i w pełni się 
objawiła w Zmartwychwstaniu30.

Ponieważ misja przekazana Apostołom przez Jezusa musi trwać aż do 
końca świata (por. Mt 28, 20), oni zatroszczyli się o ustanowienie swoich 
następców, by tradycja apostolska trwała i była strzeżona na przestrzeni wie-
ków (por. LG 20). Szczególne wylanie Ducha Świętego, którym Apostołowie 
zostali napełnieni przez zmartwychwstałego Pana było przez nich przekazy-
wane poprzez gest nałożenia rąk na swych współpracowników (por. 1 Tm 4, 
14). Oni zaś tym samym gestem przekazali je innym, a ci z kolei następnym. 
W ten sposób dar duchowy początków dotarł aż do naszych czasów poprzez 
nałożenie rąk, czyli konsekrację biskupią, przez którą udziela się pełni sakra-
mentu święceń, najwyższego kapłaństwa i pełni świętej posługi. Papież przy-
pomniał, że przede wszystkim biskupi spełniają pasterską misję powierzoną 

29   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo nell’anno giubilare della sua ordi-
nazione sacerdotale, 2, 17 III 1996, [w:] IGP II, XIX, 1/1996, s. 555 n.

30   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 14, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 721 n. 
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Apostołom i posiadają wszelką władzę, jaką ona zawiera31. Pewien postęp 
doktrynalny w tej materii wyraża się w fakcie, że dopiero Sobór Watykań-
ski II potwierdził sakramentalność święceń biskupich (por. LG 21)32. Inny 
cytowany przez Papieża fragment soborowego nauczania mówi, że „Obo-
wiązek posługi biskupiej został zlecony w stopniu podporządkowanym pre-
zbiterom, aby ustanowieni w  stanie kapłańskim, byli współpracownikami 
stanu biskupiego, w celu należytego wypełniania powierzonego przez Chry-
stusa apostolskiego posłannictwa” (PO 2). Wola Chrystusa w tym względzie 
wynika z Ewangelii z której wiemy, że Jezus udzielając Piotrowi i Dwunastu 
najwyższej władzy w  Kościele, chciał również, by w  tej misji mieli współ-
pracowników. Ojciec Święty tak interpretuje fakt, że Jezus wysyłał jeszcze 
innych siedemdziesięciu dwóch przed sobą dwójkami (por. Łk 10, 1)33. Już 
w  Kościele Apostołów szybko zarysowały się dwie kategorie uczestników 
misji i kapłaństwa Chrystusa, co wpłynęło na rezerwowanie nazwy „biskup” 
dla głowy i  jedynego pasterza wspólnoty, a nazwy „prezbiter” dla szafarza 
działającego w zależności od biskupa34. Istnieją więc w trzystopniowej hie-
rarchii dwa stopnie uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, oraz diakonat, 
jako stopień służby35.

Tożsamość kapłana 
Ojciec Święty w słowach Listu do Hebrajczyków „z ludzi wzięty, dla lu-

dzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga” (5, 1) widział naj-
lepszą definicję tożsamości kapłana. Kapłan ma być prawdziwym homo Dei, 
miłującym Kościół i będącym dla wiernych świadkiem Absolutu Boga. Wi-
dzimy tu istotny splot wymiaru wertykalnego i horyzontalnego. Aby wymiar 
ludzki kapłańskiej posługi mógł wyrazić się w całej pełni, musi być zakorze-
niony w Bogu i Chrystusie. Innymi słowy, horyzontalny wymiar tożsamości 
kapłana musi mieć fundament w wymiarze wertykalnym. Poprzez wszystko, 

31   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale sul vescovo, servitore del Vangelo di 
Gesù Cristo per la speranza del mondo „Pastores gregis”, 6, 16 X 2003, [w:] IGP II, XXVI, 
2/2003, s. 399 n. 

32   Por. tenże, Udienza generale. L’episcopato, ordine sacramentale, 1–8, 30 IX 1992, 
[w:] IGP II, XV, 2/1992, s. 203–207. 

33   Por. tenże, Udienza generale. Il presbiterato, partecipazione ministeriale al sacerdozio 
di Cristo, 3, 31 III 1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 785 n.

34   Por. tamże, 5, s. 787.
35   Por. tenże, Udienza generale. Funzioni del diacono nel ministero pastorale, 1, 13 X 

1993, [w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 1000. 
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co w  kapłańskiej posłudze jest dla ludzi, musi się ona odnosić do Boga36. 
Nie można określić natury i misji kapłaństwa służebnego bez uwzględnienia 
różnorodnych i bogatych odniesień, mających swe źródło w Trójcy Przenaj-
świętszej i urzeczywistniających się we wspólnocie Kościoła37.

Wymiar wertykalny wyraża się w  fakcie, że prezbiterzy dzięki namasz-
czeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i  tak 
upodobniają się do Chrystusa Kapłana, aby mogli działać in persona Christi 
Capitis (por. PO 2)38. Można powiedzieć, że jest to jedno z częściej używanych 
przez Papieża określeń, zaczerpniętych z dokumentów soborowych39 (por. LG 
10, 28, 37; PO 2, 6, 12)40. Ta identyfikacja prowadzi do stwierdzenia, że Chry-
stus czyni się obecnym w każdym kapłanie, który jest „drugim Chrystusem” 
(sacerdos alter Christus) w większym stopniu, niż jest nim każdy chrześcija-
nin41. W tożsamość prezbitera wpisuje się szczególnie istotna więź sakramen-
tu święceń i Eucharystii. Dlatego dla Jana Pawła II Msza św. jest centrum ka-
płańskiego życia42. Na wielu miejscach Papież podkreślał, że kapłaństwo jest 
ściśle związane z Eucharystią, gdyż Chrystus ustanowił je razem w Wieczer-
niku. W Eucharystii szczególnie jaśnieje tożsamość kapłana, gdyż nie ma ka-
płaństwa bez Eucharystii i nie ma eucharystycznej Ofiary bez kapłaństwa43. 

Relacja wertykalna w tożsamości kapłana ma wpływ na jego relacje ho-
ryzontalne do Kościoła i  świata. Zdaniem Papieża wymiar eklezjalny jest 
wpisany w istotę kapłaństwa święceń, gdyż relacja kapłana do Kościoła pły-

36   Por. tenże, La toccante testimonianza davanti a una folta assemblea sacerdotale a con-
clusione delle giornate di preghiera e di riflessione, 6, 27 X 1995, [w:] IGP II, XVIII, 2/1995, 
s. 970 n.

37   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 12, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 718 n.

38   Por. tenże, Udienza generale. La Chiesa comunità sacerdotale, 5, 18  III 1992, 
[w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 630 n. 

39   Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium [da-
lej: SC], 33, 4 XII 1963.

40   Por. Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei 
sacerdoti nelle circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 15, 25  III 1992, [w:] IGP  II, XV, 
1/1992, s. 722–724. 

41   Por. tenże, Ai vescovi dell’Argentina in visita „Ad Limina”, 24 IX 1979, [w:] IGP II, II, 
2/1979, s. 356 n.

42   Por. tenże, A vescovi degli Stati Uniti in visita „Ad Limina”, 3, 9 IX 1983, [w:] IGP II, 
VI, 2/1983, s. 421 n.

43   Por. tenże, L’omelia durante la santa Messa Crismale del Giovedì Santo nella basilica 
vaticana, 1–4, 8 IV 2004, [w:] IGP II, XXVII, 1/2004, s. 435–347.
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nie z jego związku z Chrystusem. Kapłaństwo hierarchiczne jest całkowicie 
na służbie Kościoła, tak, że wspólnota potrzebuje go absolutnie, by Chrystus 
Głowa i Pasterz był w niej obecny44. Tożsamość kapłana określa fakt, że jako 
reprezentant Chrystusa Głowy, Pasterza i Oblubieńca Kościoła znajduje się 
on nie tylko w  Kościele, ale i  wobec Kościoła45. Na koniec wypada przy-
pomnieć, że to, co w fizjonomii kapłana jest istotne, pozostaje niezmienne, 
bowiem jak w przeszłości, tak i dziś kapłan ma być podobny do Chrystusa. 
Równocześnie życie i posługa kapłana musi się dostosować do każdej epoki 
i każdego środowiska. Papież przypomniał, że trzeba pogodzić niezmienne 
prawdy o posłudze kapłańskiej z potrzebami i zjawiskami charakteryzujący-
mi obecną epokę, uwzględniając jej problemy i pozytywne bodźce46. 

2. Boże źródło kapłaństwa prezbiterów

Powyższe refleksje na temat tożsamości kapłana uświadamiają nam, że 
źródłem kapłaństwa prezbiterów jest sam Bóg. W tej perspektywie kapłań-
stwo stanowi Boże powołanie i  zakłada fundamentalne relacje do wszyst-
kich Osób Trójcy Świętej.

boże powołanie
Pośród różnych rodzajów powołań Sługa Boży ukazał powołanie ka-

płańskie jako wyjątkowe47. Podobnie jak Jezus wezwał pierwszych kapłanów 
indywidualnie i po imieniu (por. Mk 3, 13 n.), tak również dzisiaj wzywa 
osobiście powołanych do kapłaństwa48. Trzeba rozumieć to powołanie nie 
w sensie socjologicznym czy psychologicznym, jako skłonność, talent lub 
zdolność, ale w sensie wezwania, daru i łaski Boga49. Papież przypomniał też, 
że powołanie to będąc Bożym darem, nigdy nie zostaje dane poza Kościołem, 
czy niezależnie od niego, lecz zawsze w Kościele i za jego pośrednictwem. 

44   Por. tenże, Ai partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per il Clero, 2, 
23 XI 2001, [w:] IGP II, XXIV, 2/2001, s. 941 n.

45   Por. tenże, Il ritiro spirituale per i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi predicato nella 
spinata adiacente alla cripta di Ars, 2, 6 X 1986, [w:] IGP II, IX, 2/1986, s. 882–884.

46   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 5, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 706–708.

47   Por. tenże, Messa per giovani olandesi, 23 VII 1984, [w:] IGP II, VII, 2/1984, s. 118 n.
48   Por. tenże, Ai sacerdoti americani, 1, 4 X 1979, [w:] IGP II, II, 2/1979, s. 599 n. 
49   Por. tenże, Le vocazioni presbiterali, 1, 29 IX 1993, [w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 900 n.
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Tu ukazuje się istotny eklezjalny wymiar chrześcijańskiego powołania. Nie 
tylko wywodzi się ono z Kościoła i jego pośrednictwa, nie tylko zostaje roz-
poznane i dokonuje się w Kościele, ale nieodzownie przybiera także kształt 
służby dla Kościoła. Wynika z tego, że każdy prezbiter otrzymuje powołanie 
od Pana jako darmo dany dar łaski za pośrednictwem Kościoła. Do biskupa 
lub kompetentnego przełożonego należy nie tylko zbadanie zdatności kan-
dydata, ale także uznanie samego powołania. Kandydat zaś winien je przyjąć, 
nie stawiając żadnych osobistych warunków, lecz akceptując normy i  wy-
magania, które stawia Kościół50. W powołaniu objawia się darmowa miłość 
Boga, a jednocześnie najwyższa z możliwych form ludzkiej wolności, wyra-
żająca się przyjęciem wezwania Bożego i zawierzeniem Mu51. 

Relacja do boga Ojca
Jan Paweł II najczęściej ukazywał więź kapłaństwa służebnego z Bogiem 

Ojcem w kontekście tajemnicy całej Trójcy Świętej. Widać to wyraźnie w Li-
ście do kapłanów na rok 1997, który zapowiada przygotowania do nadejścia 
trzeciego tysiąclecia. Trzy ostatnie lata przed rokiem 2000 zostały poświę-
cone kolejno Synowi Bożemu, Duchowi Świętemu i Bogu Ojcu, do którego 
prowadzi nas Syn w Duchu Świętym Pocieszycielu. ów akord chwały ku czci 
Trójcy Przenajświętszej stanowił swoiste echo trylogii encyklik papieskich: 
Redemptor hominis, Dominum et Vivificantem oraz Dives in misericordia. Pa-
pież zachęcał przy tym kapłanów, by świadomość, że idą do Ojca, prowadze-
ni przez Syna w Duchu Świętym była stale obecna w ich posłudze, zwłaszcza 
liturgicznej52. Samo kapłaństwo prezbiterów jest pochodzenia trynitarnego, 
tak że rodzą się z niewypowiedzianego Bożego misterium: z miłości Ojca, 
z łaski Jezusa Chrystusa i z daru jedności Ducha Świętego53.

Papież widział więź kapłaństwa z Bogiem Ojcem w perspektywie tajem-
nicy Chrystusa, który jest objawieniem Ojca. Na potwierdzenie tego przyto-
czył dwa stwierdzenia Chrystusa: „Pokój wam! Jak Mnie Ojciec posłał, tak 
i  Ja was posyłam” (J 20, 21) i „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto 

50   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 35, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 757 n.

51   Por. tamże, 36, s. 759–761.
52   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 1997, 2, 16 III 1997, [w:] IGP II, 

XX, 1/1997, s. 465 n.
53   Por. tenże, All’ordinazione di 47 nuovi presbiteri, 3, 10 VI 1990, [w:] IGP II, XIII, 

1/1990, s. 1563 n.
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Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10, 40). W nich 
jest zawarte misterium kapłaństwa, które znajduje swą prawdę i tożsamość 
w byciu pochodną i kontynuacją samego Chrystusa i misji, jaką otrzymał 
od Ojca. To wyraża inna para stwierdzeń: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czynią-
cego” (J 5, 19), oraz „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5)54. Więź 
kapłaństwa z Ojcem zawarta jest także w głównym jego celu, jak czytamy 
w dokumentach soborowych: „Celem zatem, do którego zmierzają prezbi-
terzy przez posługę i życie, jest chwała Boga Ojca w Chrystusie” (PO 2). Ta 
chwała polega na świadomym, wolnym i  wdzięcznym przyjmowaniu do-
skonałego Bożego dzieła zrealizowanego w Chrystusie i na ukazywaniu go 
w całym życiu55. Trzeba też zauważyć, że dla Jana Pawła  II duchowe ojco-
stwo każdego kapłana wobec wiernych stanowi odbicie ojcostwa Ojca nie-
bieskiego. Ojcostwo to winno się ukazywać coraz jaśniej, by lud chrześcijań-
ski i wszyscy ludzie doświadczali przez nie miłości Boga do nich. Dlatego 
kapłani mają być całkowicie dyspozycyjni wobec daru miłosierdzia, jakiego 
Bóg Ojciec chce udzielić obficie każdemu człowiekowi56. 

Relacja do syna bożego
Przez nałożenie rąk i modlitwę kapłani otrzymują podczas święceń dar 

Ducha Świętego, poświęcający ich na zawsze Bogu i upodabniający do Chry-
stusa Kapłana57. Trzeba tu powrócić do wspomnianej już formuły in persona 
Christi. Zdaniem Papieża oznacza ona więcej niż „w imieniu” czy „w zastęp-
stwie Chrystusa”. In persona znaczy, że kapłani sprawują Najświętszą Ofiarę 
w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym 
Kapłanem, który sam tylko jeden jest jej prawowitym Podmiotem i Sprawcą. 
Kapłan jest zdolny działać in persona Christi dzięki święceniom, przez które 
wchodzi w nowy rodzaj życia, oddzielający od wszystkiego i łączący z Chry-
stusem szczególnym, nierozerwalnym węzłem. Staje się samemu w pewnym 

54   Por. tenże, Ai parroci e al clero della diocesi di Roma all’inizio della Quaresima, 2, 6 III 
2003, [w:] IGP II, XXVI, 1/2003, s. 317.

55   Por. tenże, Incontro con il clero secolare e religioso nel santuario della Quercia, 1, 27  V 
1984, [w:] IGP II, VII, 1/1984, s. 1527 n.

56   Por. tenże, L’omelia nella basilica di San Pietro durante la solenne concelebrazione 
della Messa del Crisma, 4, 1 IV 1999, [w:] IGP II, XXII, 1/1999, s. 676 n.

57   Por. tenże, L’omelia durante l’ordinazione di nuovi sacerdoti, a Rio de Janeiro, 3, 2 VII 
1980, [w:] IGP II, III, 2/1980, s. 55 n. 
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sensie Chrystusem58. Konsekwencją tego jest najbardziej wyraźne określe-
nie identyfikacji kapłana z Chrystusem w formie sacerdos alter Christus59.

Szczególna więź kapłana z Chrystusem ma implikacje eklezjologiczne. 
Sprawą podstawową w życiu kapłana jest więź z Jezusem Chrystusem Głową 
i Pasterzem, ale z tą więzią łączy się ściśle relacja z Kościołem. Odniesienie 
do Kościoła wpisane jest w główne odniesienie kapłana do Chrystusa, gdyż 
sakramentalne uobecnienie Chrystusa jest podstawą i inspiracją odniesienia 
prezbitera do Kościoła. Jak już zostało powiedziane, reprezentując Chrystu-
sa Głowę, Pasterza i Oblubieńca Kościoła, kapłan pełni swój urząd nie tyl-
ko w Kościele, lecz również wobec niego. W sposób szczególny wyświęcony 
kapłan jest sługą Chrystusa obecnego w Kościele jako tajemnicy, komunii 
i misji. Bycie sługą Kościoła-tajemnicy polega na dokonywaniu kościelnych 
i sakramentalnych znaków obecności Chrystusa zmartwychwstałego. Służ-
bę Kościołowi-komunii widzi Papież w  tworzeniu jedności wspólnoty ko-
ścielnej w ścisłej więzi z biskupem i całym prezbiterium. Służba Kościołowi- 

-misji polega na tym, że dzięki prezbiterowi wspólnota głosi Ewangelię i daje 
jej świadectwo60.

Zdaniem Jana Pawła  II na ontologicznym podobieństwie kapłana do 
Chrystusa Kapłana Głowy i Pasterza, dzięki któremu wraz z całą Tradycją 
można powiedzieć, że jest alter Christus, bazuje konsekwentnie jego deonto-
logia. Wprawdzie chrzest jest pierwszą i fundamentalną konsekracją, powo-
dującą wyzwolenie od zła i wejście w stan szczególnego ontologicznego i psy-
chologicznego przynależenia do Boga, ale święcenia kapłańskie wzmacniają 
i  pogłębiają ten stan konsekracji. Sobór przypominając prezbiterom obo-
wiązek dążenia do doskonałości na mocy „konsekracji” chrzcielnej, dodaje: 

„Do nabycia zaś tej doskonałości zobowiązani są kapłani ze szczególnego 
względu, ponieważ poświęceni Bogu nowym sposobem w momencie przy-
jęcia święceń, stają się żywymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana, 
aby mogli kontynuować przez wieki Jego przedziwne dzieło, które skutecz-
nością z  wysoka odnowiło cały rodzaj ludzki” (PO 12). Ponieważ Papież 
mierzy wymaganie doskonałości kapłana miarą uczestnictwa w kapłaństwie 
Chrystusa, prezbiter jego zdaniem nie może się zwalniać od odtwarzania 

58   Por. tenże, Lettera a tutti i vescovi sul Mistero e Culto dell’Eucharistia „Dominicae 
Cenae”, 8, 22 II 1980, [w:] IGP II, III, 1/1980, s. 592–595. 

59   Por. tenże, Al clero della diocesi di Roma all’inizio del tempo di Quaresima, 5, 13 II 
1997, [w:] IGP II, XX, 1/1997, s. 280 n. 

60   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 16, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 724–726.
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w sobie uczuć, wewnętrznych tendencji, intencji, ducha ofiarowania Ojcu 
i służby braciom, które widzimy w Chrystusie61.

Relacja do ducha Świętego
Jan Paweł  II ukazał więź kapłaństwa z  Duchem Świętym na tle całej 

historii zbawienia, a  zwłaszcza Misterium Chrystusa62. Szczególnie Zmar-
twychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego rzucają mocne światło na powoła-
nie kapłańskie, bowiem pierwsi uczniowie uwierzyli w Zmartwychwstałego 
i otrzymali dar Ducha Świętego, mocą którego byli apostołami, kapłanami 
i świadkami Chrystusa63. Odtąd kapłani w dniu święceń otrzymują szczegól-
ne wylanie Ducha Pocieszyciela, w  mocy którego zmartwychwstały Chry-
stus odnawia w każdym z nich to, czego dokonał w swoich uczniach wie-
czorem w dniu Paschy, czyniąc ich kontynuatorami swojej misji w świecie64. 
Duch Prawdy sprawia w nich nowe życie, które nazywa się Chrystusowym 
kapłaństwem służebnym65.

Jan Paweł II zwracał też uwagę na rolę Ducha Świętego w duchowym ży-
ciu kapłana. Papież wyszedł od Jezusa, który mocą Ducha należy całkowicie 
i wyłącznie do Boga, czyli uczestniczy w Jego nieskończonej świętości. Ten 
sam Duch Pański objawia i urzeczywistnia podstawowe powołanie do świę-
tości, które Ojciec odwiecznie kieruje do wszystkich ludzi. Mówiąc o  po-
wszechnym powołaniu do świętości, Papież podkreślał, że odnosi się ono 
szczególnie do kapłanów. Są oni bowiem wezwani do świętości nie tylko 
na podstawie chrztu, ale także na podstawie nowej godności płynącej z sa-
kramentu kapłaństwa66. Ponieważ działanie Ducha przejawia się w dwóch 
dziedzinach, pojedynczej duszy i Kościoła trzeba też wspomnieć o tym, że 
Duch przenika dziedzinę posługi apostolskiej. Na mocy tej posługi została 
dana kapłanom władza przekazywania wiernym Ducha Świętego poprzez 

61   Por. tenże, Udienza generale. Il presbitero, uomo consacrato a Dio, 1, 26 V 1993, 
[w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 1328 n. 

62   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, 1, 25 III 1998, [w:] IGP II, XXI, 
1/1998, s. 629–631.

63   Por. tenże, Il messaggio per la XVII Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, 
1–3, 19 IV 1980, [w:] IGP II, III, 1/1980, s. 951–953.

64   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, 25  III 1998, [w:] IGP II, XXI, 
1/1998, s. 628 n.

65   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 1990, 1, 12 IV 1990, [w:] 
IGP II, XIII, 1/1990, s. 877 n.

66   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 19, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 729 n.

267Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II



głoszenie słowa Bożego w sposób uprawniony i wiarygodny, prowadzenie 
Ludu Bożego oraz udzielanie sakramentów, które są źródłem łaski, czyli 
uświęcającego działania Parakleta67. 

3. Kapłan we wspólnocie Kościoła

Po ukazaniu fundamentalnego, wertykalnego wymiaru tożsamości ka-
płana w formie więzi z Bogiem trzeba zwrócić uwagę na wymiar horyzon-
talny, na mocy którego prezbiterzy w komunii Kościoła są złączeni różno-
rakimi więzami, szczególnie z biskupem, prezbiterium kapłanów, osobami 
konsekrowanymi i wiernymi świeckimi. Na koniec zostanie ukazana szcze-
gólna więź, jaka łączy prezbiterów w  Mistycznym Ciele Chrystusa z  Naj-
świętszą Maryją Panną. 

Prezbiter sługą komunii kościelnej
Jan Paweł  II wielokrotnie zwracając się do kapłanów, przypominał, że 

misterium komunii trynitarnej stanowi wzniosły wzór dla komunii kościel-
nej. Wspólnota chrześcijańska żyje wysiłkiem komunii i współpracy każdego 
z członków w posłuszeństwie miłości pochodzącej z Trójcy Świętej, której 
Osoby istnieją w ciągłej wzajemnej komunii i wymianie. Jedność, jakiej Jezus 
pragnie dla Kościoła, a szczególnie dla kapłanów, jest oparta na przykazaniu 
miłości, jako odbiciu jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego komu-
nia każdego kapłana, zwłaszcza z biskupem i prezbiterium diecezjalnym, ma 
być obrazem misterium miłości Trójcy Świętej, by móc budować wspólnotę 
kościelną i ludzką według przykazania miłości68. Szczególnie sakrament Eu-
charystii wyraża tę więź komunii zarówno w wymiarze niewidzialnym, który 
w Chrystusie jednoczy wiernych za sprawą Ducha Świętego z Ojcem i mię-
dzy sobą, jak też w wymiarze widzialnym, obejmującym komunię w zakresie 
nauczania Apostołów, sakramentów i porządku hierarchicznego69.

67   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, 4, 25 III 1998, [w:] IGP II, XXI, 
1/1998, s. 634–636.

68   Por. tenże, All’Unione Apostolica del Clero, in occasione della giornata mondiale di pre-
ghiera per la santificazione del clero, 2–4, 27 VI 2003, [w:] IGP II, XXVI, 1/2003, s. 1002 n. 

69   Por. tenże, Lettera enciclica ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate 
e a tutti i fedeli laici sull’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa „Ecclesia de Eucharistia”, 
35, 17 IV 2003, [w:] IGP II, XXVI, 1/2003, s. 493.
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Jan Paweł II ukazał komunię hierarchiczną biskupów między sobą i z na-
stępcą Piotra, która rozciąga się na komunię biskupów z kapłanami diecezji, 
zakonnikami i zakonnicami, a także wiernymi świeckimi70. W tej perspek-
tywie kapłani są szczególnymi sługami Kościoła, który jest misterium, ko-
munią i misją71. To wymaga miłości do Kościoła i identyfikowania się z nim, 
szczególnie z własną diecezją. Ponieważ miłość do Chrystusa i do Kościoła 
są współzależne, więź kapłana jako reprezentanta Głowy i  sługi Ludu Bo-
żego z  Kościołem rozwija się według chrystologicznej dynamiki Dobrego 
Pasterza. Dlatego kapłan ma być w istocie człowiekiem komunii72.

komunia z biskupem
Na wielu miejscach Jan Paweł  II ukazywał wzajemne relacje i  zobo-

wiązania biskupa i  prezbiterów. Jedni od drugich zależą i  razem zostali 
posłani do głoszenia Ewangelii i budowania Ciała Chrystusa. Braterstwo 
biskupów i kapłanów zapewnia efektywność posługi pierwszych i gwaran-
tuje jedność z Chrystusem drugich73. Kapłani od biskupów otrzymują sa-
kramentalną władzę i hierarchiczne upoważnienie do posługi, a biskupi 
w  prezbiterach mają koniecznych współpracowników i  doradców w  po-
słudze oraz w  funkcji nauczania, uświęcania i  rządzenia Ludem Bożym 
(por. PO 7)74.

Ważną rolę w  kreowaniu ducha jedności prezbiterium widział Jan Pa-
weł  II w  postawie biskupa, który stara się ukazywać prawdziwe duchowe 
przewodnictwo, ducha współczucia i  współpracy, osobistą miłość Kościo-
ła, własną kapłańską duchowość, przykład modlitwy liturgicznej i osobistej 
oraz przywiązanie do Stolicy Apostolskiej75. Papież wielokrotnie podkre-
ślał, że księża są dla biskupów rodziną, czyli braćmi, synami, przyjaciółmi, 

70   Por. tenże, Al Consiglio permanente della CEI, 3, 23 I  1979, [w:] IGP  II,  II/1979, 
s. 99.

71   Por. tenże, L’omelia durante la celebrazione nel Collegio Spagnolo per il centenario 
della fondazione, 2, 28 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 1004.

72   Por. tenże, L’ordinazione di trentaquattro nuovi presbiteri della diocesi di Roma nella 
basilica vaticana, 4, 13 V 2001, [w:] IGP II, XXIV, 1/2001, s. 954. 

73   Por. tenże, L’incontro con i vescovi della Gran Bretagna, 7, 28 V 1982, [w:] IGP II, V, 
2/1982, s. 1916.

74   Por. tenże, Udienza generale. Relazioni dei presbiteri con i  loro vescovi, 2, 25 VIII 
1993, [w:] IGP II, XVI, 2/1993, LEV 1995, s. 556 n.

75   Por. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale dello Zimbabwe in visita „Ad Limi-
na”, 4, 4 IX 1998, [w:] IGP II, XXI, 2/1998, s. 223 n.
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koniecznymi współpracownikami i doradcami. Dlatego biskupi winni być 
dla nich ojcami, przewodnikami i  nauczycielami, nawiązując z  nimi rela-
cje przyjaźni (por. LG 28, PO 7, Christus Dominus 16)76. Ważna jest miłość 
braterska okazywana prezbiterom w  myśl stwierdzenia św. Augustyna, że 
dla nich jest biskupem, ale z nimi kapłanem (Vobis sum episcopus, vobiscum 
sacerdos)77. Biskupi winni czuwać nad życiem duchowym księży, osobiście 
wzywać do świętości, apelować do ich sumień, gdy okazują słabości i napo-
minać. Winni też zadbać o czas na refleksję, regularne spotkania, rekolekcje 
i okresy formacyjne prezbiterów78. Wreszcie mają czuwać nad równowagą 
życia księży, nad ich zdrowiem i materialną sytuacją79.

Zobowiązaniom tym odpowiada ze strony prezbiterów troska o jedność 
z biskupem80. Papież często odnosił się w  tym kontekście do znanego po-
równania Ignacego z Antiochii, że jedność prezbiterów z biskupem ma być 
na wzór jedności strun z cytrą81. Zgodnie z nauczaniem soborowym Jan Pa-
weł  II przypominał prezbiterom o  obowiązku czci i  posłuszeństwa wzglę-
dem własnego biskupa (por. PO 7). Miłość i posłuszeństwo stanowią istotny 
dwumian postawy wobec biskupa82. 

Relacja do wspólnoty kapłanów
Prawda o Kościele jako „komunii” ukazuje również w nowym świetle 

sprawę wspólnoty prezbiterów w  Kościele diecezjalnym83. Ta wspólnota 
zdaniem Papieża zależy od poprzednio omawianej, a nawet sama jedność 
biskupów przeżywana w sposób przekonujący stanowi mocny motyw woli 

76   Por. tenże, Ai vescovi della Lituania in visita „Ad Limina”, 22 IV 1983, [w:] IGP II, 
VI, 1/1983, s. 1031 n. 

77   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, 2, 31 III 1985, [w:] IGP II, VIII, 
1/1985, s. 738 n.

78   Por. tenże, Ai vescovi della Conferenza Episcopale di el Salvador in visita „Ad Limina”, 5, 
23 XI 2001, [w:] IGP II, XXIV, 2/2001, s. 932 n. 

79   Por. tenże, Ad un gruppo di presuli francesi in visita „Ad Limina”, 6, 13 I  1992, 
[w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 85–87.

80   Por. tenże, Udienza generale. Relazioni dei presbiteri con i  loro vescovi, 6, 25 VIII 
1993, [w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 559 n.

81   Por. tenże, Ai vescovi brasiliani delle province ecclesiastiche di Rio de Janeiro e di Ni-
terói, 7, 1 III 1986, [w:] IGP II, IX, 1/1986, s. 574 n.

82   Por. tenże, Udienza generale. Relazioni dei presbiteri con i  loro vescovi, 5, 25 VIII 
1993, [w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 558 n.

83   Por. tenże, Ai vescovi polacchi della metropolia di Cracovia in visita „Ad Limina”, 4, 
12 XI 1987, [w:] IGP II, X, 3/1987, s. 1073–1075.
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jedności księży84. Jan Paweł  II nauczał, że kapłani z  racji szczególnego 
uczestnictwa w  jedynym kapłaństwie Chrystusa, są złączeni braterstwem 
sakramentalnym85. Kapłańska więź prezbiterium nie jest tylko porządku 
prawnego, dyscyplinarnego czy socjologicznego, ale ma charakter onto-
logiczny i  sakramentalny, gdyż jest „łaską”, która obejmuje cały byt osoby, 
jeszcze przed jej działaniem. Papież mówił w tym kontekście o pomocy na 
poziomie życia duszpasterskiego, duchowego, kulturalnego, ekonomiczne-
go i osobistego86. Wspólnotowy wymiar życia kapłanów ma się realizować 
we wszystkich wymiarach parafii, dekanatu i diecezji87. Zgodnie z papieskim 
nauczaniem, braterska społeczność kapłanów nie wyklucza nikogo, choć 
powinna się otwierać w szczególny sposób na tych, którzy najbardziej po-
trzebują pomocy i otuchy88.

Relacja do osób konsekrowanych
Jan Paweł II ukazywał również istotne więzi, jakie łączą prezbiterów die-

cezjalnych z osobami konsekrowanymi. Najpierw chodzi o eklezjalną świa-
domość komunii kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy uczestniczą 
w jednym kapłaństwie i razem winni towarzyszyć osobom konsekrowanym, 
szczególnie przez sakrament pojednania i kierownictwo duchowe. Mają też 
wspólnie popierać powołania do życia konsekrowanego, jako znak żywot-
ności Kościoła partykularnego. Papież mówił także o wzajemnych zobowią-
zaniach, z których wynika, że osoby zakonne winny angażować się w życie 
Kościołów partykularnych, ubogacając je swymi specyficznymi darami, zaś 
biskupi, kapłani i inni członkowie rodziny diecezjalnej winni uważać zakon-
ników za żywą cząstkę Kościoła lokalnego89. 

84   Por. tenże, Ai vescovi della Conferenza Episcopale Berlinese in visita „Ad Limina”, 2, 
28 X 1982, [w:] IGP II, V, 3/1982, s. 962.

85   Por. tenże, L’incontro con i presbiteri al termine della Messa, 1, 20 XI 1986, [w:] IGP II, 
IX, 2/1986, s. 1509 n.

86   Por. tenże, Cochabamba: l’incontro con sacerdoti, religiosi e seminaristi nella cappella 
del seminario, 6 n., 11 V 1988, [w:] IGP II, XI, 2/1988, s. 1308–1310.

87   Por. tenże, Ad un gruppo di presuli della Conferenza Episcopale Polacca in visita „Ad 
Limina”, 7, 12 I 1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 84 n.

88   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 74, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 829– 

–833.
89   Por. tenże, Ai superiori generali degli istituti religiosi, 2, 28 XI 1981, [w:] IGP II, IV, 

2/1981, s. 771.
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Relacja do wiernych świeckich
Zgodnie z  nauczaniem papieskim podstawą więzi prezbiterów z  wier-

nymi świeckimi jest fakt, że razem są Ludem Bożym. W  związku z  tym 
każdy z  księży winien być świadom, że choć jest pasterzem, wciąż pozo-
staje chrześcijaninem, zobowiązanym stosować się do wszystkich wyma-
gań chrztu i żyć jak brat wszystkich innych ochrzczonych na służbie Ciała 
Chrystusowego. Papież często przypominał o soborowej, opartej na wska-
zaniach Chrystusa (por. J 13, 14; Mt 23, 8) nauce na temat braterskiego cha-
rakteru relacji kapłana z innymi wiernymi90. Płynie to z faktu uczestnictwa 
wszystkich ochrzczonych w  jedynym kapłaństwie Chrystusa. Jeśli kapłan 
urzędowy jest „z ludzi wzięty”, to znaczy, że przynależy do ludu mesjań-
skiego i królewskiego kapłaństwa a jego zakorzenienie w powszechnym ka-
płaństwie wiernych stoi u podstaw jego powołania do służby kapłańskiej91. 
Z  drugiej strony w  komunijnej strukturze Kościoła kapłaństwo służebne 
nie jest „obok” laikatu czy „ponad” nim, ale „dla” wiernych świeckich. Uwy-
datnia ono kapłaństwo chrzcielne i pomaga mu się urzeczywistnić w życiu 
sakramentalnym92. 

Z faktu komplementarności obu stanów płynie postulat troski o zachowa-
nie tożsamości. Wymaga ona, by prezbiterzy nie uzurpowali sobie świeckich 
ról w porządku doczesnym, zaś laikat unikał klerykalizacji przysłaniającej 
specyficzną godność stanu świeckiego, opartą na chrzcie i bierzmowaniu93. 
Jan Paweł II przypominał prezbiterom, że wszyscy wierni świeccy winni sta-
nowić przedmiot ich troski94. Bez ich posługi duchowemu życiu laikatu bra-
kowałoby pokarmu, ich działania byłyby rozproszone, a apostolstwo pozba-
wione wsparcia95. Tak więc prezbiterzy są na służbie wiernych świeckich, by 
umożliwić im wypełnienie misji ochrzczonych, uczestniczących w kapłań-

90   Por. tenże, Udienza generale. Relazioni dei presbiteri con gli altri fedeli, 1, 22 IX 1993, 
[w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 823 n.

91   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 1989, 3, 12 III 1989, 
[w:] IGP II, XII, 1/1989, s. 543 n.

92   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 1990, 3, 12 IV 1990, 
[w:] IGP II, XIII, 1/1990, s. 880 n.

93   Por. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale dell’Indonesia in visita „Ad Limina”, 3, 
13 IX 1996, [w:] IGP II, XIX, 2/1996, s. 347.

94   Por. tenże, Alla Conferenza Episcopale Laziale in visita „Ad Limina”, 5, 12 IV 1986, 
[w:] IGP II, IX, 1/1986, s. 990 n.

95   Por. tenże, Il discorso ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai seminaristi e ai novi-
zi, 1, 30 IV 1989, [w:] IGP II, XII, 1/1989, s. 1022.

272 Ks. Wojciech Zyzak



skiej, prorockiej i królewskiej funkcji Jezusa Chrystusa96. Z drugiej strony 
soborowe nauczanie przypomina o  obowiązkach laikatu: „Sami zaś wier-
ni, niech będą świadomi zobowiązań względem swoich prezbiterów i dlate-
go niech się odnoszą do nich, pasterzy swych i ojców, z synowską miłością. 
Uczestnicząc także w ich troskach, niechaj ile możności modlitwą i czynem 
będą pomocą dla swoich prezbiterów” (PO 9)97. 

Więź prezbitera z Matką bożą
Jan Paweł  II ukazywał wiele aspektów znaczenia Matki Bożej w  życiu 

kapłanów. Jego zdaniem obrona i czuła, ludzka miłość Maryi jest dla nich 
wielkim wsparciem, Jej modlitwy im towarzyszą, Jej bliskość ich pociesza, 
a Jej przykład stanowi dla nich wyzwanie98. Papież prosił Maryję o powoła-
nia, o to, by uczyła kapłanów postawy Dobrego Pasterza, zwiększyła ich od-
danie apostolskie, wzmocniła miłość dla cierpiących, ożywiała postanowie-
nie dziewictwa dla Królestwa i strzegła zmysłu braterstwa we wspólnocie99. 
Widać tu wagę pomocy w trudnościach i wstawiennictwa Maryi, na wzór 
towarzyszenia pierwszym uczniom od Kany Galilejskiej, która przypomi-
na prezbiterom początek ich kapłaństwa, przez krzyż, który znaczy również 
ich życie, aż po Zielone Świątki coraz mocniejszego oczekiwania na Ducha 
Świętego, którego jest Oblubienicą od Wcielenia100. Najczęściej jednak cho-
dziło Papieżowi o przykład Maryi, gdyż kapłani i cały Kościół mogą się od 
Niej wiele nauczyć101.

Jan Paweł  II napisał w adhortacji Pastores dabo vobis, że każdy aspekt 
formacji kapłańskiej można związać z  Maryją102. Dlatego zdaniem Papie-

96   Por. tenże, L’incontro con il laicato nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, 
2, 30 IV 1989, [w:] IGP II, XII, 1/1989, s. 1015 n.

97   Por. tenże, Udienza generale. Relazioni dei presbiteri con gli altri fedeli, 7, 22 IX 1993, 
[w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 827 n. 

98   Por. tenże, Miami: Ai sacerdoti degli Stati Uniti d’America, 7, 10 IX 1987, [w:] IGP, X, 
3/1987, s. 371–373.

99   Por. tenże, Davanti all’immagine della Vergine patrona della città, 18 IV 1982, 
[w:] IGP, V, 1/1982, s. 1217 n.

100   Por. tenże, „Presbyterorum Ordinis”: un mistero di grazia, una missione esigente e su-
blime, 3, 26 XI 1995, [w:] IGP, XVIII, 2/1995, s. 1267. 

101   Por. tenże, Al Pontificio Collegio Messicano nel XXV anniversario di fondazione, 7, 
24 XI 1992, [w:] IGP, XV, 2/1992, s. 692. 

102   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 82, 25 III 1992, [w:] IGP, XV, 1/1992, s. 841–845.
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ża kapłan winien prosić Maryję w szczególny sposób o łaskę umiejętności 
przyjęcia daru Boga z wdzięczną miłością, w pełni doceniając go, jak Ona 
w Magnificat. Ma prosić Ją o łaskę wielkoduszności w osobistym darze, by 
naśladować przykład „hojnej Matki”; łaskę czystości i wierności zobowiąza-
niu celibatu za przykładem „wiernej Dziewicy”; łaskę gorącej i miłosiernej 
miłości w świetle świadectwa „Matki miłosierdzia”103. Czasami Jan Paweł II 
ukazywał wzorczość Maryi w  syntetycznych i  jakże trafnych sformułowa-
niach, w których prosił, aby Matka Boża uczyła kapłanów mówić zawsze fiat 
woli Chrystusa, który ich wybrał, aby ich inspirowała do częstego śpiewania 
Magnificat za cuda, jakie spełnia w ich kapłańskim życiu i aby ich przekona-
ła do naśladowania jej stabat pod krzyżem w chwilach trudności104. 

4. misja kapłana

Zdaniem Jana Pawła  II kapłani są najdojrzalszym wyrazem misji Ko-
ścioła i  są związani z Apostołami oraz ich następcami, by nadać tej misji 
widzialną jedność hierarchiczną i  apostolską105. Misja ta wyraża się przez 
uczestnictwo w potrójnej posłudze Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Kró-
la106. Realizacja misji następuje na różnych płaszczyznach duszpasterstwa, 
a szczególną jej formą jest misja ad gentes. 

Funkcja prorocka
Wprawdzie zadanie głoszenia Ewangelii dotyczy wszystkich wierzących, 

jednak szczególna rola przypada prezbiterom, którzy pomagają biskupom 
w  kapłaństwie służebnym107. Święcenia kapłańskie udzielają bowiem wła-
dzy i  mandatu do głoszenia Ewangelii w  imieniu Kościoła108. Księża jako 

103   Por. tenże, Udienza generale. La devozione a Maria nella vita del presbitero, 6, 30 VI 
1993, [w:] IGP, XVI, 1/1993, s. 1692 n.

104   Por. tenże, A 5.000 sacerdoti provenienti da tutto il mondo, 7, 9 X 1984, [w:] IGP, VII, 
2/1984, s. 843 n.

105   Por. tenże, Messa per il clero diocesano di Albano, 13 IX 1980, [w:] IGP II, III, 2/1980, 
s. 616.

106   Por. tenże, Omelia della Messa con ordinazioni a Sampran, 2, 11 V 1984, [w:] IGP II, 
VII, 1/1984, s. 1369 n. 

107   Por. tenże, Udienza generale. La missione evangelizzatrice dei presbiteri, 1, 21 IV 
1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 936. 

108   Por. tenże, L’omelia della Messa con le ordinazioni sacerdotali, a Kaduna, 2, 14 II 
1982, [w:] IGP II, V, 1/1982, s. 412 n.
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współpracownicy biskupów uczestniczą w  ich apostolskiej misji głoszenia 
Ewangelii aż po krańce ziemi i nauczanie to stanowi większą część ich po-
sługi. Dlatego jako słudzy słowa najpierw mają przyjąć w  swoich sercach 
jego oczyszczającą moc, by następnie dzielić z  innymi zbawczą prawdę109. 
Jan Paweł II podkreślał, że nie wystarczy przekazywać prawdę przez słowa, 
ale trzeba, by wyrażała się ona w sposobie życia, gdyż człowiek współczesny 
chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli, a  jeśli słucha nauczycieli, to 
dlatego, że są świadkami110. Zasadniczo jednak prezbiterzy mają być pierw-
szymi, którzy ukazują światu Chrystusa przez przygotowanie i  celebrację 
sakramentów, tłumaczenie Pisma Świętego, katechezę i towarzyszenie gru-
pom chrześcijańskim111. Mają realizować zadania apostolskie w katechezie 
na wszystkich poziomach, w  duszpasterstwie liturgicznym, w  sakramen-
tach inicjacji chrześcijańskiej, w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, 
w  celebracji Eucharystii w  dniu Pańskim i  w innych elementach koniecz-
nych, by nieść do wszystkich przesłanie Jezusa112. 

Zdaniem Papieża kapłani jako słudzy słowa winni być prawdziwymi 
teologami, pogłębiającymi refleksję nad słowem Bożym w kontekście pytań 
płynących z doświadczenia. Dzięki temu mogą uniknąć zarówno powtarza-
nia słusznych formuł niedotykających aktualnej problematyki, jak i innowa-
torstwa potrafiącego uchwycić nastrój chwili, bez zdolności do prawdziwego 
osądu (diàkrisis) w świetle najwyższego kryterium Bożego słowa113. Główną 
treścią ich przekazu winna być Ewangelia, gdyż zawsze skuteczne i mocne 
słowo Boże jest kryterium wszelkiego przepowiadania kapłanów114. Z dru-
giej strony zasada dostosowania głoszenia, szczególnie podkreślana przez 
Sobór (por. PO 4) wymaga, by prezbiter stawiał sobie pytanie ze zmysłem 
odpowiedzialności i realizmem oceny, czy to, co głosi, jest rozumiane przez 

109   Por. tenże, Il discorso al clero e ai religiosi radunati nella „St Peter’s church” di Dar- 
-Es-Salaam, 4, 2 IX 1990, [w:] IGP II, XIII, 2/1990, s. 401.

110   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale su Gesù Cristo, vivente nella sua 
Chiesa, sorgente di speranza per l’Europa, „Ecclesia in Europa”, 49, 28 VI 2003, [w:] IGP II, 
XXVI, 1/2003, s. 1038 n.

111   Por. tenże, Ai presuli francesi della regione apostolica del Nord in visita „Ad Limi-
na”,  7, 18 I 1997, [w:] IGP II, XX, 1/1997, s. 111.

112   Por. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale Nicaraguense, 7, 18  II 1994, 
[w:] IGP II, XVII, 1/1994, s. 515 n.

113   Por. tenże, Ai sacerdoti, nella cattedrale, 5, 18 IV 1982, [w:] IGP  II, V, 1/1982, 
s. 1249.

114   Por. tenże, A un gruppo di sacerdoti degli Stati Uniti d’America, 2 n., 11 XII 1980, 
[w:] IGP II, III, 2/1980, s. 1651. 
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słuchaczy i czy oddziałuje na ich sposób myślenia i życia115. Wobec ateizmu, 
agnostycyzmu, obojętności religijnej, wrogości, a nawet złości prezbiter ży-
wiej odczuwa niewystarczalność wszystkich ludzkich środków, co skłania 
go do szukania odwagi w mocy i mądrości Boga116. Z drugiej strony Papież 
wyrażał przekonanie, że Dobrej Nowiny potrzebuje także człowiek „tech-
niczny”, pogrążony w ferworze pracy, rozwoju materialnym i konsumpcjo-
nizmie117. 

Funkcja kapłańska 
Zdaniem Papieża kapłan jest specjalnie konsekrowany, by pełnić posługę 

uświęcania, szczególnie celebrując misteria Chrystusa i przekazując ich łaski 
wierzącym przez widzialne i skuteczne znaki, którymi są sakramenty: Boże 
życie chrzczonemu, oczyszczenie z  grzechów penitentowi, pokarm Ciała 
Chrystusa komunikowanemu, Boże umocnienie choremu118. Z misterium 
uświęcania przez sakramenty istotnie związana jest wyżej omówiona misja 
ewangelizacyjna prezbitera. Misterium słowa nie może się bowiem zatrzy-
mać na samym bezpośrednim i właściwym efekcie słowa, skoro ewangeliza-
cja jest pierwszym z „trudów apostolskich”, które mają na celu, aby wszyscy 
stawszy się dziećmi Bożymi w Kościele, uczestniczyli w Ofierze i pożywali 
Wieczerzę Pańską (por. SC 10). Dobrze rozumiana posługa słowa prowadzi 
ku sakramentom i ku życiu chrześcijańskiemu. Już Trydent odrzucił pomysł, 
by kapłaństwo polegało na samej posłudze głoszenia Ewangelii. Przez sa-
kramenty słowo dochodzi do swego najpełniejszego efektu, czyli komunii 
z misterium Chrystusa119.

Szczególnie dużo miejsca w swym nauczaniu poświęcił Sługa Boży zada-
niu celebrowania Eucharystii i sakramentu pojednania. Papież przypominał, 
że pasterska skuteczność prezbiterów jest zawsze w ścisłej relacji do szczero-
ści i autentyczności z jaką celebrują Misterium Eucharystyczne. Ich posługa 
jest konieczna, gdyż pozwala wiernym na zjednoczenie w  Ciele Chrystu-

115   Por. tenże, Udienza generale. La missione evangelizzatrice dei presbiteri, 7, 21 IV 
1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 940.

116   Por. tamże, 8, s. 940 n.
117   Por. tenże, Ai diaconi dell’arcidiocesi di Milano, 2–4, 17  III 1988, [w:] IGP  II, XI, 

1/1988, s. 652–654.
118   Por. tenże, La celebrazione a Kara con l’ordinazione di 11 presbiteri, 5, 9 VIII 1985, 

[w:] IGP II, VIII, 2/1985, s. 254.
119   Por. tenże, Udienza generale. La missione dei presbiteri nel ministero sacramentale di 

santificazione, 1, 5 V 1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 1059 n.
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sa i otrzymywanie Jego łask sakramentalnych. Prezbiterzy łączą modlitwy 
wiernych i  ich duchowe ofiary z ofiarą Chrystusa składaną bezkrwawo na 
ołtarzu. Karmią też ludzi Ciałem i  Krwią Chrystusa w  Eucharystii, którą 
Papież nazywał szczególnym „środkiem” uświęcenia wiernych120. Odnośnie 
do drugiego sakramentu trzeba przypomnieć, że kapłani są sługami i  sza-
farzami tego pojednania, które raz na zawsze zostało dokonane w Chrystu-
sie. Boże miłosierdzie jest doświadczane przez ludzi na różne sposoby, ale 
z najwyższą intensywnością właśnie w sakramencie pojednania121. Dlatego 
Jan Paweł II nazwał ten sakrament najważniejszą po Eucharystii posługą ka-
płańską, przez którą prezbiterzy stają się pośrednikami jednego z najgłęb-
szych religijnych momentów przebaczenia i radości122. 

Funkcja pasterska
Prezbiterzy są posłani na wzór Dobrego Pasterza, a ich służebna paster-

skość wyraża się w  byciu przewodnikami wiernych, w  radosnym i  całko-
witym oddaniu braciom, zwłaszcza potrzebującym miłości i miłosierdzia123. 
Dlatego kapłan winien być żywym obrazem Jezusa Chrystusa Oblubień-
ca Kościoła. Pozostając we wspólnocie, na mocy swego upodobnienia do 
Chrystusa, Głowy i Pasterza pełni wobec niej funkcję oblubieńczą i zajmu-
je miejsce nie tylko w Kościele, lecz także wobec Kościoła124. Istotną cechą 
jego służby jest miłość, skoro ma być pasterzem według Serca Jezusowego125. 
Wyrazem tej miłości jest służba rozwijana w  ramach duchowości krzyża 
i całkowitego poświęcenia, bez którego posługa staje się formą gloryfikacji 
siebie126. Papież podkreślał często indywidualny wymiar miłości i troski pa-
sterskiej, gdyż ludzie nie chcą być częścią anonimowego tłumu, ale pragną 

120   Por. tenże, Udienza generale. Il culto eucaristico, principale missione dei presbiteri, 2, 
12 V 1993, [w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 1194 n. 

121   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 1983, 3, 27 III 1983, 
[w:] IGP II, VI, 1/1983, s. 831–834. 

122   Por. tenże, Ai penitenzieri delle patriarcali basiliche romane, 2–4, 20  III 1989, 
[w:] IGP II, XII, 1/1989, s. 632–634.

123   Por. tenże, Ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per il Clero, 4, 22 X 1993, 
[w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 1084.

124   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdo-
ti nelle circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 22, 25  III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, 
s. 733–735.

125   Por. tamże, 82, s. 841–845.
126   Por. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale del Pacifico in visita „Ad Limina”, 5, 

5 XII 1998, [w:] IGP II, XXI, 2/1998, s. 1189.
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zostać rozpoznani i wezwani po imieniu127. Dlatego wymiar wspólnotowy 
troski pasterskiej nie może prowadzić do zaniedbania potrzeb pojedynczych 
wiernych128. Dla Jana Pawła II służba miłości wyraża się przede wszystkim 
w  trosce o  komunię. Uczestnictwo w  munus regendi jedynego Pasterza 
w perspektywie eklezjalnej polega głównie na posłudze zapewnienia jedno-
ści wszystkich w ciele Chrystusa, którym jest Kościół129. 

Obszary duszpasterstwa
Jan Paweł  II przypominał kapłanom, że mają pracować dla zbawienia 

wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem ubogich, opuszczonych, 
cierpiących na ciele i  duszy130. Pierwszorzędnym polem zaangażowania 
kapłana ma być praca parafialna, przez którą ma możliwość szczególnego 
udziału w życiu ludu, dzielenia jego radości i smutków131. Stąd płynie szcze-
gólna rola proboszcza, którą Papież wyraża słowami: Parochus supra (super) 
Papam. Chodzi mu o szczególną bliskość proboszcza, który w swej wspól-
nocie może znać bardziej bezpośrednio Kościół jako cząstkę Ludu Boże-
go i może mu służyć bardziej z bliska. Dzięki proboszczom również biskup 
może pełnić swą misję. Dlatego parafia jest w pewnym sensie wzorem pod-
stawowej wspólnoty Kościoła132.

Ojciec Święty przykładał szczególną wagę do duszpasterstwa małżeństw 
i  rodzin. Jego zdaniem od pasterskiego zapału szafarzy zależy w  dużym 
stopniu odnowa życia wiernych. Dlatego zadaniem księży jest pomaganie 
chrześcijańskim rodzinom, by całym życiem odzwierciedlały misterium 
oblubieńczej miłości Chrystusa i  Kościoła. Ich pierwszą troską mają być 
rodziny, szczególnie znajdujące się w trudnościach, konfliktach, oddalone 
od Kościoła i dotknięte chorobą. Jedną z form tej troski winny być odwie-

127   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdo-
ti nelle circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 82, 25  III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, 
s. 841–845.

128   Por. tenże, Udienza generale. Il presbitero, pastore della comunità, 4, 19 V 1993, 
[w:]  IGP II, XVI, 1/1993, s. 1255 n.

129   Por. tamże, 1, s. 1254.
130   Por. tenże, Al clero, ai religiosi e al laicato di Cassino, 1, 20 IX 1980, [w:] IGP II, III, 

2/1980, s. 683.
131   Por. tenże, Ai sacerdoti della Calabria nella cappella del seminario regionale, 4, 6 X 

1984, [w:] IGP II, VII, 2/1984, s. 793 n.
132   Por. tenże, Al clero romano durante l’incontro all’inizio della Quaresima, 25 II 1993, 

[w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 534. 
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dziny kapłanów133. Drugim polem duszpasterskiej aktywności kapłanów 
szczególnie podkreślanym przez Papieża jest troska o młodzież. Za przykła-
dem Chrystusa (por. Mk 10, 17–30) prezbiterzy winni być bardzo dostępni, 
otwarci, przychylni, dyspozycyjni, budzący ufność i przyjaźń, by móc przy-
jąć i dosięgnąć młodych z  ich pytaniami, problemami, zaletami i wadami. 
Świadectwo księży wobec młodych nie może mieć nic z demagogii i sztucz-
ności, ale winno stanowić wyraz duchowej dojrzałości, modlitwy, jedności 
z Chrystusem, którego wobec nich reprezentują134. 

Powołanie misyjne prezbitera
Jan Paweł II przypominał, że obowiązek aktywności misjonarskiej doty-

czy każdego ochrzczonego, a szczególnym zadaniem prezbiterów jest uwraż-
liwianie wspólnot na potrzeby i cierpienia wiernych na terenach misyjnych135. 
Współpraca misjonarska w każdej diecezji ma przebiegać w czterech zasad-
niczych kierunkach, za które odpowiedzialni są duszpasterze. Na pierwszym 
miejscu Papież stawiał promocję powołań misyjnych. Równie ważna jest 
kapłańska pomoc w  inicjatywach misyjnych, zwłaszcza rozwijanych przez 
Papieskie Dzieła Misyjne. Łączy się z  tym celebracja dnia misyjnego oraz 
coroczna zbiórka pieniędzy przesyłanych Stolicy Apostolskiej na cele misyj-
ne136. Uznając wartość różnych form działalności misyjnej, trzeba podkre-
ślić pierwszeństwo całkowitego i dozgonnego oddania się dziełu misyjnemu, 
gdyż prawdziwa żywotność Kościoła lokalnego mierzy się misyjnymi powo-
łaniami, jakie wydaje. Dlatego wszyscy, poczynając od rodzin, powinni czuć 
się odpowiedzialni za stwarzanie warunków sprzyjających budzeniu i dojrze-
waniu specyficznie misyjnych powołań kapłańskich, zakonnych i świeckich, 
nigdy nie zaniedbując uprzywilejowanego środka, którym jest modlitwa137.

Sługa Boży przypominał, że każda posługa kapłańska ma charakter mi-
sjonarski. Zasadniczo każdy prezbiter ma misję uniwersalną w tym sensie, 

133   Por. tenże, Alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia, 1 n., 17 V 1990, [w:] 
IGP II, XIII, 1/1990, s. 1323–1325. 

134   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, 3 n., 31 III 1985, [w:] IGP II, VIII, 
1/1985, s. 739–741. 

135   Por. tenże, All’assemblea generale del Consiglio Superiore delle quattro pontificie ope-
re missionarie, 4, 13 V 1986, [w:] IGP II, IX, 1/1986, s. 1401.

136   Por. tenże, Messaggio per la giornata missionaria mondiale, 3, 10 VI 1983, [w:] IGP II, 
VI, 1/1983, s. 1485.

137   Por. tenże, La lettera enciclica circa la permanente validità del mandato missionario 
„Redemptoris missio”, 79, 7 XII 1990, [w:] IGP II, XIII, 2/1990, s. 1473. 
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że cokolwiek czyni w  określonej wspólnocie, czyni jednocześnie dla całe-
go Kościoła, a jego działania w parafii mają reperkusje w całym Kościele138. 
Jednak Jan Paweł  II wielokrotnie wzywał księży, by byli gotowi pomagać 
w krajach misyjnych, podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów139. 
Głównym i najczęściej powtarzanym motywem mobilizacji duchowieństwa 
do wyjazdu na misje wydaje się być potrzeba bardziej równej dystrybucji 
księży w Kościele140. Ważne jest także to, co Jan Paweł II mówił o zadaniach 
misjonarzy. Przypominał, że aktywność misjonarska nie może się redukować 
do zwykłej promocji ludzkiej, pomocy biednym i do wyzwolenia z ucisków. 
Kościół, choć winien odważnie interweniować i na tych frontach, ma inne 
pierwszorzędne i specyficzne zadanie – prowadzić człowieka ku spotkaniu 
z Chrystusem. Aktywność misjonarska ma zmierzać przede wszystkim do 
przekazania orędzia zbawienia wysłużonego przez Pana. Bowiem ubodzy 
mają głód Boga, a nie tylko chleba i wolności141. 

5. Duchowość kapłańska

Jan Paweł II przypominał kapłanom, że mają być ludźmi wiary nadziei 
i miłości142. Cnoty teologalne stanowią fundament życia duchowego. W ich 
rozwoju pomaga odpowiednia dla każdego stanu życia realizacja rad ewange-
licznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Wraz z sakramentami i modli-
twą środki te prowadzą na drodze życia duchowego do szczytów świętości. 

cnoty teologalne w życiu prezbitera
Dla Jana Pawła II wiara była głównym wymaganiem formacji kapłańskiej. 

Ta cnota, konieczna dla każdego chrześcijanina, jest szczególnie ważna dla 

138   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 18, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 727–729. 

139   Por. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale di Cuba in visita „Ad Limina”, 6, 
25 VI 1994, [w:] IGP II, XVII, 1/1994, s. 1230. 

140   Por. tenże, Ai partecipanti alla prima riunione plenaria della commissione interdi-
casteriale permanente per una più equa distribuzione dei sacerdoti nel mondo, 3, 26 II 1993, 
[w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 537. 

141   Por. tenże, Ai direttori nazionali, collaboratori e collaboratrici delle pontificie opere 
missionarie, 2 n., 16 V 2002, [w:] IGP II, XXV, 1/2002, s. 750 n.

142   Por. tenże, Ai sacerdoti raccolti nella cattedrale dedicata a nostra Signora della Pre-
sentazione, 5–7, 13 X 1991, [w:] IGP II, XIV, 2/1991, s. 837–839.
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prezbitera, który ma misję przekazywania wiary innym. Nie może skutecz-
nie przepowiadać Ewangelii, jeśli sam nie zasymilował głęboko jej przekazu. 
Kapłan jest wezwany, by dawać świadectwo wiary swoim działaniem i całym 
życiem. Jeśli kapłani mają głosić Chrystusa, muszą Go wewnętrznie pozna-
wać w Piśmie Świętym i na modlitwie tak, by słowo Boże było pokarmem 
ich modlitwy i przedmiotem studiów teologicznych143.

Dla Jana Pawła II prezbiter jest także człowiekiem nadziei, którego zada-
niem jest świadczenie o niej i umacnianie jej w innych. W świecie spragnio-
nym nadziei, kapłan jako człowiek nadziei ma popierać wszystkie wysiłki 
dobrej woli, ale szczególnie rozwijać wokół siebie nadzieję, która nie zawodzi 
(por. Rz 5, 5), czyli kierującą się do Chrystusa i wszystko od Niego oczeku-
jącą. Będzie do tego zdolny, jeśli przyzwyczai się patrzeć na świat z optymi-
zmem płynącym ze zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu. Optymizm 
nadziei nie jest naiwny i nie ignoruje przeciwności i trudności, ale opiera się 
na suwerennej mocy Chrystusa, która jest większa od wszelkiego zła144. 

Zdaniem Papieża kapłan ma być przede wszystkim człowiekiem miło-
ści, gdyż miłość jest większa od wiary i nadziei (por. 1 Kor 13, 13). Wraz 
ze święceniami zostaje prezbiterowi udzielona specjalna łaska miłości, bo 
życie kapłana ma sens tylko jako aktualizacja tej cnoty. Ponieważ Bóg jest 
miłością, kapłan nie może oddzielić służby Bogu od miłości do braci. Jego 
zadaniem jest nauczanie doktryny, w  której podwójne przykazanie miło-
ści streszcza całe prawo: miłość do Boga i bliźniego. Nie może przekazywać 
tej nauki, jeśli sam nie jest autentycznym świadkiem miłości. Jako pasterz 
Chrystusowego stada nie może zapomnieć, że Mistrz dał własne życie z mi-
łości. W świetle takiego przykładu kapłan wie, że już nie jest panem samego 
siebie, ale ma być wszystkim dla wszystkich, przyjmując każdą ofiarę zwią-
zaną z miłością145.

Rady ewangeliczne
Papież przypominał, że dla wszystkich chrześcijan radykalizm ewange-

liczny jest zasadniczym i niezbywalnym wymogiem, który wypływa z we-
zwania Jezusa do pójścia za Nim i naśladowania Go. Wymóg ten dotyczy 
również kapłanów. Konsekwencją i przejawem radykalizmu ewangelicznego 
jest rozkwit różnorakich cnót i postaw etycznych, niezbędnych w życiu dusz-

143   Por. tenże, Angelus Domini, 1–3, 17 XII 1989, [w:] IGP II, XII, 2/1989, s. 1555 n.
144   Por. tenże, Angelus Domini, 2 n., 24 XII 1989, [w:] IGP II, XII, 2/1989, s. 1613 n.
145   Por. tenże, Angelus Domini, 1–3, 18 II 1990, [w:] IGP II, XIII, 1/1990, s. 478 n.

281Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II



pasterskim i duchowym księdza, takich jak wiara, pokora wobec tajemnicy 
Boga, miłosierdzie czy roztropność. Szczególnie wyrazistym ujęciem rady-
kalizmu są „rady ewangeliczne”, które Jezus przedstawia w Kazaniu na górze 
(por. Mt 5 – 7), a wśród nich głęboko ze sobą powiązane rady posłuszeństwa, 
czystości i ubóstwa. Kapłan jest wezwany, by realizować je w życiu w sposób 
odpowiadający jego tożsamości, czyli zgodny z ich celowością i pierwotnym 
sensem, który wypływa z kapłańskiej tożsamości i ją wyraża146.

Jan Paweł  II wymieniał szczególne cechy posłuszeństwa w duchowym 
życiu kapłana. Jest to przede wszystkim posłuszeństwo apostolskie, które 
uznaje i miłuje Kościół oraz służy mu w jego strukturze hierarchicznej, gdyż 
urząd kapłański zostaje powierzony tylko w  jedności z papieżem i  z kole-
gium biskupów, a szczególnie z biskupem własnej diecezji, któremu należy 
się „synowska cześć i  posłuszeństwo”. Drugą istotną cechą posłuszeństwa 
kapłańskiego jest wymóg wspólnotowy. Nie jest ono posłuszeństwem jed-
nostki, która wchodzi w indywidualną relację z autorytetem, ale jest głęboko 
włączone w  jedność prezbiterium, które jest wezwane do zgodnej współ-
pracy z biskupem i za jego pośrednictwem z następcą Piotra. Trzecią cechą 
kapłańskiego posłuszeństwa jest pastoralność, gdyż jest ono przeżywane 
w  klimacie stałej dyspozycyjności, a  nawet „pochłonięcia” przez potrzeby 
wiernych, które oczywiście wymagają odpowiedniej weryfikacji i selekcji147.

Odnośnie do ubóstwa Jan Paweł II wymagał, by wyrażało się w bezin-
teresowności, oderwaniu od pieniędzy, rezygnacji z  chciwości posiadania 
dóbr ziemskich, w prostym stylu życia, w wyborze skromnego mieszkania 
dostępnego dla wszystkich, odrzuceniu tego, co jest lub tylko wydaje się być 
luksusem i w rosnącej tendencji do darmowości oddania na służbę Bogu 
i  ludziom148. Znamienne są słowa wypowiedziane przez Papieża do pol-
skich księży, że byłoby prawdziwym dramatem, gdyby ich sytuacja bytowa, 
wolność od wielu codziennych udręk, z którymi często muszą się borykać 
świeccy, stworzyła pomiędzy duchownymi i wiernymi jakąś obcość. Kapłani 
mają przede wszystkim „być” dla drugich, a  jeśli „mają”, winni „mieć dla 
drugich”, zwłaszcza, że mają „od drugich”. Dlatego stylem życia winni być 

146   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nel-
le circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 27, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 744 n.

147   Por. tamże, 28, s. 745 n.
148   Por. tenże, Udienza generale. Il presbitero e i beni terreni, 5, 21 VII 1993, [w:] IGP II, 

XVI, 2/1993, s. 92. 
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bliscy przeciętnej, a nawet raczej uboższej rodzinie149. Kapłan winien swoim 
życiem ukazywać, że los człowieka nie zależy od gromadzenia dóbr ziem-
skich, gdyż są o wiele wyższe wartości, za którymi warto iść wytrwale150.

Sługa Boży nauczał też na temat czystości w celibacie. Przypominał, że 
celibat jest nieodłączny od czystości151. Zachowanie czystości w  celibacie 
jest jednocześnie istotnie powiązane z  praktykowaniem ubóstwa i  posłu-
szeństwa152. Pośród najważniejszych racji przemawiających za zasadnością 
dyscypliny celibatu w  życiu prezbiterów Jan Paweł  II wymienił: pełniejsze 
przylgnięcie do Chrystusa miłowanego niepodzielnym sercem, znak nadziei 
pokładanej całkowicie w  Panu, większą dyspozycyjność do służenia Króle-
stwu Chrystusa i spełnianiu własnych zadań w Kościele, źródło intensywnego 
życia duchowego i pasterskiej owocności, bardziej wyłączny wybór duchowej 
płodności oraz miłości do Boga i ludzi, a także praktykę życia jako świadec-
twa eschatologicznego, bardziej podobnego do definitywnego stanu w Króle-
stwie Bożym, co stanowi profetyczną wartość dla współczesnego świata153.

Pobożność prezbitera
Jan Paweł II, zgodnie z nauczaniem soborowym przypominał, że kapłani 

winni obfitować we wszelkie dobro duchowe (por. LG 41)154. Papież pod-
kreślał pierwszeństwo życia duchowego prezbitera, który przez sakrament 
święceń uczestniczy w  „konsekracji” Chrystusa. Z  tej nadprzyrodzonej 
rzeczywistości wypływa wymaganie intensywnego życia duchowego, aż do 
szczytów świętości (por. PO 12)155. Rdzeniem duchowości kapłańskiej jest 
ciągłe ożywianie łaski otrzymanej w święceniach tak, by coraz bardziej prze-

149   Por. tenże, I  vespri eucaristici con i  sacerdoti davanti alla cattedrale di Tarnów, 9, 
10  VI 1987, [w:] IGP II, X, 2/1987, s. 2096 n.; por. tenże, L’incontro con i seminaristi, clero 
e religiosi nella cattedrale di Stettino, 8 n., 11 VI 1987, [w:] IGP II, X, 2/1987, s. 2135–2137.

150   Por. tenże, Angelus Domini, 1–3, 8 VII 1990, [w:] IGP II, XIII, 2/1990, s. 72 n. 
151   Por. tenże, L’Incontro con i vescovi dello Zaire, 8 n., 3 V 1980, [w:] IGP II, III, 1/1980, 

s. 1089 n.
152   Por. tenże, Allocuzione alla Conferenza Episcopale Tedesca a Fulda, 3, 17 XI 1980, 

[w:] IGP II, III, 2/1980, s. 1289 n. 
153   Por. tenże, Udienza generale. La logica della consacrazione nel celibato sacerdotale, 5, 

17 VII 1993, [w:] IGP II, XVI, 2/1993, s. 69 n. 
154   Por. tenże, Asunción: incontro con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i  seminaristi 

nella cattedrale, 3, 17 V 1988, [w:] IGP II, XI, 2/1988, s. 1499.
155   Por. tenże, Alla plenaria della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, 2, 

14 IV 1989, [w:] IGP II, XII, 1/1989, s. 812 n.
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mieniać się w Chrystusa i uczestniczyć w miłości Jego Serca156. Papież istotę 
życia duchowego widział w spotkaniu Ducha Świętego z duchem ludzkim157. 
Na drodze do świętości kapłańskiej, głębokie zjednoczenie z Duchem Chry-
stusa od momentu święceń zapewnia skuteczność sakramentalnemu działa-
niu prezbitera i domaga się żarliwej modlitwy, konsekwentnego życia i mi-
łości pasterskiej, czyli osobistego uświęcenia158. Z  powyższego wynika, że 
duchowość kapłańska stanowi zarówno dar, jak i zadanie. W ramach tego 
drugiego mieści się odpowiednia asceza, która dzięki czujności, modlitwie 
i  umartwieniu, pomaga odrzucać pokusy osłabienia dyscypliny, lenistwa, 
niestabilności i rozpraszania energii159. Wszystko to sprawia, że duchowość 
kapłana wymaga stałej odnowy w ramach kierownictwa duchowego, reko-
lekcji i grup braterskiego wsparcia (por. PO 18)160. 

Szczególnie modlitwa stanowi nieodzowną część powołania kapłańskie-
go. Jest tak ważna, że z  jej powodów winny być odstawiane niektóre inne, 
wydawałoby się pilniejsze sprawy161. Modlitwa jest ukrytym źródłem siły 
kapłana, który nie może całkowicie należeć do Chrystusa bez utrzymywa-
nia z Nim głębokich osobistych relacji162. Papież polecał prezbiterom przede 
wszystkim ciągłą, codzienną modlitwę, jako wyraz adoracji wszechmocne-
go Boga. Chodziło mu o modlitwę, która staje się intymnym dialogiem z Oj-
cem, błagalnym chórem Ojcze nasz, uroczystym wyznaniem wiary w Credo 
i która w Psalmach potrafi różnorodnie wyrazić złożone sytuacje modlącego 
się człowieka163. 

Na pierwszy plan w papieskim nauczaniu wysuwał się eucharystyczny rys 
duchowości kapłana, który jest nade wszystko dla Eucharystii i żyje nią. Ma 

156   Por. tenże, Ai vescovi della Conferenza Episcopale Regionale Cinese in visita „Ad Li-
mina”, 4 n., 19 VIII 1995, [w:] IGP II, XVIII, 2/1995, s. 225.

157   Por. tenże, La visita al Pontificio Seminario Romano Maggiore, 13 II 1988, [w:]  IGP II, 
XI, 1/1988, s. 430 n.

158   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 33, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 753–755.

159   Por. tenże, Ai sacerdoti e ai seminaristi della Nigeria, a  Enugu, 9, 13  II 1982, 
[w:] IGP II, V, 1/1982, s. 404 n.

160   Por. tenże, Udienza generale. Il presbitero, uomo della preghiera, 6, 2 VI 1993, 
[w:] IGP II, XVI, 1/1993, s. 1391.

161   Por. tenże, L’omelia sul sagrato del santuario di Mariazell, 3, 13 IX 1983, [w:] IGP II, 
VI, 2/1983, s. 533 n.

162   Por. tenże, Angelus Domini, 1–3, 11 III 1990, [w:] IGP II, XIII, 1/1990, s. 614 n. 
163   Por. tenże, Ai sacerdoti partecipanti al Convegno su „penitenza e riconciliazione” pro-

mosso dalle comunità neocatecumenali, 3, 10 II 1983, [w:] IGP II, VI, 1/1983, s. 380.
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moc konsekrowania i spotykania Chrystusa dzięki transsubstancjacji. Może 
Go przyjmować żywego, prawdziwego i  rzeczywistego w Komunii świętej. 
Jest to uprzywilejowana droga upodobnienia do Chrystusa, gdyż egzysten-
cjalnym owocem Komunii eucharystycznej jest zamieszkiwanie Chrystusa 
w  duszy przez dzieło Ducha Świętego. Dlatego Jan Paweł  II wielokrotnie 
przypominał, że Msza św. ma być centrum życia i każdego dnia kapłana164.

Nie można też zapomnieć o wadze sakramentu pojednania w duchowym 
życiu prezbitera. Papież przypominał kapłanom o potrzebie regularnej spo-
wiedzi. Sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, zapał duszpasterski, 
relacje z wiernymi, komunia z współbraćmi, współpraca z biskupem i  ży-
cie modlitwy doznają uszczerbku, jeśli brak w życiu prezbitera regularnego, 
przenikniętego autentyczną wiarą i  pobożnością zwrócenia się do sakra-
mentu pokuty. Do świętości kapłańskiej można dojść tylko przez stałe, po-
korne i ufne przystępowanie do tego sakramentu, koniecznego w wypadku 
grzechu śmiertelnego i jakże pożytecznego jako „sakrament żywych”, który 
powiększa łaskę, wzmacnia cnoty i pomaga powściągnąć tendencje odzie-
dziczone po grzechu pierworodnym i pogłębione osobistymi grzechami165. 

Świętość kapłana
Papież powoływał się na słowa Piusa X z adhortacji Haerent Animo, że 

jedyną rzeczą jednoczącą człowieka z  Bogiem, czyniącą go miłym Bogu 
i godnym sługą Jego miłosierdzia jest świętość życia i obyczajów. W istocie 
świętość ta jest cudowną znajomością Chrystusa i jeśli kapłan jej nie posia-
da, brak mu wszystkiego. Tylko świętość czyni go ukrzyżowanym dla świata 
zgodnie z Bożym wezwaniem166. W tym zawiera się również istota świętości 
kapłańskiej jako głębokiej komunii i przyjaźni z  Jezusem tak, by móc po-
wtórzyć za świętym Pawłem: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do 
krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 19 n.)167. 
W adhortacji Pastores dabo vobis czytamy, że świętość „jest zażyłością z Bo-
giem, jest naśladowaniem Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego; jest 

164   Por. tenże, Lettera Apostolica all’episcopato, al clero e ai fedeli per l’anno dell’Eucari-
stia „Mane nobiscum, Domine”, 30, 7 X 2004, [w:] IGP II, XXVII, 2/2004, s. 372.

165   Por. tenże, L’esortazione apostolica post-sinodale „Reconciliatio et paenitentia”, 31, 2 
XII 1984, VI, [w:] IGP II, VII, 2/1984, s. 1422 n. 

166   Por. tenże, Con il clero diocesano nella chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Silvestro 
a Riese, 4 n., 15 VI 1985, [w:] IGP II, VIII, 1/1985, s. 1820–1822. 

167   Por. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale di Inghilterra e Galles in visita „Ad 
Limina”, 4, 23 X 2003, [w:] IGP II, XXVI, 2/2003, s. 644 n. 
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bezgranicznym umiłowaniem ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru; 
jest miłością Kościoła, który jest święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo 
taka jest misja, jaką powierzył mu Chrystus”168.

Jan Paweł II ukazał Kościołowi wielu świętych kapłanów, którzy w różny 
sposób i w różnych epokach naśladowali Chrystusa169. Szczególną okazją do 
dziękowania za nich były obchody milenijne170. Najczęściej wymieniał wiel-
kie postacie Kościoła, jak Filip Neri, Franciszek Salezy, Wincenty à Paulo, 
Jan Bosko, Jan-Maria Vianney, Charles de Foucauld czy Maksymilian Kol-
be171. Najwięcej uwagi poświęcił Jan Paweł II postaci świętego proboszcza 
z Ars, Jana Vianneya. Papież ukazał tego kapłana jako niezwykle aktualny 
wzór realizacji posługiwania kapłańskiego i  świętości szafarza. Święty Jan 
jest jednocześnie wzorem życia i ascezy kapłańskiej, pobożności, kultu eu-
charystycznego i gorliwości pasterskiej172.

6. formacja prezbiterów

Na koniec trzeba zatrzymać się nad najważniejszymi myślami Jana Paw-
ła II na temat formacji prezbiterów. Formacja ta korzeniami sięga do dusz-
pasterstwa powołaniowego, które jest kontynuowane szczególnie w formacji 
seminaryjnej przygotowującej do sakramentu święceń. Nie kończy się jed-
nak wraz ze święceniami i wymaga stałej troski nazywanej formacją perma-
nentną.

Troska o powołania
Z przemówień i dokumentów papieskich można by zrekonstruować mapę 

powołań kapłańskich, różnie rozwijających się podczas całego pontyfikatu. 

168   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdo-
ti nelle circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 33, 25  III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, 
s. 753–755.

169   Por. tenże, Ai sacerdoti, ai religiosi e ai seminaristi, 3, 20 XI 1982, [w:] IGP II, V, 
3/1982, s. 1362 n.

170   Por. tenże, Lettera Apostolica all’episcopato, al clero e ai fedeli al termine del Grande 
Giubileo dell’anno duemila, 7, 6 I 2001, [w:] IGP II, XXIV, 1/2001, s. 43. 

171   Por. tenże, Incontro con i rappresentanti del clero svizzero a Einsiedeln, 8, 15 VI 1984, 
[w:] IGP II, VII, 1/1984, s. 1794 n.

172   Por. tenże, In occasione del Giovedì Santo. Lettera ai sacerdoti, 2, 16  III 1986, 
[w:] IGP II, IX, 1/1986, s. 727–729.
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Są tu kontynenty i kraje, w których widać wiosnę powołań, jak w Afryce, 
Azji czy w części Europy Wschodniej. Są też tereny, gdzie Papież stwierdzał 
skrajny brak kleryków, jak w niektórych częściach Europy i Ameryki Łaciń-
skiej czy Oceanii. Zasadniczo jednak na świecie nie ma wystarczającej liczby 
powołań kapłańskich. Można nawet powiedzieć, że liczba prezbiterów nigdy 
nie jest wystarczająca, wobec wzrastających wymagań ewangelizacji i dusz-
pasterstwa wiernych173.

Dla Jana Pawła  II powołania do kapłaństwa są znakiem żywotności 
i dojrzałości całego Kościoła, diecezji, parafii i rodziny174. Dlatego obowią-
zek promowania powołań spoczywa na całej wspólnocie w  jej wszystkich 
wymiarach, od Kościoła powszechnego, przez lokalny, aż do parafii i każ-
dego ochrzczonego (por. OT 2)175. W tym kontekście Papież wyszczególniał 
jako narzędzia, którymi posługuje się Pan: biskupów, prezbiterów, diako-
nów, członków instytutów życia konsekrowanego, zakonników i  zakonni-
ce, członków instytutów świeckich, misjonarzy, animatorów powołań, se-
minarzystów i wychowawców seminaryjnych, małżonków i rodziców, ludzi 
świeckich, katechetów, wychowawców i nauczycieli, szczególnie pracowni-
ków szkół katolickich, członków stowarzyszeń i ruchów – zwłaszcza Akcji 
Katolickiej, moderatorów ruchów młodzieżowych oraz przyjaciół176.

Sługa Boży podkreślał wagę duszpasterstwa powołaniowego, które nie 
jest czymś wyizolowanym, lecz stanowi działalność wewnętrznie włączoną 
w  całość duszpasterstwa. Wymiar powołaniowy jest istotną cechą duszpa-
sterstwa Kościoła i należy do jego natury, gdyż powołanie w pewnym sensie 
określa nie tylko działanie Kościoła, ale przede wszystkim jego najgłębszą 
istotę177. Duszpasterstwo powołań winno być przede wszystkim organicznie 
powiązane z duszpasterstwem rodzin, młodzieży i ruchów178. Papież radził, 
by aktywną część tego duszpasterstwa powierzyć wybranym i odpowiednio 

173   Por. tenże, I giovani ci dicono che c’è speranza perché il numero delle vocazoni aumen-
ti. Possiamo essere ottimisti, 12 II 1994, [w:] IGP II, XVII, 1/1994, s. 472. 

174   Por. tenże, Audacia di profeti e prudenza evangelica di pastori, 28 I  1979, [w:]
IGP II, II/1979, s. 209 n. 

175   Por. tenże, Regina Coeli, 6 IV 1979, [w:] IGP II, II/1979, s. 1059 n. 
176   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdo-

ti nelle circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 41, 25  III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, 
s. 769–772. 

177   Por. tamże, 34, s. 755–757. 
178   Por. tenże, Messaggio per l’annuale „Giornata Mondiale di preghiera per le vocazio-

ni”, 1, 18 X 1994, [w:] IGP II, XVII, 2/1994, s. 505 n. 
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przygotowanym osobom, szczególnie młodym księżom179. Szczególną rolę 
odgrywa tu troska o ministrantów i grupy młodzieżowe180. 

Formacja do kapłaństwa
Odpowiedzią na Boże powołanie winno być pokorne, pilne i  pełne mi-

łosnego oddania przygotowanie181. Papież mówiąc o odpowiedzialnych za to 
przygotowanie, przypomniał, że właściwym protagonistą formacji jest Duch 
Święty, który posługuje się „pośrednikami” i  wymaga współpracy samego 
powołanego182. Na wielu miejscach w Pastores dabo vobis czytamy, że troska 
o formację kleryków jest sprawą całego Kościoła183. Głównym odpowiedzial-
nym za tę formację jest biskup184. Również w środowisku seminaryjnym wielu 
współpracuje z  Duchem Świętym, by ziarno Bożego powołania mogło doj-
rzewać185. Papież zwracał też uwagę na konieczność angażowania w formację 
doświadczonych psychologów186. Nie można również zapomnieć o roli świec-
kich mężczyzn i kobiet, odpowiednio zintegrowanej z pracą pierwszych od-
powiedzialnych za formację187. Papież nauczał też o roli rodziny, wspólnoty 
parafialnej oraz stowarzyszeń i ruchów młodzieżowych w formacji przyszłych 
kapłanów188. Na koniec trzeba podkreślić odpowiedzialność samego powoła-
nego, gdyż każda formacja jest w gruncie rzeczy samowychowaniem189.

179   Por. tenże, Ai vescovi della regione apostolica del Québec (Canada) in visita „Ad Li-
mina”, 8, 22 IV 1999, [w:] IGP II, XXII, 1/1999, s. 800 n. 

180   Por. tenże, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2004, 6, 28 III 2004, [w:] IGP II, 
XXVII, 1/2004, s. 393.

181   Por. tenże, Alla comunità del Seminario Romano Maggiore, 21 X 1990, [w:] IGP II, 
XIII, 2/1990, s. 898.

182   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nel-
le circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 65, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 812 n. 

183   Por. tamże, 2, 4, 10, s. 702 n., 705 n., 714–716.
184   Por. tamże, 65, s. 813 n.
185   Por. tenże, L’omelia durante la concelebrazione eucaristica presieduta nei giardini va-

ticani per la comunità del Pontificio Seminario Romano Maggiore, 2, 15 VI 1997, [w:] IGP II, 
XX, 1/1997, s. 1513 n.

186   Por. tenże, Ai partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica, 2, 4 II 2002, [w:] IGP II, XXV, 1/2002, s. 159.

187   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nel-
le circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 66, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 815 n.

188   Por. tenże, L’Esortazione Apostolica „Familiaris consortio”, 53, 22 XI 1981, [w:] IGP II, 
IV, 2/1981, s. 1005.

189   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nel-
le circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 69, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 819 n.
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Papież podkreślał cztery wymiary formacji: ludzki, duchowy, intelektual-
ny i duszpasterski. Ukazywał formację ludzką jako fundament całej formacji 
kapłańskiej. Chodzi w niej o osiągnięcie pewnej ludzkiej, duchowej, afektyw-
nej, psychologicznej i  intelektualnej równowagi, połączonej z mocną wolą. 
Ludzkiej dojrzałości winna towarzyszyć wolność, wewnętrzna siła, afektywna 
żywość, intelektualny pęd i gorące pragnienie angażowania się w budowanie 
bardziej ludzkiego i chrześcijańskiego świata190. Szczególny akcent pada tu na 
dojrzewanie uczuciowe, którego warunkiem jest świadomość, że centralne 
miejsce w ludzkim życiu zajmuje miłość. Zdaniem Papieża wychowanie do 
odpowiedzialnej miłości i dojrzewanie uczuciowe osoby stają się bezwzględ-
nie konieczne w  wypadku kapłanów powołanych do celibatu. Szczególnie 
w ich wypadku dojrzałość uczuciowa obok ludzkich więzi pogodnej przyjaź-
ni i głębokiego braterstwa, zwłaszcza z braćmi kapłanami, winna obejmować 
również wielką, żywą i osobową miłość do Jezusa Chrystusa191.

Dopełnieniem prawdziwej formacji ludzkiej jest formacja duchowa, któ-
ra prowadzi do doświadczenia Boga, czyli do zażyłej i stałej łączności z Oj-
cem przez Chrystusa w Duchu Świętym (por. OT 8). Ma ona w całej formacji 
kleryków miejsce uprzywilejowane. Papieżowi chodzi o całkowite i radosne 
oddanie się Bogu i  posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego. Kleryk 
ma stać się człowiekiem Boga (homo Dei). Fundamentalne znaczenie ma tu 
jedność z Chrystusem, szczególnie w  tajemnicy Jego krzyża, który przypo-
mina o konieczności ascezy, ofiary i wyrzeczenia, by prowadzić życie czyste, 
ubogie i posłuszne. Taka duchowość rozwija się szczególnie przez sakrament 
Eucharystii i pojednania, modlitwę osobistą i wspólnotową, oraz ciągłą i go-
rącą miłość braterską. Klerykom potrzeba regularnej medytacji, lectio divina, 
liturgii godzin, lektury duchowej, rachunku sumienia i zwyczajowych nabo-
żeństw polecanych przez Kościół. Niezbędną pomocą jest tu zagłębianie się 
w Pismo Święte, Magisterium Kościoła, ojców Kościoła, liturgię, dzieła wiel-
kich mistrzów i szkół duchowości oraz wzory bogatej tradycji hagiograficz-
nej. Ważna jest też praktyka kierownictwa duchowego. Duchowość ta winna 
być osadzona na cnotach teologalnych, czyli wierze, nadziei i miłości. Papież 
przypominał także o koniecznym wymiarze pobożności maryjnej192. 

190   Por. tenże, Ai futuri sacerdoti del Seminario Romano Maggiore, 28 II 1987, [w:] IGP II, 
X, 1/1987, s. 456. 

191   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 44, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 776–779. 

192   Por. tenże, L’omelia alla Messa celebrata nel Pontificio Collegio Pio Latino America-
no, 4, 10 I 1982, [w:] IGP II, V, 1/1982, s. 77. 
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Jan Paweł II ukazał formację intelektualną kandydatów do kapłaństwa 
jako niezbędny element formacji ludzkiej i duchowej. Stanowi ona nieustan-
ną potrzebę rozumu, dzięki któremu człowiek „uczestniczy w świetle Bożej 
myśli” i stara się zdobyć mądrość, która z kolei uzdalnia go i prowadzi do 
poznania i  przylgnięcia do Boga. Papież podkreślał „duszpasterską” mo-
tywację formacji intelektualnej tak zintegrowanej z  procesem duchowego 
rozwoju, by przyszły kapłan mógł „dostrzec sercem”, a następnie przekazać 
wiernym tajemnicę Boga193. Troską Papieża było dążenie do wysokiego, aka-
demickiego poziomu studiów seminarzystów, by jako kapłani mogli stawić 
czoło złożonym współczesnym problemom i mogli odpowiedzieć w sposób 
prosty, jasny i głęboki na stawiane przez ludzi pytania o sens, na które jedy-
nie Ewangelia Chrystusa daje pełną i ostateczną odpowiedź194.

Powołani do kapłaństwa zostali wybrani, by być widzialnymi współ-
pracownikami w dziele Zbawienia195. Ich formacja jest szczególnie ważna, 
gdyż oznacza pośrednio formowanie wszystkich powierzonych ich duszpa-
sterskiej pieczy196. Dlatego Sługa Boży zalecał, by klerycy skupili się przede 
wszystkim na tym, co użyteczne, by przygotować się do przyszłej posługi 
duszpasterskiej197. Zdaniem Papieża celem całej formacji kandydatów do ka-
płaństwa jest przygotowanie ich w szczególny sposób do udziału w miłości 
Chrystusa Dobrego Pasterza. W oparciu o nauczanie soborowe (por. OT 4) 
Jan Paweł II przypominał o koniecznym przygotowaniu do posługi słowa, 
kultu i uświęcania oraz posługi pasterskiej, na wzór Chrystusa, Nauczyciela, 
Kapłana i Pasterza. Zwracał uwagę na głębokie powiązanie wyżej omówio-
nej formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej oraz na ich konkretne ukie-
runkowanie duszpasterskie. Ma temu pomóc studium teologii pastoralnej, 
będącej naukową refleksją o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Du-
cha Świętego, w kontekście historii. Zdobyta w ten sposób wiedza winna być 
wykorzystana w zastosowaniach praktycznych, czyli w określonych formach 

193   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nel-
le circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 51, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 791 n.

194   Por. tamże, 56, s. 799 n. 
195   Por. tenże, Ai giovani seminaristi ungheresi durante l’incontro nella chiesa del castello 

reale di Buda, 1, 19 VIII 1991, [w:] IGP II, XIV, 2/1991, s. 361 n.
196   Por. tenże, Ai vescovi del Piemonte in visita „Ad Limina”, 3, 23 I 1982, [w:] IGP II, V, 

1/1982, s. 187 n.
197   Por. tenże, Ai vescovi del Burundi in visita „Ad Limina”, 6, 9 VI 1983, [w:] IGP II, VI, 

1/1983, s. 1471 n.
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posługi, które kandydaci do kapłaństwa powinni podejmować stopniowo 
i zawsze w zgodzie z innymi obowiązkami formacji198.

Formacja permanentna
Zdaniem Papieża powołanie kapłańskie jako owoc łaski jest wielkim da-

rem, a związane z głębią sumienia i ludzkiej wolności stanowi zadanie. Wraz 
z powołaniem zaczyna się dialog miłości kształtujący osobowość kapłańską 
na drodze formacji rozpoczętej w rodzinie, kontynuowanej w seminarium 
i trwającej całej życie. Tak więc święcenia kapłańskie nie są końcem drogi 
formacji, ale stanowią wejście na drogę Kościoła w świecie współczesnym, 
które wymaga ciągłego intelektualnego kształcenia oraz ludzkiego i ducho-
wego wzrostu199. Dotykamy tu problemu formacji permanentnej, której wy-
tyczne zawarte w nauczaniu soborowym (por. OT 22) i rozwijane w adhor-
tacji Pastores dabo vobis oraz w „Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów” 
(1994) Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, stanowią przedmiot częstych 
odniesień Jana Pawła II200. 

Papież ukazał potrzebę stałej formacji w kontekście natchnionych słów 
św. Pawła do Tymoteusza: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo chary-
zmat Boży, który jest w tobie” (2 Tm 1, 6; por. 1 Tm 4, 14–16). Ponieważ owo 

„rozpalenie” daru nie jest jedynie owocem wysiłku powołanego, ale skutkiem 
działania dynamiki łaski sakramentu, formacja stała znajduje właściwą pod-
stawę i  pierwotne uzasadnienie w  dynamice sakramentu kapłaństwa. Jest 
ona jednocześnie warunkiem stopniowej samorealizacji kapłana i stanowi 
wymóg jego posługi. Papież dodaje do tego potrzebę „dotrzymywania kro-
ku” dziejowym przemianom. Przede wszystkim jednak stała formacja jest 
konieczna, by kapłan mógł rozeznawać i  wypełniać wolę Bożą, czyli nie-
ustanne powołanie „w” kapłaństwie. Stała formacja będąc wyrazem miło-
ści do Jezusa, jest także aktem miłości, a nawet sprawiedliwości względem 
Ludu Bożego, skoro ma należycie odpowiadać na jego prawo do otrzymania 
Bożego słowa, sakramentu i posługi miłości201.

198   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 57, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 800–802. 

199   Por. tenże, Ordinazione di 31 presbiteri per la diocesi di Roma nella basilica vaticana, 4, 
25 IV 1999, [w:] IGP II, XXII, 1/1999, s. 822.

200   Por. tenże, Ai vescovi del Rwanda in visita „Ad Limina”, 4, 16 V 1992, [w:] IGP II, 
XV, 1/1992, s. 1459. 

201   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 70, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 820–824. 

291Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II



Pogłębiona, ścisła więź z Chrystusem wypracowana regularnie w semi-
narium winna stać się regułą życia kapłanów. Jest to możliwe dzięki spotka-
niu Pana w sakramentach, modlitwie liturgicznej i osobistej, lectio divina, 
miłości Kościoła, życiu braterskiemu i trosce o Lud Boży, zwłaszcza o ubo-
gich. Papież przypominał też konieczność uporządkowanego studium, me-
dytacji, dobrej lektury, uczestnictwa w kursach odnowy duchowej, sesjach 
formacji intelektualno-pastoralnej, rekolekcjach, dniach skupienia, a także 
o latach sabatycznych202. Na biskupach spoczywa zasadnicza odpowiedzial-
ność za formację permanentną i  to oni w  jedności z  prezbiterium winni 
sporządzić projekt systematycznej, stałej formacji i  nakreślić program jej 
realizacji203. Niemałą rolę w stałej formacji prezbiterów odgrywają też rodzi-
ny, zwłaszcza te, z których pochodzą kapłani. Winny one pozostać zawsze 
wiernymi i dodającymi otuchy świadkami misji prezbiterów, wspomagając 
ją oraz uczestnicząc w niej z poświęceniem i szacunkiem. Jednak w pewnym 
sensie największą odpowiedzialność za stałą formację ponosi sam kapłan, 
zobowiązany do dochowania wierności darowi Bożemu i płynącej z niego 
dynamice codziennego nawracania się204. 

Zakończenie

Przedmiotem naszych rozważań było nauczanie Jana Pawła II o kapłań-
stwie. Skupiliśmy się na kapłaństwie prezbiterów, choć konieczne było także 
ukazanie na początku wszystkich innych znaczeń słowa „kapłaństwo”. Ana-
liza prawie 90 tysięcy stron Insegnamenti pokazała nam kwestię kapłaństwa 
prezbiterów ujętą przez Papieża w różnych wymiarach: dogmatycznym, mo-
ralnym, duchowym, pedagogicznym, historycznym, hagiograficznym, a na-
wet autobiograficznym. Wszystkie te wymiary w  dokumentach i  przemó-
wieniach papieskich stanowią oryginalną całość. Ilość odniesień do Pisma 
Świętego i dokumentów Soboru Watykańskiego II pozwala określić naucza-
nie Sługi Bożego o kapłaństwie jako głęboko biblijne i wierne odnowie so-
borowej. Należy przy tym zauważyć, że Ojciec Święty sięgał do całej Tradycji, 

202   Por. tenże, Ai professori e ai seminaristi dell’arcidiocesi di Parigi, 1, 25 X 1999, [w:] 
IGP II, XXII, 2/1999, s. 636 n. 

203   Por. tenże, Esortazione Apostolica post-sinodale circa la formazione dei sacerdoti nel-
le circostanze attuali „Pastores dabo vobis”, 79, 25 III 1992, [w:] IGP II, XV, 1/1992, s. 838 n. 

204   Por. tamże. 
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ze szczególnym uwzględnieniem okresu ojców Kościoła. Synteza papieskiej 
nauki pozwoliła ukazać naturę kapłaństwa prezbiterów, ich szczególną więź 
z Bogiem, ich relacje wewnątrz wspólnoty Kościoła, ich oryginalną misję 
i duchowość, oraz wypływające z natury i misji wymagania formacji. 
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Michał Lukoszek OSPPE

mISteRIum JeDnoścI KoścIoła  
w naucZanIu  
Jana Pawła II

Misterium jedności jest jednym z wymiarów natury Kościoła, ale także 
jest przedmiotem jego misji, w której zawiera się również posługa jednocze-
nia ludzkości. W encyklice Ut unum sint Jan Paweł II pisze, że Kościół ze swej 
natury posłany jest do świata, aby głosił misterium komunii, aktualizował 
je i rozszerzał. Jego działanie opiera się na zamyśle Bożym, którego celem 
jest zgromadzenie wszystkich i  zjednoczenie w  Chrystusie1. Wewnętrzna, 
niewidzialna struktura Kościoła, stwierdza Papież, polega na tym, że Bóg 
udziela człowiekowi swojego Boskiego życia, wprowadza go w głębię swo-
jego życia trynitarnego, które jest spełnieniem zbawczych zamierzeń Boga 
wobec człowieka dzięki dziełu Odkupienia dokonanemu przez Chrystusa 
i działaniu Ducha Świętego2. 

Pragnąc przybliżyć tajemnicę jedności, przeanalizujemy w  niniejszym 
artykule w świetle myśli Jana Pawła II relację pomiędzy Kościołem a Trój-
cą Świętą. Ponadto podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy można 
mówić o specyficznym zaangażowaniu poszczególnych Osób Trójcy Świętej 
w kształtowanie jedności eklezjalnej.

1   Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 5 [dalej: UUS].
2   Tenże, „Tak” dla Kościoła, [w:] Kościół. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II, Kra-

ków – Ząbki 1999, s.  15; tenże, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, [w:] Jezus 
Chrystus. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków – Ząbki 1999, s. 258.



1. trójjedyny Bóg i jeden Kościół

Tajemnica Kościoła, uczy Jan Paweł II, ma swoje korzenie w tajemnicy 
Trójcy Świętej, w związku z czym trynitarny wymiar Kościoła należy uznać 
jako pierwszy i  podstawowy3. Rozpoczynając od tego zdania, będziemy 
chcieli ukazać Trójcę Świętą jako źródło oraz wzorzec jedności Kościoła, 
a także rozpoznać sposób, w jaki realizuje się ona w jego życiu.

Punktem wyjścia papieskiej refleksji teologicznej, w  której także po-
szukujemy prawdy o jedności, staje się maksyma św. Cypriana przytaczana 
przez soborową konstytucję Lumen gentium, w  myśl której „cały Kościół 
okazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego”4. 
Biskup Rzymu uznaje, że Kościół od zarania swojego istnienia, aż po swój 
kres w wymiarze historycznym oraz ponadhistorycznym sposobie istnienia, 
jaki Bóg przewidział dla niego od wieków, w Trójcy Świętej odnajduje swoją 
istotę oraz z Niej czerpie swoje życie5. Odnośnie do jedności stwierdza, że 
od dnia Pięćdziesiątnicy, czyli od samych początków jego istnienia jest ona 
właściwością Kościoła powszechnego. Jest jego pierwotną i podstawową rze-
czywistością, istniejącą niezależnie od podziałów pomiędzy chrześcijanami, 
które mogą powstać w wymiarze historycznym, gdyż swoje źródło znajduje 
w Trójjedynym Bogu6. 

Trynitarną perspektywę tajemnicy Kościoła zarysowaną przez Sobór 
Papież pogłębia, odwołując się do Pisma Świętego. Przywołuje kilka tek-
stów nowotestamentalnych, które wyraźnie wskazują na związek pomiędzy 
mysterium Trinitatis a mysterium Ecclesiae. Tajemnica wewnętrznego życia 
Bożego objawiona jest jedynie i  w całej pełni przez Chrystusa. Syn Boży, 
argumentuje Papież, świadczy o Bogu, który będąc absolutną jednością Bó-
stwa, jednocześnie jest Trójcą, to jest „Boską komunią Osób”7. Swego ro-

3   Tenże, Kościół a tajemnica Trójcy Przenajświętszej, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 45.
4   Cyprian z Kartaginy, O Modlitwie Pańskiej, 23, [w:] Odpowiedź na Słowo. Najstarsi 

mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, oprac. H. Pietras, Kraków 1993, s. 85; Sobór Watykań-
ski II, Konstytucja Lumen gentium, 4.

5   Jan Paweł II, Kościół a tajemnica Trójcy Przenajświętszej, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., 
s. 45; zob. B. Forte, Kościół ikoną Trójcy Świętej, Wrocław 1991, s. 21–28; por. G. Kucza, 
Chrześcijanin we wspólnocie Kościoła według Soboru Watykańskiego II, „Kolekcja Commu-
nio”, nr 16, Poznań 2004, s. 245.

6   Jan Paweł II, Wierzę… w Kościół, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 8.
7   Tenże, Jezus Chrystus a objawienie trynitarne, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, dz. cyt., 

s. 135.
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dzaju szczyt objawienia jedności w Trójcy Świętej upatruje w słowach Jezu-
sa odnotowanych w Ewangelii św. Jana: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 
30). Słowa Jezusa znajdują rozwinięcie w modlitwie arcykapłańskiej z Wie-
czernika (J 17)8, gdzie Mistrz przygotowuje uczniów na swoje odejście oraz 
modli się o jedność pomiędzy nimi9. Modlitwa o jedność uczniów, w inter-
pretacji Jana Pawła II, wyraża pragnienie Zbawiciela, aby pomiędzy Jego wy-
znawcami panowała jedność i komunia, jaka możliwa jest tylko pomiędzy 
Ojcem i Synem. Papież zwraca szczególną uwagę na dwa wyrażenia zawarte 
w ewangelicznym tekście: „jako my” oraz „oni w nas” (J 17, 21–23). Pierw-
sze z nich wskazuje na podobieństwo jedności Kościoła do jedności Trójcy 
Świętej. Drugie z kolei jest podstawą do stwierdzenia, że urzeczywistnianie 
tej jedności dokonuje się wewnątrz jedności Trójcy, w życiu Kościoła przeja-
wia się zaś życiem „prawdą i miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego”10.

Jezus tym samym również i tu objawia tajemnicę jedności w Trójcy Świę-
tej. Następca św. Piotra uczy, że jedność ta polega na tym, że Ojciec jest 
w Synu, a Syn jest w Ojcu. Rzeczywistość tę Papież wyraża słowami: „szcze-
gólna immanencja […], wzajemne przenikanie się […], wyraz komunijnego 
zjednoczenia osób […], relacja wzajemnego posiadania w komunijnej jed-
ności […], relacja obdarowania”11. Wyrażenia te mają ukazywać miarę i głę-
bię wzajemnej przynależności i relacji Ojca i Syna.

Analiza słów Jezusa staje się podstawą twierdzeń, iż wyrażają one Jego 
wolę, zgodną z wolą Ojca, odnośnie do jedności Kościoła. Najgłębszym jej 
fundamentem jest transcendentna jedność trynitarna, będąca zasadą, na 
której opiera się jedność wierzących. Jest to modlitwa o jedność doskonałą, 
za którą złożył On swoje życie w  ofierze12. Słowa Jezusowej modlitwy ob-

  8   Jezus modli się do Ojca tymi słowami: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie po-
słał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno 
stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty 
Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 21–23).

  9   Jan Paweł  II, Jezus Chrystus a  objawienie trynitarne, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, 
dz. cyt., s. 136–137.

10   Tenże, Kościół a  tajemnica Trójcy Przenajświętszej, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., 
s. 47; por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 24.

11   Jan Paweł II, Jezus Chrystus: Syn dogłębnie zjednoczony z Ojcem, [w:] tenże, Jezus 
Chrystus…, dz. cyt., s. 117.

12   Tenże, Różnorodność w jedności: sprawa ekumenizmu, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., 
s. 502; tenże, Problem ekumeniczny, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 504; por. tenże, Gło-
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jawiają „Bożą perspektywę, w której obecni są Ojciec, Syn i Duch Święty. 
Obecna jest także najgłębsza tajemnica Kościoła: jedność w miłości, która 
istnieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, przenika serca ludu, wy-
branego przez Boga jako Jego własność i jest źródłem jedności tego ludu”13.

Jan Paweł  II odwołuje się do słów wypowiedzianych przez Chrystusa 
przed wniebowstąpieniem, którymi rozsyła w świat Apostołów z misją gło-
szenia Ewangelii: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). W tym poleceniu 
Papież widzi powierzenie Kościołowi szczególnej i najwyższej tajemnicy ca-
łego objawienia. Jest to tajemnica o niepodzielnej jedności w Trójcy Świę-
tej14. Z interpretacji tego tekstu dokonanej przez Następcę św. Piotra wynika, 
że cała ludzkość kryjąca się pod wyrażeniem „wszystkie narody” powołana 
jest do zjednoczenia przez jeden chrzest i w jednej wierze, co w konsekwen-
cji oznacza wprowadzenie w życie Trójcy Świętej. Zjednoczenie i wprowa-
dzenie w ową tajemnicę dokonuje się poprzez Kościół, którego fundament 
stanowią Apostołowie jako podstawowy i widzialny znak wierzących zgro-
madzonych we wspólnocie15.

Perspektywę trynitarną tajemnicy Kościoła Jan Paweł II dostrzega także 
w myśli św. Pawła. Przywołując pozdrowienie Apostoła Narodów zawarte 
w  Liście do Koryntian: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca 
i  dar jedności w  Duchu Świętym niech będą z  wami wszystkimi” (2 Kor 
13, 13), zauważa, że słowa te zawierają życzenie, aby udziałem wierzących 
stały się dary, które przypisuje się poszczególnym Osobom Boskim. Chrze-
ścijanie mają zatem być obdarzeni „darem miłości Ojca Stworzyciela, łaską 
Syna Odkupiciela i jednością w komunii z Duchem Świętym, będącym wę-
złem miłości Trójcy Świętej, w której uczestniczy Kościół”16.

Perspektywa trynitarna tajemnicy Kościoła wyraża się również w jedno-
ści wśród różnorodności form życia. Aspekt ten Jan Paweł II rozwija w opar-

szenie Słowa i jedność chrześcijan, [w:] Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat 
ekumenizmu 1982–1998, red. s. C. Napiórkowski i in., Lublin 2000, s. 400.

13   Tenże, Nowy etap wspólnej pielgrzymki ku jedności. Nabożeństwo ekumeniczne w Ka-
tedrze Canterbury 29 maja 1982 r., [w:] Ut unum, dz. cyt., s. 381; por. C. Militello, La Chiesa 

„il Corpo Crismato”, Bologna 2003, s. 271–272.
14   Jan Paweł  II, Jezus Chrystus a  objawienie trynitarne, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, 

dz. cyt., s. 138.
15   Tenże, Kościół a  tajemnica Trójcy Przenajświętszej, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., 

s. 45.
16   Tamże, s. 45–46.
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ciu o  kolejny passus nauczania Apostoła Narodów, który pisze do gminy 
w Koryncie, iż „różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 4–6). Opatrując komenta-
rzem Pawłowe słowa, Papież widzi w  jedności Kościoła „odzwierciedlenie 
jedności Bóstwa”17. Jedność ta posiada jednak charakter dynamiczny, znaj-
dując swoje urzeczywistnienie w zróżnicowaniu form życia w Kościele, które 
z kolei jest odbiciem troistości Osób Boskich. Konkluzję papieskiego rozwa-
żania stanowi stwierdzenie, że tajemnica jedności, która jest zarazem wiel-
kim bogactwem, ogarnięta jest przez najwyższą tajemnicę Trójcy Świętej18.

Obraz jedności trynitarnej Papież widzi także w ramach zbawczej misji 
Syna Bożego. Odzwierciedlenie Boskiej jedności Biskup Rzymu postrze-
ga w posłuszeństwie Syna względem Ojca. Posłuszeństwo Syna i trynitarna 
jedność stanowi antytezę nieposłuszeństwa pierwszego Adama i dezintegra-
cji, która jest skutkiem grzechu. Syn objawia tym samym Istotę Boga, to jest 
prawdę, że jest On Miłością, która pragnie zbawienia człowieka i świata19. Jan 
Paweł  II wskazuje także na uczestnictwo Trzeciej Osoby Boskiej – Ducha 
Świętego w jedności Trójcy. O Duchu Świętym mówi, że to dzięki Niemu zo-
staje w pełni rozjaśniona tajemnica jedności pomiędzy Ojcem i Synem, sam 
Duch Święty zaś stanowi w komunii Osób Boskich o jedności życia w Bogu20. 

Trwanie w komunii kościelnej umożliwia uczestnictwo w wewnętrznym 
życiu trójjedynego Boga. W tym miejscu widzimy już wyraźniej, że przez wej-
ście wiernych w komunię Osób Bożych, czyli w wieczne życie samego Boga 
wypełnia się tajemnica jedności. Dokonuje się to przez trwanie „w Duchu 
[…] w komunii Syna, w Nim zaś – w Jego komunii z Ojcem” (UUS 9). Duch 
Święty jest „odwiecznym węzłem”21 jednoczącym Ojca i Syna. On również 
włącza ludzi w głębię Bożej komunii, która może być także nazwana „miste-
rium miłości”22, jednocześnie uobecniając całą Trójcę Świętą w ich sercach. 

17   Tamże, s. 46.
18   Tamże s. 46; por. A. Luneau, M. Bobichon, Kościół Ludem Bożym. Od Owczarni do 

Ludu Przymierza, Warszawa 1980, s. 293–295.
19   Jan Paweł  II, Jezus Chrystus: Syn posłany od Ojca, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, 

dz. cyt., s. 113.
20   Tenże, Jezus Chrystus a objawienie trynitarne, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, dz. cyt., 

s. 137.
21   Tenże, Od Ojca do Ojca, [w:] tenże, W drodze do roku 2000. Katechezy o Bogu Ojcu, 

Częstochowa 2000, s. 25.
22   Tamże.
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Komunia trynitarna stanowi wzorzec relacji międzyludzkich i eklezjal-
nych. Opierają się one na wzajemnej miłości zakorzenionej w miłości Trójcy, 
z której czerpie „swój właściwy kształt, swój nadprzyrodzony charakter i do 
niej zmierza jako do ostatecznego wypełnienia”23. Z najdoskonalszego źró-
dła komunii, jakim jest Bóg, Kościół czerpie moc do budowania komunii 
pomiędzy ludźmi, wspólnotami, a także do przywracania utraconej jedno-
ści pomiędzy wszystkimi chrześcijanami (UUS 21, 57). Wejście człowieka 
w misterium Trójcy Świętej, czyli w wewnętrzne życie Boga, jest warunkiem 
zbawienia, które dokonuje się w Kościele24.

Dokonując w tym miejscu krótkiego podsumowania dotychczasowych 
dociekań, należy stwierdzić, że jedność, którą Jan Paweł II określa jako wła-
ściwość Kościoła, swoje źródło ma w jedności Trójjedynego Boga. Prawda ta 
posiada mocne podstawy w Biblii, zgodnie z którą Chrystus objawia tajem-
nicę Trójcy Świętej, z nią natomiast ściśle związana jest tajemnica Kościoła 
i  jego jedności. Bóg pragnie udzielać ludzkości rozmaitych darów, wśród 
których można wyróżnić takie, których pochodzenie przypisuje się poszcze-
gólnym Osobom Boskim. To miłość darowana przez Ojca, łaska udzielana 
przez Syna oraz jedność udzielana przez Ducha Świętego. Bóg udziela lu-
dziom jeszcze wielu innych darów, dzięki którym Kościół jest wspólnotą bo-
gatą dzięki swojej różnorodności, trwając jednakże w jedności. Kościół jest 
wspólnotą, poprzez którą wszyscy ludzie powołani są do zjednoczenia oraz 
wspólnoty z jednym Bogiem w trzech Osobach. Tajemnica jedności doko-
nuje się poprzez wkraczanie ludzi w komunię Osób Bożych, czyli w wieczne 
życie samego Boga. Ludzka wspólnota, wzorowana na wspólnocie Boskiej, 
odznacza się relacjami opartymi na miłości, która zakorzeniona jest w mi-
łości Boga.

Działanie Boga w stworzonym świecie i życiu społeczności ludzkiej jest 
zawsze wspólnym dziełem wszystkich Osób Boskich. Jedność natury Trójcy 
jest podstawą jedności jej działania. Osoby Boskie wypełniają jednak wspól-
ne dzieło zgodnie ze swoją osobową właściwością25. Dlatego w życiu Kościo-
ła odbicie Trójcy Świętej można odkrywać poprzez działania przypisywa-
ne poszczególnym Osobom. U początków życia Kościoła leży miłość Ojca, 

23   Tenże, Kościół tajemnicą komunii zbudowanej na miłości, [w:] tenże, Kościół…, 
dz. cyt., s. 82.

24   Tenże, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 112; por. Z. Tonkiel, Bóg Ojciec w za-
istnieniu i życiu Kościoła, „Studia Podlaskie”, 1997, nr 1(12), s. 1.

25   Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK], 258. 
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który inicjuje Stworzenie i Odkupienie. Poprzez dzieło Odkupienia Ojciec 
gromadzi wszystkich ludzi w swoim Jednorodzonym Synu. Stąd, pisze Jan 
Paweł II, życie Kościoła trwa w Chrystusie, który wszczepionym w Niego 
daje udział w swoim synostwie. Dzieło to dokonuje się zaś przez działają-
cego w  sercach ludzkich Ducha Świętego, który sprawia, że podobnie jak 
Chrystus możemy Boga nazywać naszym Ojcem26.

2. Jedność przewidziana przez ojca

Bóg pragnie jedności całego rodzaju ludzkiego. Swój zamysł powziął 
przed wiekami, zanim dokonał dzieła Stworzenia. W kolejnym punkcie po-
dejmiemy próbę ukazania zamysłu Bożego oraz jego stopniową realizację 
w  historii wraz z  jego ostatecznym urzeczywistnieniem w  Chrystusie po-
słusznie wypełniającym wolę Ojca.

Istnienie Kościoła zostało przewidziane jeszcze przed dokonaniem aktu 
stworzenia. Bóg Ojciec, uczy Jan Paweł II, wraz z Synem i Duchem Świętym, 
podjął zbawczy zamysł, który jest fundamentem tajemnicy Kościoła27. Ka-
techizm Kościoła Katolickiego wykładając prawdy eklezjologiczne, stwierdza, 
iż „aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trzeba rozważyć przede wszystkim jego 
początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w histo-
rii” (KKK 758). W swoim zbawczym zamiarze, który wypływa z odwiecznej 
miłości, Bóg pragnie udzielać swojego życia istotom uczynionym na swoje 
podobieństwo i obdarować je przybranym synostwem w swoim Synu. Jego 
realizacja dokonuje się poprzez różne etapy, zaś ostatecznym jego celem jest 
zgromadzenie całej ludzkości w jednej wspólnocie (por. LG 2)28. 

Boży plan uprzedza stworzenie świata i człowieka, którego Bóg szczegól-
nie przeznaczył dla siebie. Papież, chcąc przybliżyć tę prawdę, odwołuje się 
do myśli św. Pawła (zob. Ef 1, 3–6). Mówi, że Bóg najpierw chciał w swoim 
Bóstwie udzielać się człowiekowi, który miał być Jego obrazem i podobień-
stwem w świecie, najpierw wybrał człowieka do udziału w przybranym sy-
nostwie, potem dopiero chciał stworzenia świata, do którego człowiek miał 

26   Jan Paweł  II, Kościół a  tajemnica Trójcy Przenajświętszej, [w:] tenże, Kościół…, 
dz. cyt., s. 46; por. M. Kozak, Kościół jako communio według Gerarda Philipsa, Lublin 2003, 
s. 66–67.

27   Jan Paweł II, Kościół jako tajemnica i sakrament, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 62.
28   Por. Sobór Watykański II, Dekret Ad gentes [dalej: AG], 2.
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przynależeć29. W tym sensie mówi się o Kościele, który zaistniał przed Ko-
ściołem, który zanim pojawił się w historii, istniał już w myśli Bożej jako 
Kościół Chrystusa30. W  tej perspektywie Jan Paweł  II umieszcza Kościół, 
który widzi jako założony od wieków, albo innymi słowy, jako rzeczywi-
stość, w której realizuje się zbawczy zamysł powzięty przez Ojca w komunii 
trynitarnej31.

Boży plan dotyczy zgromadzenia wszystkich ludzi w komunii łaski, któ-
ra realizuje się w Kościele (UUS 9). Urzeczywistnia się w ten sposób zbawie-
nie, obejmujące wszystkich ludzi w wymiarze ponadczasowym i ponadprze-
strzennym. Papież uczy, że dotyczy on przeznaczenia ludzi, którzy stworzeni 
są na Boży obraz i  podobieństwo, powołanych do godności przybranych 
dzieci Bożych w Chrystusie. Biskup Rzymu zauważa, że zamysł Boga doty-
czy zbawienia ludzi we wspólnocie, nie zaś każdego z osobna. Dlatego Bóg 
powołuje wszystkich do wspólnoty, którą jest Kościół. W Kościele zaś doko-
nuje zjednoczenia wszystkich i wszystkiego w Chrystusie. Owocem jedno-
czącego działania Syna Bożego jest stan, w którym Bóg staje się „wszystkim 
we wszystkich” (1 Kor 15, 28)32.

Odwieczny plan wypływa ze źródła, jakim jest miłość Boga Ojca, która 
wyraża się także w pragnieniu jedności. Objawia się ona już w dziele Stwo-
rzenia, na które składają się byty o różnym stopniu doskonałości, poczynając 
od nieożywionych, poprzez istoty żywe na czele z człowiekiem, kończąc na 
świecie istot o naturze czysto duchowej33. Papież uczy, że Bóg, już jako Stwór-
ca związał się ze swoim stworzeniem szczególną miłością34. Całe stworzenie 
jest owocem Bożej wszechmocy, ale wszechmoc ta kierowana była miłością 

29   Jan Paweł II, Opatrzność Boża a przeznaczenie człowieka, [w:] Co to znaczy wierzyć, 
Warszawa 1988, s. 189; tenże, Kościół tajemnicą komunii zbudowanej na miłości, [w:] tenże, 
Kościół…, dz. cyt., s. 82.

30   A. Garuti, Il mistero della Chiesa. Manuale di ecclesiologia, Roma 2004, s. 68.
31   Jan Paweł II, Kościół w odwiecznym zamyśle Ojca, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 20. 

Papież powołuje się w  tym miejscu na tekst konstytucji Lumen gentium: „Przedwieczny 
Ojciec, na skutek najzupełniej wolnego i tajemnego zamysłu swej mądrości i dobroci, stwo-
rzył świat cały, a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym; nie opuścił też 
ludzi po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoce do zbawienia przez wzgląd 
na Chrystusa, Odkupiciela” (LG 2).

32   Jan Paweł  II, Kościół w  odwiecznym zamyśle Ojca, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., 
s. 20–21.

33   Tenże, Stworzenie: objawienie chwały Bożej, [w:] Co to znaczy wierzyć, dz. cyt., s. 154; 
por. AG 2.

34   Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 4.
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i mądrością. Jan Paweł II dowodzi, że we wszechmocy Boga objawia się Jego 
miłość. Bóg stwarzając byty różne od siebie samego, a jednocześnie zróżnico-
wane pomiędzy sobą, ukazuje się jako dawca wielkich darów. Obdarowanie 
zaś jest wyrazem miłości wobec obdarowywanego. Miłość Boga jest całko-
wicie bezinteresowna. Koncentruje się na dobru, które jest celem jej dzia-
łania. Troszczy się o to, aby dobro zaistniało, trwało i rozwijało się zgodnie 
z właściwą mu dynamiką, przewidzianą w odwiecznym planie Stwórcy35. Re-
fleksja nad miłością jako motywem stworzenia prowadzi Papieża do rozwa-
żenia relacji trynitarnych. Biskup Rzymu prezentuje stanowisko, że pierwo-
wzór stworzenia świata ma swoje miejsce w przedwiecznym zrodzeniu Syna. 
W konsekwencji swoje źródło znajduje w Miłości, która jest trzecią Osobą 
Trójcy Świętej. Duch Święty wraz z Ojcem i Synem jest „źródłem stworzenia 
świata z nicości, czyli obdarowania istnieniem wszystkich bytów”36. 

Jeszcze większym świadectwem Bożej miłości jest dzieło Odkupienia. 
Mówi ono o miłości jako o wyrazie wszechmocy wobec zła i grzechu stwo-
rzeń, która jest w stanie wyprowadzić dobro ze zła oraz nowe życie z grzechu 
i śmierci. Miłość Boga objawiona na kartach Pisma Świętego posiada wiele 
aspektów. Jest życiodajną i ożywiającą mocą (por. Ps 104, 27–29), łaskawo-
ścią i miłosierdziem (por. Syr 18, 5), wiernością (por. Ps 111, 7–9), czasem 
przybiera postać słusznego gniewu lub zazdrości (por. Ps 145, 8; Iz 9, 6). 
Wyraża się przez miłość ojcowską, która zabarwiona jest niespotykaną czu-
łością matczyną (por. Iz 49, 14–15), w pełni ukazana zaś została w paschal-
nym misterium Krzyża i Zmartwychwstania Syna Bożego. W słowach św. 
Jana: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16) zawiera się pełnia tajemnicy Stworzenia37. 
Bóg w swoich zamiarach pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności całe-
go rodzaju ludzkiego, i w tym pragnieniu, przekonuje Papież, wyraża się cała 
głębia Jego bezinteresownej miłości – agape (UUS 9). Kościół jest owocem 
owej „Boskiej miłości, która jednoczy Ojca z Synem w łonie Trójcy”38, a ona 
sama mocą, którą Odwieczny Ojciec jednoczy ludzkość w swoim Synu.

Analiza tajemnicy jedności Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II prowa-
dzi do zagadnienia odwiecznego zamysłu Bożego dotyczącego powołania 
i przeznaczenia człowieka. Ostatecznym celem zbawczego zamiaru Boga jest 

35   Tenże, Stworzenie nosi na sobie „ślady Trójcy”, [w:] Co to znaczy wierzyć, dz. cyt., 
s. 148–149.

36   Tenże, Stworzenie: objawienie chwały Bożej, [w:] Co to znaczy wierzyć, dz. cyt., 
s. 152.

37   Tenże, Bóg jest Miłością, [w:] Co to znaczy wierzyć, dz. cyt., s. 106–109.
38   Tenże, Kościół w odwiecznym zamyśle Ojca, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 21.
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zjednoczenie całej ludzkości w jednej wspólnocie. Kościół w tej perspekty-
wie jawi się jako założony od wieków, jako wspólnota, w której dokonuje 
się zbawienie, a  jego owocem jest zjednoczenie wszystkich i  wszystkiego 
w Chrystusie. Odwieczny plan naznaczony jest Bożą Miłością. Najbardziej 
znaczącym jej wyrazem jest dzieło Odkupienia, które przezwycięża wszel-
kie zło, grzech i śmierć. Ludzie mają do niego dostęp w Kościele, który jest 
wspólnotą prowadzącą ku jedności zamierzonej przez Boga.

3. Jedność darowana przez Syna

Jedność jest darem Chrystusa dla Kościoła, stwierdza Papież, stanowi 
centralny element dzieła Zbawiciela. Istnienie Kościoła, który otwarty jest 
na wszystkie narody, znajduje swój fundament w Bożym pragnieniu jedno-
ści pomiędzy ludźmi, jako wyrazu głębi miłości Stwórcy (UUS 9). Tajemni-
cę jedności zamierzamy w dalszym ciągu odczytywać w ramach tajemnicy 
Odkupienia i  Zbawienia. Śledząc dzieje Bożego zamysłu w  pismach Jana 
Pawła II, spotykamy w nich przypomnienie prawdy, że nawet tragedia ludz-
kiego nieposłuszeństwa w postaci grzechu pierwszych rodziców nie zniwe-
czyła odwiecznego planu. Bóg odpowiedział miłosiernym postanowieniem 
na ludzką niewierność, aby zbawić ludzkość w Chrystusie39. 

Bóg Ojciec posłał swojego Jednorodzonego Syna, aby urzeczywistnił od-
wieczny zamysł zbawienia podjęty w łonie Trójcy Świętej40. Biskup Rzymu 
w wydarzeniu Wcielenia widzi „zenit” dziejów człowieka objętych odwiecz-
nym Boskim planem miłości. Poprzez Wcielenie Bóg wszedł w historię czło-
wieka naznaczoną tragedią grzechu pierworodnego, aby nadać mu wymiar, 
przewidziany dla niego przed wiekami. Syn Boży, który przyjął ludzkie cia-
ło, stał się Odkupicielem i ostatecznie nadał kształt ludzkiej egzystencji, na 
miarę Bożej Miłości i wolności41.

Tajemnica Odkupienia jest źródłem życia i zasadą posłannictwa Kościo-
ła. Podobnie jak Stworzenie, Odkupienie jest owocem inicjatywy i działania 
Trójcy Świętej, jednak jego urzeczywistnienie dokonuje się przez Syna Bo-

39    Tamże, s. 20; por. LG 2.
40   Jan Paweł  II, Jezus Chrystus: Syn posłany od Ojca, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, 

dz. cyt., s. 111.
41   Tenże, Encyklika Redemptor hominis [dalej: RH], 1; Z. Krzyszowski, Wcielenie jako 

fakt eklezjotwórczy w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne”, 1995, z. 2, s. 84.
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żego, Jezusa Chrystusa, który w  ramach ziemskiej historii wypełnia Boży 
zamysł (RH 7)42. Dzięki tajemnicy Odkupienia Chrystus odnawia całe stwo-
rzenie poddane marności przez grzech, przywracając pierwotną więź z Bo-
giem. Papież uczy, że w Chrystusie Odkupicielu niejako na nowo objawia się 
prawda o stworzeniu, które z rąk Boga wyszło jako „dobre” i „bardzo dobre” 
(Rdz 1; RH, 8). Dzięki tajemnicy Odkupienia Chrystus szczególnie przycho-
dzi do człowieka, któremu udziela życia w obfitości (RH 22).

Odwieczny zamysł Boży realizuje się dzięki krzyżowej Ofierze Jezusa 
Chrystusa. Refleksja nad Słowem Bożym prowadzi Papieża do wniosku, że 
Jezusowi, w czasie Jego ziemskiego życia, towarzyszyła świadomość Bożych 
zamiarów odnośnie do Jego Osoby i misji, a także świadomość tego, że źró-
dłem Bożego planu jest miłość do stworzenia, a  zwłaszcza do człowieka. 
Męka i śmierć Jezusa, twierdzi Następca św. Piotra, nie były tylko wynikiem 
odrzucania i wrogości ludzi względem Jego Osoby, ale w nich wypełniły się 
odwieczne postanowienia Boże, które zapowiadane były już na kartach Sta-
rego Testamentu. Chrystus miał świadomość odpowiedzialności ludzi za zło 
bogobójstwa, jednak sam Bóg z tego zła wyprowadza dobro, jakim jest zba-
wienie świata. Poprzez wyrok wydany przez człowieka na Mesjasza wypeł-
nia się odwieczny Boży zamysł, to jest Ofiara złożona na krzyżu, która jest 
ceną za odkupienie stworzenia skażonego grzechem43.

Dzięki krzyżowi Chrystusa, zgodnie z papieską myślą, urzeczywistnia się 
Boże pragnienie jedności i braterstwa. Powołując się na Ewangelię św. Jana 
i nauczanie św. Pawła, w śmierci Boga-Człowieka widzi „rację jedności sy-
nów Bożych” (UUS 5). Chrystus jest tym, który przez wydarzenia paschalne 
miał zgromadzić w  jedno rozproszone dzieci Boże (J 11, 51–52), zburzyć 

„rozdzielający ludzkość mur”, jednocząc ją zadawszy w sobie śmierć wrogo-
ści (por. Ef 2, 14.16), stworzyć „jednego nowego człowieka”44, a  także wy-
wyższony nad ziemię pociągnąć wszystkich do siebie (J 12, 32; UUS 5, 26). 
Realizuje się w ten sposób odwieczny zamysł Boży zjednoczenia wszystkich 
w Synu. Chrystus w swojej Ofierze złożonej na krzyżu, argumentuje Jan Pa-
weł II, jest ośrodkiem tej jedności, która przynależy do istoty Kościoła. Wy-

42   Jan Paweł II, Rzeczywistość grzechu a Boży plan Odkupienia, [w:] tenże, Jezus Chry-
stus…, dz. cyt., s. 8.

43   Jan Paweł  II, Ofiara Chrystusa jako wypełnienie Bożego planu miłości, [w:] ten-
że, Jezus Chrystus…, dz. cyt., s.  290; zob. A. L. Krupa, Powszechne kapłaństwo wiernych, 
[w:] Chrześcijanin w Kościele, red. J. Majka, Wrocław 1979, s. 90–95.

44   Jan Paweł  II, Różnorodność w  jedności: sprawa ekumenizmu, [w:] tenże, Kościół…, 
dz. cyt., s. 502.
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raża tę prawdę również innymi słowami, stwierdzając, że jedność Kościoła 
została uzyskana za sprawą odkupieńczej Ofiary Syna Bożego45. Chrystu-
sowe Odkupienie jest podstawą jedności i uniwersalności Kościoła. Biskup 
Rzymu przedstawia te przymioty wspólnoty założonej przez Mesjasza, od-
wołując się także do nauczania Soboru Watykańskiego II. Zgodnie z myślą 
soborową, Chrystus ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej, powołując 
jednocześnie nowy Lud spośród żydów i pogan, który dzięki działaniu Du-
cha Świętego miał tworzyć jedność46.

Jedność jest darem Chrystusa dla Kościoła, pisze Papież. Podczas Ostat-
niej Wieczerzy, antycypującej wydarzenia paschalne, Jezus modli się do 
Ojca o  doskonałą jedność pomiędzy Jego uczniami, którzy kiedykolwiek 
i na jakimkolwiek miejscu ziemi będą żyli. Papież opiera się na przytoczo-
nych przez ewangelistę Jana słowach, którymi Jezus modli się do Ojca: „aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a  Ja w  Tobie, aby i  oni 
stanowili w  nas jedno” (J 17, 21), aby uczniowie się „zespolili w  jedno” 
(J 17, 23). Jezus prosi tu Ojca o doskonałą jedność pomiędzy swoimi wy-
znawcami, a nawet za nią złoży w Ofierze swoje życie, pomimo świadomo-
ści, że niejednokrotnie będą pomiędzy nimi występowały rożnego rodzaju 
trudności, napięcia, nieporozumienia, które były już zauważalne w samym 
gronie Dwunastu47. 

Obrazowe przedstawienie prawdy o misji gromadzenia podzielonej skut-
kami grzechu ludzkości Biskup Rzymu widzi w przypowieści o Dobrym Pa-
sterzu (J 10, 1–21). Dobry Pasterz jest Tym, który oddaje swoje życie za owce. 
Zna je, szuka każdej owcy zaginionej, a także wie o owcach z innej owczarni, 
które muszą być przyprowadzone do jednej owczarni, mającej jednego Pa-
sterza. Obraz Dobrego Pasterza skłania Następcę św. Piotra do wniosku, że 
cała misja Jezusa skierowana była ku temu, aby gromadzić „owczarnię”. Pa-
pież wyjaśnia, że nie chodzi tu o swego rodzaju werbowanie pojedynczych 
osób, ale o ukonstytuowanie „zgromadzenia”, któremu odpowiadają słowa 
qahala, qahal, i ekklesia, a więc chodzi o Kościół. Podobnie jak w czasach 
Starego Testamentu Bóg ukształtował sobie Lud z Izraela, tak w Nowym Te-
stamencie Chrystus powołuje Lud z wszystkich narodów, gromadząc wokół 
siebie ludzi przez głoszenie Ewangelii i mocą Odkupienia, które dokonało 

45   Tenże, Jezus Chrystus – założyciel Kościoła, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 35; tenże, 
Różnorodność w jedności: sprawa ekumenizmu, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 502.

46   Tenże, Kościół Ludem Bożym, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s.  53; tenże, Kościół 
Ludem powszechnym, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 56; zob. LG 9.

47   Jan Paweł II, Problem ekumeniczny, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 504.
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się w  tajemnicy Jego Śmierci i Zmartwychwstania. Istotną rzeczą w życiu 
Kościoła, twierdzi Papież, jest wewnętrzne zespolenie z Chrystusem, który 
nieustannie gromadzi Kościół i buduje go jako swoje Ciało48.

Odwieczny zamysł Boży w historii urzeczywistnia się zatem w Chry-
stusie-Odkupicielu, wcielonym Synu Bożym. Odkupienie przywracające 
pierwotną więź z  Bogiem dokonało się w  paschalnym misterium Chry-
stusa, dzięki któremu realizuje się Boże pragnienie jedności i braterstwa 
pomiędzy ludźmi. 

4. Jedność urzeczywistniana przez Ducha świętego

Duch Święty jest nieodłącznie związany z Kościołem. Podążając za pa-
pieską myślą, będziemy usiłowali ukazać Jego specyficzne działanie w Ko-
ściele owocujące trwającą w jedności komunią.

Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, w  Chrystusie posiada swój fun-
dament, Chrystus jest jego podporą i Głową. Wszystko to staje się możliwe 
dzięki mocy Ducha Świętego, który tworzy jedność pomiędzy Chrystusem 
a jego Ciałem – Kościołem. Trzecia Osoba Trójcy nie tylko tworzy ową jed-
ność, ale również ją podtrzymuje i nieustannie ożywia, innymi słowy, jest 
zasadą jednoczącą oraz ożywiającą. Można powiedzieć, że Kościół opiera 
się na dwóch istotowo równie ważnych fundamentach: na Chrystusie i Du-
chu Świętym. Chrystus, który jest założycielem Kościoła, chociaż pozo-
staje wobec niego transcendentny, zawsze trwa w jego bliskości, co więcej 
jest z nim zjednoczony. Tym, który umożliwia tego rodzaju zjednoczenie, 
jest Duch Święty, działający w wierzących od wewnątrz, jego zaś obecność 
przyrównywana jest do bezpośredniej obecności duszy w ciele człowieka49. 
O ile stwierdzamy, że Chrystus stoi u początków Kościoła, o tyle w Duchu 
Świętym widzimy życiodajną zasadę, która nieustannie utrzymuje Kościół 
w istnieniu. O ile Chrystus jest twórcą struktury Kościoła jako złożonej rze-
czywistości bosko-ludzkiej, widzialno-niewidzialnej, Duch Święty jest Tym, 
który konstytuuje jego wymiar nadprzyrodzony, jego życie zakorzenione 
w życiu Bożym50.

48   Tenże, „Zbuduję mój Kościół”, [w:] tenże, Jezus Chrystus…, dz. cyt., s. 253–254.
49   Zob. tenże, Duch Święty duszą Kościoła, [w:] tenże, Duch Święty. Katechezy Ojca 

Świętego Jana Pawła II, Kraków – Ząbki 1999, s. 233–237.
50   A. Garuti, Il mistero della Chiesa, Roma 2004, s. 85–88; por. M. Kozak, Kościół jako 

communio według Gerarda Philipsa, dz. cyt., s. 85–88.
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Jan Paweł II w encyklice Dominum et vivificantem łączy specyfikę dzia-
łania Ducha z sakramentalnością Kościoła, w której zawiera się ekonomia 
łaski siedmiu sakramentów. Swoją refleksję rozpoczyna od objawienia przez 
Jezusa Ducha Świętego, które dokonało się w Wieczerniku. Tam, zapowia-
dając swoje „odejście” przez krzyż, obiecuje „przyjście” innego Pocieszyciela 
(por. J 16, 7). W świetle prawdy o przyjściu Ducha Świętego wyjaśnia się 
z  kolei zapowiedź ponownego „przyjścia” Chrystusa, w  formie zapewnie-
nia obecności Zbawiciela pośród uczniów i w życiu Kościoła (por. J 14, 18; 
Mt 28,  20). Przychodzenie oraz obecność Chrystusa dokonuje się dzięki 
działaniu Ducha Świętego „w nowy sposób” w rzeczywistości sakramental-
nej. Poprzez ekonomię sakramentalną Chrystus, który odszedł z tego świa-
ta w swoim widzialnym człowieczeństwie, „jest obecny i działa w Kościele 
w sposób tak wewnętrzny i zespolony, że czyni Kościół swoim Ciałem”51. To 
zaś, zauważa Papież, dokonuje się dzięki działaniu Ducha Świętego.

Sakramentalna obecność Chrystusa w Kościele w sposób szczególny jest 
urzeczywistniana w  Eucharystii (DeV 62), pozwala Kościołowi odkrywać 
swoją tajemnicę. Jan Paweł II kolejny raz przywołuje znamienne stwierdze-
nie Vaticanum  II: „Kościół jest w  Chrystusie niejako sakramentem, czy-
li znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i  jedności 
całego rodzaju ludzkiego” (LG 1). Do poruszanej wcześniej kwestii sakra-
mentalności Kościoła w tym miejscu wypada dodać jeszcze dopowiedzenie 
o szczególnej roli, jaką wypełnia w tym misterium Trzecia Osoba Boska. Bi-
skup Rzymu pisze, że „Kościół – jako sakrament – wyrasta stale z paschalnej 
tajemnicy Chrystusowego „odejścia”, a  równocześnie żyje Jego stałym no-
wym „przychodzeniem” za sprawą Ducha Świętego, wewnątrz posłannictwa 
Parakleta – Ducha Prawdy” (DeV 63)52. Na tajemnicę Kościoła w tym ujęciu 
składa się zatem aktywna obecność misterium Chrystusa, która aktualizuje 
się dzięki działaniu i obecności Ducha Świętego.

Samorozumienie Kościoła jako sakramentu w papieskim nauczaniu od-
syła do tajemnicy Stworzenia i Odkupienia. Dzieło Stworzenia Papież przy-
pisuje Bogu, zaś dzieło Odkupienia, w Jego przekonaniu, „trwa i rozwija się 
w dziejach człowieka i świata jakby w dwoistym «rytmie», którego źródło 
znajduje się w Ojcu Przedwiecznym” (DeV 63). Na podwójny „rytm”, o któ-

51   Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem [dalej: DeV], 61; zob. KKK 774; por. 
J. Buczek, Pneumatologia w nauczaniu „środowym” Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, Domi-
num et vivificantem. Tekst i komentarze, red. A. L. Szafrański, Lublin 1999, s. 251–252.

52   S. Nagy, Duch Święty a tajemnica Kościoła, [w:] Jan Paweł II, Dominum et vivifican-
tem. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 125–128.
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rym wspomina Następca św. Piotra, składa się posłannictwo Syna, który 
stał się człowiekiem, oraz posłannictwo Ducha Świętego, w mocy którego 
Chrystus obecny jest w tajemnicy Kościoła. Dokonuje się to, stwierdza Jan 
Paweł II, na sposób sakramentalny dzięki Duchowi Świętemu, który udzie-
la życia, „czerpiąc z zasobów Chrystusowego Odkupienia” (tamże)53.

Kościół, uczy Papież za Soborem Watykańskim  II, jest „sakramen-
tem  […] jedności całego rodzaju ludzkiego” (LG 1). W  encyklice Domi-
num et vivificantem Jan Paweł  II wyjaśnia, na czym polega owa jedność. 
W papieskiej interpretacji jest to jedność, „jaką rodzaj ludzki – sam w sobie 
wielorako zróżnicowany – ma od Boga i w Bogu”. Na pierwszym miejscu 
jest to jedność, która swoje korzenie ma w tajemnicy Stworzenia. Jednak 
w tajemnicy Odkupienia, uzasadnia Jan Paweł II, zyskuje ona nowy wymiar. 
Odkupienie ogarnia wszystkich ludzi, w pewnym sensie także i całe stwo-
rzenie, ponieważ Bóg pragnie zbawienia całej ludzkości. W tym wymiarze 
Odkupienia działa Duch Święty. Kościół zaś, który poprzez swoją tajemni-
cę zakorzeniony jest w tajemnicy zbawczego działania Trójcy Świętej „ma 
prawo rozumieć siebie jako «sakrament jedności całego rodzaju ludzkie-
go»”, mając świadomość, że jest nim dzięki działaniu Ducha Świętego. Ko-
ściół jest znakiem i narzędziem przybliżania się niewidzialnego Boga do 
widzialnego świata. Spełnia swoje zadanie, pracując nad przywróceniem 
i pogłębieniem jedności u samych jej korzeni, to jest w aktualizowaniu ko-
munii, w której człowiek żyje z Bogiem jako swoim Stworzycielem, Panem 
i Odkupicielem (DeV64).

O Duchu Świętym Jan Paweł II pisze, że „jest Miłością, a przez to jedno-
ścią Ojca i Syna” (DeV 21). Od dnia Pięćdziesiątnicy, która przedstawiana 
jest jako przeciwstawienie rozproszenia ludzkości pod wieżą Babel, dzięki 
mocy Ducha Świętego w Kościele gromadzą się w  jednej wierze i miłości 
wszystkie narody. Działanie Ducha ma charakter wewnętrzny i zbawczy. Na 
zewnątrz jawi się jako powstanie wspólnoty i instytucji zbawczej, która jest 
przeniknięta miłością przekraczającą wszelkie podziały54. Duch jest Tym, 
który udziela siebie samego jako Miłość, budującą zawsze nową i  tę samą 
jedność oraz przezwyciężającą wszystko to, co dzieli ludzi, a  więc grzech, 
egoizm, nienawiść, zawistną i destruktywną rywalizację55.

53   Por. tenże, Duch Święty w strukturze i życiu Kościoła, [w:] Chrześcijanin w Kościele, 
dz. cyt., s. 41.

54   Jan Paweł II, Duch Święty u początków Kościoła, [w:] tenże, Kościół…, dz. cyt., s. 43–44.
55   Tenże, Duch Święty źródłem jedności Kościoła, [w:] tenże, Duch Święty…, dz. cyt., 

s. 240–241; por. A. Luneau, M. Bobichon, Kościół Ludem Bożym, dz. cyt., s. 299–300.
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Analiza papieskich tekstów traktujących o Duchu Świętym prowadzi do 
stwierdzenia, że Kościół wierzy w Ducha Świętego, przez którego udziela się 
ludziom Trójjedyny Bóg. Osoba Ducha Świętego jest ściśle związana z Ko-
ściołem. Dzięki Niemu urzeczywistnia się posłannictwo Kościoła. Duch 
Święty tworzy jedność pomiędzy Chrystusem a  Kościołem, podtrzymuje 
ją i ożywia. Innymi słowy jest zasadą jednoczącą i ożywiającą. Sprawia, że 
Chrystus jest obecny w swoim jedynym Kościele, zwłaszcza w ekonomii sa-
kramentalnej. Jedność udzielana przez Ducha Świętego urzeczywistnia się 
jako miłość, która przezwycięża wszelkie podziały.

Podsumowanie

Jeden Kościół Chrystusowy posiada złożoną niewidzialno-widzialną, 
bosko-ludzką naturę. Jan Paweł II ukazuje w swoim nauczaniu prawdę, że 
misterium Kościoła jest odzwierciedleniem misterium Trójcy Świętej. Po-
dobnie rzecz ma się z tajemnicą jedności, którą określa jako właściwość Ko-
ścioła. Jedność eklezjalna swoje źródło i najwyższy wzorzec ma w jedności 
Osób Trójcy Świętej. Wspólnota ludzka wzorująca się na wspólnocie tryni-
tarnej odznacza się relacjami opartymi na miłości zakorzenionej w Miłości 
Boga. Kościół to wspólnota, w której urzeczywistnia się jedność ludzi po-
między sobą, a także zjednoczenie z Bogiem poprzez wejście we wspólnotę 
Trójcy Świętej.

Tajemnicę jedności, w  świetle nauczania Papieża, można rozważać 
uwzględniając specyficzne działanie przypisywane poszczególnym Osobom 
Boskim. Bóg Ojciec podejmuje przed wiekami, zanim został stworzony 
świat, zbawczy zamysł dotyczący powołania i  przeznaczenia ludzi, którzy 
mieli tworzyć jedną wspólnotę, pomiędzy sobą wzajemnie oraz z Bogiem. 
Boży zamiar zostaje zrealizowany przez Syna Bożego, który dokonuje dzieła 
Odkupienia ludzkości zranionej przez grzech i zło. Odkupienie przywraca 
zerwaną z Bogiem przez grzech więź, urzeczywistnia pragnienie jedności 
międzyludzkiej, stając się tym samym podstawą jedności i uniwersalności 
Kościoła, do którego powołani są wszyscy ludzie z wszystkich narodów zie-
mi. Tajemnica jedności dopełnia się dzięki działaniu Ducha Świętego będą-
cego zasadą jednoczącą i ożywiającą wspólnotę. Jego specyficznym darem 
jest komunia pomiędzy wierzącymi oraz pomiędzy wierzącymi a Trójjedy-
nym Bogiem.
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Nauczanie Jana Pawła  II dostarcza przekonującej argumentacji, iż jed-
ność Kościoła na pierwszym miejscu jest dziełem i darem Boga. Prawda ta 
jest zawsze aktualną zachętą dla poczynań ludzkich, aby urzeczywistniała 
się ona coraz wyraźniej w  widzialnym wymiarze Kościoła, który ma być 
znakiem zjednoczenia z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego. 

311Misterium jedności Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II





Dariusz Radziechowski

DRoGI oDnowy KultuRy.  
SZKIc Z teoloGII KultuRy  

Jana Pawła II

Docenienie wagi kultury jako locus theologicus, nastąpiło wraz z l’aggior-
namento Soboru Watykańskiego II. Istotną rolę w zmianie optyki w tej kwe-
stii zawdzięczamy kardynałowi Karolowi Wojtyle, późniejszemu papieżowi 
Janowi Pawłowi II. Pomimo iż nie stworzył on jakiegoś całościowego traktatu 
na temat kultury, to jednak poświęcił jej ogromną część swojego nauczania. 
Umiał on dostrzec rolę kultury dla właściwego rozwoju osoby ludzkiej i w 
procesie niesienia światu Ewangelii. Miał odwagę o kulturze mówić i kulturą 
żyć1. Mówił: „od początku mojego pontyfikatu starałem się zachęcać do re-
fleksji nad kulturą i wszystkimi jej składnikami. Od niej zależy los człowieka. 
Wydarzenia, które wstrząsają światem, wprowadzają podziały w społeczeń-
stwach i zagrażają pokojowi, są tego potwierdzeniem”2. 

1   Z bibliografii Karola Wojtyły/Jana Pawła II na temat kultury warto zwrócić uwagę na: 
Chrześcijanin a kultura, „Znak”, 1964, nr 10(124), s. 1153–1157; Problem konstytuowania się 
kultury poprzez ludzką „praxis”, „Roczniki Filozoficzne”, 1979, t. XXVII, z. 1, s. 9–20; Wiara 
i  kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie [dalej: WK], red. M. Radwan i  in., Rzym –  

– Lublin 1988. Dobrą pozycją, ukazującą Papieża żyjącego kulturą jest: Jan Paweł II. Czło-
wiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008.

2   Jan Paweł II, Audiencja dla uczestników seminarium zorganizowanego przez papieską 
Akademię Nauk oraz Papieską Radę ds. Kultury, 2, Watykan, 4 X1991, [w:] Uniwersytety 
w nauczaniu Jana Pawła II, red. A. Wieczorek, t. 2, Warszawa 2000, s. 87.



1. Integralne określenie kultury 

Definicji kultury jest wiele, niemal tyle, co interesujących się nią nauk, 
jak i zajmujących się nią uczonych, istnieje jednak ich wspólny mianownik, 
którym jest integralne3 określenie kultury jako całości. Obejmuje ono nie 
tylko zewnętrzne wytwory, materializacje działalności ludzkiej, lecz również 
osobowe wartości człowieka, wewnętrzny wymiar istnienia. Szczególnie in-
teresująca nas tutaj teologia akcentuje zarówno autonomię kultury, jak i jej 
zależność od Boga, ukazując ją jako przedmiot Odkupienia oraz pełniącą 
role pośredniczenia i współdziałania w dziele Zbawienia4.

W Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes So-
boru Watykańskiego II: 

Mianem kultury w  sensie ogólnym oznacza się to wszystko, czym człowiek dosko-
nali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania 
i pracy poddać świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak 
w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji; 
wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, przekazuje i zachowuje wielkie 
doświadczenia duchowe i  dążenia po to, aby służyły postępowi wielu, a  nawet ca-
łej ludzkości. Wynika stąd, że kultura ludzka z konieczności ma aspekt historyczny 

3   Integracja [łac. integer – cały, całkowity, nietknięty] etymologicznie wskazuje na ca-
łość bądź całkowitość danej rzeczy. Jak pisze Karol Wojtyła: „«integracja» zdaje się […] 
wskazywać nie tyle na łączenie w  jedną całość tego, co przedtem było rozłączone, ile na 
urzeczywistnianie i  manifestowanie się całości i  jedności na podłożu pewnej złożono-
ści” (Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, 
s. 231).

4   Refleksje z  zakresu teologii kultury dają się ująć schematycznie – za W. Grana-
tem – w postaci syntetycznych tez, które wskazują i uszczegóławiają jej przedmiot, a zarazem 
zakres zainteresowania i kompetencji: (1) religie, szczególnie uniwersalistyczne to siły napę-
dowe kultury, (2) człowiek imago Dei – jest twórcą dóbr kulturalnych, przetwarzając siebie 
i środowisko, w którym żyje, (3) chrześcijaństwo oczyszcza kulturę i tworzy z niej narzędzie 
dobra i  prawdy, (4) każdy chrześcijanin ma obowiązek tworzenia kultury, (5) chrześcijań-
stwo nie jest w swych istotnych elementach produktem kultury, (6) Kościół pragnie przekazać 
kulturom wartości, które otrzymał od Chrystusa i które zdobył poprzez swoje historyczne 
doświadczenia, (7) istnieje kultura chrześcijańska (zwłaszcza jako ideał, do którego należy 
dążyć), (8) siła twórcza chrześcijaństwa polega na byciu ożywczym zaczynem dla świata. Por. 
tenże, Kulturotwórcze wartości chrześcijaństwa. Szkic z  teologii kultury, „Zeszyty Naukowe 
KUL”, R. XIII, 1970, nr 3(51), s. 12–14. Z obszerniejszych publikacji dotyczących teologicznej 
refleksji nad kulturą zob. C. S. Bartnik, Teologia kultury, Lublin 1999; F. W. Bednarski, Teolo-
gia kultury, Kraków 2000. 
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i  społeczny i  że wyraz „kultura” przybiera nieraz znaczenie socjologiczne i  etnolo-
giczne5. 

Na całość kultury w tejże optyce składają się: rozwój uzdolnień człowie-
ka, wszechstronne doskonalenie natury (por. KDK 57), poddawanie jej sobie 
przez poznanie i pracę, czynienie życia społecznego bardziej ludzkim przez 
postęp obyczajów i instytucji oraz przekazywanie na przyszłość dziedzictwa 
dzieł, doświadczeń duchowych i dążeń. 

Papież Jan Paweł  II, jeszcze zanim zasiadł na Piotrowym tronie roz-
począł wprowadzanie w życie Soboru6. Konstytucja Gaudium et spes, nad 
którą – jako Karol Wojtyła – ciężko się napracował, zachowała uprzywile-
jowane miejsce w nauczaniu Jana Pawła II7, głównie punkty 22 i 24: „Tajem-
nica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w  tajemnicy Słowa Wcielo-
nego” (KDK 22), oraz „człowiek […] nie może odnaleźć się w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (KDK 24). Na tych 
punktach, które w  papieskiej interpretacji są osią Soboru, oparł również 
(analogicznie jak Sobór) swoją naukę o kulturze. Począwszy od pierwszej, 
programowej encykliki Redemptor hominis z 1979 roku, Papież pochylając 
się nad osobą, pochyla się nad kulturą, jako obszarem niezmiernie istotnym 
dla Kościoła, bo koniecznym do zrozumienia człowieka, który właśnie po-
przez kulturę coraz bardziej siebie urzeczywistnia8. 

2. Kryzys kultury i drogi jego przezwyciężenia

Jan Paweł  II wskazuje, iż podstawowymi wartościami ogólnoludzkiej 
kultury, szczególnie zaś kultury europejskiej są: „godność osoby ludzkiej, 
świętość życia, podstawowa rola rodziny, wielka waga oświaty, wolność my-

5   Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes [dalej: KDK], 53; por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles la-
ici, 44, Rzym, 30 XII 1988, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. M. Ro-
manek, t.  Kraków 2006, s. 440–441; H. Carrier, Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana 
Pawła II, tłum. L. Kamińska, Rzym – Warszawa 1990, s. 25.

6   Por. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, [1972], Kra-
ków 2003; G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Romanek 
i in., Kraków 2005, s. 201–264.

7   Por. tamże, s. 218.
8   Por. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 7, Paryż, 2 VI 1980, [w:] WK, s. 54–55; 

G. Weigel, Świadek nadziei, dz. cyt., s. 370.
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śli i słowa, swoboda wyznawania własnych przekonań religijnych, prawna 
ochrona jednostek i grup ludzkich, współpraca wszystkich ludzi na rzecz 
wspólnego dobra, koncepcja pracy jako udziału w dziele samego Stwórcy, 
autorytet państwa, które samo rządzi się prawem i rozsądkiem”9. Wartości 
te jednak we współczesnej kulturze nie tylko nie są realizowane, ale często 
wręcz nie mają nawet możliwość realizacji, jako że zostają zanegowane. Nie 
bez znaczenia kulturę współczesną powszechnie określa się mianem kultury 
ogarniętej kryzysem10. 

Jan Paweł II wskazuje, iż: „wiek XX stanowi w istocie kulminację dra-
matu o znacznie szerszym planie czasowym niż stulecie […]. Jest to dra-
mat prawdy i siły – dwu wartości danych człowiekowi po to, by łącząc obie 
w swym działaniu, realizował wraz z innymi swoje człowieczeństwo, by bu-
dował świat na miarę swej osobowej godności, będącej prawdą jego natury 

  9   Jan Paweł II, Spotkanie z przedstawicielami wszystkich uniwersytetów Szwecji, 4, Up-
psala, 9 VI 1989, [w:] Uniwersytety…, dz. cyt., t. 2, s. 50.

10   Konstatowanie kryzysu kultury we współczesności jest powszechne i silne, dobrze 
odzwierciedlają to słowa Grzegorza Godlewskiego: „kryzys to stan normalny kultury eu-
ropejskiej – do takiego wniosku można dojść, śledząc, przynajmniej w  ciągu ostatniego 
stulecia, perypetie tej samowiedzy: diagnozy intelektualistów, wizje artystów, samopoczu-
cie «zjadaczy chleba». Trudno znaleźć słowo, po które częściej by w  tym czasie sięgano, 
próbując określić kondycję Zachodu. Wokół pojęcia kryzysu powstało całe odrębne – i roz-
ległe  –  pole semantyczne: zmierzch, schyłek, rozkład, zanik; przesilenie, punkt zwrotny, 
przełom; upadek, katastrofa, zagłada, koniec – to tylko najważniejsze tropy skojarzeń za-
świadczone w historii intelektualnej XX wieku” (Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Flo-
riana Znanieckiego, Warszawa 1997, s. 5); por. ponadto: A. Karpiński, Kryzys kultury współ-
czesnej, Gdańsk 2003; J. Jedlicki, Historyczny rodowód idei kryzysu cywilizacji europejskiej, 
[w:] Dylematy współczesnej cywilizacji a  natura człowieka, red. J. Reykowski, T. Bielicki, 
Poznań 1997, s. 103–117; L. Grudziński, Zagrożenia współczesnej kultury, [w:] Wobec kry-
zysu kultury. Z filozoficznych rozważań nad kulturą współczesną, red. L. Grudziński, Gdańsk 
1993, s. 13–38; R. Martin, Kryzys prawdy. Atak na wiarę, moralność i misję w Kościele kato-
lickim, tłum. W. Chłopicki, Wrocław – Kraków 1995; A. Jacyniak, Z. Płużek, Świat ludzkich 
kryzysów, Kraków 1996, s. 71–109, 141–153; A. Ochocki, Kryzys i filozofia, Warszawa 1993; 

„Znak”, 1996, nr 1(488), pod ogólnym tytułem: Kryzys cywilizacji zachodniej?.
Mówiąc o  kryzysie kultury, warto zwrócić uwagę, iż samo słowo „kryzys” [łac. cri-

sis] przeszło historyczną ewolucję od Arystotelesowskiego sądu, wyboru, różnicy, walki 
Platona, punktu krytycznego Hipokratesa – w  każdym razie rozumienia zawierającego 
aspekty pozytywne – ku negatywnemu nacechowaniu aksjologicznemu w naszych czasach. 
Por. B. Truchlińska, Dwudziestowieczne koncepcje kryzysu kultury a zagadnienie wartości, 
[w:] Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji 
kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, Lublin 1998, s. 195.
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i wyrażającej zarazem prawdę o ładzie całej ludzkości”11. Ten prymat praw-
dy został jednak pogwałcony, prawem stała się siła, a prawda została uzna-
na za bezsilną. Powstała w naszych czasach kultura laicka – kultura o pro-
filu wyłącznie naukowo-technicznym, a  takżeświadoma eliminacja religii 
z kultury w imię dowartościowania człowieka, zbiega się z niepokojącymi 
sygnałami antyhumanistycznych konsekwencji kultury wyrosłej z  nauko-
wej wizji świata. Zbieżność tak zwanej „śmierci Boga” w  kulturze ze zja-
wiskiem destrukcji człowieka – „śmierci człowieka” nie jest przypadkowa, 
bowiem „człowiek naszych czasów, niepewny swojej przyszłości, posuwa 
się po omacku, często nie rozróżnia jasno sensu swej historii ani kryteriów 
własnego zachowania”12. Dlatego też istnieje konieczność budowania nowej 
kultury, zwłaszcza poprzez ciągłe odczytywanie tego, co się działo i  tego, 
co się staje, aby zrozumieć człowieka i jego kulturę i budować nowy świat 
w imię Boga i człowieka13.

3. adekwatna antropologia

Pierwszą i  podstawą drogą, warunkiem sine qua non odnowy kultury 
jest odzyskanie adekwatnej wizji człowieka. Człowiek jest osobą o duchowo- 

-materialnej podmiotowości, istotą żyjącą w  świecie jednak do świata nie-
dającą się zredukować. Człowiek w sposób naturalny ciąży ku czemuś wię-
cej, transcenduje siebie i świat. Świadczy to o naturalnej dążności człowieka 
do prawdy, dobra i piękna, miłości, wolności, wreszcie o  świadomym lub 
nie pragnieniu Boga. Taka jest natura człowieka, który obdarzony jest god-
nością – niepowtarzalnością i wyjątkowością wobec wszelkiego stworzenia, 
jako że jest imago Dei, a więc stworzony na obraz i podobieństwo Boga (por. 
Rdz 1, 27). 

Tak pojęta ludzka natura często we współczesnej kulturze zdaje się być 
tylko beztreściowym pojęciem. To błąd, błąd antropologiczny, redukcjo-
nizm, w którym „wyraża się pośrednio wielka systematyczna rezygnacja z tej 

11   W. Chudy, Wprowadzenie. Na odsiecz prawdzie o osobie ludzkiej, [w:] R. Buttiglione, 
Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin 1996, s. 6.

12   Jan Paweł  II, Spotkanie z  profesorami wydziałów teologii, 2, Fryburg, 13 VI 1984, 
[w:] Uniwersytety…, dz. cyt., t. 1, s. 339. 

13   Por. tenże, Przemówienie do budowniczych społeczeństwa pluralistycznego, 9, Salva-
dor da Bahia, 6 VII 1980, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 1980, nr 9, s. 11.
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zdrowej ambicji, jaką jest ambicja bycia człowiekiem”14. Naturalna potrzeba 
Absolutu zostaje zastąpiona (de facto jedynie zakryta) iluzją samowystar-
czalności, wskutek czego człowiek zamyka się w swojej autonomii, redukuje 
sam siebie, odcinając się w różny sposób od duchowej sfery swego istnienia 
(„być”) na rzecz materialnej („mieć”)15. Remedium na ten stan jest ponow-
ny namysł nad człowiekiem, ponowne pytanie: kim jest człowiek, kim ja 
jestem? 

4. Szacunek dla życia

Dziś często spotykamy hasła głoszące, iż współczesna kultura wymaga 
odrzucenia „religijnego dogmatyzmu”, trwałych kodeksów etycznych, prawa 
człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci16. Współcześnie „czło-
wiek nierzadko […] uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajem-
nicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego 
kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci”17. 
Upowszechniła się praktyka aborcji i eutanazji, coraz częstsze stają się ma-
nipulacje genetyczne, zapłodnienie in vitro, klonowanie, rezerwuary trans-
geniczne, ksenotransplantologia, bioreaktory18. Można by powiedzieć, że 
są to najwyższe osiągnięcia geniuszu ludzkiego, jego wiedzy i umiejętności. 
Problem polega na tym, iż owe „osiągnięcia” wcale nie oznaczają autentycz-
nego szacunku dla człowieka jako bytu osobowego, a więc substancjalnego 
i odrębnego. Ludzka natura zostaje zredukowana do postaci fenomenalnej, 
będącej syntezą wrażeń i apriorycznych kategorii intelektu i jako taka jest-
poddawana różnym oddziaływaniom ze strony techniki19. 

14   Tenże, Przemówienie w UNESCO, 13, dz. cyt., s. 60.
15   Na temat błędu antropologicznego i jego konsekwencji por. Błąd antropologiczny, red. 

A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003.
16   Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 93, Rzym, 25 III 1995, [w:] Encykliki 

Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 968–969.
17   Tenże, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków, 18 VIII 2002, [w:] ten-

że, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 2005, 
s. 1213.

18   Por. J. Chełstowski, Dylematy współczesnych badań biomedycznych. Nadzieje i zagro-
żenia, Siedlce 2000, s. 11–110.

19   Por. P. Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Lublin 2008, s. 367– 
–368.
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Adekwatnym podejściem do życia ludzkiego jest głęboki szacunek. Życie 
nie jest w pełni otwartą kartą, życiu zawsze towarzyszy tajemnica. Nauka 
poprzez swoje badania winna pomagać nam doceniać to, co John Carew 
Eccles (1903–1997), laureat Nagrody Nobla z 1963 roku w dziedzinie neu-
rofizjologii, członek Papieskiej Akademii Nauk, określił jako The Wonder of 
Being Human [Cud bycia człowiekiem]20.  

5. Symfonia prawdy (fides et ratio)

14 września 1998 roku Jan Paweł II ogłosił encyklikę Fides et ratio, pra-
gnąc wskazać – w duchu sytuacji końca XX wieku, na progu XXI wieku – na 
relacje łączące wiarę i rozum. Papież podkreśla, iż te dwie dziedziny: wiara 
i rozum, są różne – jak ciało i dusza człowieka, ale przynależą do jednego 
podmiotu człowieka-osoby. W  związku z  tym, winny one – dla wspólne-
go dobra – prowadzić ze sobą dialog21. Między rozumem, który poprzez 
swą pochodzącą od Boga naturę jest zwrócony ku prawdzie i zdolny do jej 
poznania, a wiarą, która wypływa z tego samego boskiego źródła wszelkiej 
prawdy, nie może być istotnego konfliktu. Prawda jest bowiem symfonicz-
na, jest harmonią, porządkiem, współbrzmieniem. Dobrze odzwierciedla to 
w wierszu Veritas Halina Poświatowska: 

fizyka jest prawdziwa 
biblia jest prawdziwa 
miłość jest prawdziwa 
i prawdziwy jest ból22. 

Wiara uznaje autonomię naturalnego rozumu, zakłada ją, ponieważ jej 
przyjęcie zakłada tę wolność, która jest właściwa tylko istotom rozumnym. 
W ten sposób okazuje się jednocześnie, że wiara i nauka należą do odmien-
nych porządków poznania, które nie są do siebie nawzajem sprowadzal-

20   Por. J. C. Eccles, D. N. Robinson, The Wonder of Being Human: Our Brain and Our 
Mind, New York 1984.

21   Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 36–48, Rzym, 14 IX 1998,, [w:] Encykliki…, 
dz. cyt., s. 1121–1136. 

22   H. Poświatowska, Veritas, (z wydanego pośmiertnie w 1968 r. zbiorku: Jeszcze jedno 
wspomnienie, I), [w:] tejże, Wszystkie wiersze, Kraków 2000, s. 440.
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ne (nie mogą się nakładać na siebie). Co więcej, „prawda naukowa, która 
ze swej natury należy do Prawdy Bożej, może dopomóc filozofii i  teologii 
w pełniejszym rozumieniu osoby ludzkiej oraz Bożego Objawienia na temat 
człowieka – pełnego i doskonałego Objawienia w Jezusie Chrystusie”23. 

Jan Paweł II w książce Wstańcie, chodźmy! pisał: 

W mojej lekturze i studium zawsze starałem się harmonijnie łączyć sprawy wiary, spra-
wy myślenia i sprawy serca. To nie są osobne obszary. Każdy przenika i ożywia pozo-
stałe. W tym przenikaniu się wiary, myśli i serca szczególną rolę odgrywa zdumienie 
nad cudem osoby – nad podobieństwem człowieka do Boga jedynego w Trójcy, nad 
najgłębszym związkiem miłości i prawdy, daru wzajemnego i życia, które z niego się 
rodzi, nad przemijaniem i przechodzeniem ludzkich pokoleń24. 

Papieskie wyznanie może być dla nas wzorem, jak we własnym życiu 
urzeczywistniać ową symfonię prawdy. Życie człowieka to wszak udział 
w wielkiej symfonii, w której dyrygentem jest Prawda, Bóg. Każdy człowiek 
(i wszyscy ludzie), w  swojej roli, dodaje dźwięk, realizując (wygrywając) 
piękno swego człowieczeństwa, dążąc do celu swojego istnienia. Prawdę 
tę – na co wskazał Jan Paweł II – znajdujemy i poza chrześcijaństwem, na 
przykład w indyjskich Upaniszadach czytamy: 

Prawda zaiste zwycięża, a nie fałsz,  
Poprzez prawdę wiedzie droga ku bogom,  
Nią podążają wieszczowie, którzy osiągnęli cel swoich pragnień,  
Tam gdzie prawdy najwyższa kraina25.

23   Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, Rzym, 10 XI 2003, „L’Os-
servatore Romano” (wyd. pol.), 2004, nr 3(261), s. 26.

24   Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 79. Konkretną drogą ku ukazaniu 
blasku symfonii prawdy był podjęty przez Jana Pawła II trud ostatecznego rozwiązania „spra-
wy Galileusza”, która rzucała cień na relacje wiary i nauki. Kwestiitej z racji objętości tego 
artykułu nie możemy tutaj rozwinąć, a  jedynie sygnalizujemy. Por. Sprawa Galileusza, red. 
J. Życiński, Kraków 1991; M. Heller, Stare kontrowersje w nowej perspektywie: od sprawy Gali-
leusza do ewolucji mózgu, [w:] „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 1993, nr 1(149), s. 28–29; 
Jan Paweł II, Spotkanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, Watykan, 31 X 
1992, [w:] Uniwersytety…, dz. cyt., t. 2, s. 114–123; P. Poupard, Relacja z prac komisji badającej 
sprawę Galileusza, [w:] „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 1993, nr 1(149), s. 26–28.

25   Upaniszad Mundaka  III. 1. 6, [w:] Upaniszady, red. i  tłum. M. Kudelska, Kraków 
2004, s. 270; por. Jan Paweł II, Spotkanie ze światem kultury, 3, Kalkuta, 3 II 1986, [w:] WK, 
s. 343–344.
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6. Przezwyciężenie kryzysu pojęć

Kryzys pojęć jest pierwszym zwiastunem kryzysu prawdy, z wszelkimi 
jego negatywnymi następstwami. Współcześnie nadzwyczaj nagląca jest 
potrzeba konfrontacji z  nim, jako że niejednokrotnie znaczenia tak fun-
damentalnych pojęć, jak: „miłość”, „życie”, „małżeństwo”, „wolność”, „god-
ność człowieka”, „ciało”, „dar bezinteresowny”, „sumienie”, „prawda”, „cnota”, 

„kultura”, a nawet samo pojęcie „osoby” (a zatem i „prawa osoby”) są roz-
myte i zachodzi poważne pytanie, co właściwie znaczą, czy dokładniej – czy 
pojęcia takie istotnie znaczą to, co wyrażają26.

Aby zrozumieć wyżej wymienione pojęcia, konieczna jest ich polary-
zacja, dostrzeżenie ich dwóch aspektów, dwóch części ich znaczeń, każdej 
mającej swoją własną historię i źródłową tradycję. Po pierwsze każde z tych 
pojęć ma zakorzenienie swojego znaczenia w myśli chrześcijańskiej, w re-
fleksji teologicznej nad Objawieniem Bożym. Po drugie zaś, każde z nich 
jest przedmiotem ostrej debaty we współczesnej kulturze, ponieważ zrozu-
mienie i interpretacja każdego z tych słów jest miejscem konfrontacji trady-
cji (kultury) chrześcijańskiej z kulturą nowożytną, czyli postchrześcijańską, 
a częstokroć nawet antychrześcijańską27. 

Koniecznością jest odzyskanie veritatis splendor owych podstawowych 
pojęć dla odzyskania blasku w zakresie prawdy o człowieku i całej kultury 
ludzkiej. Zatem trzeba hermeneutycznie dochodzić do prawdy pojęć, pro-
wadzić studium historyczno-antropologiczne, przez pogłębianie, przez inte-
grację. „Błędy się poprawia, ale błędy były zawsze błędami, podczas gdy nie 
ma prawdy o człowieku, o sensie jego życia osobistego i życia we wspólnocie, 
która by mogła być «przestarzała» lub stać się błędem”28. 

Autentyczna prawda jest niezmienna, jest stała29, choć często bywa za-
kryta pod zasłoną zniekształconych przez historię – ideologię czy polity-
kę – pojęć. Trzeba tę prawdę próbować odnaleźć i wyeksplikować, dla roz-

26   Por. Jan Paweł  II, List do rodzin Gratissimam sane, 13, Rzym, 2  II 1994, [w:] Listy 
pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła  II, red. A. Sporniak, Kraków 1997, s.  279–280. W  ni-
niejszym artykule nie przeprowadzam szczegółowych hermeneutycznych analiz wszystkich 
wskazanych pojęć, gdyż przerasta to możliwości i cel niniejszego tekstu.

27   Por. J. Kupczak, O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II, [w:] O an-
tropologii Jana Pawła II, red. M. Grabowski, Toruń 2004, s. 93–94.

28   Jan Paweł  II, Przemówienie do świata uniwersyteckiego, 8, Kinshasa, 4 maja 1980, 
[w:] WK, s. 41.

29   Por. tenże, Encyklika Fides et ratio, 27, dz. cyt., s. 1112.
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woju własnego, drugiego człowieka i  wszystkich ludzi. Bez adekwatnego 
rozumienia fundamentalnych pojęć niemożliwe jest zrozumienie współ-
czesnych sporów etyczno-moralnych w kwestiach tak poważnych i drażli-
wych jak aborcja, eutanazja, legalizacji związków homoseksualnych, kary 
śmierci, ekologii etc. A  jak napisał Stefan Świeżawski, „w miarę jak czło-
wiek wzrasta w swym poznawaniu prawdy i w praktyce miłości, utrwala się 
jego kultura, a sam staje się coraz bardziej wolny”30. Przez prawdę człowiek 
jest sobą, właściwa mu transcendencja to przekraczanie siebie w  stronę 
prawdy31. Dlatego tak ważna jest dla Kościoła i  świata „Encyklika o «bla-
sku prawdy» (Veritas splendor). Jeżeli prawda o wolności, o komunii osób 
w małżeństwie i rodzinie odzyska swój blask, wówczas cywilizacja miłości 
może się urzeczywistniać”32.

7. wolność

Podstawowym warunkiem podmiotowości człowieka-osoby w kulturze 
jest poczucie pełnej wolności w swoich decyzjach, wyborach, ocenach, my-
śleniu. Wolność jest konieczna, aby człowiek mógł działać, tworzyć, a tym 
samym się samorealizować33. Innymi słowy – sięgając po jeden z tradycyj-
nych podziałów wolności – konieczna jest człowiekowi wolność w negatyw-
nym (wolność „od czegoś”) i pozytywnym (wolność „do czegoś”) aspekcie. 
Polegają one na wolności od przymusu [libertas a coactione] i wolności dzia-
łania [libertas exercitii]. Owe przejawy wolności określamy – w nawiązaniu 
do Arystotelesa i  św. Tomasza – wolnością aktu lub działania [dominium 
super actus suos], czyli wolnością wyboru i decyzji [libertas arbitrii]34. Ni-
niejsze aspekty wolności wzajemnie się dopełniają, jako że wolność to poza 
brakiem ograniczeń, umiejętność mówienia „nie”. Jednak nie można jedynie 
negować, trzeba chcieć czegoś pozytywnego. Według św. Augustyna wolny 

30   S. Świeżawski, Rola kulturotwórcza chrześcijaństwa, „Ateneum Kapłańskie”, R. LXII, 
1970, t. 75, z. 2(370), s. 212.

31   Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, dz. cyt., s. 385–388.

32   Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 13, dz. cyt., s. 279.
33   Por. J. Górniewicz, Podmiotowość i samorealizacja w kulturze i edukacji kulturalnej, 

[w:] Pedagogika kultury, dz. cyt., s. 187–188.
34   Por. K. Demmer, Wprowadzenie do teologii moralnej, tłum. A. Baron, Kraków 1996, 

s. 71.
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jest ten, kto wybiera dobro, kto jest podległy Bożemu prawu35. Kluczem do 
wolności może być analiza przeżyć: „nie muszę”, „chcę”, „mogę”. Jawi się ona 
wówczas jako niezależność, przeżycie mocy i twórczości, zdolność wyboru 
i samostanowienie36.

W chrześcijaństwie, wolność jest dla człowieka wspornikiem jego god-
ności, która konstytuuje absolutną wartość osoby. Stanowi ona szczególny, 
wzniosły znak obrazu Bożego w nas, widoczną cechę człowieczeństwa, cen-
ny dar i podstawowe prawo37. 

We wszelkiej twórczości „pierwszym warunkiem, który musi być speł-
niony, jest wolność ducha”38. Tyczy się to w sposób szczególny pracy nauko-
wej, gdzie „niezbędna jest wolność badań i swoboda publikacji ich rezulta-
tów”39. Jednakże trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż „wolność badań naukowych, 
choć tak cenna, nie może oznaczać obojętności wobec prawdy”40, „nie może 
abstrahować od kryterium prawdy i dobra”41. Autentyczna wolność badań 
naukowych, już sama w sobie nakłada na siebie obowiązek wykorzystania 
wiedzy zdobytej poprzez badania w sposób mądry, dla dobra całej rodziny 
ludzkiej. Trzeba respektować tu zasady moralno-etyczne i ekologię. 

W naszych czasach, jak akcentuje Jan Paweł II „nieraz błędnie się mnie-
ma, że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej 
używa w  jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek 
i społeczeństw. Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy 
umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym 

35   Por. O wolności. O niewoli. Wypisy z ksiąg filozoficznych, red. T. Gadacz, Kraków 1996, 
s. 12, 16, 30.

36   Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 148–149.
37   Por. J. Kupczak, W  stronę wolności. Szkice o  antropologii Karola Wojtyły, Paryż – 

– Kraków 1999, s. 67–72, 97–106; tenże, Destined for liberty. The human Person in the Phi-
losophy of Karol Wojtyła/John Paul II, Washington 2000, s. 91–94; por. ponadto: S. Olejnik, 
Człowiek i jego działanie, [w:] tenże, Teologia moralna. Dar, wezwanie, odpowiedź, t. 2, War-
szawa 1988, s. 43–45.

38   Jan Paweł  II, Przemówienie do naukowców i  przedstawicieli świata uniwersyteckie-
go, 8, Madryt, 3 listopada 1982, [w:] WK, s. 179.

39   Tamże; por. tenże, Konstytucja apostolska Sapientia christiana, art. 39, I, I, Rzym, 
15 kwietnia 1979, [w:] Uniwersytety…, dz. cyt., t. 1, s. 29.

40   Tenże, Przesłanie do uczestników VI Krajowego Zjazdu Włoskich Katolickich Nauczy-
cieli Akademickich, 5, Watykan, 4 X 2001, [w:] „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 2002, 
nr 3(241), s. 7.

41   Tenże, Przemówienie do rektorów wyższych uczelni, 6, Toruń, 7 VI 1999, [w:] tenże, 
Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 1049.
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dobrem. Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności 
jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie”42. 

8. Służebność i współdziałanie

Wszelka działalność czy to w wymiarze wewnątrzpaństwowym, czy mię-
dzynarodowym „jest «z człowieka», «przez człowieka» i «dla człowieka»”43. 
Człowiek jest źródłem, inicjatorem działania, które realizuje się przez niego 
i skierowane jest także ostatecznie do człowieka. Centrum tego ciągu działań, 

„rzeczą podstawową jest, abyśmy spotykali się w  imię człowieka rozumia-
nego integralnie, w całej pełni i w całym wszechstronnym bogactwie jego 
duchowej i materialnej egzystencji”44. Zatem naszym zadaniem jest służyć 
człowiekowi i współdziałać między sobą dla tego celu.

Służyć człowiekowi to pomagać mu odkryć i żyć w prawdzie o samym 
sobie. On to niejednokrotnie „musi w imię prawdy o samym sobie przeciw-
stawić się dwojakiej pokusie: pokusie uczynienia prawdy o  sobie poddaną 
swej wolności oraz pokusie uczynienia siebie poddanym światu rzeczy; musi 
się oprzeć zarówno pokusie samoubóstwienia, jak i  pokusie samourzeczo-
wienia”45. Jako że, „już «od początku» nęcony jest pokusą poddania prawdy 
o sobie władzy swej woli i umieszczenia się przez to «poza dobrem i złem». 
Kuszony jest iluzją, że prawdę o dobru i złu pozna dopiero wtedy, gdy sam bę-
dzie o niej decydował”46 (por. Rdz 3, 5). Służba człowiekowi to zatem służba 
prawdzie. Bezinteresownie służąc prawdzie, służy się człowiekowi, a broniąc 
prawdy, broni się człowieka w tym, co dla niego najbardziej istotne, głosząc 
sens prawdy – fundamentalnej wartości, bez której nie może istnieć wolność, 
sprawiedliwość i godność człowieka, dla przyszłości kultury naprawdę ludz-
kiej, otwartej na przyjęcie wartości etycznych i duchowych47.

42   Tenże, Encyklika Redemptor hominis, 21, Rzym, 4 III 1979, [w:] Encykliki…, dz. cyt., 
s. 72.

43   Tenże, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 6, Nowy Jork, 2 X 1979, [w:] 
Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Poniewierski, Kraków 2008, s. 22.

44   Tamże, 5, dz. cyt., s. 22; por. tenże, Encyklika Redemptor hominis, 13, dz. cyt., s. 34–35.
45   Tenże, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, 6, Lublin, 9 VI 1987, [w:] WK, 

s. 422–423.
46   Tamże, s. 423.
47   Por. tenże, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae, 4, Rzym, 15 VIII 1990, [w:] 

Uniwersytety…, dz. cyt., t. 2, s. 13–14.
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 Wzajemna współpraca „dla człowieka” jest tu nie tylko postulatem, ale 
i  koniecznością, „badania winny być prowadzone wspólnie. Specjalizacja 
naukowa jest dziś tak daleko posunięta, że z uwagi na skuteczność badań, 
a jeszcze bardziej z uwagi na służbę człowiekowi, badacze winni pracować 
wspólnie. Nie tylko ze względu na wymogi metodologiczne, ale po to, by 
uniknąć rozproszenia i znaleźć rozwiązanie odpowiadające złożoności pro-
blemów, którym trzeba sprostać”48. Uniwersyteckie zespoły („wspólnoty”) 
badawcze, poprzez współodpowiedzialność wszystkich tworzących je osób 
za dobro wspólne winny z gorliwością przyczyniać się do osiągnięcia celu, 
nie zapominając, że „ostatecznym celem pracy badawczej i nauczania jest 
promocja ludzkiej wspólnoty”49.

9. współdźwięk etyki i techniki

Jan Paweł  II podkreślał konieczność równoległości wzajemnej etyki 
i techniki. Mówił: „nauka jest dla prawdy, a prawda dla człowieka; człowiek 
zaś odbija obraz wiecznej transcendentnej Prawdy, którą jest Bóg. Jednakże 
doświadczenia historii […] ukazują, jak często postęp nauki bywa używany 
przeciwko człowiekowi”50.

Konieczny jest tu „nowy powiew ducha, wierność normom moralnym 
regulującym życie człowieka”51, aby ów dramatyczny konflikt nie przekształ-
cił się w tragedię, człowiek „musi odzyskać pełnię swej królewskiej władzy 
nad światem i panowanie nad rzeczami, które wytwarza”52. Sedno tej „kró-
lewskości” i „panowania” człowieka w świecie „leży w pierwszeństwie etyki 
przed techniką, […] w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, […] pierw-
szeństwie ducha wobec materii”53. Owa „potrójna wyższość utrzymuje się 

48   Tenże, Przemówienie do naukowców i przedstawicieli świata uniwersyteckiego, 9, Ma-
dryt, 3 XI 1982, [w:] WK, s. 181.

49   Tenże, Spotkanie ze społecznością akademicką Uniwersytetu Ca’ Foscari, 5, Wenecja, 
17 VI 1985, [w:] WK, s. 322.

50   Tenże, Przemówienie do laureatów Nagrody Nobla, 2, Rzym, 22 XII 1980, [w:] WK, 
s. 97.

51   Tenże, Przemówienie do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Rzym, 31 III 1979, 
[w:] WK, s. 26.

52   Tenże, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, 4, Rzym, 10 XI 1979, [w:] WK, 
s. 30.

53   Tenże, Encyklika Redemptor hominis, 16, dz. cyt., s. 42; por. tenże, Encyklika Laborem 
exercens, 12, Casatel Gandolfo, 14 IX 1981, [w:] Encykliki…, dz. cyt., s. 171–173. 
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tak długo, jak długo zachowane zostaje poczucie transcendencji człowieka 
w stosunku do świata i Boga w stosunku do człowieka”54. 

De facto „każda nauka znajduje swoje spełnienie w człowieku i dla czło-
wieka”55, gdyż to „człowiek jest wspólnym mianownikiem wszystkich nauk 
i sztuk”56. On jest obrazem Boga i nie może być – już ze względu na niego 
samego – narzędziem do jakiegokolwiek celu. Teleologia nauki (szerzej kul-
tury w  ogóle) oznacza ukierunkowanie na człowieka, podporządkowanie 
się jego dążeniom zmierzającym do osiągnięcia celu ostatecznego – chwały 
Bożej. Tylko taka konfiguracja pozwala osiągnąć kulturze pełny, koherentny 
i jednoczący sens.

Proces rozwoju nauki polega na tym, iż „uczony odkrywa nieznane jesz-
cze energie wszechświata i  oddaje je na służbę człowieka”57. Swoją pracą 
przyczynia się do wzrostu człowieka i  udoskonalenia natury, jeśli równo-
cześnie szanuje równowagę ekologiczną (harmonię wszechświata). Nie ma 
zatem powodu, aby widzieć samą w sobie kulturę naukowo-techniczną jako 
przeciwstawienie do świata Bożego stworzenia. Warunkiem jest tu właściwe, 
czyli respektujące konieczność zasad moralnych i etycznych, wykorzystanie 
poznania technicznego, aby postęp dokonujący się dzięki technice czynił 

„życie ludzkie na ziemi pod każdym względem «bardziej ludzkim», bardziej 
«godnym człowieka»”58. 

10. Perspektywa eschatologiczna

Człowieka charakteryzuje télos nasze pragnienia, marzenia ukazują ja-
kąś część nas. Telos to jednak nie tylko „cel”, ale i „kres”, który w owym celu 
się mieści. Człowiek, jako że jest aktywnym podmiotem swoich czynów, 
telos – teleologię, a dokładniej autoteleologię ma niejako wpisaną w swo-
ją osobową konstytucję. „Człowiek na tyle i w taki sposób jest dla siebie 
celem, na ile jego czyny – oraz zawarte w tych czynach chcenia, wybory, 
rozstrzygnięcia – znajdują w samym człowieku swój kres. Kres ten znajdu-

54   Tenże, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, 4, 1979, dz. cyt., s. 30.
55   Tenże, Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i sztuki, 4, Wiedeń, 12 IX 1983, 

[w:] WK, s. 206. 
56   Tamże. 
57   Tenże, Przemówienie do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, dz. cyt., s. 25.
58   Tenże, Encyklika Redemptor hominis, 15, dz. cyt., s. 39.
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ją zaś na gruncie transcendentnego odniesienia do prawdy […] dobra czy 
piękna”59. 

Całość ludzkich odniesień wyznaczają dwie perspektywy: horyzontalna 
i wertykalna. Człowiek żyje w świecie z innymi, szuka, działa, kocha, tworzy, 
kreuje swoją codzienność, tworzy kulturę. To wszystko pośrednio odsyła do 
innej perspektywy, „innej”, choć „obecnej”, do Prawdy, Dobra, Piękna, sło-
wem do Boga. Podejmowane przez nas działania, nasze pragnienia kierują 
nas – świadomie lub nie – do jakiegoś horyzontu absolutnego, jakiejś pełni. 
Ziemska perspektywa transitens ma już elementy intransitens. Tu i  „teraz 
widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” (1 Kor 13, 12), kiedyś natomiast „zo-
baczymy twarzą w twarz” (tamże).

Tworząc kulturę życia, niejako wchodzimy już w  perspektywę życia 
wiecznego. Dbając o  autentyczność kultury, integralny horyzont godny 
osoby ludzkiej, niejako już stawiamy krok ku temu wiecznemu horyzon-
towi. Wskazują na to analizy ludzkiego działania, tworzenia, niedające się 
całkowicie zredukować do ziemskiej perspektywy. Dzieje ludzkości, twór-
czości, kultury można porównać do – znanych z  przypowieści – dziejów 
pszenicznego ziarna wrzuconego w ziemię. Chrystus podkreśla, „jeżeli ziar-
no pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Kultura ma w sobie coś z  tego 
obrazu. Umierają kultury, cywilizacje, wytwory kultury. Umierają również 
ludzie – największe dzieła kultury. Umierają, lecz nie w tym tkwi ich telos, 
ich „celem-kresem” jest „zmartwychwstanie”. 

Jezus Chrystus powiedział: „kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto 
straci swe życie z  mego powodu, znajdzie je” (Mt 10, 39; por. Mt 16, 25; 
Mk 8, 35; Łk 9, 24). Droga kultury jest drogą, którą idąc, można zbudować 
największe z  dzieł – arcydzieło swojego człowieczeństwa, świętość, prze-
pustkę do „wiekuistej kultury”, którą będzie communio z Bogiem.

59   K. Wojtyła, Transcendencja osoby w  czynie a  autoteleologia człowieka, [w:] tenże, 
Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 486.
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Słowo końcowe

Jan Paweł II wzywał słowami ewangelisty Łukasza: Duc in altum!, „Wy-
płyń na głębię!” (Łk 5, 4), krocz naprzód drogą autentycznej kultury – „«kró-
lewską drogą» wyzwolenia z  różnych form zniewolenia”60 ku pełni życia, 
twórz dzieła, kochaj, myśl, bądź z innymi, trwaj na modlitwie, rozwijaj sie-
bie, przemieniaj świat na drodze ku wieczności. Kultura – jak powiedział 
Papież w rozmowie z André Frossardem – to „zawsze jakiś protest człowieka 
przed sprowadzeniem na pozycję rzeczy i przedmiotu. Oznacza dążenie do 
świata, w którym człowiek realizuje swe człowieczeństwo we właściwej mu 
transcendencji: przez odniesienie do prawdy, dobra i piękna…”61.

60   Tenże, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury, 2, Florencja, 18 X 1986, 
[w:] WK, s. 366.

61   A. Frossard, „Nie lękajcie się!”. Rozmowy z Janem Pawłem II, red. S. Dziwisz i in., Città 
del Vaticano 1982, s. 258.
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