
Dynamizm człowieka   
w ujęciu filozoficznym  

Karola Wojtyły  
i Józefa Tischnera





Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Wydawnictwo Naukowe

Kraków 2019

Amadeusz Pala

Dynamizm człowieka   
w ujęciu filozoficznym  

Karola Wojtyły  
i Józefa Tischnera



Recenzenci

prof. dr hab. Maciej Manikowski

dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK

Korekta

Jadwiga Zięba

Skład

Lucyna Sterczewska

Książka jest skróconą wersją pracy doktorskiej, nagrodzonej w 2018 roku przez 

rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za najlepszą pracę 

doktorską na Wydziale Filozoficznym.

Publikacja finansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019.

Copyright © 2019 by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

978-83-7438-865-8 (druk)

978-83-7438-866-5 (online)

DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374388665

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe

30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10

tel./faks 12 422 60 40

e–mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl

www.upjp2.edu.pl



Wstęp

Dynamizm człowieka, jego „stawanie się” jest wyjątkowo częstym tema-
tem ludzkich rozmyślań – głównie chyba tych mniej systematycznych, 
które prowadzone są mimochodem lub tych, które wymusza jakiś ro-
dzaj sytuacji granicznej. Zdarza się nawet, że rozmyślania te przybierają 
formę zadumy nad przemijaniem. Towarzyszy temu, bardziej lub mniej 
uświadomiony, specyficzny – bo podwójny poniekąd – rodzaj przeżycia: 
zarówno swojego „trwania”, jak i swojej „zmiany”. W obliczu tej „prze-
dziwnej sprzeczności” ludziom zdarza się wyciągać odmienne wnioski, 
a co za tym idzie przyjmować różne postawy życiowe. Ogólnie rzecz 
biorąc można chyba wtedy mówić o trzech głównych scenariuszach, 
w ramach których inaczej rozkłada się akcent przeżywania swojego 
 dynamizmu. Warto spróbować je w skrócie nakreślić.

W pierwszym z nich ktoś, pragnąc przykładowo odciąć się od swojej 
trudnej przeszłości, nie przyznaje się do „korzeni”, z których wyrasta. 
Zaprzecza w pewnym sensie temu kim jest, kreuje siebie na kogoś zu-
pełnie innego – wysila się, aby odtąd nadawać prawdziwy sens swojemu 
życiu, sens zgodny jedynie z własnym wyobrażeniem. Jednakże nierzad-
ko dzieje się i przeciwnie, gdy ktoś inny, żywiąc obawę przed nowymi 
wyzwaniami, usilnie chce jakby zatrzymywać wszystko to, co go kiedyś 
kształtowało, utrwalać dobrze znaną – jak się mu wydaje – wersję siebie. 
Wzdryga się wtedy przed dalszą pracą nad sobą, przed codziennym 
podejmowaniem zadania poszerzania swoich horyzontów. Woli raczej 
wspominać, trwać myślami przy tym, co już było, a co nie wróci. Temu 
zaś co nowe, co wymagałoby od niego większego wysiłku poznawczego, 
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odmawia wartości, preferując to, co stare i dobrze mu znane. Człowiek 
taki przestaje wierzyć, że w jego życiu może być jeszcze coś więcej niż to, 
co osiągnął – w efekcie nie czuje się już odpowiedzialny za swój dalszy 
rozwój. Wreszcie zdarza się również, że ktoś trzeci uświadomiwszy sobie 
choćby to, ile lat prawdopodobnie mu pozostało, zdobywa się jeszcze 
na jakiś nowy rodzaj chęci do rozwoju – przy czym swoją decyzję opiera 
na odkryciu wartości, jaką stanowi całe jego życie. W efekcie nie odcina 
się od swojego „bagażu doświadczeń”, przeciwnie, uznając go za cenny, 
wyciąga z niego wnioski i podejmuje działanie: próbuje zmierzyć się 
szczególnie z tym, co od dawna zaniedbuje. Zrozumiawszy na nowo, kim 
jest od początku (i jaką wartość stanowi), chce teraz prawdę tę w sposób 
twórczy potwierdzać swoimi czynami.

Do zarysowanych scenariuszy można by jeszcze wiele dopowiadać, 
różnie je modyfikować, włączając w to odpowiednie przykłady obra-
zujące to, w jaki sposób człowiek odnosi się do swojego dynamizmu. 
Rozwijanie tego typu rozważań, prowadzonych bardziej od strony psy-
chologicznej, zapewne ukazałoby lepiej praktyczny wymiar omawianego 
problemu. A trzeba to bardzo mocno podkreślić, że dynamizm człowie-
ka jest czymś na wskroś praktycznym, wyrastającym wręcz z każdora-
zowego ludzkiego doświadczenia – co świadczy o aktualności całego 
zagadnienia. Jednakże powołanie się na wymiar praktyczny stanowi 
zaledwie wstępne przybliżenie przedmiotu niniejszej pracy, gdyż ten 
jest mocno teoretyczny. Dokładniej mówiąc, polegać on będzie na filo-
zoficznym ujęciu zagadnienia dynamizmu człowieka. Kwestia ta należy 
bowiem do podstawowych problemów, z jakimi zmagali się filozofowie.

Filozoficzne rozważania nad dynamizmem człowieka wywodzą się 
ze sporów dotyczących dynamizmu samego bytu. Już w starożytno-
ści wyłoniły się mianowicie trzy zasadnicze paradygmaty dynamizmu 
bytów: wariabilistyczny, statyczny oraz hylemorficzny. Wariabilizm 
Heraklita zakładał, że prawem rządzącym światem jest absolutna zmien-
ność (panta rei), co jest w konsekwencji źródłem wszelkich poglądów 
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o skrajnie dynamicznej strukturze człowieka. Z kolei za twórcę przeciw-
nego paradygmatu uznaje się Parmenidesa, który, odkrywszy ontolo-
giczną zasadę tożsamości (byt jest, a niebytu nie ma), dał podwaliny pod 
rozumienie rzeczywistości jako absolutnie statycznej. To także uznaje się 
za punkt oparcia dla tych rozważań o człowieku, które w imię absolutnej 
stałości człowieka argumentują za pozorną jego zmiennością. Natomiast 
za w pewnym sensie „godzący” te dwa przeciwne sobie stanowiska, uzna-
je się pochodzący z metafizyki Arystotelesa paradygmat hylemorficzny 
(aktualno-możnościowy), na podstawie którego byty są w jednych aspek-
tach zmienne, a w innych stałe. W efekcie człowiek jawi się jako byt we-
wnętrznie złożony zarówno z elementów możnościowo-dynamicznych, 
jak i aktualno-tożsamościowych1.

Głównym celem niniejszej książki jest wskazanie istotnych ele-
mentów dyskursu filozoficznego dotyczącego dynamizmu człowieka2 
w oparciu o analizy porównawcze koncepcji Karola Wojtyły i Józefa 
Tischnera. Wybór tych filozofów jest uzasadniony tym, że u każdego 
z nich ludzki dynamizm stanowi istotną część koncepcji człowieka. 
Co więcej, różnice występujące w ich poglądach prowadzą do swoiste-
go kontrastu w kwestii dynamizmu, zaś jego wydobycie należy uznać 

1 Por. P. S. Mazur, Spór o źródła dynamizmu bytu ludzkiego, w: Dynamizm. Dyna-
mizm ludzki. Dynamizm osoby. Studia i rozprawy, red. P. S. Mazur, Kraków 2014, 
s. 29–34. 

2 Warto podkreślić, że w książce poruszona została w głównej mierze tematyka 
dynamizmu człowieka pod względem jego życia osobowego (możliwego dzięki 
świadomości), a w mniejszym stopniu kwestia dynamizmu człowieka w sensie 
biologicznym (obecna tu choćby poprzez określenie „dynamizm uczynnień”, 
którego używa Wojtyła). Trzeba zatem wyjaśnić, że w tytule książki posłużono 
się sformułowaniem „dynamizm człowieka”, zamiast „dynamizm osoby ludz-
kiej”, w celu porównania koncepcji obu filozofów na bardziej neutralnym grun-
cie, bowiem pojęcie „człowiek” w lepszy chyba sposób, niż dość problematycz-
ne pojęcie „osoba”, wyznacza wspólną przestrzeń spotkania filozofii Wojtyły 
i Tischnera (tym bardziej, że rozumieli oni osobę z perspektywy odmiennych 
 paradygmatów filozoficznych).
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za szczególnie cenne. Ma to służyć nie tylko lepszemu zrozumieniu 
specyfiki ludzkiego dynamizmu, ale również w jakiejś mierze wypeł-
nieniu niezagospodarowanej zbytnio przestrzeni badań nad różnicami 
w poglądach obu tych cenionych filozofów polskich. Oczywiście istnieje 
już spora ilość prac traktujących osobno o ich filozofiach. Trudno jednak 
znaleźć naukowe opracowania porównawcze dotyczące jednocześnie 
obu tych filozofii. Z pewnością badaczem, o którym należy tu koniecz-
nie wspomnieć, ponieważ w jakiejś mierze podejmował to zadanie, jest 
filozof Jan Galarowicz. W 2016 roku ukazał się jego esej zatytułowany 
Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie3. Co prawda spora jego część 
nie ma charakteru stricte filozoficznego, będąc poświęcona wątkom bio-
graficznym czy duszpasterskim, niemniej jednak można uznać, że esej 
ten stanowi znakomite wprowadzenie do porównania obu  myślicieli 
oraz ich koncepcji.

Filozofie Wojtyły i Tischnera funkcjonują w dość odmiennych para-
dygmatach. W skrócie można chyba stwierdzić, że różni je odpowiedź 
na słynne pytanie Leibniza: „Dlaczego istnieje raczej coś, niż nic?”4. 
Według Tischnera to dobro jest racją istnienia (racją bytu), mówiąc ob-
razowo jest „wyżej” od bytu (prym wiedzie agatologia). Z kolei Wojtyła 
uważał, że bytu nie można pojmować jako czegoś wtórnego (swoje feno-
menologiczne poszukiwania chciał ostatecznie uzgodnić z metafizyką 

3 J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, w: Wojtyła – Tischner: 
kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje, Kęty 2016, s. 5–68. Pewne elementy porów-
nawcze filozofii Wojtyły i Tischnera zawarł Galarowicz również w pracy: Para-
doks egzystencji etycznej. Inspiracje: Ingarden – Wojtyła – Tischner, Kraków 2009. 
Trzeba podkreślić, że obie te książki stanowią główne opracowania, z  których 
zaczerpnięto w trakcie pisania pierwszego rozdziału niniejszej pracy.

4 G. W. Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, w: Wyznanie wiary fi-
lozofa. Rozprawa metafizyczna. Monadologia. Zasady natury i łaski oraz inne 
pisma metafizyczne, Warszawa 1969, § 7.
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realistyczną)5, co w kontekście dobra oznacza, że jest ono z bytem na rów-
ni (dobro jest zamienne z bytem). Te dwie różne odpowiedzi prowokują 
do postawienia kolejnego pytania, będącego zarazem pytaniem proble-
mowym niniejszej pracy: czy filozofie Wojtyły i Tischnera wzajemnie 
się wykluczają, czy może raczej są w jakimś stopniu komplementarne? 
Poszukiwaniu odpowiedzi na tę wątpliwość będą służyć rozważania 
prowadzone w niniejszym studium.

Zaproponowany temat w sposób logiczny nasuwa główną metodę 
pracy, którą jest analiza porównawcza. Zbadano w ten sposób szereg za-
gadnień, począwszy od osobistych przeżyć mogących wpłynąć na docie-
kania obu filozofów (kwestia przedrozumienia), poprzez przyjmowane 
przez nich odmienne perspektywy filozoficzne, aż po temat podob-
nych intuicji co do wartości człowieka. Następnie praca koncentruje 
się wprost na temacie dynamizmu człowieka, co rozpoczyna się od na-
kreślenia i porównania dwóch struktur dynamizmu, a także wydobycia 
istoty dynamizmu. Na końcu rozpatrzono takie czynniki warunkujące 
 dynamizm, jak: wolność, miłość i nadzieja.

W książce wykorzystana została literatura źródłowa Wojtyły i Tisch-
nera, a także opracowania ich filozofii oraz literatura pomocnicza. Należy 
jeszcze dodać, że rozważania tu prowadzone nie wyczerpują wszystkich 
możliwych sposobów ujęcia głównego tematu, a tym bardziej nie wy-
czerpują wszystkich pozostałych zagadnień, które mogłyby stanowić 
przedmiot analiz porównawczych w kontekście koncepcji tych dwóch 
myślicieli. Trzeba też podkreślić, że niniejszej pracy nie należy traktować 
jako wprowadzenia do filozofii Wojtyły czy Tischnera (istnieje już spora 
ilość bardzo dobrych opracowań w tym przedmiocie)6. Autor zakłada 

5 Takie stanowisko można tutaj przyjąć, mimo że jest to kwestia sporna. Będzie ona 
podjęta w niniejszej pracy w ramach pytania: czy Wojtyła był  fenomenologiem 
czy tomistą?

6 Przykładowe opracowania: Z. J. Zdybicka, Wojtyła, w: Powszechna encyklopedia 
filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin 2008, s. 815–822; R. Buttiglione, 
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więc, że czytelnik posiada już przynajmniej ogólną znajomość obu tych 
filozofii. Dlatego pewne podstawowe informacje na ich temat zostaną 
teraz przedstawione jedynie w formie bardzo skróconej i wybiórczej.

Karol Wojtyła jako filozof jest twórcą antropologii adekwatnej7. 
Opiera się ona na doświadczeniu człowieka, którego analiza i interpre-
tacja pozwalają na odkrycie konstytutywnych cech osoby ludzkiej. Dla 
Wojtyły człowiek jest: bytem realnym, osobowym, świadomym, zdolnym 
do samostanowienia, posiadającym sumienie, odniesionym do praw-
dy, mającym swoją godność oraz bytem wspólnotowym8. Na kształt 
antropologii adekwatnej Wojtyły miały w głównej mierze wpływ dwa 
nurty filozoficzne: filozofia św. Tomasza z Akwinu (1223/25–1274) oraz 
fenomenologia, głównie w wydaniu niemieckiego etyka Maxa Schelera 
(1874–1928). Jednak poza nimi widoczny jest również wpływ mistyki 
św. Jana od Krzyża (1542–1591) oraz etyki Immanuela Kanta (1724–
1804). O doniosłości antropologii adekwatnej stanowi w sposób szcze-
gólny jej szeroka perspektywa badawcza. Wojtyła decyduje się bowiem 
na wzbogacenie obrazu człowieka utrwalonego w tradycji arystotelesow-
sko-tomistycznej przez analizy fenomenologiczne. W ten sposób stara 
się łączyć filozofię przedmiotową, filozofię bytu z filozofią podmiotową, 
filozofią świadomości. Jego myśl zdaje się bronić przed obiektywizmem, 

Myśl Karola Wojtyły, Lublin 2010; J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy 
antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2000; W. P. Glinkowski, Tisch-
ner Józef Stanisław, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, dz. cyt., s. 470–
473; S. Szary, Człowiek – podmiot dramatu, Kęty 2005; Pytając o człowieka. Myśl 
filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2001.

7 Nazwy tej używa się dziś umownie dla określenia myśli filozoficzno-teologicznej 
Karola Wojtyły-Jana Pawła II, a pochodzi ona z późniejszego okresu jego dzia-
łalności, z papieskiego zbioru katechez, w którym Wojtyła jako Jan Paweł II pi-
sze, że antropologia adekwatna: „stara się rozumieć i tłumaczyć człowieka w tym, 
co istotowo ludzkie” (Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus 
odwołuje się do „początku”, Lublin 1981, s. 51).

8 Por. J. Galarowicz, Paradoks egzystencji etycznej, dz. cyt., s. 182. 
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dopuszczając coraz to śmielsze myślenie o podmiocie. Ale jednocześnie 
trzeba stanowczo stwierdzić, że akcentowana subiektywność rzeczy-
wistości ludzkiej nie zaprowadziła go na teren  subiektywizmu, którą 
to możliwość świadomie odrzucił:

Może zaraz zrodzić się pytanie – pisze Wojtyła – czy przez nadanie ta-

kiej kluczowej funkcji przeżyciu w interpretacji człowieka jako podmiotu 

osobowego nie skazujemy się nieuchronnie na subiektywizm. Pomijając 

zbyt szczegółowe rozważania tego problemu, możemy krótko stwierdzić, 

że wiążąc się w owej interpretacji dostatecznie mocno z integralnym do-

świadczeniem człowieka, nie skazujemy się na subiektywizm ujęcia, za-

bezpieczamy natomiast autentyczną subiektywność człowieka, tzn. jego 

osobową  podmiotowość, w realistycznej interpretacji jego bytu9.

Ów szeroki, podmiotowo-przedmiotowy profil filozoficzny Wojtyły 
warunkuje sposób, w jaki bada on człowieka pod kątem jego specyficznej 
aktywności. Dlatego istotną rolę w tej filozofii odgrywa idea dynami-
zmu człowieka, a w szczególności dynamizmu osobowego na poziomie 
czynu. I warto już na wstępie stwierdzić, że Wojtyła używał nawet spe-
cjalnego pojęcia, jakim było pojęcie fieri, mające jak najlepiej przybliżać 
ów  szczególny charakter ludzkiego stawania się.

Z kolei filozofia Józefa Tischnera czerpie głównie z: fenomenologii, 
egzystencjalizmu, filozofii dialogu, hermeneutyki czy myśli biblijnej. 
Prócz tego, czymś bardzo znamiennym była postawa krytyczna Tisch-
nera wobec marksizmu oraz tomizmu. Wiele pomysłów zawdzięczał 
takim filozofom, jak na przykład: Platon (427–347 p.n.e.), św. Augustyn 

9 K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w: K. Wojty-
ła, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, 
Jerzy W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2000, s. 439 (Człowiek 
i  Moralność, 4). 
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z Hippony (354–430), Mistrz Eckhart (1260–1327/1328), Georg 
W. F. Hegel (1770–1831), Friedrich Nietzsche (1844–1900), Edmund 
Husserl (1859–1938), Max Scheler (1874–1928), Martin Heidegger 
(1889–1976), Emmanuel Lévinas (1906–1955) czy Paul Ricœur (1913–
2005). Nieobce były mu również źródła pozafilozoficzne, szczególnie 
cenił literaturę Fiodora Dostojewskiego (1821–1881), Witolda Gombro-
wicza (1904–1969) czy poezję Cypriana Kamila Norwida (1821–1883), 
a także teologię Karla Rahnera (1904–1984) oraz Hansa Ursa von Bal-
thasara (1905–1988)10. Tischnerowi udało się, z tej różnorodnej palety 
inspiracji, stworzyć własną filozofię o szerokim kontekście, którą nazwał 
filozofią dramatu. Objaśniając problem ludzkiego dramatu, przekony-
wał, że relacja intencjonalna „człowiek – świat”, właściwa dla filozofii 
sceny, jest wtórna w stosunku do relacji dialogicznej, czy to w jej wersji 

„człowiek – człowiek”, czy w odniesieniu „człowiek – Bóg”. W tym sen-
sie kontakt człowieka ze światem możliwy jest jedynie przez spotkanie 
z drugim11. Tischner pisze: „Być na ziemi znaczy: dotykać jej poprzez 
płacz i uśmiech drugiego”12. Widać więc wyraźnie, że w centrum filozofii 
dramatu znajduje się filozofia spotkania. Dramat człowieka rozgrywa się 
bowiem w spotkaniu dwóch osób. W tym sensie osoba jest podmiotem 
dramatu. Co ważne, przez pryzmat owego dramatu Tischner patrzy 
na tradycyjne problemy metafizyki, epistemologii, aksjologii, etyki czy 
filozofii Boga13.

10 Por. A. Karoń-Ostrowska, Spotkanie, Kraków 2003.
11 „Spotkanie, opisywane w pismach Tischnera na dziesiątki sposobów, wciąż po-

zostaje nieokreślnym i tajemniczym zjawiskiem albo może raczej ulotnym sta-
nem świadomości, podobny bardziej do zakochania od pierwszego wejrzenia niż 
do podstawowych kategorii filozoficznych” (W. Zuziak, Ja – Ty – On: dojrze-
wanie do Boga poprzez dialog, w: Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie 
religijne ks. Józefa Tischnera, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2004, s. 120).

12 J. Tischner, Zło w dialogu kuszenia, „Znak” 328 (1982) nr 3, s. 11. 
13 Por. J. Galarowicz, Paradoks egzystencji etycznej, dz. cyt., s. 268–269.
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Filozofia człowieka zarówno w wydaniu Tischnera, jak i Wojtyły 
zostanie omówiona ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dy-
namizmu człowieka. I chociaż wydaje się, że kwestia ta nie została przez 
Tischnera poruszona w sposób tak dosłowny jak u Wojtyły, czyli wprost 
jako kwestia „dynamizmu człowieka”, to mimo wszystko wiele wskazuje 
na to, że jest ona szczególnie obecna także w tej myśli – wystarczy wspo-
mnieć tu o jego koncepcji przyswajania. Chodzi więc o to, aby kwestię 
owego dynamizmu wydobyć na jaw. Równocześnie trzeba przyznać, 
iż trudno, aby takie wydobywanie określonych treści z bogatego cało-
kształtu myśli filozoficznej Tischnera i Wojtyły, nie dokonywało się bez 
próby jakiejś interpretacji tych filozofii właśnie pod kątem rzeczonego 
dynamizmu.





rozdział 1

Dwa spojrzenia na człowieka

Zapoznając się z koncepcjami filozoficznymi Karola Wojtyły i Józefa 
Tischnera można odnieść wrażenie, że zarówno jeden, jak i drugi miał 
w sercu podobne pragnienie polegające na tym, aby spróbować wyra-
zić prawdę o człowieku, tę prawdę, której nie wolno spłycać i o której 
nie wolno nigdy zapomnieć. I właśnie w świetle tej centralnej prawdy 
o wartości człowieka najlepiej widać wszelkie podobieństwa między ich 
koncepcjami.

Natomiast to, że ich rozumienie człowieka było inne, to przede 
wszystkim dlatego, że mieli odmienną perspektywę badawczą: mocno 
różniły ich przyjmowane założenia, używali też w dużej mierze innych 
metod, innego języka. To wszystko musiało prowadzić do różnic, któ-
re widać już na pierwszy rzut oka. Są one dość wyraźne, stąd można 
 powiedzieć, że są to teorie w dużej mierze kontrastujące ze sobą.

Przedrozumienie

Na charakter filozoficznych rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tisch-
nera musiał mieć wpływ jakiś rodzaj osobistego przedrozumienia14 

14 „Każdy z nas, zanim spotka się z filozofią człowieka, niesie w swej świadomo-
ści jakieś rozumienie człowieka. Rozumienie to jest wynikiem jego osobistych 
doświadczeń oraz historii, którą sobie przyswoił. (…) Zadaniem filozofii jest 
krytyczne przemyślenie całego dziedzictwa wiedzy o człowieku. Odziedziczone 
po dalszej lub bliższej przeszłości przedrozumienie człowieka musi być punktem 
wyjścia dla jego rozumienia” (J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpa-
sterzy i artystów, w: J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2013, s. 139). 
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 rzeczywistości, które każdy z nich posiadał jeszcze zanim poznał tajni-
ki filozofii. Przedrozumienie to musiało być kształtowane przez wiele 
czynników, takich jak: chrześcijańskie wychowanie, doświadczenia oso-
biste czy warunki historyczne i kulturowe, w których dorastali. Gdyby 
bowiem któryś z nich miał radykalnie odmienne przedrozumienie, naj-
prawdopodobniej ich koncepcje różniłby się o wiele bardziej. Wszystkie 
te czynniki zostaną pokrótce omówione w celu lepszego wprowadze-
nia do tematu różnych perspektyw filozoficznych, jakie mieli. Oprócz 
tego poruszone będzie zagadnienie stylów pisarskich obu filozofów, 
albowiem koresponduje ono zarówno z kwestią przedrozumienia, jak 
i perspektyw filozoficznych15.

Rozpocząć należy od tego, co ich najbardziej łączyło, ponieważ to, 
co wydaje się ich dzielić przyszło z czasem. Łączyła ich niewątpliwie 
wiara chrześcijańska akcentująca wyjątkową wartość każdego człowieka. 

Termin „przedrozumienie” oznacza tu pewien osobisty, wstępny (przednauko-
wy) rodzaj intuicji dotyczącej rzeczywistości, a szczególnie człowieka. Warto do-
dać, że termin ten funkcjonuje w ramach hermeneutyki filozoficznej: przedrozu-
mienie poprzedza rozumienie na zasadzie struktury antycypacji, uniemożliwiając 
całkowicie czyste poznanie. „Człowiek jako istota dziejowa nie zaczyna myśleć 
w próżni, zawsze wychodzi od pewnego przedrozumienia, które bliższe jest 
sposobowi życia niż zbiorowi założeń, albowiem te ostatnie byłyby czymś przej-
rzystym i dostępnym podmiotowi, natomiast przedrozumienie, choć może i po-
winno być poddawane krytycznej refleksji, stanowi dla nas «horyzont» wszelkiej 
myśli, także krytycznej, poza który wyjść nie możemy (horyzont może się zmie-
niać, ale zawsze jakiś musi być). W tym miejscu pojawia się słynna Gadamerowska 
rehabilitacja «przesądów», których nie należy jednak rozumieć jako bezmyślnie 
przyjmowanych zabobonów, ale jako «przed-sądy» – coś obecnego przed świa-
domym wydaniem sądu, pewna ogólna orientacja, niezbędna do tego, by w ogóle 
zacząć bardziej precyzyjne poszukiwania poznawcze” (J. Luc, Czym jest rozu-
mienie w humanistyce? Próba odpowiedzi Hansa-Georga Gadamera, Białystok 
2013, s. 128 (IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 25)).

15 Należy podkreślić, że część treści, które będą prezentowane w tym rozdzia-
le, zostały już poruszone przez Jana Galarowicza w książce Wojtyła – Tischner: 
 kapłaństwo i myślenie.
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Jej wpływ można streścić w stwierdzeniu, że ich filozofie brane w całości 
są poniekąd próbą oryginalnego przeniesienia idei wartości człowieka 
z terenu najgłębszych, osobistych przekonań, wyniesionych w dużej 
mierze właśnie z wychowania chrześcijańskiego, na teren autonomicznej 
myśli filozoficznej. W kontekście religijnym warto jeszcze nadmienić, 
że wspólne im było również powołanie kapłańskie, na które obaj w mło-
dości odpowiedzieli – co świadczy niewątpliwie o tym, że musieli mieć 
podobne pragnienia, dotyczące służby Bogu i ludziom, a także narodowi 
polskiemu. Pragnienia te udało się im zrealizować, zapamiętaliśmy ich 
bowiem jako ludzi wielce zasłużonych. Oczywiście bez porównania 
większe zasługi ma Karol Wojtyła, przede wszystkim ze względu na póź-
niejsze pełnienie swojej niezwykle wymagającej posługi na Stolicy Piotro-
wej jako papież Jan Paweł II, co zostało potwierdzone jego  kanonizacją 
w 2014 roku.

Ponadto trzeba zauważyć, że Wojtyła (1920–2005) jako starszy 
o jedenaście lat od Tischnera (1931–2000) przeżył bardziej świadomie 
okres II wojny światowej, a także lepiej pamiętał wolną, przedwojenną 
Polskę. Obaj jednak doskonale wiedzieli, do jakiego zła prowadzą sys-
temy totalitarne: nazizm i komunizm. Wiedzieli, że owa bliska im idea 
wartości człowieka może zostać w brutalny sposób zanegowana. Dlatego 
jako duszpasterze i filozofowie przez lata wkładali wiele wysiłku w obro-
nę prawdy o człowieku przed niebezpieczeństwami, które powodował 
komunizm16.

Jeżeli zaś chodzi o doświadczenia bardziej osobiste, to u Wojtyły 
należy podkreślić głównie doświadczenia śmierci wszystkich członków 
najbliższej rodziny17: matki w bardzo wczesnym okresie jego życia, a po-
tem także brata oraz w okresie młodzieńczym ojca, który szczególnie 

16 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 9.
17 Wojtyłowie mieli jeszcze córkę, która zmarła kilkanaście godzin po urodzeniu, 

a 4 lata przed narodzeniem Karola Wojtyły.
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wpłynął na niego swoją postawą życia chrześcijańskiego18. Można więc 
przypuszczać, że Wojtyła pozostał w pewnym sensie sam, i to w cza-
sie podejmowania najtrudniejszych życiowych wyborów. Jakiś rodzaj 
samotności oraz dramatyczne wydarzenia toczącej się wokół wojny 
najprawdopodobniej przyczyniły się do mocnego rozwoju jego życia 
wewnętrznego oraz wzmocniły w nim potrzebę głębszego zrozumienia 
rzeczywistości i poszukiwania sensu życia. Warto dodać, że za dowód 
jego wrażliwości można również uznać fascynację literaturą i teatrem, 
a także twórczość poetycką19.

Mimo że w przypadku Tischnera nie doszło do aż tak dramatycz-
nych wydarzeń jak u Wojtyły, to jednak za ważne doświadczenia eg-
zystencjalne wczesnego okresu jego życia można z pewnością uznać 
oddziaływanie specyficznych warunków, jakie niesie życie wśród górali, 
czyli zakorzenienie w kulturze Podhala, akcentującej swoistą prostotę, 
afirmację życia i przyrody, spontaniczność, pobożność, pracowitość czy 
niezmienność zasad moralnych. Wreszcie należy podkreślić znaczenie 
gwary góralskiej, którą Tischner posługiwał się bardzo swobodnie i to 
niemal w każdej sprzyjającej ku temu sytuacji (skutecznie przyciągając 
do siebie innych)20. Dlatego wydaje się, że gwara była dla niego jakby 
nośnikiem autentyzmu myślenia. Pod koniec życia wykorzystał ją nawet 

18 Jan Paweł II w rozmowie z Andre Frossardem tak mówił o wpływie ojca na swoje 
życie: „Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią 
ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłę-
biło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, 
widziałem, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które 
tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. (…) Patrząc na nie-
go, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się 
do spełniania własnych obowiązków” (A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy 
z Janem Pawłem II, Kraków 1983, s. 14-15).

19 Utwory literackie Karola Wojtyły zebrano w książce: Poezje i dramaty (Kraków 
1980). 

20 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 7. 
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na potrzeby filozofii, pisząc swoją najbardziej chyba popularną w Polsce 
książkę Historia filozofii po góralsku (Kraków 1997).

Nie bez znaczenia dla Wojtyły i Tischnera musiało być również 
oddziaływanie środowiska, w którym studiowali i pracowali. Przede 
wszystkim bogata historia, kultura i duchowość Krakowa pozostały 
w ich sercach na zawsze. To przecież w tym mieście każdy z nich poznał 
pierwsze tajniki tomizmu czy fenomenologii. Warto przy tym pamiętać, 
że fenomenologię nie tylko rozwijał, ale i skutecznie spopularyzował 
w naszym kraju, działający w Krakowie, wybitny filozof Roman Ingarden 
(1893–1970). Z Krakowem wiążą się również losy wielu innych osób, czę-
sto świętych, które były inspiracją dla jednego lub drugiego, a są to przede 
wszystkim: bp Jan Pietraszko, św. brat Albert czy św. s. Faustyna21. Obaj 
również w trudnych czasach komunizmu mieli kontakt z Zachodem. 
Wojtyła kontynuował naukę na studiach doktoranckich we Włoszech, 
następnie był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, a potem odwie-
dzał jeszcze jako biskup i jako kardynał wiele innych krajów wolnego 
świata. Z kolei Tischner przebywał na stypendium w Lowanium (Louva-
in) w Belgii, gdzie miał styczność z nowoczesną myślą katolicką. Podczas 
tego pobytu poznał także myślicieli, którzy odegrali bardzo istotną rolę 
w jego formacji intelektualnej – bezpośrednio Paula Ricoeura oraz myśl 
Emmanuela Levinasa22. Potem został także współzałożycielem Instytutu 
Nauk o Człowieku w Wiedniu. I warto podkreślić, że te zagraniczne 

21 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 7. Moż-
na dodać tu jeszcze osobę św. Maksymiliana M. Kolbego, który oddał swoje życie 
za współwięźnia niedaleko Krakowa, w niemieckim, nazistowskim obozie kon-
centracyjnym Auschwitz. Natomiast warto podkreślić, że postać św. s. Faustyny 
mogła mieć wpływ na nich obu: Wojtyła odkrył ją w pewnym sensie wcześniej, 
bo już jako kardynał nadzorował przygotowania do otwarcia jej procesu beatyfi-
kacyjnego, zaś Tischner poświęcił jej osobie dopiero kilka z ostatnich swoich tek-
stów napisanych przed śmiercią – opublikowano je w książce: Drogi i  bezdroża 
miłosierdzia (Kraków 1999).

22 Por. J. Galarowicz, Ks. Józef Tischner, Kraków 2013, s. 64. 
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uczelnie, na których studiowali różniły się dość znacząco pod względem 
ideowym: Wojtyła otrzymał raczej tradycyjne wykształcenie filozoficzne, 
zaś Tischner bardziej nowoczesne. Ważnym owocem tych wyjazdów 
było na pewno poszerzenie wiedzy na temat kondycji chrześcijaństwa 
w tamtych krajach, w tym różnych form prowadzenia duszpasterstwa – 
w efekcie nasi filozofowie zajęli odmienne postawy co do zmian, jakie 
powinny zajść w katolicyzmie polskim. Ogólnie mówiąc, Wojtyła był 
zwolennikiem dość ostrożnego (ewolucyjnego) aktualizowania jego 
formuły. Natomiast Tischner bardziej odważnych (rewolucyjnych) 
zmian, wynikających przede wszystkim z odejścia od tego, co nazwał 

„chrześcijaństwem tomistycznym”. Nie znaczy to jednak, że był zwo-
lennikiem odrzucenia pewnych tradycyjnych form samej pobożności, 
charakterystycznych dla Kościoła w Polsce. Wręcz przeciwnie. Starał 
się je pielęgnować (choćby przez odprawianie przez lata uroczystych 
mszy dla górali). Warto również dodać, że ponieważ obaj pracowali 
jako wykładowcy, to ich poglądy kształtowały się w jakiejś mierze pod 
wpływem kontaktów z młodzieżą akademicką23. W przypadku Wojty-
ły zaowocowało to nawet powstaniem najpopularniejszej jego książki 
 filozoficznej Miłość i  odpowiedzialność (Lublin 1960).

Wypada jeszcze zarysować pokrótce kwestię relacji, jaka łączyła 
Wojtyłę z Tischnerem. Przede wszystkim podkreślmy, że obaj oma-
wiani filozofowie darzyli się wzajemnym szacunkiem24. Trudno jednak 
precyzyjnie opisać zakres intelektualnego wpływu, który na siebie wy-
warli. Może łatwiej jest coś powiedzieć o wpływie Wojtyły na Tischnera. 
Na przykład Tadeusz Gadacz pisze: 

23 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 9–10, 25.
24 „Jaki był rodzaj związku między Tischnerem a Wojtyłą? Na pewno bardzo się 

lubili, cenili i szanowali. W wielu sprawach ze sobą współpracowali. (…) Sam 
Tischner wyznał, że był między nim a Wojtyłą pewien dystans. Byli sobie 
wprawdzie bliscy, trudno jednak mówić o szczególnej zażyłości między nimi” 
(J.  Galarowicz, Ks. Józef Tischner, dz. cyt., s. 100–101).
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Z polskich myślicieli obok Ingardena pewien wpływ na Tischnera mógł wy-

wrzeć Karol Wojtyła, szczególnie jego otwarcie na problematykę wolności, 

autentyczności i jedności osoby, a także jej etycznego działania25. 

W szerszym kontekście temat tego oddziaływania poruszył Galaro-
wicz pisząc, że

Wojtyła stwarzał w środowisku krakowskim atmosferę otwartości, wolności 

poszukiwań i zaufania. Dzięki temu Tischner – podwładny Wojtyły – miał 

dobre warunki dla własnego rozwoju. Niekiedy, gdy był atakowany, np. 

po napisaniu artykułu Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego26, Wojtyła brał 

go w obronę. Tischner mógł się rozwijać u boku Wojtyły również dzięki 

temu, że krakowski biskup powierzał mu coraz bardziej odpowiedzialne 

zadania – duszpasterza inteligencji, twórcy Studium Myśli Współczesnej 

itd. Zasługą obydwu jest powstanie Wydziału Filozoficznego, który stanowi 

obecnie ważny wydział Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II27.

Natomiast w kontekście przeciwnym czytamy u niego, że

Papież korzystał również – co jest raczej mało znane – z pomocy Tischne-

ra przy przygotowaniu swoich niektórych wystąpień, np. wygłoszonych 

w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Tischner razem z Michalskim 

25 T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009, s. 633. Gadacz 
wzmacnia swój komentarz przywołując następujące słowa Tischnera: „Wojtyła 
i wielu innych personalistów ze szkoły św. Tomasza z Akwinu proponuje użycie 
pojęcia substancji wyłącznie w sensie analogicznym. Przyjąwszy, że byt ludzki 
nie ma charakteru przypadłościowego, lecz substancjalny, należy przyjąć, że sub-
stancjalność osoby wykazuje jedynie pewne analogie z substancjalnością rzeczy. 
Co to bliżej znaczy i jakie są granice owej analogii, tego bliżej nie wyjaśniają” 
(Cyt. za: T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku…, dz. cyt., s. 633).

26 J. Tischner, Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego̧  „Znak” 1 (1970), s. 1–20.
27 J. Galarowicz, Ks. Józef Tischner, dz. cyt., s. 100.
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prowadził latem 1991 roku rozmowy z Papieżem, które ukazały się drukiem 

w zmienionej formie, w książce Pamięć i tożsamość dopiero w 2005 roku28.

Warto też zaznaczyć, że Tischner wykazywał pewne zainteresowanie 
twórczością poetycką Wojtyły29.

Podsumowując wszystkie najważniejsze fakty można stwierdzić, 
że po pierwsze, osobiste doświadczenia życiowe Wojtyły należy obiek-
tywnie ocenić jako trudniejsze, bardziej dramatyczne aniżeli doświadcze-
nia Tischnera. Po drugie, Tischner miał większy kontakt z nowoczesną 
myślą filozoficzną niż Wojtyła. Po trzecie, w ich życiorysach widać także 
wiele punktów stycznych, jak choćby fakt wyznawania tej samej wia-
ry chrześcijańskiej oraz ich związanie z środowiskiem intelektualnym 
i  duchowym Krakowa.

Przytoczone wyżej wybrane fakty z życiorysów obu omawianych 
myślicieli można zatem potraktować jako dwa fundamenty, na których 
powstawały ich własne koncepcje filozoficzne. Oczywiście nie zakłada 
się tu, że powstanie jakiejkolwiek koncepcji jest w pełni uwarunkowa-
ne osobistymi przeżyciami twórcy. Twierdzi się jedynie, że niektóre 
wydarzenia z życia mogą mieć w jakimś stopniu wpływ na sposób ro-
zumienia rzeczywistości, a już bardziej prawdopodobnie na obranie 
przynajmniej kierunku, w którym zmierzają nasze domysły co do niej – 
czyli na swoiste „przeczucie” na temat rzeczywistości oraz na temat 
człowieka. Wszak wystarcza ogólna znajomość ich filozofii, aby móc 
rozeznać, że koncepcja człowieka, jaką proponuje Wojtyła, mimo całej 

28 J. Galarowicz, Ks. Józef Tischner, dz. cyt., s. 102.
29 Przykładem mogą być dwa krótkie teksty Tischnera: Hiob Karola Wojtyły oraz 

Promieniowanie twórczej wzajemności. Znajdują się one w książce: J. Tischner, 
Myślenie w żywiole piękna, dz. cyt., s. 61–73. W pierwszym z nich Tischner pi-
sze: „Cokolwiek by się rzekło, dramatyczne rozważania młodego Karola Wojtyły 
są inicjacją w to, co dla nas, mieszkańców «padołu łez», jest sprawą najważniejszą” 
(Myślenie w żywiole piękna, dz. cyt., s. 63).
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swojej niepodważalnej oryginalności, jest jednak bardziej – by tak rzec – 
„ostrożna”, bardziej tradycyjna, w porównaniu do tej, którą wręcz z pew-
nym polotem tworzy Tischner. Czy nie jest to zatem spowodowane 
w jakieś mierze ich odmiennymi doświadczeniami życiowymi, które 
przyczyniły się do ukształtowania ich charakterów? Mimo że nie sposób 
uzyskać satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, to jednak trudno 
nie oprzeć się wrażeniu, że w ich koncepcjach „odbijają się” w jakiejś 
mierze ich osobowości: Wojtyły nieco poważniejsza, skupiona w sobie, 
o stonowanej raczej spontaniczności, zaś Tischnera bardziej otwarta, 
swobodna, o spontaniczności wręcz czasem żywiołowej. Stąd filozofia 
pierwszego jest co prawda nowatorska, ale zarazem akcentuje mocno 
tradycję, zaś filozofia drugiego, jawi się już raczej jako czyste poszuki-
wanie30, oparte co najwyżej o różne, nieraz bardzo od siebie oddalone, 
koncepcje-drogowskazy.

Należy jednak pamiętać, że osobowości omawianych postaci były 
niezwykle bogate i wielowymiarowe, dlatego zarysowaną wyżej kwestię 
owego „odbicia osobowości w koncepcji” nie należy traktować jako 
czegoś w pełni oczywistego – to raczej przypuszczenie polegające na roz-
poznaniu w ich filozofiach jedynie głównych rysów ich osobowości, 
a nie całościowych ujęć. Aby bowiem zrozumieć skomplikowanie tej 
kwestii, warto na przykład zauważyć, że owa mniejsza „atrakcyjność” 
stylu filozofii Wojtyły nie mogła wynikać z jego nieumiejętności pisania 
w „atrakcyjny” sposób, ponieważ jak wiemy był on także prawdziwym 

30 „Jeśli chcemy Tischnera zrozumieć, musimy czasem wyjść poza jego książki. 
Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że teksty Tischnera nie pokrywają 
się z poszukiwaniami Tischnera. On miał nadzieję na znalezienie (i udowodnie-
nie) czegoś więcej, niż można zrobić przy zastosowaniu rygorystycznych zasad 
metodologii. Dlatego też poszukiwał inspiracji wśród myślicieli, którzy potrafili 
metodologiczne ograniczenia «ominąć», lub takich, którzy doprowadzali meto-
dologię do granic absurdu – za którą zaczynała się strefa wolności” (W. Zuziak, 
W poszukiwaniu wolności – między J. Nabertem i J. Tischnerem, w: Pytając o czło-
wieka – myśl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2001, s. 44).
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poetą, autorem dzieł poetyckich31, czego bodajże nie można powiedzieć 
o Tischnerze, mimo jego „porywającego” nieraz stylu. Z jednej strony 
twórczość Tischnera należy określić raczej jako „poetycką prozę” aniżeli 
poezję, z drugiej strony ów charakterystyczny styl pisarski Tischnera 
nie powstał od razu, na początku tworzył on bardziej ściśle, bardziej 
klasycznie (chodzi głównie o jego pracę doktorską i habilitacyjną). Jego 
styl zatem ewoluował, w czym niemało jest zasługi ówczesnej redaktor 
naczelnej „Znaku” Hanny Malewskiej, która od 1966 roku – gdy zaczy-
nał swoją publicystyczną działalność32 – wzięła go pod swoją redaktorską 
opiekę33. Warto też podkreślić, że publicystyczno-filozoficzny styl pisar-
ski Tischnera nie był tylko dodatkiem do jego filozofii, ale stał się w pew-
nym momencie jego znakiem rozpoznawczym, który spopularyzował 
jego myśl, uprzystępniał ją osobom niezwiązanym z filozofią. W kwestii 
tej Tischner miał niewątpliwie przewagę nad Wojtyłą, którego teksty 
filozoficzne były znacznie trudniejsze w odbiorze dla laików. Wojtyła 
pisał bowiem bardzo – można by powiedzieć – technicznie, jego wywody 
miały charakter raczej abstrakcyjny (mimo iż wyrastały z doświadczenia 
i były tworzone w celach praktycznych)34. I trzeba  przyznać, że nawet 

31 Warto w tym miejscu zacytować fragment jednego z jego utworów poetyckich, 
w którym daje świadectwo swojego wielkiego oddania prawdzie: „Jeśli jed-
nak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. / Nie mogę jej odepchnąć, bo bym 
odepchnął sam siebie” (K. Wojtyła, Narodziny wyznawców, w: K. Wojtyła/Jan 
 Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004, s. 131).

32 Z kolei publikowanie w „Tygodniku Powszechnym” rozpoczął Tischner nieco 
wcześniej, bo w 1965 roku.

33 Por. J. Galarowicz, Ks. Józef Tischner, dz. cyt., s. 61. Tischner we wstępie do swo-
jej pierwszej książki Świat ludzkiej nadziei pisze: „To dzięki Jej umiejętnościom 
dyskretnego inspirowania i mądrego kierowania piórem moje poszukiwania 
mogły kiedyś ukazać się w takiej, a nie innej formie literackiej” (J. Tischner, Świat 
ludzkiej nadziei, Kraków 2000, s. 7).

34 Warto przytoczyć tu fragment oceny pracy doktorskiej Wojtyły. Otóż ksiądz 
Władysław Wicher o sposobie filozofowania Wojtyły pisze: „Analiza wykazuje 
umysł wnikliwy i bardzo dokładny autora, tak dokładny, że czytelnik gubi się 
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w dzisiejszej Polsce, gdy jego osoba jest tak dobrze znana, znacznie le-
piej niż osoba Tischnera, to nadal jego pisma filozoficzne są prawdo-
podobnie rzadziej czytane niż teksty Tischnera35. Oczywiście można 
by nad przyczynami tej sytuacji długo debatować (a może i nad tym, 
jak temu zaradzić), niemniej jednak należy się tu ograniczyć do stwier-
dzenia, że różnice w stylu Wojtyły i Tischnera są kolejnym argumentem 
przemawiającym za owym śladem osobowości jednego i drugiego w ich 
pismach. Wojtyła, który jako uczony przejawiał mentalność bardziej 
opartą na tradycji aniżeli filozof z Łopusznej, wolał najwyraźniej zbytnio 
nie eksperymentować. Tischner przeciwnie, będąc otwartym na coraz 
to nowsze koncepcje (choćby rola metafory przejęta od Ricoeura), nie 
wahał się pisać w nieszablonowy sposób. Ale znowu, trudno oczywiście 
przesądzić, z czego tak naprawdę style pisarskie obu filozofów wynikały, 
czy z ich prywatnych upodobań, czy może były zdeterminowane szer-
szymi kontekstami (choćby pewnymi konwencjami, jakie przyjmowało 
dane środowisko, w którym tworzyli). A może powód jest znacznie 
bardziej prozaiczny: może przejęli oni w jakiejś mierze styl od tych 

niejednokrotnie w lesie szczegółów” (A. Boniecki, Kalendarium życia Karola 
Wojtyły, dz. cyt., s. 109).

35 Osoba i czyn nie jest książką prostą. Po blisko pięćdziesięciu latach od jej pierw-
szego wydania wciąż można spotkać mocno krytyczne opinie pod jej adresem. 
Dobrym przykładem może być komentarz Pawła Grada, który napisał: „Osoba 
i czyn to dziwna książka. Nie wiadomo, z kim toczy się w niej dyskusja i w ja-
kim sporze Wojtyła zabiera w niej głos. Braku przypisów i otwartych polemik 
nie można wytłumaczyć fenomenologicznym charakterem książki (Husserl czy 
Scheler byli zresztą zajadłymi polemistami). Niewiele da również podążanie 
za wskazówką autora i umieszczanie rozważań kardynała Wojtyły w tradycji 
personalistycznej, choć sam wybór zagadnienia «osoby» jest podyktowany przez 
tę tradycję. Wiedza ta tłumaczy jednak tylko wybór tematu, nie zaś obecność 
szczegółowych problemów, pojęć i argumentów. Osoba i czyn to książka mało 
czytelna i w swojej nieczytelności zagadkowa. Być może też dlatego pozostaje 
niezrozumiała i nieczytana” (P. Grad, Wojtyła i nowoczesna mitologia podmiotu, 

„Christianitas” 60–61 (2015), s. 152). 
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autorów, którzy byli im najbliżsi, których najchętniej czytali? Jakkolwiek 
by nie było, trzeba podkreślić, że ich style bardzo dobrze korespondują 
z treściami ich filozofii: klasyczny do pewnego stopnia wydźwięk filozofii 
Wojtyły domaga się przekazania jej w sposób mniej „efektowny”, z kolei 
Tischner doskonale korzysta z okazji, aby nowatorską treść swojej myśli 
wyrazić w równie oryginalnej formie.

Wszystkie zatem poruszane wyżej zagadnienia (te składające się 
na przedrozumienie każdego z nich, i ten dotyczący ich podejścia 
do formułowania swoich myśli) wydają się w jakieś mierze pomagać 
w określeniu perspektyw filozoficznych, z jakich starali się rozważać 
temat człowieka.

Odmienne perspektywy filozoficzne

Filozofie Wojtyły i Tischnera nie powielają poglądów innych filozo-
fów. Inaczej mówiąc, każdy z nich był w pełni samodzielnym filozofem, 
a nie jedynie znawcą filozofii. Ale nie znaczy to, że obaj nie czerpali 
z cudzych myśli – przeciwnie, robili to wielokrotnie i bardzo celnie, 
co niewątpliwie świadczy o ich dużej erudycji. Trzeba jednak przyznać, 
że w tekstach Wojtyły trudniej doszukać się tych odniesień, ale wyni-
ka to raczej z jego sposobu prowadzenia badań – z minimalistycznego 
podejścia do dokumentowania źródeł. Lecz wystarczy jedynie ogólna 
znajomość filozofii, aby w trakcie czytania jego dzieł zauważyć, że autor 
ten bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z pochodzenia wielu wykorzysty-
wanych koncepcji, że zna ich kontekst oraz możliwości interpretacyj-
ne. Czytelnik jego tekstów widzi więc, że ma do czynienia z myślicie-
lem dużego formatu, całkowicie oddanym swojej pasji poszukiwania. 
Podobnie jest u Tischnera, ilość przypisów również jest stosunkowo 
niewielka (szczególnie w jego tekstach bardziej publicystycznych), z tą 
jednak różnicą, że Tischner często w samym tekście powołuje się wprost 
na autora danej myśli. Natomiast te cytaty, które dokładnie dokumen-
tuje bywają nieraz dość obszerne – widać w ten sposób, że nie waha się 
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oddać głosu na dłużej danemu myślicielowi, a nierzadko również postaci 
literackiej. Często posługuje się przykładami wprost wziętymi z życia, 
sytuacjami czy wypowiedziami różnych ludzi. Wydaje się, że praktyka 
ta mogła wynikać z charakterystycznej dla niego postawy otwartości 
na drugiego, na wchodzenie w dialog z drugim. Niewątpliwie stanowi 
to potwierdzenie, że swoją perspektywę dialogiczną zawartą w teoretycz-
nych rozważaniach potrafił przekuć na praktykę życia – czyli nie tylko 
mówił o znaczeniu dialogu, ale i chętnie dialogował. A bywało nawet, 
że dialog ten przybierał formę polemiki, w ramach której Tischner żywo 
reagował na głosy krytyczne padające pod jego adresem 36. Oczywiście, 
również i Wojtyłę mocno cechowała postawa dialogiczna (będąca wręcz 
faktem znanym powszechnie). Jeżeli weźmiemy pod uwagę same jego 
teksty filozoficzne, to nie znajdziemy jej w takim ujęciu, jak u Tischne-
ra.W przeciwieństwie bowiem do niego Wojtyła nie miał natury polemi-
sty, mimo iż prowadził jakiś rodzaj polemiki, czy to z utylitarystami, czy 
to z marksistami, to jednak wydawał się robić to bardziej z konieczności, 
aniżeli z zamiłowania. Nie uprawiał raczej publicystyki (a przynajmniej 
nie na taką skalę i w taki sposób jak Tischner)37, nie komentował wypo-
wiedzi, nie używał przykładów z życia dla poparcia swoich tez. Wojtyła 
miał naturę syntetyka, czyli prowadził swoje rozważania w sposób stop-
niowy, analityczny, aby następnie uwieńczyć je jak najcelniej dokonaną 
syntezą. W tym sensie jego teksty mają wymiar bardziej ogólny niż teksty 

36 Przykładem polemiki może być tekst: J. Tischner, Przyczynek do krytycznej teorii 
popłakiwania, w: J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 2015, s. 62–74. 
Tischner polemizuje w nim z Ryszardem Legutko na temat stanu ducha polskiej 
inteligencji. 

37 Gwoli ścisłości, w 1957 i 1958 roku w „Tygodniku Powszechnym” ukazał się cykl 
felietonów Wojtyły zatytułowany Elementarz etyczny. Felietony te zostały potem 
zebrane w książeczce o tym samym tytule. Należy jednak podkreślić, że nie mają 
one takiego charakteru jak teksty publicystyczne Tischnera. Co prawda, cechuje 
je dość duża przystępność, ale wciąż są pisane na pewnym charakterystycznym 
dla Wojtyły poziomie ogólności.
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Tischnera – któremu jednak publicystyczne zabiegi, takie jak na przykład 
przytaczanie różnych anegdot, służyły często do oddania określonego 
związku między ideami38.

Wojtyła i Tischner byli zatem ludźmi szerokich horyzontów, ciekawy-
mi rzeczywistości i poglądów innych ludzi. Dlatego można powiedzieć, 
że pod tym względem obaj byli pluralistami39. Warto tutaj przytoczyć 
wypowiedź Tischnera dotyczącą pluralizmu Wojtyły (ale równie dobrze 
można w niej odnaleźć samego Tischnera): 

Wojtyła był z krwi i kości pluralistą. Co to znaczy? Ten pluralizm nie był 

u niego grą. Różnica zdań, polemika, dyskusja była jego żywiołem. Chciał 

tej dyskusji, czekał na nią. (…) Mówi się o polskiej tolerancji. Rzeczywiście, 

jest coś takiego. Tyle że to jest coś więcej niż tolerancja. Tolerancja oznacza: 

ja cię toleruję jakoś… A tu było coś więcej: ja cię pielęgnuję w tej twojej 

różnicy zdań. Nawet wtedy, kiedy się z tobą nie zgadzam40. 

Warto dodać, że pluralizm obu z nich miał również swoje późniejsze 
potwierdzenie w spotkaniach Jana Pawła II z intelektualistami z całe-
go świata w Castel Gandolfo, organizowanych przez Instytut Nauk 
o Człowieku w Wiedniu, którego zresztą jednym z kierowników był 
Józef Tischner41.

38 Dobrym przykładem na to może być tekst Człowiek, jego dusza i koń, którego już 
sam tytuł jest streszczeniem pewnej anegdoty, która następnie zostaje użyta dla 
celów filozoficznych. Por. J. Tischner, Człowiek, jego dusza i koń, w: J.  Tischner, 
Nieszczęsny dar wolności, dz. cyt., s. 34–48.

39 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 19.
40 Cyt. za: W. Bonowicz, Tischner, Kraków 2002, s. 103.
41 Karol Wojtyła jako kardynał i jako papież odbył wiele różnych spotkań z przed-

stawicielami świata nauki – ich zarys można odnaleźć w artykule: J. Dyduch, 
Troska kard. Karola Wojtyły o wolność nauki, „Annales Canonici” 9 (2013), 
s. 5–16. Podczas tych spotkań miał jednak zawsze na uwadze przede wszystkim 
rolę człowieka. „Jan Paweł II w świecie, w którym nauka i ideologia starają się 
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Przyjmowane przez nich postawy otwartości i ciekawości musiały 
wpłynąć na perspektywy filozoficzne, z jakich patrzyli na rzeczywistość. 
Należy spróbować je teraz określić, a nie jest to sprawa wcale prosta, 
ponieważ ich filozofie nie poddają się tak łatwo ostatecznemu zakwa-
lifikowaniu do jakiegoś jednego tylko nurtu filozofii. Zaś następnym 
krokiem będzie próba ich porównania.

Problem zakwalifikowania może bardziej dotyczy Wojtyły42, którego 
co jakiś czas, bądź to tomiści, bądź to fenomenologowie, próbują niejako 

„przeciągnąć” na swoją stronę. Faktem jest bowiem, że filozofia Wojtyły 
wyrasta w głównej mierze właśnie z tych dwóch nurtów – chociaż nie 
należy zapominać, że oczywiście jest jeszcze niemały wpływ filozofii 
Kanta, a dokładnie jego etyki, ale ma on zasadniczo inny wymiar, dla-
tego prawie nikt nie próbuje nazwać Wojtyły kantystą43 (z kolei wpływ 

człowieka zinstrumentalizować i użyć go do celów sprzecznych z powołaniem 
osoby, bronił godności i praw osoby ludzkiej” (W. Dłubacz, Karol Wojtyła jako 
uczony i profesor, „Pedagogika Katolicka” 2 (2008), s. 95).

42 W tym miejscu warto przytoczyć ciekawy komentarz dotyczący profilu filozo-
ficznego Wojtyły: „Karol Wojtyla must be somehow perceived as a post-Carte-
sian philosopher. He conducted his analyses as a thinker who operated between 
a medieval paradigm of philosophy and a Modern one. That means that he must 
have mustered a good deal of the latter, especially a phenomenological appro-
ach which has its share in post-Cartesian rationalism. Nevertheless, it does not 
mean that he was Descartes’ follower. The truth is indeed the opposite. Both 
inquired into the basic structures of human existence struggling with the duality 
that marks man’s condition. But only one of them can be depicted as a dualist, 
and that is the case of René Descartes. Wojtyla undertook an effort to prove that 
factors such as the fundamental experience of the human being, and the concept 
of suppositum inform us about a unity and integrity of man. Of course, he was 
far from any monistic positions and his proposal must be understood as an expo-
sition of the unity in complexity” (G. Hołub, Karol Wojtyła and René Descartes. 
A comparison of the anthropological positions, „Anuario Filosofico” 48 (2015) 
no 2, s. 357–358).

43 Pewien wyjątek stanowi analiza porównawcza filozofii Kanta i Wojtyły prze-
prowadzona przez Zbigniewa Waleszczuka w jego monografii Wolność osoby 
ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta (Wrocław 2014). Można 
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mistyki św. Jana od Krzyża, ze względu na jej pozafilozoficzne pocho-
dzenie, ciężko w ogóle brać pod uwagę w tej kwestii)44. Dlatego właśnie 
pytanie, które pojawia się pod adresem filozofii Wojtyły brzmi: czy był 
on tomistą czy fenomenologiem? Alternatywa ta nie wyczerpuje jednak 
ilości logicznie możliwych ujęć tego problemu. Ciekawe rozwinięcie tej 
kwestii przedstawia Piotr Jaroszyński, który w swoim artykule Wojtyła: 
tomista czy fenomenolog? wymienia jeszcze dwie dodatkowe możliwości: 

„(1) był tomistą; (2) był fenomenologiem; (3) był tym i tym, ze wskaza-
niem na tomizm bądź fenomenologię; (4) był sobą – spotykamy oba nur-
ty, ale chciał je przekroczyć, a nie zostać w jednym z nich”45. Co istotne, 

bowiem odnieść wrażenie, że Walszczuk próbuje zinterpretować Wojtyłę w du-
chu kantowskim (co jednak nie musi od razu oznaczać, że postrzega go wprost 
jako przedstawiciela kantyzmu). Warto też dodać, że autor ten stara się pokazać 
założenia filozofii Kanta jako niesprzeczne z założeniami chrześcijaństwa. Osta-
tecznie dochodzi do wniosku, że tym, co najbardziej zbliża obu myślicieli jest 
wolność, o której pisze: „Wolność, zdają się głosić obaj wielcy myśliciele z Nie-
miec i Polski, jest dla każdego człowieka: darem, zadaniem i spełnieniem osoby. 
Dopiero w podjęciu i spełnienie tego zadania możemy odnaleźć siebie i osiągnąć 
swe przeznaczenie do partycypacji w miłości” (Z. Waleszczuk, Wolność osoby 
ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta, Wrocław 2014, s. 167).

44 Nie znaczy to, że Wojtyła nie wyciągnął z mistyki św. Jana od Krzyża żadnych 
wniosków filozoficznych. Przeciwnie traktuje on dzieła hiszpańskiego karmeli-
ty jako swoistą fenomenologię doświadczenia mistycznego. Wojtyła akcentuje 
zwłaszcza subiektywny, doświadczalny i egzystencjalny aspekt zagadnienia, 
czyniąc punktem wyjścia doświadczający podmiot. Zob. K. Wojtyła, Świętego 
Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin 2000, s. 22 (Człowiek i Moralność, 5). 
Ponadto, tym co najbardziej interesowało Wojtyłę w poglądach karmelity, było 
humanistyczne nastawienie – zainteresowanie sprawami człowieka oraz zagad-
nieniem człowieka w ogóle. Zob. K. Wojtyła, O humanizmie św. Jana od Krzyża, 
w: K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, dz. cyt., s. 233–243.

45 P. Jaroszyński, Wojtyła: tomista czy fenomenolog?, w: Wokół antropologii Karola 
Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin 2016, s. 74. Nieco 
odmienne stanowisko prezentuje Edward Sienkiewicz, który pisze: „Wojtyła nie 
tyle jest tomistą, tłumaczącym swoje tezy na język fenomenologii, czy też odwrot-
nie, ile raczej personalistą ukształtowanym na arystotelesowsko-tomaszowym 
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próbując rozwiązać ten problem, Jaroszyński wskazuje na jeden z praw-
dopodobnych jego powodów: są to różnice treściowe między trzema 
kolejnymi wydaniami dzieła Osoba i czyn46, w wyniku których praca 

obrazie rzeczywistości i posługującym się własną intuicją, która wyrastała przez 
dwa rodzaje doświadczeń: mistyczne oraz fenomenologiczne” (E. Sienkiewicz, 
Misterium podmiotu w kontekście współczesnego sporu o człowieka (Karol Wojty-
ła, Czesław Bartnik), „Poznańskie Studia Teologiczne” 11 (2001), s. 46). Jeszcze 
inaczej pisze Ryszard Podgórski: „Personalizm Wojtyły jest modyfikacją perso-
nalizmu metafizycznego i liberalistycznego, nie będąc prostą ich sumą, ale me-
todologiczną syntezą filozofii klasycznej i filozofii podkreślającej znaczenie «su-
biektywności». Personalizm ten podejmuje wymiar ostatecznego wytłumaczenia 
bytowania osoby, jak i wymiar dostępności do bycia osobą na drodze doświad-
czenia” (R. Podgórski, Osoba ludzka w personalistycznej myśli Karola Wojtyły, 
w: Narracje postkryzysowe w humanistyce, red. D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Po-
terała, Olsztyn 2014, s. 130). Z kolei Alfred M. Wierzbicki pisze: „Doświadczal-
ny punkt wyjścia antropologii Karola Wojtyły nie zamyka jej w żadnym systemie 
filozoficznym. Co więcej, zdaje się zachęcać do testowania głębi wglądów i spój-
ności systematyzacji, jakie wypracowały różnorodne systemy myślenia o czło-
wieku. Fakt, że antropologiczne dociekania Karola Wojtyły dają syntezę klasycz-
nej 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, tożsamego z doświadczeniem konkretnego «ja»” (A. M. Wierzbicki, 
Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka, 

„Roczniki Filozoficzne” 56 (2008) nr 1, s. 318). 
46 Dokładny wykaz wszystkich różnic zawiera artykuł: M. Jałocho-Palicka, „Oso-

ba i czyn”, „The Acting Person” – ingerencje redaktorskie i problemy przekładu. 
Przyczynek do analizy, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, dz. cyt., s. 155–188. 
W innym swoim artykule Jałocho-Palicka wskazuje na konsekwencje ingerencji 
edytorskich w wydania Osoby i czynu (szczególnie w tłumaczeniu na angielski): 

„Unfortunately, much has been done to remove the human substantial spiritual 
soul from Karol Wojtyła’s philosophical anthropology and reduce person’s spi-
rituality to some vague phenomenon. Wojtyła’s anthropological opus magnum 
was grossly mistranslated into English. (…) There are also some other mistrans-
lations concerning directly the topic of the present article. For instance, in the 
concluding chapter on the transcendence of person some «little» words are 
missing, namely the words «substance», «substantial», or «substantiality». The 
consequence of those and many other «editorial» interferences into Person and 
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ta została nachylona bardziej w stronę fenomenologii niż to pierwotnie 
miało miejsce. Zdaniem Jaroszyńskiego owe zabiegi obniżające znacze-
nie tomizmu u Wojtyły są nieuzasadnione i błędne. Po przeprowadzonej 
analizie kluczowych fragmentów tego dzieła stwierdza on:

Wojtyła był filozofem bytu, który potrafił korzystać zarówno z filozofii 

Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, jak i z badań fenomenologicznych. Swej 

filozofii nadał oryginalne ujęcie, które zaowocowało w pogłębionej koncep-

cji człowieka jako osoby: koncepcji metafizyczno-antropologicznej uzupeł-

nionej o dane, jakich dostarczyła filozofia świadomości. Ale to nie filozofia 

świadomości pozwala na przedstawienie integralnej koncepcji człowieka, 

lecz właśnie filozofia bytu47.

W niniejszej pracy w podobny sposób należy wskazać na kluczową 
rolę filozofii bytu w myśli Wojtyły, ale również na personalistyczny 
wydźwięk jego filozofii, mający znaczenie dla rozstrzygnięć etycznych. 
Dlatego podsumowując kwestię jego perspektywy filozoficznej, można 
tutaj przyjąć stanowisko następujące: jako filozof Karol Wojtyła od stro-
ny zamiłowań badawczych był personalistą, z kolei swoje największe 
odkrycia filozoficzne dokonał dzięki wykorzystaniu metody fenomeno-
logicznej, natomiast od strony najgłębszych swoich przekonań, na któ-
rych wszystko inne w jakiejś mierze się opierało, był zwolennikiem 
metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej.

Perspektywa filozoficzna Józefa Tischnera, choć nie była mniej 
skomplikowana, to chyba nie wydaje się być rzeczą tak kontrowersyjną 

Act is creating the impression that it is consciousness or self-governance that 
is the essence of man-person, which is not true (…). The essence of man- person 
is a really existing substantial spiritual soul” (M. Jałocho-Palicka, Spiritual sub-
stance. The essence of man-person according to Karol Wojtyła, „Studia Gilsoniana” 
6 (2017) no 1, s. 125).

47 P. Jaroszyński, Wojtyła: tomista czy fenomenolog?, dz. cyt., s. 87.
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jak w przypadku Wojtyły. A skomplikowana była z tego powodu, że 
Tischner nieraz ją modyfikował – dlatego swoista mapa filozoficznej 
działalności Tischnera jest bardzo bogata i obejmuje choćby: fenome-
nologię, egzystencjalizm, hermeneutykę, filozofię dialogu, myśl biblijną. 
Wobec tak wielu sfer jego intelektualnego zaangażowania niechętni 
mu ludzie powiedzieliby może, że nie potrafił się zdecydować, jaką 
filozofię wybrać, że był filozofem tego nurtu, którego książki aktualnie 
czytał. Taka ocena jednak nie wydaje się sprawiedliwa. Wszak powo-
łanie filozofa polega na poszukiwaniu prawdy, co przecież implikuje 
zarówno otwartość na nowe treści wzbogacające dotychczasowe po-
znanie, jak i odrzucanie tych, co do których nabywamy przekonania 
o ich fałszywości. Czymś zupełnie innym jest natomiast to, czy ktoś 
w naszym osobistym przekonaniu właściwie rozróżnia treści prawdziwe 
od fałszywych. Dlatego z Tischnerem można się zgadzać lub nie, ale 
trudno go oceniać za sam sposób, w jaki poszukiwał prawdy (to chyba 
raczej kwestia jego charakteru). Co więcej, jego skłonność do odważ-
niejszego modyfikowania swojej perspektywy filozoficznej może też 
świadczyć na jego korzyść – jest to bowiem jakiś dowód na to, że swoje 
powołanie myśliciela traktował uczciwie. Bo niby dlaczego ta jego skłon-
ność do modyfikowania poglądów miałaby wzbudzać w nas większe 
wątpliwości niż skłonność innych do trwania nieraz przez całe życie 
przy tym samym? Przecież oba rodzaje skłonności można realizować 
w oparciu o ten sam etos, jaki płynie z powołania filozofa. Jeżeli bowiem, 
ktoś ma niezbite przeświadczenie, że dany nurt filozoficzny najbardziej 
zbliża go do prawdy, to dlaczego miałby kiedykolwiek go porzucać? 
Podobnie jest z tym, który takiego przeświadczenia jeszcze nie zdo-
był – dlaczego miałby rezygnować ze swoich poszukiwań? Tischner 
zatem nie wahał się modyfikować poglądów (na przykład odrzucić to-
mizm, czy przyswoić filozofię dialogu), ponieważ w swoim mniemaniu. 
do którego miał pełne prawo. chciał w ten sposób jak najskuteczniej 
odsłaniać rozpoznawaną przez siebie prawdę. Podobnie Wojtyła, trwał 
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wciąż w przeświadczeniu o zasadniczej roli filozofii bytu i potrzebie 
jej wzbogacenia o odkrycia możliwe na terenie filozofii świadomości, 
ponieważ chciał jak najlepiej rozświetlić tę prawdę, co do której posiadł 
już niezbite przeświadczenie.

Wspomniano wyżej, że pomimo przeprowadzanych modyfikacji, 
filozofia Tischnera nie wzbudza tyle wątpliwości co filozofia Wojtyły, je-
żeli chodzi o jej zakwalifikowanie do określonego nurtu. Jest tak dlatego, 
że owe modyfikacje nie spowodowały jakiegoś radykalnego rozbicia tej 
filozofii, przeciwnie wpłynęły raczej na wzmocnienie jej aksjologiczno-
dialogicznego wydźwięku. Chociaż trzeba przyznać, że jest to filozo-
fia w jakimś stopniu niedokończona (podobnie zresztą jak u Wojtyły), 
a chodzi o jej wymiar agatologiczny, którego Tischner nie zdążył poddać 
dokładnemu opracowaniu. Ale również ten jej ostatni rys wydaje się być 
kolejnym, konsekwentnym krokiem wciąż tej samej źródłowej intuicji, 
którą miał, aniżeli podążaniem w zupełnie inną stronę48. Ponadto pro-
blem zakwalifikowania tej filozofii rozwiązuje się w jakiejś mierze sam 
poprzez oryginalny ton, jaki nadał jej Tischner, ujmując rzeczywistość 
w ramach dość „chwytliwej” koncepcji dramatu. W kwestii tej nie bez 
znaczenia wydaje się fakt, że jednej ze swoich najważniejszych książek 
nadał właśnie ów doniosły tytuł Filozofia dramatu. Dlatego nawet gdyby 
w sprawie zakwalifikowania nie było zupełnej pewności, to zawsze moż-
na byłoby przyjąć, że przede wszystkim był pierwszym przedstawicielem 
stworzonej przez siebie filozofii o tym właśnie tytule. Oczywiście taka 
odpowiedź byłaby tylko częściowym rozwiązaniem problemu, ponieważ 

48 „«Ja aksjologiczne» nie zostało teraz zastąpione przez dziejowe «ja dramatyczne», 
jest ono nadal obecne w poszczególnych osobach ludzkiego dramatu. Wszyst-
ko, co zostało powiedziane o «Ja aksjologiczne» w momencie ogłoszenia tej idei 
w latach siedemdziesiątych pozostaje nadal aktualne w okresie filozofii dramatu” 
(M. Pyka, Człowiek jako istota dialogiczna w myśli Józefa Tischnera, w: Perspecti-
ves on Past Achievements, Present Realities and Future Prospects, red. M. Jaroszek, 
M. Pawlicki, Oświęcim 2015, s. 174–175).
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w ramach historii filozofii dąży się w pierwszej kolejności do zakwalifi-
kowania danego myśliciela w ramach jednego z już utrwalonych nurtów, 
a nie tworzenia nowych (o ile nie jest to zupełnie konieczne, jak choćby 
w przypadku fenomenologii Husserla). Otóż w przypadku filozofii 
Tischnera nie jest to konieczne, ponieważ panuje dość powszechne 
przekonanie, że filozofia dialogu była głównym źródłem inspiracji dla 
filozofii dramatu. Co więcej, utarło się wręcz, że „filozofia dramatu jest 
częścią filozofii dialogu”. Ten pogląd przyjmuje wielu badaczy filozofii 
Tischnera, na przykład: Aleksander Bobko, Tadeusz Gadacz czy Karol 
Tarnowski49. Dlaczego jednak filozofia dialogu odegrała tak znaczącą rolę 
jako inspiracja myślenia Tischnera? Prawdopodobnie dlatego, że zawie-
rała wszystkie te elementy, które do niego najbardziej przemawiały, takie 
jak: krytyczna ocena tradycyjnego, systemowego sposobu uprawiania 
filozofii, docenienie codzienności ludzkiej egzystencji, otwartość pod-
miotu na dialog z Bogiem i drugim człowiekiem, czy pierwszeństwo 
refleksji antropologicznej i aksjologicznej przed ontologiczną. Można 
więc stwierdzić, że ponieważ Tischner zajmował się w głównej mierze 
dialogicznym wymiarem rzeczywistości międzyludzkiej, czerpiąc przy 
tym z myśli filozofów dialogu, to był przede wszystkim przedstawicie-
lem nurtu filozofii dialogu, mimo iż jego filozofia dramatu z metodolo-
gicznego punktu widzenia jest też związana z fenomenologią i hermeneu-
tyką50. Jednak oprócz przynależności do owego nurtu na perspektywę 
filozoficzną Tischnera składa się także dominanta horyzontu aksjolo-
giczno-agatologicznego. Horyzont ten, dokładniej mówiąc, najpierw był 
zdominowany przez aksjologię, a wraz z pojawieniem się filozofii dra-
matu przez agatologię. Co więcej, ze względu na swoje pierwszoplanowe 

49 Por. A. Bobko, Wstęp. Józefa Tischnera myślenie o człowieku, w: J. Tischner, O czło-
wieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. XV; 
T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, dz. cyt., s. 503; K. Tarnowski, 
Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005, s. 83.

50 Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Nurty, t. 2, dz. cyt., s. 634.
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zainteresowanie człowiekiem, w tym w pewnej mierze człowiekiem jako 
osobą, Tischner bywa nazywany nieraz personalistą.

Próbując teraz zestawić te dwie perspektywy filozoficzne warto roz-
począć od tego, że obaj myśliciele wiele zawdzięczają tradycji fenomeno-
logicznej. I można nawet powiedzieć, że ów fenomenologiczny, szeroki 
sposób rozumienia doświadczenia jako ejdetycznego opisu zjawisk był 
żywiołem ich myślenia. Kolejnym faktem jest jednak, że sposób wykorzy-
stywania metody fenomenologicznej nieco ich różnił. Tischner, szczegól-
nie w pierwszym okresie swojej twórczości, posługiwał się nią w duchu 
niemalże Husserlowskim, co prawda potem stopniowo się od niej oddalał, 
mimo to nie ma wątpliwości, że w dużej mierze był fenomenologiem51. 

51 Tischner bywa często nazywany fenomenologiem. Kwestię tę analizuje Krzysz-
tof Stachewicz, który świadom jej problematyczności pisze: „Pytanie, czy Ti-
schner był fenomenologiem, może wydawać się obciążone nieporozumieniem 
już w punkcie wyjścia. Wszak krakowski myśliciel wyszedł ze znakomitej szkoły 
Ingardena (…). Tym samym został w pewnym sensie «zaszufladkowany» jako 
fenomenolog (…). Nie do końca jednak on sam siebie widział jako fenomenolo-
ga (…). Często też postrzega się Tischnera jako filozofa dialogu, który stworzył 
oryginalną odmianę w postaci filozofii dramatu (…). Kim zatem był Tischner?” 
(K. Stachewicz, Czy Tischner był fenomenologiem?, „Colloquia Theologica Adal-
bertina” 13 (2004), s. 137–138). Stachewicz dochodzi do wniosku, że: „Myśl 
Tischnera przechodziła (…) bardzo wyraźną ewolucję. Przeżywając w punkcie 
wyjścia swego namysłu filozoficznego ogromną fascynację klasyczną fenomeno-
logią, przejął jej metody i sposoby prezentacji danych. (…) Powoli jednak do my-
śli Tischnera przenika kategoria spotkania człowieka z człowiekiem (…). Ten rys 
personalistyczny powoli wyprowadza myśl Tischnera z paradygmatu klasycznej 
fenomenologii. (…) Odkrycie wraz z myślą Levinasa horyzontu agatologicznego 
jako bardziej pierwotnego od aksjologicznego konsekwentnie wyprowadza już 
filozofię Tischnera poza ontologię (…). [Odkrycie to – A. P.] jednocześnie było 
odejściem od klasycznej fenomenologii tak w wersji transcendentalnej, jak i on-
tologicznej i przejściem na post-fenomenologiczne pozycje filozofii spotkania, 
hermeneutyki, dialektyki czy historii idei. Pozostając w rodzinie fenomenolo-
gów, krakowski myśliciel przestał być jednak jej przedstawicielem w ścisłym, kla-
sycznym sensie. Paradoksalnie można powiedzieć: przestał nim być w imię wier-
ności «zasadzie zasad» fenomenologii – wierności doświadczeniu. (…) I przede 
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Z kolei Wojtyła dostosował ją do swoich potrzeb – w efekcie była dla 
niego początkiem odkrywczego filozofowania52, ale nie była jednoznacz-
nym punktem wyjścia. A dokładniej mówiąc, poniekąd uzależnił ją od 
spodziewanego „potwierdzenia” tomistycznych założeń (co jeszcze nie 
znaczy, że te założenia ją całkowicie determinowały). Inaczej mówiąc, 
Wojtyła traktował ową filozoficzną analizę jako przejście „od fenomenu 
do fundamentu”53. Czyli istnienie fundamentu musiało być poniekąd 
zakładane a priori, było swoistą „hipotezą fundamentalną”54, pilotującą 
w pewien sposób przebieg analizy fenomenologicznej. Jest to więc je-
den z argumentów za tym, że Wojtyła nie był czystym fenomenologiem, 

wszystkim w tym sensie był rasowym fenomenologiem” (K. Stachewicz, Czy 
Tischner był fenomenologiem?, dz. cyt., s. 147–148). Ponadto warto dodać, że sam 
Tischner pisał o sobie: „Postanowiłem filozofować «bez etykiety». Fenomenolo-
gia to tylko metoda. Każdy jest w jakimś zakresie fenomenologiem” (J. Tischner, 
Myślenie według wartości, Kraków 2000, s. 7). Dalej pisał: „Co zrobiłem? O tym 
powiedzą inni. Niech wymyślą etykietę” (J. Tischner, Myślenie według wartości, 
dz. cyt., s. 9).

52 Niektórzy jednak zdają się rozumieć tę kwestię bardziej dosłownie, przykładowo 
Tadeusz Styczeń pisze: „Refleksja antropologiczna Karola Wojtyły odznaczała 
się tym, że na jej wstępie Autor poniekąd nie wie, jakie będą jego definitywne 
poglądy na człowieka, wie o nich tylko tyle, że muszą one być bez reszty pod-
porządkowane doświadczeniu człowieka, czyli wglądom w człowieka” (T. Sty-
czeń, Być sobą to przekraczać siebie – O antropologii Karola Wojtyły. Posłowie, 
w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 496).

53 „Wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami u kresu obecnego tysiąclecia, wyzwanie 
równie nieuniknione jak pilne, polega na przejściu od fenomenu do fundamentu. 
Nie można zatrzymać się na samym doświadczeniu; także wówczas, gdy wyra-
ża ono i ujawnia wewnętrzność człowieka i jego duchowość, refleksja racjonal-
na winna docierać do poziomu istoty duchowej i do fundamentu, który jest jej 
 podłożem” (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 83).

54 „Metafizyczna antropologia tomistyczna jest tu więc cały czas niejako obecna 
jako wielka hipoteza fundamentalna, która jest weryfikowana poprzez analizę 
fenomenologiczną i która – z drugiej strony – nieustannie pilotuje tę analizę, po-
zwalając uzyskać jej większą głębię” (R. Buttiglione, Kilka uwag o sposobie czy-
tania „Osoby i czynu”, tłum. T. Styczeń SDS, w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn” oraz 
inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 15).
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ponieważ – jak wiadomo – fenomenolog nie powinien w żaden sposób 
zakładać substancjalnej natury przedmiotu, który przejawia się w do-
świadczeniu. Wojtyła jednak uważał, że badanie kończące się na samej 
analizie przeżyć nie jest badaniem całej rzeczywistości. Dlatego za do-
pełnienie tej metody uznawał jakiś rodzaj hermeneutyki: przykładowo 
w Osobie i czynie po dokonanym opisie czynu przystępuje zaraz do jego 
interpretacji. Ta swoista hermeneutyka była więc niejako pomostem mię-
dzy fenomenologicznym punktem wyjścia a spodziewanym, bytowym 
punktem dojścia. Na tym tle wykorzystanie metody fenomenologicznej 
przez Tischnera jest bardziej zbliżone do jej pierwotnej wersji. Tischner 
bowiem odrzuciwszy filozofię tomistyczną, przestał być „obciążony” 
wielowiekową wykładnią na temat fundamentu doświadczanych feno-
menów. Oczywiście w zamian za to wzbogacał fenomenologiczny opis 
również o pewną hermeneutykę. Jego sposób interpretowania miał jed-
nak inny charakter z tego choćby względu, że z czasem zaczął doceniać 
rolę metafory i symbolu55. Dlatego teza, że Tischner był fenomenologiem 
wydaje się poniekąd bardziej uzasadniona niż w przypadku Wojtyły. Ale 
to, że coraz częściej traktujemy go w pierwszej kolejności jako filozofa 
dialogu, wynika z faktu, że to właśnie ten nurt bardziej twórczo rozwinął, 
nadając mu postać filozofii dramatu. Zresztą i Wojtyle nie było zupeł-
nie obce myślenie dialogiczne. Przykładem niech będzie artykuł Osoba: 
podmiot i wspólnota56, w którym zbliża się do dialogiczno-relacyjnego 
ujęcia wspólnoty międzyosobowej. Porusza w nim nawet kwestię tego, 

55 Por. D. Kot, Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera, „Zeszy-
ty Naukowe UEK” 952 (2016) nr 4, s. 49. „Symbol daje do myślenia – ta urzekają-
ca mnie sentencja mówi dwie rzeczy: symbol daje sens, nie jest więc ustanowiony 
przeze mnie, lecz dany jest przez symbol – atoli to, co daje, jest wszak do my-
ślenia i to do niemałego” (P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka.  Rozprawy 
o  metodzie, Warszawa 1985, s. 59).

56 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, w: „Osoba i czyn” oraz inne studia antro-
pologiczne, dz. cyt., s. 371–414. Trzeba jednak zaznaczyć, że związek pomiędzy 
podmiotowością człowieka–osoby a strukturą wspólnoty ludzkiej nie znalazł 
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że w  relacji międzyosobowej „«ja» zostaje niejako ukonstytuowane przez 
«ty»”57. Nie znaczy to jednak, jakoby rezygnował z metafizycznego po-
stulatu o pierwszeństwie struktury podmiotu w stosunku do struktury 
relacji. Przeciwnie, zdając sobie sprawę z możliwości błędnej interpretacji 
tej zależności podkreśla:

Nie chodzi tutaj o konstytuowanie się w znaczeniu metafizycznym, gdyż 

w tym znaczeniu każde „ja” jest ukonstytuowane we własnym suppositum58.

Wojtyła ma tu więc na myśli, że owo konstytuowanie „ja” przez „ty” za-
chodzi tylko w aspekcie świadomości i przeżycia – chodzi o świadome prze-
żywanie relacji wspólnotowej. Społeczny wymiar tej relacji, który streszcza 
słówko „my”, filozof oddaje sformułowaniem communio personarum59.

Warto też powiedzieć, że w przeciwieństwie do niektórych myślicieli 
katolickich ani Wojtyła, ani tym bardziej Tischner nie odrzucali trady-
cji filozofii nowożytnej. Nie oznacza to jednak, że traktowali ją w taki 
sam sposób. Wojtyła był bardziej ostrożny, miał co do niej wyważony 
stosunek, traktował ją jako dopełnienie filozofii bytu, które jednak musi 
być poprzedzone gruntownym spojrzeniem krytycznym. Tischner na-
tomiast dokonawszy krytyki filozofii bytu, stał się otwarty na postęp, 
jaki oferowała myśl nowożytna, choć oczywiście również w stosunku 
do niej nie stał się bezkrytyczny.

wyczerpującego opracowania w filozofii Wojtyły, do czego autor przyznaje się 
wprost (por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 392). 

57 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 397.
58 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 404.
59 „Przez wspólnotę rozumiemy to, co łączy. W relacji: «ja» – «ty» kształtuje się 

autentyczna między-osobowa wspólnota (w jakiejkolwiek postaci czy odmianie), 
jeżeli «ja» i «ty» trwają we wzajemnej afirmacji transcendentnej wartości osoby 
(można ją określić także jako godność), potwierdzając to swoimi czynami. Zdaje 
się, że tylko taki układ zasługuje na nazwę communio personarum” (K. Wojtyła, 
Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 402).
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Przede wszystkim jednak zainteresowania filozoficzne Wojtyły 
i Tischnera koncentrowały się na człowieku, do którego obaj żywili 
wielki szacunek. Rzeczą znamienną w ich przypadku jest to, że refleksję 
filozoficzną każdego z nich cechuje nie tylko prywatna dociekliwość 
poznawcza, ale także coś głębszego: jakiś rodzaj posługi na rzecz czło-
wieka. Ich postawy mają więc wymiar poniekąd sokratejski. Podobnie 
bowiem jak Sokrates również i oni prowadzą swoje rozważania w trosce 
o człowieka. Ich filozofie nie są oderwane od ludzkiej codzienności, ale 
stanowią jej wnikliwy opis. W ten sposób próbują rozbudzić w czło-
wieku większą świadomość wartości oraz wolę ich realizacji. Zapraszają 
swoich czytelników do życia bardziej odpowiedzialnego i autentyczne-
go. Ich filozofie zawierają jednak także takie treści, które wykraczają 
poza odkrycia filozofii greckiej, ponieważ pochodzą z tradycji myśli 
chrześcijańskiej. Przede wszystkim obaj traktują człowieka jako osobę. 
A warto przypomnieć, że pojęcie osoby, chociaż zaczerpnięte ze staro-
żytności, otrzymało swoje doniosłe znaczenie dopiero dzięki teologii 
i filozofii chrześcijańskiej. Trzeba jednak wiedzieć, że ich personalizmy 
różnią się dość znacząco: personalizm Tischnera ma wymiar dialogiczny 
i stanowi prawdopodobnie jakąś wersję relacyjnej koncepcji człowieka 
(osoby)60, w przeciwieństwie do personalizmu substancjalnego Wojtyły. 
Ale różnice te nie zmieniają faktu, że oba personalizmy są też swo-
istymi nośnikami chrześcijańskiej idei więzi międzyosobowej opartej 
na miłości61.

60 „Koncepcja człowieka Tischnera jest ujęciem relacjonistycznym. Według auto-
ra Filozofii dramatu człowieka stanowią relacje pomiędzy świadomością i tym, 
co tej świadomości się jawi. W metafizyce neotomizmu relacjonistyczna kon-
cepcja człowieka postrzegana jest jako ujęcie błędne, stanowiące konsekwencję 
przypisania przypadłości pozycji istoty” (B. Listkowska, Podmiot czy przedmiot? 
Józefa Tischnera i Mieczysława A. Krąpca spór o koncepcję człowieka, „Filo-Sofija” 
15 (2015) nr 31, s. 233).

61 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 45–46.
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Opinia Józefa Tischnera na temat książki Osoba i czyn

Warto poruszyć jeszcze kwestię stosunku Tischnera do filozofii Wojtyły. 
W tym celu należy przywołać opinię Tischnera, którą wyraził podczas 
dyskusji nad książką Osoba i czyn 16 grudnia 1970 roku w gmachu Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Treść jego wystąpienia jest znana 
dzięki temu, że głosy wszystkich kilkunastu dyskutantów zebrano póź-
niej w czasopiśmie „Analecta Cracoviensia”62. Wśród artykułów tam 
zamieszczonych znajdujemy artykuł Tischnera zatytułowany Metodolo-
giczna strona dzieła „Osoba i czyn”63. Autor najpierw odnosi się w nim 
do sposobu, w jaki Wojtyła rozważa osobę, a chodzi o syntezę podejścia 
arystotelesowsko-tomistycznego z podejściem fenomenologicznym64. 
Ale zaraz zauważa, że

Byłoby jednak dużym uproszczeniem, gdyby całą pracę Osoba i czyn rozwa-

żać wyłącznie pod kątem potrzeby syntezy. Sądzę nawet, że to nie potrzeba 

syntezy decyduje o jej oryginalności i wartości. Praca jest czymś zdecydo-

wanie więcej (…) nie chodzi tylko o filozofię. W ostatecznym rozrachunku 

idzie o styl chrześcijańskiej praxis65.

62 „Analecta Cracviensia” (1973–1974) nr 5–6. Streszczenie wszystkich najważ-
niejszych wątków dyskusji zawartej w tym numerze podejmuje artykuł: K. Kra-
jewski, Dyskusja wokół książki „Osoba i czyn”. Podstawowe wątki, w: Wokół 
 antropologii Karola Wojtyły, dz. cyt., s. 143–153. 

63 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, „Analecta Cracoviensia” 
(1973–1974) nr 5–6, s. 85–89. „Nie jest łatwo pisać na temat takiej książki. Wyra-
ża ona niezwykle osobisty choć zarazem stylowo całkowicie «zobiektywizowany» 
sposób spotkania ze współczesnością człowieka mocno w tę rzeczywistość wto-
pionego” (J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 86).

64 „Aby synteza tego rodzaju mogła się powieść, trzeba było podjąć zadanie podwój-
nej interpretacji: interpretacji wybranych tez filozofii tradycyjnej (tez o osobie, 
o akcie, o możności) oraz tez pochodzących z fenomenologii. Celem interpre-
tacji jest ukazanie, w jaki sposób tezy te się postulują, podtrzymują, uzupełniają” 
(J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 85).

65 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 85–86.
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Mówiąc wprost, dla Tischnera Osoba i czyn to przede wszystkim dzieło

o „jasnych stronach” człowieka. To w nich szuka Autor autentycznego 

obrazu istoty ludzkiej. Oprócz pojęć „osoba”, „akt”, „możność” ta swo-

ista „jasność” jest cennym spadkiem po tomistycznej tradycji. Odcina ona 

w sposób zasadniczy książkę od licznych prac na temat człowieka, które 

przyniósł nam egzystencjalizm. Świadectwo tej jasności na kartach książki 

przemawiało do mnie najgłębiej podczas lektury66.

Warto dodać, że swój wniosek Tischner wysuwa przywołując cytat 
z ostatniej strony książki Wojtyły, gdzie czytamy: „Przykazanie «bę-
dziesz miłował» uwydatnia przede wszystkim jasną stronę rzeczywistości 
ludzkiego działania i bytowania «wspólnie z innymi»”67. Widać zatem, 
że na wstępie wydobywa Tischner to, co wydaje się mu najistotniejsze 
w dziele Wojtyły, czyli zrozumienie sensu, jaki ma czyn osoby. Za Wojty-
łą dostrzega go w międzyosobowej miłości, zgodnej ze stylem chrześci-
jańskiej praxis. Przestrzeń tego sensu wydaje się w jakiejś mierze pokry-
wać z przestrzenią myślenia o człowieku, jaką ma Tischner –  dowodzą 
tego dalsze jego słowa:

Osoba to Dobro. Książka jest świadczeniem osobie rozumianej jako Dobro. 

(…) Dla Polaka ma całkiem swoiste znaczenie kluczowa idea książki, że oso-

ba wypowiada się w czynie i poprzez czyn, że czyn, poprzez który człowiek 

wchodzi w uczestnictwo, jest najwyższym prawem człowieka, częścią jego 

żyjącej duszy, w tym miejscu czasu i historii, w jakim się znalazła, ma cenę 

szczególną68.

66 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 86.
67 K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropo-

logiczne, dz. cyt., s. 335.
68 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 86.
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Powyższa intuicja, wspólna poniekąd obu myślicielom, dotycząca 
„jasnej strony” człowieka, kończy jednak przychylną część stanowiska 
Tischnera, który przechodząc do części krytycznej, pisze: „Decydując się 
na pełną akceptację podstawowych intencji Autora, nie możemy jednak 
przemilczeć tego, co towarzyszyło czytaniu: doświadczenie jakiegoś 
niedosytu”69. Pisze o nim tak:

Dla mnie był to niedosyt samoistnych badań nad szeregiem konkretnych 

zagadnień. Troska o końcową syntezę sprawia, że nasze analizy ucinamy 

przedwcześnie, często wtedy, gdy u czytelnika ciekawość dopiero się za-

ostrza. (…) Przyznam, że najwięcej kłopotów sprawiają mi związane z książ-

ką zagadnienia metodyczne. Zdaję sobie sprawę z tego, jak zwodniczą rzeczą 

jest metodologia. Często jest tak, że metoda nie tłumaczy wyników a wyniki 

nie chcą się zmieścić w metodzie70.

Niejasności według Tischnera budzi głównie metoda redukcji Wojty-
ły, która polega na wniknięciu w rzeczywistość realnie istniejącą tak, aby 
wydobyć z niej tłumaczące ją racje zawarte w doświadczeniu71. Tischner 
wysuwa przeciw niej następujący argument:

Wiodącą nicią opisów fenomenologicznych jest najczęściej szeroko 

pojęte to, co jakościowe. Istotę upatruje się najczęściej w jakościowym 

uposażeniu rzeczy. Czy w obrębie tak pojętej istoty wykryjemy coś ta-

kiego jak „możność”, „akt”, „osoba” filozofii tomistycznej? Najpierw 

wydaje mi się, że w tomizmie są to rzeczywistości całkowicie pozafe-

nomenalne. Owszem pewne elementy treściowe tych rzeczywistości 

69 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 86.
70 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 87.
71 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 64–65.
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są dostępne doświadczeniu bezpośredniemu, ale są to tylko jakieś  

elementy72.

Innymi słowy, Tischner uważał, że owe racje tłumaczące rzeczywi-
stość, do których Wojtyła chciał dojść za pomocą metody redukcji, nie 
są dostępne badaniu fenomenologicznemu, które zatrzymuje się jedynie 
w sferze fenomenów, w sferze jakościowej, a nie dociera do sfery meta-
fizycznego fundamentu. W odpowiedzi na to zastrzeżenie trzeba sobie 
przypomnieć, że Wojtyła nie utożsamiał swojej metody z redukcją feno-
menologiczną Husserla, ale przypisywał jej możliwości eksploatacyjne, 
czyli pojmował ją jako „redukcję tłumaczącą”.

Według Wojtyły

Tłumaczenie, zrozumienie redukcyjne stanowi jakby eksploatację doświad-

czenia. Nie należy błędnie pojmować samego wyrazu „redukcja”: tu nie 

chodzi bynajmniej o redukowanie w sensie pomniejszania czy ograniczania 

bogactwa doświadczanego przedmiotu. Chodzi o jego konsekwentne wydo-

bycie. (…) Czym innym jest „doświadczać”, a czym innym (…) „tłumaczyć” 

(…). W tłumaczeniu, czyli interpretacji, chodzi o to, ażeby intelektualny 

obraz przedmiotu był adekwatny – ażeby „dorównywał” przedmiotowi, 

a to znaczy: ażeby uchwycił wszystkie racje przedmiot ów tłumaczące73.

Inaczej mówiąc, Wojtyła był przekonany, że nasza analiza nie zamyka 
się jedynie w sferze fenomenalnej, ale „służy zrozumieniu transfenome-
nalnemu, służy zarazem ujawnieniu tego bogactwa, jakie właściwe jest 
bytowi ludzkiemu w całej złożoności compositum humanum”74. Wy-
gląda więc na to, że tym, co odróżnia Tischnera od Wojtyły jest brak 

72 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 86–87.
73 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 64, 66.
74 K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, dz. cyt., s. 442.
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wyraźnego przekonania o transfenomenalnych (poprzez-zjawiskowych) 
 możliwościach poznawczych człowieka.

Kontynuując swoje krytyczne rozważania Tischner stwierdza:

Można również mieć wątpliwość, czy droga poprzez czyn jest tą najwłaściw-

szą drogą do prawdy o człowieku. Rozumiem, że pojęcie czynu jest tu wzięte 

dość szeroko. Rozumiem również to, o jaki czyn chodzi. Bardzo żywo 

odczułem te fragmenty książki, w których Autor podkreślał aksjologiczny 

charakter czynu osoby. Jeżeli jednak tak jest, to droga do prawdy człowieka 

wiedzie nie tyle poprzez czyn pojęty jako akt, ale poprzez wartość, w imię 

której osoba podejmuje swe czyny lub godzi się ich zaniechać75.

Co istotne, Tischner prowadzi ten wywód ciągle w kontekście odrzu-
cenia metody redukcyjnej Wojtyły, ale teraz stopniowo dowiadujemy się, 
co proponuje w zamian – otóż stwierdza dalej:

Wydaje mi się, że w akcentowaniu aksjologicznych wymiarów osoby i jej 

czynu kryją się pewne niewyczerpane do końca założenia. Otwiera ono 

drogę do emocjonalnego sposobu poznania człowieka76.

A więc wygląda na to, że poznanie emocjonalne, zdaniem Tischne-
ra, mogłoby być dobrą alternatywą dla „redukcji tłumaczącej”, bo jak 
dodaje: „To nie «racjonalna redukcja», wyjaśnienie lub tłumaczenie, 
otwiera nam wnętrze człowieka”77. Trzeba jeszcze dodać, że pisząc 
te słowa Tischner ma jednocześnie na myśli napięcie, które ma miejsce 
między filozofią w duchu klasycznym a nurtami filozofii współczesnej. 
Myśliciel zauważa:

75 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 88–89.
76 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
77 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
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filozofia współczesna zdaje się tutaj w sposób niezwykle zasadniczy kwestio-

nować uprawnienia epistemologii arystotelesowsko-tomistycznej w dzie-

dzinie myślenia o człowieku. (…) Jesteśmy świadkami kryzysu tradycyjnej 

wersji racjonalizmu na rzecz wersji całkiem swoistej (która nie jest jednak 

irracjonalizmem)78.

Upraszczając, Tischner uważa, że stoi przed nami kluczowa alterna-
tywa: „należy bądź zreinterpretować tradycyjne pojęcie racjonalizmu, 
bądź odciąć się od nurtu epistemologii «emocjonalnej»”79. Jak widać, 
w tak postawionej przez niego alternatywie to tradycyjny racjonalizm 
ma w pewnym sensie bardziej uprzywilejowaną pozycję, ponieważ nie 
wzięto tu pod uwagę jego całkowitego odrzucenia, a jedynie reinterpreta-
cję, podczas gdy możliwe jest zupełne odcięcie się od nurtu epistemologii 
emocjonalnej80. Na czym jednak miałaby polegać owa reinterpretacja? 
Zdaniem Tischnera dojdzie do niej, „jeśli zgodzimy się na ów nurt i uda 
się nam ukazać, że nie jest on obcy Tomaszowi”81. Jaki natomiast będzie 
tego efekt? Filozof powiada:

wtedy to nie doświadczenie czynu będzie treścią wiodącą naszych ba-

dań człowieka. Doświadczenie to jest bowiem zbyt ambiwalentne. Czyn 

78 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
79 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
80 Warto zaznaczyć, że Wojtyła z ostrożnością podchodził do epistemologii emo-

cjonalnej, czemu dał wyraz w swojej pracy habilitacyjnej, dokonując krytyki sys-
temu filozoficznego Maxa Schelera. Uważał, że z antropologii Schelera pocho-
dzi spłycenie istoty człowieka, do wymiaru aktów emocjonalno-poznawczych 
(miłości i nienawiści), które jako jedyne są wyrazem intencjonalnego odczucia 
wartości, a także ich przeżywania czy poznawania. Por. K. Wojtyła, Ocena możli-
wości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, 
w: K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń SDS, J. W. Gał-
kowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2001, s. 17–18 (Człowiek i Moralność, 2).

81 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
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wypływa ze źródeł, które nie są czynem. W tych źródłach trzeba nam szukać 

człowieka82.

Trzeba przyznać, że wniosek Tischnera jest dość zaskakujący, zwa-
żywszy na fakt, że w antropologii Wojtyły analiza czynu służy nie czemu 
innemu, jak właśnie ujawnieniu jego źródła, którym jest osoba. Możemy 
się więc jedynie domyślać, że Tischnerowi chodziło o analizę owego 
źródła w sposób bezpośredni, czyli z pominięciem czynu, który go ujaw-
nia – prawdopodobnie też przedsięwzięcie takie wiązałoby się z inną 
koncepcją osoby.

Jednakże chyba najbardziej zaskakującym komentarzem Tischnera 
jest zdanie pochodzące z końcowego fragmentu jego artykułu, gdzie 
stwierdza:

I jeszcze jedno wrażenie niedosytu (…) Nie chodzi oczywiście o jeden 

więcej rozdział, lecz o problem stawania się osoby. U Schelera, Husserla, 

 Heideggera „osoba” jest tym, co się staje. W tomizmie osoba jest83.

W kontekście tematu, który podejmuje niniejsza praca zarzut Ti-
schnera wydaje się być szczególnie chybiony, ponieważ może stwarzać 
mylne wrażenie zupełnego zignorowania przez Wojtyłę kwestii dyna-
mizmu człowieka lub też podejmowania go tylko z perspektywy tomi-
zmu. A przecież zagadnienie dynamizmu jest jednym z tych najbardziej 
obecnych w Osobie i czynie. Prawdopodobnie więc uwaga Tischnera 
dotyczy nie tyle nieobecności tematu dynamizmu, co niewłaściwego lub 
niewystarczającego sposobu jego podjęcia. Wojtyła na przykład, o czym 
zostanie jeszcze później dokładniej powiedziane, uważał, że wszelki dy-
namizm będący udziałem człowieka-osoby opiera się na niezmiennym 

82 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
83 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
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gruncie, wyznaczanym przez metafizyczne suppositum84. Należy się więc 
domyślać, że owo „wrażenie niedosytu” Tischnera mogło być jakoś z tym 
faktem związane. Jednak trzeba podkreślić, że w ostatecznym rozra-
chunku wrażenie to nie wywołało u Tischnera jakiejś negatywnej reakcji. 
Wręcz przeciwnie, filozof kończy swój artykuł słowami:

Różne mogą być reakcje na wrażenie niedosytu. Wydaje mi się, że bezdys-

kusyjnym walorem książki jest inspiracja. Jej miejsce w polskiej filozofii 

chrześcijańskiej jest jasno określone: z jednej strony zamyka ona jeden 

z ważniejszych etapów wypełnionych potyczkami tej filozofii ze współcze-

snością, aby z drugiej strony przez swą inspirację otworzyć etap następny85.

84 „The concept of suppositum has a long philosophical pedigree, especially in Ari-
stotelian and Thomistic philosophy. Karol Wojtyła accepted that as a part of the 
philosophical environment within which he was educated. Nevertheless, he was 
not uncritical. On the one hand, the Polish philosopher was aware of the positi-
ve and constructive role the concept can play in the exploration of the human 
person. On the other, Wojtyła intended to bring out all possible implications 
connected with the concept of the metaphysical subject and, at the same time, 
was cautious and avoided some metaphysical «extremities». Thus, for example, 
the suppositum is not like the Cartesian self-enclosed and self-sufficient substan-
ce. Neither is it the Lockean inert, unknowable substratum. Wojtyła’s thinking 
of the suppositum is also far from the notion of a bundle of personal characteri-
stics. The latter easily leads to a thesis that the personal subject can exist without 
the metaphysical one. Understandably such a solution would be unacceptable for 
him” (G. Hołub, Karol Wojtyła on the metaphysics of the person, „Logos i Ethos” 
39 (2015) nr 2, s. 113–114). 

85 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 89.
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Podobne intuicje

Dokonane wcześniej zestawienie dwóch odmiennych perspektyw filo-
zoficznych, z których Wojtyła i Tischner spoglądali na rzeczywistość, 
w tym szczególnie na rzeczywistość ludzką, musi zostać dopełnione 
o porównanie ich najgłębszych przekonań na temat człowieka, jakie 
można odczytać śledząc ich rozważania. Potrzeba zatem w sposób jak 
najcelniejszy wyłożyć te treści, które wydają się stanowić niepodważalny 
fundament ich filozofii człowieka.

Co zatem jest najważniejszym przesłaniem płynącym z myśli filozo-
ficznej Wojtyły i Tischnera? Co takiego odkryli, że poświęcili niemal całe 
swoje dorosłe życie, aby to na różne sposoby przekazać? Takich pytań 
nie uniknie czytelnik ich pism. Zmierzając w stronę odpowiedzi, należy 
zacząć od trzech prostych faktów.

Pierwszym faktem jest to, że w dziedzinie filozofii ich pasją, a zara-
zem pracą było przede wszystkim rozwijanie filozofii człowieka. I to 
już jest rzecz zastanawiająca, znamienna wręcz, że przecież jako ludzie 
wiary, jako ludzie Kościoła, zawodowo zajmowali się o wiele bardziej 
człowiekiem niż Bogiem86. Choć kwestia ta może wydawać się dość ba-
nalna (przecież nie byli w tym jedyni), to jednak chyba warto, aby przy-
najmniej przez moment wybrzmiało to pytanie: skąd u nich taki wybór? 
Czyżby uważali, że kluczem do odkrycia Boga jest odkrycie człowieka? 

86 Tadeusz Gadacz pisze nawet o Tischnerze, że: „Oskarżano go (…) o większą 
wiarę w człowieka niż w Boga” (T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, 
dz. cyt., s. 621).
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A może obaj czuli, że prawda o człowieku jest bardziej zaniedbana niż 
prawda o Bogu? Oczywiście trudno domyślać się ich dokładnych intencji 
(i nie to jest tu celem), niemniej jednak trzeba to sobie dobrze uświado-
mić, że w centrum ich zainteresowań filozoficznych był jednak przede 
wszystkim człowiek jako taki – najpierw człowiek aniżeli cokolwiek 
innego. Faktem drugim jest, że obaj nie prowadzili rozważań w tym 
samym duchu co wielu ich bezpośrednich poprzedników (filozofów 
katolickich), związanych ściśle z tradycją tomistyczną. Oczywiście Woj-
tyła miał ogromny szacunek dla scholastycznych osiągnięć, ale zarazem 
był świadomy niewystarczalności przedmiotowego ujęcia człowieka. 
Tischner za to był bardziej radykalny, nie tyle miał świadomość niewy-
starczalności tomizmu, co jego kompletnej nieadekwatności. Wreszcie 
fakt trzeci, ich własne propozycje filozoficzne, mimo iż pod wieloma 
względami tak różne, to jednak posiadające ten sam punkt styczny: próbę 
ujęcia tego, co specyficznie ludzkie. Co te fakty nam mówią? Po pierwsze, 
że postawili podobną diagnozę: tłumaczenie człowieka przez pryzmat 
całej rzeczywistości, nie mówi nam wszystkiego lub prawie nic o tym, 
co go z tej rzeczywistości najbardziej wyróżnia87. Po drugie, że znają 

„lekarstwo” na tę sytuacją: sprawą najpilniejszą jest odsłonić człowiekowi 
głębię jego wnętrza. Oraz po trzecie, aby to zrobić trzeba wykorzystać 
nowe metody pozwalające tę głębię ukazać. Z tego wszystkiego powoli 
wyłania się wniosek, że przekonanie, jakie każdy z nich żywił względem 
człowieka było bardzo podobne lub wręcz takie samo – można je stre-
ścić w kilku prostych słowach, które są następujące: nie zapominajmy, 
że w człowieku jest jeszcze „coś więcej”, niż to, co widzimy (gdy traktuje-
my go powierzchownie, bezrefleksyjnie), a nawet niż to, czego nas o nim 
uczono (w ich przypadku w ramach tradycji tomistycznej), oraz przede 

87 Wojtyła pisze, że chodzi o to, co „pierwotne, czyli zasadniczo ludzkie, co stano-
wi o całkowitej oryginalności człowieka w świecie” (K. Wojtyła, Podmiotowość 
i „to, co nieredukowalne” w człowieku, dz. cyt., s. 436).
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wszystkim niż to, co niektórzy próbują nam narzucić, nieraz przy użyciu 
przemocy (jak marksiści). Przy okazji warto zauważyć, że intuicja ta była 
już w jakiejś mierze obecna podczas omawiania kwestii „jasnej strony” 
rzeczywistości ludzkiej, na którą zwrócił uwagę Tischner w swoim arty-
kule dotyczącym książki Osoba i czyn. Pamiętamy bowiem, że owa „jasna 
strona” człowieka była tym, co wyznacza wspólną przestrzeń myślenia 
obu filozofów. Spróbujmy więc teraz pokazać czym dokładnie w filozofii 
Wojtyły i Tischnera jest owo „coś więcej” w człowieku.

Podmiotowość człowieka

Oryginalnym krokiem Wojtyły było pokazanie człowieka również 
od strony podmiotowej, a nie tylko przedmiotowej, czyli nie tylko 
tego, „kim jest człowiek”, co raczej tego „jak człowiek przeżywa siebie”, 
jak przeżywa treści własnego wnętrza88. O tym, jak bardzo ważne było 
dla niego to zadanie świadczą doskonale słowa pochodzące z artykułu 
zatytułowanego Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku89: 

„odczuwamy silniejszą niż kiedykolwiek potrzebę (…) obiektywizacji 
problemu podmiotowości człowieka”90. Wojtyła był świadomy, że nie 
jesteśmy w stanie tego dokonać za pomocą kategorii czysto metafizycz-
nych, ponieważ one wyjaśniają tylko kwestię przedmiotowości ludzkiego 
bytu. Dokładniej mówiąc, przedmiotowa koncepcja człowieka opar-
ta na kategorii odrębnego suppositum (będącego podmiotem istnienia 

88 O tym, czym właściwie jest ludzkie „wnętrze” Wojtyła pisze: „To, kim człowiek 
jest sam w sobie, wiąże się nade wszystko z jego wnętrzem. Wszystkie uzewnętrz-
nienia: działalność, twórczość, dzieła, wytwory – tu mają swój początek i swo-
ją przyczynę. O tę przyczynę właśnie chodzi na pierwszym miejscu. Istotą tej 
przyczyny, jak się okazuje na podstawie skutków, jest rozum i wolność. Umysł 
i wolność stanowią istotne i zarazem nieodzowne właściwości osoby. Tu także 
tkwi cała naturalna podstawa jej godności” (K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, 
w: „ Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 418).

89 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 431–443.
90 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, s. 435.
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i działania) stanowi co najwyżej odpowiedni grunt (i jakiś rodzaj zabez-
pieczenia) dla rozważań o ludzkiej podmiotowości, ale nic więcej ponad 
to. Podobnie niewystarczająca jest boecjańska definicja osoby91, o której 
Wojtyła pisze wprost, że

raczej wyrażała jednostkowość człowieka jako bytu substancjalnego, który 

posiada naturę rozumną, (…) niż całą specyfikę podmiotowości istotną dla 

człowieka jako osoby92.

Innymi słowy, zamykając człowieka poprzez tradycyjne zabiegi de-
finiowania, czyli poprzez rozpoznanie właściwego ludzkiemu bytowi 
rodzaju najbliższego (genus proximum) i różnicy gatunkowej (differentia 
specifica), nie jesteśmy w stanie ukazać owej specyficznej podmiotowo-
ści, która się jakby „wymyka” takiemu zamknięciu. Oczywiście jest tak 
również w przypadku klasycznej, arystotelesowskiej definicji homo est 
animal rationale, w której „człowiek – jak pisze Wojtyła – był (…) jednym 
z przedmiotów świata, do którego widzialnie i fizycznie przynależy”93.

91 Pewna niewystarczalność boecjańskiej definicji osoby nie oznacza jej odrzucenia. 
Przeciwnie, głębokie przekonanie Wojtyły o wyjątkowej pozycji, jaką zajmuje 
człowiek w świecie przyrody, idzie również w parze z jego założeniem, co do 
prawdziwości boecjańskiej definicji osoby, pisze o tym wprost: „Osoba zawsze 
jest jednostką natury rozumnej, jak głosi pełna definicja Boecjusza: persona 
est rationalis naturae individua substantia” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., 
s. 123). Rozumienie tak pojętej osoby przybliża Étienne Gilson: „Osoba jest 
szczytem natury, stanowi ona najdoskonalszy obraz Boga, jaki dane nam jest 
w naturze oglądać. Toteż człowiek jest rozumny i wolny nie mimo tego, że stwo-
rzył go Bóg, ale właśnie dlatego. Osoba ludzka jest autonomiczna przez to właś-
nie, że jest zależna od Boga; jest autonomiczna na mocy aktu stwórczego, który 
dając jej uczestnictwo w nieskończenie mądrej i wolnej wszechmocy, stwarza 
w swej szczodrobliwości osobę jako akt istnienia obdarzony światłem poznania 
i  samorzutnością woli” (É. Gilson, Tomizm, dz. cyt., s. 418).

92 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 438.
93 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 438.
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W celu pokazania owej specyfiki podmiotowości człowieka Wojtyła 
postanawia sięgnąć do kategorii „przeżycia”, która nie występuje w me-
tafizyce Arystotelesa. Do badania przeżyć wykorzystuje metodę analizy 
fenomenologicznej. Trzeba jednak podkreślić, że metodę tę traktuje nie 
tylko jako opis rejestrujący jednostkowe fenomeny (treści zmysłowe 
w znaczeniu Kantowskim), ale jako badanie pozwalające poznawczo 
przeniknąć całą istotę przeżycia (za pomocą „redukcji tłumaczącej”). 
Dzięki temu Wojtyła bada nie tylko strukturę samego przeżycia (pod-
miotową z istoty), ale przede wszystkim jego związek strukturalny z pod-
miotowością człowieka. Kierunek zatem całej analizy jest następujący: 
od opisu fenomenów i przeżyć, przez transfenomenalne (poprzez-zja-
wiskowe) zrozumienie, dochodzimy do owej jedynej i niepowtarzalnej 
podmiotowości człowieka, jaka właściwa jest całej złożoności ludzkiego 
bytu jako compositum humanum. Kategoria przeżycia jest zatem ele-
mentem interpretacji człowieka jako podmiotu osobowego. Co istotne, 
zdaniem Wojtyły wykorzystanie jej nie oznacza jakiegoś kroku w stronę 
subiektywizmu, ponieważ cała interpretacja człowieka odbywa się ciągle 
w oparciu o integralne jego doświadczenie. Inaczej mówiąc, chcemy 
w ten sposób nie tyle kierować się w stronę subiektywizmu, co raczej 
ukazać samą subiektywność człowieka, czyli właśnie jego osobową pod-
miotowość, ale ciągle w ramach realistycznej interpretacji jego bytu94.

Interpretując w ten sposób człowieka-osobę, Wojtyła dochodzi nie 
tylko do jego obiektywizacji jako podmiotu działającego, ale przede 
wszystkim do obiektywizacji jako podmiotu przeżywającego owo działa-
nie, a przez to samą swoją podmiotowość. Innymi słowy, podmiotowość 
polega nie tylko na sprawstwie swoich czynów, ale także na przeżyciu 
owego sprawstwa. Wojtyła pisze wprost: „chodzi o ukazanie osoby jako 
podmiotu przeżywającego (…) swoją podmiotowość”95. Dopiero więc 

94 Por. K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt.,, s. 442.
95 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 439.
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analiza fenomenologiczna skutecznie pomaga ukazać ów szczególny 
poziom ludzkiego wnętrza. Takiego przeżycia swojej podmiotowości 
nie tłumaczy metafizyka, ponieważ poruszając się w jej obrębie nie je-
steśmy w stanie zredukować przeżycia do podstawowych kategorii byto-
wych. Jak bowiem przy pomocy pojęć metafizycznych oddać przeżycie 
własnej podmiotowości? Przyznajmy szczerze, że byłby to zabieg dość 
karkołomny. Zresztą metafizyka jako zupełnie wystarczające traktuje 
zrozumienie dynamizmu człowieka jedynie w oparciu o struktury bytu 
i działania. Jaki z tego wszystkiego według Wojtyły płynie wniosek? Taki, 
że w człowieku jest faktycznie jeszcze „coś więcej”: tym czymś jest „to, 
co nieredukowalne” (podmiotowe przeżycie swojej podmiotowości), 
które obok „tego, co redukowalne” (suppositum – podmiot istnienia 
i działania) jest częścią struktury konstytuującej ludzkie „ja”.

Należy też zauważyć, że Wojtyła nie utożsamia podmiotu ze świa-
domością, będącą według niego jedynie aspektem ludzkiego bytu. Kon-
kretne „ja” jako przeżywający siebie podmiot nie wyczerpuje się w ak-
tach świadomości (choć się w nich ujawnia). A mówiąc jeszcze prościej: 
człowiek jako osoba to nie czysta świadomość, ale to podmiot świadomy. 
Czyli „ja” jest przede wszystkim bytem podmiotowym z właściwym 
sobie realnym istnieniem, a jedynie w doświadczeniu jawi się nam właś-
nie jako przeżywający siebie podmiot. Niemniej jednak, doświadcze-
nie to jest czymś niezwykle doniosłym, ponieważ tylko dzięki „temu, 
co nieredukowalne” w człowieku możliwe jest takie wejrzenie w głąb 
i odkrycie własnej podmiotowości. Podkreślmy więc raz jeszcze, że „tym, 
co nieredukowalne” jest podmiot w aspekcie możliwości świadome-
go przeżywania swojej podmiotowości (choć możliwość ta nie zawsze 
musi się ujawnić). Nieuwzględnienie zaś w podmiocie owej możliwo-
ści przeżywania siebie, byłoby traktowaniem go w kategoriach jedynie 
przedmiotowych jako właśnie przedmiotu redukowalnego do kategorii 
metafizycznych – natomiast przeżycie, o którym ciągle tutaj mowa jest 
niepodważanym świadectwem „wymykania” się takiej redukcji przez 
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podmiot96. Nie znaczy to jednak, że Wojtyła absolutyzuje „to, co niere-
dukowalne” (nie znaczy to również, że to bardziej ceni). On mówi tylko 
o poznawczym zatrzymaniu się przy tym – zaleca poświęcić temu wię-
cej uwagi. A jednocześnie przestrzega przed taką absolutyzacją, pisząc, 
że nie można „pozostawać w obrębie samego «tego, co nieredukowalne» 
(bo to oznaczałoby niezdolność wyjścia z czystego «ja»)”97. Widzimy 
więc, że między „tym, co redukowalne” a „tym, co nieredukowalne” 
musi zachodzić pewna równowaga – choć jest ona możliwa tylko wtedy, 
gdy zrozumiemy, że to drugie dopełnia poznawczo to pierwsze, a nie 
na odwrót. Nie ma bowiem tego, co subiektywne bez istniejącej uprzed-
nio rzeczywistości obiektywnej. Zrozumienie człowieka w świecie (typu 
kosmologicznego) zostaje zatem skutecznie dopełnione zrozumieniem 
człowieka w samym sobie (typu personalistycznego)98.

Koncepcja „tego, co nieredukowalne” w człowieku ma fundamental-
ne znaczenie w myśli Wojtyły. Wyznacza ona miejsce spotkania filozofii 
przedmiotowej z filozofią podmiotową. Miejscem tym jest sam człowiek, 
w którym linia demarkacyjna oddzielająca te dwa podejścia się załamuje, 
ponieważ potrafi on przeżywać siebie jako podmiot i przedmiot zarazem. 
Z tą zasadniczą koncepcją Wojtyły łączą się w jakiejś mierze wszystkie 
inne jego teorie. Przede wszystkim zaś, jest ona prostą drogą do zrozu-
mienia godności osoby, ponieważ przeżycie własnej podmiotowości 

96 „Z istoty swojej przeżycie opiera się redukcji, nie znaczy to jednak, że wyłamu-
je się z naszego poznania. Domaga się ono tylko, aby było poznawane inaczej, 
taką mianowicie metodą, na drodze takiej analizy, która tylko ujawnia i ukazuje 
jego istotę. Metoda analizy fenomenologicznej pozwala nam zatrzymać się przy 
 przeżyciu” (K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 442).

97 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 440.
98 „Doświadczenie człowieka nie może wyczerpać się na drodze redukcji „kosmo-

logicznej”, trzeba zatrzymać się przy tym, co jest jego „nieredukowalnym”, przy 
tym, co w każdym człowieku jest jedyne i niepowtarzalne, poprzez co on jest nie 
tylko „tym właśnie” człowiekiem – jednostką gatunku, ale przez co jest osobą – 
podmiotem” (K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 440).



56  Dynamizm człowieka w ujęciu filozoficznym Karola Wojtyły i Józefa Tischnera

potwierdza osobie niezwykłą doskonałość, z jaką istnieje99. Stąd też, 
koncepcja ta została tu potraktowana jako swego rodzaju myśl przewod-
nia Wojtyły, z którą przystępował do rozważań na wszelkie szczegółowe 
tematy.

Człowiek w obliczu dramatu

Należy przejść teraz do filozofii Tischnera, który czerpiąc wiele z filozofii 
dialogu uważał za wtórną relację intencjonalną „podmiot – przedmiot” 
(„człowiek – świat”) odpowiadającą filozofii sceny, w stosunku do relacji 
dialogicznej „Ja – Ty” („człowiek – człowiek” czy „człowiek – Bóg”). 
A zatem wysiłki Tischnera kierowały się w przeciwną stronę niż wysiłki 
Wojtyły, albowiem Tischner podążając w stronę filozofii dialogu, chciał 
przezwyciężyć odwieczny spór o naturę relacji „podmiot – przedmiot”, 
Wojtyła natomiast próbował go poniekąd rozstrzygnąć (zachowując oba 
człony). Ale trzeba wiedzieć, że zanim filozofia Tischnera skierowała się 
w tę stronę, jej treścią była przede wszystkim teoria Ja aksjologicznego100, 

99 Człowiek przeżywa swoją godność bycia osobą, dzięki doskonałości osobowego 
istnienia swojego bytu. Filozofia bytu ciągle jest zatem fundamentem dla „filo-
zofii przeżyć”. Można dodać, że filozofia bytu jako filozofia pierwsza, jest dla 
Wojtyły przede wszystkim filozofią istnienia, a przez istnienie jest także filozofią 
dobra. W ten sposób Wojtyła kładzie szczególny nacisk na tomistyczną, egzy-
stencjalną koncepcję dobra. „Koncepcję tę – jak pisze – można określić jako eg-
zystencjalną z tej racji, że św. Tomasz dopatruje się zasadniczego elementu dobra 
w aktualnym istnieniu. O dobru decyduje aktualne istnienie określonej doskona-
łości, tej mianowicie, która odpowiada naturze. Brak tej doskonałości, jej nieist-
nienie jest złem. Tak więc przy orzekaniu dobra i zła bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim istnienie. Nie bierzemy pod uwagę żadnej idei, oderwanej formy, ale 
formę realną, to jest tę, która aktualnie istnieje. Im pełniejsze jest to istnienie, 
tym pełniejszy jest byt, a przez to samo tym większym jest dobrem” (K. Wojtyła, 
Dobro i wartość, w: Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkow-
ski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2006, s. 142). Zatem najwyższym dobrem 
jest osoba.

100 Filozof nie uczynił z tej teorii głównego tematu żadnej książki, a jedynie pi-
sał o niej w licznych artykułach czy esejach, głównie w eseju zatytułowanym 
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zbudowana w oparciu o metodę fenomenologiczną, mocno wpisującą 
się w paradygmat relacji „podmiot – przedmiot”. Zmierzając więc teraz 
do przedstawienia głównej idei zawartej w filozofii Tischnera, należy 
oprócz koncepcji człowieka jako istoty dramatycznej, wziąć w pierwszej 
kolejności pod uwagę także teorię Ja aksjologicznego.

Kwestią najważniejszą w teorii Ja aksjologicznego jest przeżycie przez 
Ja swojej zupełnie niepowtarzalnej wartości jako radykalnie indywidual-
nej, a zarazem absolutnie pozytywnej – w przeciwieństwie do wartości 
przedmiotowych posiadających status ogólny, a także swoje negatywne 
odpowiedniki. Konsekwencją owej inności Ja aksjologicznego jest nie-
możliwość zamknięcia go w jakimś uogólniającym schemacie (głównie 
arystotelesowsko-tomistycznym oraz marksistowskim). Owo Ja aksjo-
logiczne jest bowiem także czymś najbardziej podstawowym, wszelkie 
pozostałe struktury, jak choćby Ja somatyczne, czy Ja osobowe, są kon-
stytuowane w oparciu o nie. Konstytuowanie dokonuje się poprzez 

Impresje aksjologiczne („Znak” 188–189 (1970) nr 2–3, s. 204–219; przedruk 
w: Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 162–182). Tischner pisze w nim: „Które 
z wielu pojęć Ja jest najbardziej podstawowe? Które z wielu doświadczeń Ja jest 
najbardziej źródłowe? Oto moja odpowiedź: wśród wielu możliwych i faktycz-
nie przeżywanych doświadczeń własnego Ja, doświadczenie Ja jako pewnej swo-
istej wartości (aksjos) jest doświadczeniem najbardziej podstawowym” (J. Tisch-
ner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 163). „Wychodząc od Husserlowskiego 
problemu «ja» transcendentalnego, Tischner dochodzi do własnej koncepcji 
«ja» pierwotnego – aksjologicznego (agatologicznego). Koncepcja «ja» aksjolo-
gicznego, znamionująca oryginalną twórczość filozoficzną Tischnera, stanowi 
rezultat przejścia przez fenomenologię Husserla. «Ja» pierwotne okazuje się 
dla Tischnera centralnym problemem całej twórczości, punktem, który wyzna-
cza przewodnią myśl podejmowanych rozważań. Zdaniem polskiego filozofa, 
wraz z odkryciem aksjologicznego charakteru «ja», ukazuje się nowy wymiar 
człowieczeństwa. Problem «ja» – argumentuje dobitnie Tischner – stanowi dla 
zrozumienia tego, czym jest człowiek, zagadnienie kluczowe” (A. Wesołowska, 
Aksjologiczna interpretacja świadomości egotycznej. Od „ja” transcendentalnego 
do „ja”  aksjologicznego, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 21/82 (2012) nr 2, 
s. 345).
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uwarunkowany aksjologicznie proces egotycznej solidaryzacji101, pole-
gający na solidaryzowaniu się z tym, co ma dla mnie wartość – inaczej 
mówiąc: jestem tym, co sobie cenię. A zatem to obszar aksjologiczny 
wyznacza ontologiczny, a nie odwrotnie. Warto dodać, że Ja aksjolo-
giczne nie może stać się przedmiotem, ponieważ jego intencjonalność 
ma charakter aktu wsobnego, czyli odsłaniającego siebie właśnie jako 
Ja aksjologiczne podczas tego aktu – a dzieje się tak, ponieważ tylko 
ono jako wartość może w takim akcie „zużywać” (jouissance) swoją włas-
ną aktywność. Co więcej, Ja aksjologicznego nie można zredukować 
do kategorii metafizycznych również z tego powodu, że jedną z jego 
właściwości jest irrealność, dzięki której jest ono pozaczasowe i poza-
przestrzenne. Co prawda może się ono urealnić, jednak nie wprost jako 
Ja aksjologiczne, ale w sensie „wcielenia się” w określoną rolę społeczną, 
na przykład rolę lekarza.

A zatem, teoria Ja aksjologicznego stanowi punkt wyjścia w ramach 
samodzielnej myśli antropologicznej Tischnera, który za pomocą feno-
menologicznej analizy przeżyć człowieka chciał pokazać najpierwot-
niejsze doświadczenie ludzkiego Ja. W dalszych swoich rozważaniach 
skupiał się na wyeksponowaniu kwestii ludzkiego dramatu, którą teraz 
potrzeba w skrócie nakreślić w taki sposób, aby wyciągnąć z niej to, 
co wydaje się najistotniejsze dla prowadzonych tu rozważań.

Tischnerowska filozofia dramatu jako rodzaj antropologii filozoficz-
nej powstała przede wszystkim z dwóch przesłanek: z przekonania o nie-
odpowiedniości tradycyjnego, przedmiotowego sposobu rozumienia 

101 „Przez egotyczną solidaryzację – pisze Tischner – rozumiem zjawisko utożsa-
miania się Ja z obszarem, który pierwotnie był bądź tylko obszarem mojego, 
bądź stanowił teren całkowicie egotyczny, w rezultacie czego obszar ten nabierze 
znaczenia bycia integralnym składnikiem konstytutywnym obszaru ścisłej ego-
tyczności (Ja będącego fundamentem solidaryzacji)” (J. Tischner, Aksjologiczne 
podstawy doświadczenia „ja” jako całości cielesno-przestrzennej, w: Logos i ethos. 
Rozprawy filozoficzne, red. K. Kłósak, PTT, Kraków 1971, s. 69).
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człowieka, a także z przeświadczenia o adekwatności tej propozycji, którą 
daje filozofia spotkania w kwestii relacji międzyludzkich. We wstępie 
do książki Filozofia dramatu Tischner pisze, że „być istotą dramatyczną 
znaczy przeżywać dany czas, mając wokół siebie innych ludzi i ziemię 
jako scenę pod stopami”102. Można zaryzykować stwierdzenie, że cały 
zamysł filozofii dramatu zawarty jest w tym jednym zdaniu. Streszcza 
ono bowiem wszystkie rudymentarne czynniki sprawiające, że człowiek 
jest egzystencją dramatyczną. A chodzi dokładnie o trzy rodzaje otwarcia, 
do jakich zdolny jest człowiek: otwarcie dialogiczne na drugiego człowie-
ka jako na podmiot dramatu, otwarcie intencjonalne na świat zewnętrzny, 
przedmiotowy jako na scenę dramatu, oraz otwarcie na przepływający 
czas dramatyczny103 umożliwiający dwa wcześniejsze rodzaje otwarcia104. 
Cenną informację dla niniejszych rozważań dostarczy odpowiedź na py-
tanie: na jakim poziomie odbywa się to potrójne otwarcie? Nie ulega 
wątpliwości, że dzieje się ono na poziomie świadomości105. Przykładowo 
o dialogicznym rodzaju otwarcia Tischner pisze:

Inny człowiek staje wobec mnie poprzez jakieś roszczenie, w którego następ-

stwie powstaje we mnie poczucie zobowiązania. Świadomość tego, że drugi 

102 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012, s. 7.
103 Tischner pisze: „Czas dramatyczny nie jest czasem obiektywnym matematycz-

nego przyrodoznawstwa (…) nie jest czasem wewnętrznej świadomości w sensie, 
jaki nadał temu pojęciu Edmund Husserl. (…) jest to czas, który dzieje się mię-
dzy nami jako uczestnikami jednego i tego samego dramatu. Czas dramatyczny 
wiąże mnie z tobą, a ciebie ze mną i wiąże nas ze sceną, na której toczy się nasz 
dramat” (J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 8).

104 Zob. J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 7–10.
105 Otwarcia dialogiczne i intencjonalne odbywają się przy udziale świadomości. 

Problemem jest otwarcie na przepływający czas, który sam w sobie nie jest ani 
obiektywny, ani subiektywny, ale dzieje się między uczestnikami dramatu, będąc 
przez to – jak pisze Tischner – niejako „substancją dramatu” (J. Tischner, Filo-
zofia dramatu, dz. cyt., s. 8). Wydaje się jednak, że samo otwarcie na czas drama-
tyczny, abstrahując od jego natury, dokonuje się także na poziomie świadomości.
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jest obecny, dopełnia się jako świadomość roszczenia – roszczenia, które 

zobowiązuje106.

Co istotne jeszcze, w tej świadomości człowieka jako egzystencji 
dramatycznej jest przekonanie, że „w jego rękach jest zguba lub ocale-
nie”107. Przekonanie to powstaje dlatego, że człowiek jest wolny, może 
decydować o swoim losie – w tym sensie też jest podmiotem dramatu. 
Zdaniem Tischnera,

człowiek może być podmiotem dramatu, bo jest bytem-dla-siebie. Klu-

czowe jest słówko „dla”. Stąd bierze się przyswojenie. Ponieważ człowiek 

jest dla siebie, może sobie siebie przyswoić. Uczestnictwo w dramacie jest 

„ przyswajaniem” siebie ze względu na nadzieję ocalenia108.

Dlaczego jednak zależy mu na ocaleniu? Dlatego, że człowiek poprzez 
kontakt z drugim zdolny jest do przeżywania swojej wyjątkowej wartości, 
a dokładnie siebie jako dobra (akcent pada na poziom agatologiczny). 
Przeżywa, że jego dobro jest dobrem dla niego, a więc dobrem, które 
musi ocalić.

Zarówno teoria Ja aksjologicznego, jak i koncepcja człowieka jako 
egzystencji dramatycznej odgrywają zasadniczą rolę w myśli Tisch-
nera. Koncepcje te są w dużej mierze komplementarne względem sie-
bie109. Co prawda mamy tutaj różnicę spowodowaną niejaką zmianą 
 perspektywy z aksjologicznej na agatologiczną, trudno jednak podej-
rzewać, że jest to powodem występowania istotnej sprzeczności między 

106 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 9.
107 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 10.
108 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 10.
109 To jaka dokładnie zachodzi zależność między tymi koncepcjami nie jest przed-

miotem analiz tu prowadzonych. Jest to bowiem osobne, skomplikowane zagad-
nienie, wykraczające poza temat niniejszej pracy.
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nimi. Ta druga wydaje się raczej pogłębieniem tej pierwszej aniżeli jej 
zaprzeczeniem. Oczywiście są pewne różnice, jak choćby wcześniejsza 
obecność relacji „podmiot – przedmiot” w kontekście teorii Ja aksjolo-
gicznego, zaś w kontekście filozofii dramatu mamy raczej próbę wyparcia 
tej relacji na rzecz relacji dialogicznej. Wszelkie różnice nie wydają się 
jednak mieć większego wpływu na zasadniczy wniosek niniejszych roz-
ważań, których celem jest jedynie ukazanie owego „coś więcej”, które Ti-
schner dostrzegł w człowieku. Otóż, rzeczywiście nie tylko to dostrzegł, 
ale i uczynił główną treścią swoich rozważań. Na czym zatem ono polega? 
Krótko mówiąc, polega na wyjątkowej wartości, czy też na wyjątko-
wym dobru, które człowiek posiada i które przeżywa. Przeżycie to rodzi 
w nim świadomość: z jednej strony możliwego zatracenia swojego dobra 
(jako zagubienia siebie), a z drugiej strony jego możliwego zatrzymania 
i pogłębienia (jako ocalenia siebie). Świadomość tych możliwości jest 
świadomością dramatu, jaki się wydarza.

Należy zauważyć, że występuje tu pewna analogia do Wojtyłowej 
koncepcji „tego, co nieredukowalne” w człowieku pojmowanej jako 
możliwość przeżywania swojej podmiotowości. Podobieństwo zachodzi, 
gdyż zarówno Ja aksjologiczne przeżywa swoją wartość, jak i człowiek 
jako egzystencja dramatyczna przeżywa swoje dobro w spotkaniu z dru-
gim. Oczywiście analogia ta nie jest pełna, na przykład u Wojtyły mamy 
postawienie mocnego akcentu na doskonałość, z jaką człowiek bytuje 
(na potencjalność tego bytowania), czyli na jego specyficzne istnienie 
ludzkie, od którego wszystko się rozpoczyna („to, co nieredukowalne” 
w człowieku bazuje na „tym, co redukowalne”, na suppositum, posiada-
jącym określoną możność). Natomiast u Tischnera istnienie człowieka 
jest zależne od posiadania siebie: to „mieć” warunkuje „być” (a chodzi 
oczywiście o posiadanie siebie jako dobra – im bardziej przyswajam do-
bro tym bardziej jestem sobą). Innymi słowy, różnica między nimi w tej 
kwestii polega na tym, że Wojtyła jest skłonny do ujmowania wyjątko-
wości człowieka w kategoriach bytowych jako pewnej doskonałości bytu, 
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zaś Tischner kieruje się docelowo w stronę agatologiczną, rozumiejąc 
człowieka jako dobro110, które rodzi się ze względu na posiadanie siebie. 
Warto jednak zaznaczyć, że i Wojtyle bliska była koncepcja dobra, ale 
pojmowana jako to, co zamienne z bytem. Dlatego mówiąc precyzyjniej: 
Wojtyła ujmuje człowieka jako „byt-dobro”111, zaś Tischner po prostu 
jako „dobro” (ewentualnie jako wartość będącą jakąś „pochodną” dobra). 
W każdym bądź razie różnice te nie zmieniają faktu, że jeden i drugi 
przedstawia człowieka jako kogoś wyjątkowego.

Kluczowe dla prowadzonych tu rozważań jest jednak to, że zda-
niem obu filozofów odkrywanie tej wyjątkowości człowieka odbywa 
się dzięki jej przeżywaniu112. Dokładniej mówiąc: u Wojtyły odkrycie 
swojej wyjątkowości dokonuje się, dzięki „temu, co nieredukowalne” 

110 W kwestii tej podobnie wyraża się Barbara Skarga w swoim artykule zatytuło-
wanym Człowiek agatologiczny, w którym pisze, że agatologię należy rozumieć 
przede wszystkim w kontekście ludzkim, a więc mając na myśli „człowieka wokół 
dobra, czyli rodzaj antropologii” (B. Skarga, Człowiek agatologiczny, w: Pytając 
o człowieka – myśl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2001, 
s. 99).

111 Rozumienie tego pojęcia warto poszerzyć o kontekst wartości. Wojtyła pisze: 
„Człowiek (…) przeżywa różne wartości, ale realizuje swymi czynami dobro. Jest 
to dobro jego własnego bytu, obiektywna doskonałość osoby. (…) Człowiek 
ma świadomość tego dobra, a wartości bezpośrednio przeżywa. (…) Wartości 
te występują zawsze w pewnej hierarchii, jedne z nich są wyższe, drugie niższe. 
Wyższe człowiek bardziej ceni – wyraża się w tym przekonanie, że one bardziej 
go przybliżają ku obiektywnemu dobru, że więcej tego dobra mają w sobie” 
(K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999, s. 65). 

112 W kontekście tym Galarowicz pisze: „Mimo że na myśleniu Karola Wojtyły 
o człowieku zaważyła mocno fascynacja antropologią esencjalno-ontologiczno-

-kosmologiczną, podobnie jak Józef Tischner, miał głęboką świadomość «nie-
redukowalności» człowieka do czegoś innego, jego swoistości. Obydwaj starali 
się tę specyfikę wysłowić i nadać jej filozoficzny kształt. Idąc tropem europej-
skiej tradycji filozofii podmiotu, m.in. św. Augustyna, Kartezjusza i Husserla, 
«to, co nieredukowalne w człowieku» wiążą oni z wnętrzem człowieka, ze sferą 
świadomościowo-przeżyciową. Są bowiem przekonani, że bez wniknięcia w sfe-
rę osobowych przeżyć, np. poczucia swojej wartości, przeżycia miłości, erotyki 
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w człowieku (czyli dzięki przeżyciu swojej podmiotowości), zaś u Ti-
schnera dzięki świadomemu solidaryzowaniu się z tym, co ma dla 
mnie wartość (w ramach teorii Ja aksjologicznego), bądź też dzięki 
otwarciu dialogicznemu na drugiego (w ramach teorii człowieka jako 
egzystencji dramatycznej), który może świadczyć o moim dobru. Trzeba 
więc zauważyć, że do najważniejszej analogii, o której tu mowa docho-
dzi nie tyle na płaszczyźnie wyjątkowości człowieka (choć w jakiejś 
mierze również), ale na płaszczyźnie tego, co tę wyjątkowość pozwala 
odkryć – a chodzi o przeżycie (czyli świadome przeżywanie tej wyjąt-
kowości). A zatem analogia na płaszczyźnie przeżycia zachodzi mię-
dzy „tym, co nieredukowalne w człowieku” a procesem solidaryzacji, 
czy też otwarciem dialogicznym na drugiego. Istotą wszystkich tych 
koncepcji jest bowiem możliwość przeżywania swojej wyjątkowości. 
Mimo iż filozofowie Ci inaczej rozumieją ową wyjątkowość – Wojtyła 
w horyzoncie metafizycznym, a Tischner w agatologicznym – to jed-
nak zgadzają się na to, że samo jej przeżywanie dokonuje się dzięki 
świadomości (stąd obaj, we właściwy dla każdego sposób, wykorzystują 
metodę fenomenologiczną).

„To, co nieredukowalne” w człowieku  
powodem jego dramatu

Trzeba podkreślić, że nakreślone wyżej różnice, które występują między 
tymi koncepcjami mają znaczenie drugorzędne. Nie traktuje się ich jako 
nieprzekraczalnej przeszkody w ujęciu tego, co wydaje się najbardziej 
zbliżać ich antropologie. Chodzi tu bowiem o wydobycie tych czyn-
ników, które pozwalają przedstawić, że obaj żywili podobne intuicje 
na temat człowieka, że obaj próbowali ukazać owo „coś więcej” w czło-
wieku, o którym nie wolno zapomnieć. Interpretacja tu prowadzona 

i wstydu, nadziei i cierpienia itd., nie jest możliwe zrozumienie człowieka” (J. Ga-
larowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 47).
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dochodzi zatem do kluczowego momentu: jak streścić tę ich poniekąd 
„wspólną intuicję”?

Aby tego dokonać, warto raz jeszcze uświadomić sobie sedno sprawy. 
Występują tu bowiem dwa poziomy. Jeden to poziom wyjątkowości 
człowieka (celowo używa się bardzo ogólnego pojęcia „wyjątkowości”, 
ze względu na różnice interpretacyjne w tej kwestii, jakie występują u obu 
filozofów). Drugi to poziom świadomego przeżycia, dzięki któremu 
człowiek może tę wyjątkowość odkrywać. Stwierdzono zatem, że między 
koncepcjami Wojtyły i Tischnera zachodzą zarówno różnice, jak i podo-
bieństwa na obu tych płaszczyznach. Mówiąc w skrócie, na płaszczyźnie 
wyjątkowości człowieka: Wojtyła zakłada pewną doskonałość ludzkiego 
bytu (suppositum – podmiot istnienia i działania, redukowalny do katego-
rii metafizycznych), a zarazem jego zamienność z dobrem (ens et bonum 
convertuntur), Tischner zaś odrzucając ową koncepcję zamienności bytu 
i dobra113, kieruje najpierw swoje rozważania ku wartości Ja (prywatywnej, 
indywidualnej, pozytywnej i irrealnej), a wreszcie wprost ku dobru (jako 
temu, co warunkuje bycie sobą człowieka poprzez przyswajanie tego 
dobra). Z kolei na poziomie przeżycia: Wojtyła mówi o „tym, co niere-
dukowalne” w człowieku (przeżycie własnej podmiotowości), natomiast 
Tischner o procesie solidaryzacji (przeżycia siebie w tym, co sobie cenię) 
oraz o otwarciu dialogicznym na drugiego (przeżywaniu swojego dobra 
jako świadectwa o mnie, które płynie od drugiego). Co szczególnie istot-
ne, Tischner wzbogaca rozumienie obu tych poziomów przez koncepcję 

113 „W ontologii, jak wiadomo, na trzecim stopniu abstrakcji piękno, prawda i do-
bro convertuntur (są zamienne). Ale my nie żyjemy na trzecim stopniu abstrakcji. 
W naszym życiu trzy te «wartości» znajdują się w stanie sporu. Dramat prawdy 
nie bywa dramatem dobra, a tym bardziej dramatem piękna. Podobnie z drama-
tem dobra i zła. Zło także bywa piękne. Prawda nie zawsze bywa «dobra». W tej 
sytuacji człowiek musi wybierać, w czym ma szukać «usprawiedliwienia». Mię-
dzy innymi na tym polega dramatyzm jego egzystencji” (Spór o istnienie czło-
wieka. Z księdzem profesorem Józefem Tischnerem rozmawia Tadeusz Gadacz, 

„Nowe Książki” 1998 nr 3, s. 6).
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człowieka jako egzystencji dramatycznej. Wzbogacenie to można ująć 
następująco: po pierwsze, dramat wydarza się na poziomie przeżycia 
(człowiek ma świadomość możliwego zakończenia dramatu: zguba lub 
ocalenie), po drugie, dramat pozostawi kiedyś (ale i pozostawia wciąż) 
swoje ostateczne skutki na poziomie wyjątkowości (tu człowiek jako do-
bro zostanie kiedyś w wyniku swoich wyborów ostatecznie: zgubiony lub 
ocalony). Trzeba jednak koniecznie dodać, że tak rozumianego dramatu 
nie należy interpretować jako czegoś negatywnego. To bardzo istotne 
także dla przyszłych wniosków. Dlatego warto powtórzyć: dramat w filo-
zofii Tischnera nie ma znaczenia pejoratywnego. Dramat bowiem wynika 
ze swoistego napięcia, w którym człowiek egzystuje, napięcia między 
dobrem a złem. Dramat jest więc pewnym stanem otwarcia na możli-
wości, jest czymś niezakończonym: nie jest jeszcze „zgubą” człowieka 
ani nie jest jeszcze jego „ocaleniem”. Dramat jedynie poucza o szansach 
i zagrożeniach (a to, co człowiek z tym uczyni, to sprawa jego wolności), 
zaś sam w sobie jest aksjologicznie neutralny. Mówiąc wprost: człowiek 
przeżywa dramat niepewnego losu swojej wyjątkowości, z jaką egzystuje. 
Lub inaczej: gdyby człowiek nie był w stanie przeżywać swojego dramatu 
nie byłby również wolny – nie byłby egzystencją dramatyczną (na pozio-
mie swojej wyjątkowości). Ceną za wyjątkowość jest więc świadomość 
dramatu, czyli przeżywanie zagrożenia owej wyjątkowości.

Po przeprowadzeniu powyższych rozważań porównawczych moż-
na teraz dokonać kluczowego ujęcia problemu. Polega ono na próbie 
maksymalnego zbliżenia głównych idei Wojtyły i Tischnera w jednym 
twierdzeniu. Potrzebne są ku temu dwie, wypracowane przed chwilą 
przesłanki: (1) Wojtyła akcentuje rolę przeżycia jako „tego, co niere-
dukowalne” w człowieku, (2) zaś kluczowym odkryciem Tischnera jest 
dramat ludzkiej egzystencji. Próbując wyciągnąć z nich wspólny wnio-
sek trzeba zapytać: co poucza człowieka o jego dramacie? Oczywiście, 
tym czymś jest jego przeżywanie. Wobec tego, jak inaczej można pojąć 
owo przeżywanie? Otóż Wojtyła podpowiada, że można je określić jako 
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„to, co nieredukowalne” w człowieku. Wniosek jest zatem taki oto: „to, 
co nieredukowalne” w człowieku jest powodem jego dramatu. Inaczej 
mówiąc, bez „tego, co nieredukowalne” w człowieku, ów człowiek nie 
wiedziałby nic o swoim dramacie, ponieważ by go nie przeżywał, a pre-
cyzyjniej mówiąc: dramat ten by dla niego nie istniał. Kwestią otwartą 
jest natomiast to, czy o jakimś innym dramacie dałoby się wtedy mó-
wić. Uwzględniając bowiem wprowadzenie pojęcia dramatu jako czegoś 
obiektywnego, czyli jako pewnego stanu aksjologicznego człowieka 
(niezależnego od aktów świadomości), to niewątpliwie musiałby taki dra-
mat mieć miejsce nawet bez jego przeżywania przez podmiot. Mówiono 
by o nim wtedy w kontekście ludzi jeszcze nieświadomych lub trwale 
pozbawionych świadomości, których dramat (sytuacja aksjologiczna 
w sensie obiektywnym), mogłaby być poznawana i poniekąd przeżywana 
jedynie przez innych. A zatem warto podkreślić, że przeżywanie pojęte 
jako „to, co nieredukowalne” w człowieku jest tutaj powodem dramatu 
jedynie w sensie subiektywnym, to znaczy „dramatu dla przeżywającego”.



rozdział 3

Dynamizm człowieka

Dokonawszy w poprzednim rozdziale ogólnego porównania filozofii 
Wojtyły i Tischnera, należy teraz zestawić ich koncepcje w sposób bar-
dziej szczegółowy, skoncentrowany na centralnym zagadnieniu niniej-
szej książki, którym jest dynamizm człowieka. Zestawienie to obejmuje 
analizę składającą się z kilku etapów. Punkt pierwszy, jako wprowadza-
jący, zawiera opracowanie dwóch sposobów rozumienia dynamicznej 
struktury człowieka, jakie zaproponowali omawiani filozofowie. Nato-
miast treścią punktu drugiego jest próba odpowiedzi na pytanie: czym 
ich zdaniem jest dynamizm człowieka, jaka jest właściwie jego istota? 
Z kolei w punkcie trzecim zostaje przeprowadzona analiza czynników, 
bez których ludzki dynamizm nie mógłby mieć miejsca, a także docho-
dzi do ukazania możliwych efektów wykorzystania wolności, jakimi 
są „dynamizm ubogacający” lub „dynamizm degradujący”. Zanim jednak 
etapy te nastąpią, warto dokonać teraz ogólnego zarysowania kwestii 
dynamizmu Wojtyły i Tischnera.

Otóż dla Karola Wojtyły bytowanie człowieka-osoby polega, mówiąc 
w skrócie, na realizacji zawartej w ludzkim suppositum potencjalności. 
Realizacja ta ma wymiar w pełni personalistyczny, ponieważ to osoba jest 
decydentem swojego rozwoju osobowego, to od niej ostatecznie zależy, 
w jakim kierunku dokonuje się jej rozwój – stąd realizację tę można chyba 
próbować zinterpretować jako wręcz „samorealizację” człowieka-osoby. 
Inaczej mówiąc, rzeczywistość ludzką można określić jako rzeczywistość 
w dążeniu, jako rzeczywistość dynamiczną. Co istotne, ów dynamizm 
Wojtyła wyraża pojęciem fieri. Ale trzeba koniecznie zauważyć, że fieri 
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jest swoistym odpowiednikiem operari, a co za tym idzie jest w relacji 
do esse – takiej mianowicie, że esse jest podstawą dla fieri. Warto już 
w tym miejscu podkreślić rolę esse, ponieważ wyraża ono konieczne 
zaistnienie, dzięki któremu człowiek może dopiero „stawać się” coraz 
bardziej „kimś” czy coraz bardziej „jakimś”. Ponieważ owo zaistnienie 
człowieka jest zarazem zaistnieniem osoby, stąd człowiek zawsze jest 
osobą, od początku swojego zaistnienia – jest człowiekiem-osobą. Jeżeli 
tak, to co oznacza stwierdzenie, że człowiek-osoba jest rzeczywistością 
dynamiczną, że się staje? Otóż na podstawie tego, co powiedziano o roli 
esse, nie można stwierdzić, że filozofia Wojtyły wyznacza program sta-
wania się osobą. Płynie bowiem z niej dość czytelny przekaz, który jest 
następujący: człowiek nie staje się osobą, ponieważ jest od początku 
osobą na mocy samego zaistnienia (człowiek po prostu istnieje w sposób 
osobowy), ale też jednocześnie człowiek-osoba może stawać się coraz 
bardziej „jakimś”, realizując swoją osobową potencjalność114. Dlatego 
Wojtyła powiada:

Człowiek jako osoba jest ukonstytuowany w znaczeniu metafizycznym jako 

byt poprzez własne suppositum: jest tym, który od początku istnieje i działa, 

114 „Czyn, czyli akt osobowy, działanie podmiotu zdolnego do uprzedmiotowienia 
siebie, należy do procesu osobotwórczego. Nie znaczy to, że osoba nie jest oso-
bą zanim dokonała czynu. Osoba jest podstawą czynu, ale także każdy kolejny 
czyn, wyrażając osobę, jednocześnie ją ugruntowuje w jej własnej podmioto-
wości. Celem czynu jest spełnienie osoby, przejście z możności do aktu. Czyn 
jest aktem spełniania się osoby. Spełnienie jest ujakościowieniem. Karol Wojtyła 
wyklucza pierwszy moment stawania się z procesu spełniania się osoby. Zaist-
nienie jest pierwszym aktem, ale nie czynem. Człowiek, który działa dokonuje 
czynów na bazie posiadanego istnienia. Czyny sprawiają, że człowiek, będąc oso-
bą już w momencie swojego zaistnienia, staję się nią coraz pełniej” (K. Parzych, 
Na progu teologii dialogu. Dar według studium „Osoba i czyn” Karola Wojtyły, 

„ Filozofia Dialogu” 1 (2003), s. 169).
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chociaż działanie w pełni ludzkie (actus humanus), czyli czyn, pojawia się 

dopiero na pewnym etapie jego rozwoju115.

A w innym miejscu dodaje: „już więc w chwili poczęcia człowiek jest 
kimś. Jest kimś także wówczas, gdy jakieś czynniki stają na przeszkodzie 
spełnianiu siebie w czynach”116. W związku z tym można stwierdzić, 
że w sensie ontycznym gwarantem stałości, gwarantem bycia osobą jest 
to, że człowiek istnieje (esse) jako osobowy podmiot (suppositum). Zaś 
stawanie się (fieri) człowieka-osoby, zwłaszcza na poziomie jego czynu, 
czyli jego świadoma i wolna samorealizacja poprzez czyn, ma wymiar 
przeżyciowy i jest ujmowana fenomenologicznie. Człowiek-osoba jest 
zatem ciągle tym samym oto, konkretnym bytem, ale nie takim samym. 
Innymi słowy, jest on zawsze tożsamy ze sobą samym, ale nie takożsamy. 
Trzeba również powiedzieć, że w realizacji określonej potencjalności, 
w spełnieniu się człowieka-osoby w gruncie rzeczy chodzi o afirmację 
jego godności. I dlatego właśnie owa godność osoby zajmuje szczególne 
miejsce w antropologii adekwatnej Wojtyły – jest ona bowiem niejako 
kluczem do zrozumienia sensu istnienia człowieka, jakim jest między-
osobowa miłość, której Wojtyła poświęcił tak wiele miejsca w swoim 
studium etycznym Miłość i odpowiedzialność. Aby jednak zrozumieć 
zamysł Wojtyły w tej kwestii, należy jeszcze w relację godność-miłość 
włączyć wolność, która jest swego rodzaju pomostem łączącym godność 
z miłością – to bowiem dzięki niej możliwa jest miłość jako autentycz-
na, nieprzymuszona afirmacja godności człowieka-osoby. Ale wolność 
ta musi być dobrze rozumiana, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie 
grozić przekreśleniem zarówno prawdziwej miłości, jak i prawdziwej 
godności.

115 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 380.
116 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 223.



70  Dynamizm człowieka w ujęciu filozoficznym Karola Wojtyły i Józefa Tischnera

Z kolei Tischner w Etyce wartości i nadziei pisał metaforycznie 
o  człowieku, że jest on:

jak płynąca przez czas – pieśń. Kto gra ową pieśń? Sam człowiek jest tu in-

strumentem i artystą. Według jakich wartości człowiek wygrywa własne 

życie? Niełatwo na to odpowiedzieć. Często wydaje się, że jest tyle wartości 

i tyle „ludzkich partytur”, ilu ludzi na świecie117.

Z metafory tej wynika, że człowiek postępuje jak artysta, nieustannie 
tworzy siebie, spoglądając w partyturę wydobywa dźwięki i układa z nich 
melodię. W podejściu tym zawarta jest polemika pomiędzy klasyczną, 
substancjalną koncepcją człowieka (akcentującą jego stałość) a koncepcją 
egzystencjalną (akcentującą jego zmienność). Mówiąc wprost, Tischner 
usiłuje pójść trzecią drogą: człowiek nie jest ani z góry ustaloną substan-
cją, ani czystą wolnością, projektującą swoją egzystencję. Na pierwszy 
rzut oka, metafora melodii wydaje się bliższa koncepcji egzystencjalnej, 
ale nie należy zapominać o znaczeniu „partytury”, stanowiącej pewną 
namiastkę substancjalności. Ową substancjalnością, zgodnie z którą 
człowiek może „wygrywać” swoją melodię, są wartości. Człowiek za-
tem jest zarazem twórcą jak i tworzywem – jest tym, który w oparciu 
o wartości tworzy siebie jako wartościowego. Ów dynamizm człowieka 
będzie się tu interpretować jako „autokreację” człowieka. Taka auto-
kreacja dokonuje się w specyficznych warunkach, w których człowiek 
nie jest pozostawiony sam sobie, ale pozostaje w łączności z dobrem, 
z światem wartości oraz w przestrzeni spotkania z drugim. Dlatego 
wrażliwość człowieka na dobro, na świat wartości, a także jego otwarcie 
na drugiego, są gwarantami odpowiedzialnej autokreacji człowieka. Ina-
czej mówiąc, człowiek kreując samego siebie czyni to odpowiedzialnie 
wtedy, gdy tworzy siebie nie przeciw dobru, przeciw wartościom czy 

117 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, dz. cyt., s. 57.
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przeciw drugiemu, ale w oparciu o dobro, poprzez realizację wartości 
oraz dla drugiego – a jednocześnie czyni to wtedy również w dużej 
mierze dla samego siebie, a nie przeciw sobie. Zdolność do autokreacji, 
do nieustannego rodzenia siebie w sobie, do rodzenia człowieka w czło-
wieku, jest tym, co człowieka wyróżnia118. Tischner uważał, że osoba jako 
byt-dla-siebie jest bytem,

który może przyjąć swe bycie (swój byt) jako zadanie dla siebie. Ma on 

świadomość, że nie tylko coś można, ale i coś trzeba zrobić z tym bytem. 

Można zmarnować swój byt, można go stracić. W osobie byt – sam byt – 

staje się problemem119.

Dążenie osoby do dobra, jest odpowiednio u niej umotywowane – 
a motywacją tą zdaje się być nadzieja. Co więcej dla niniejszej pracy 
ma ona znaczenie szczególne, ponieważ, jak się okaże, to ona obok 
wolności jest pierwszorzędnym czynnikiem dynamizującym osobę, 
wpływającym na jej odpowiedzialną autokreację.

Struktura dynamizmu człowieka

Aby przedstawić struktury dynamizmu człowieka w ujęciu obu filozofów 
należy dokonać rozróżnienia najważniejszych rodzajów dynamizmu, 
jakie ich zdaniem w człowieku zachodzą. Struktury te zostaną najpierw 
rozpatrzone osobno, a następnie porównane.

118 „Ten sposób ujmowania osoby wpisuje się w Marcelowski projekt człowieka jako 
wędrowca (homo viator). Wędrując przez życie, jestem egzystencjalnym pielgrzy-
mem, świadomym przepływającego przeze mnie bycia (czasu egzystencji), w któ-
rego strumieniu kształtuje się moja egzystencja; bycie nieustannie mnie zmienia, 
tworzy” (D. Zuber, Koncepcja Ja aksjologicznego w filozofii dramatu ks. Józefa 
Tischnera, „Miscellanea Sociologica et Philosophica” 2008 nr 9, s. 165).

119 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 159.
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Dynamizm w ujęciu Karola Wojtyły
Struktura dynamizmu człowieka-osoby zaproponowana przez Wojtyłę 
cechuje się względną przejrzystością. U jej podłoża znajduje się metafi-
zyczne suppositum jako podmiot istnienia i działania. Inaczej mówiąc, jest 
ono sposobem bytowania odpowiadającym rozumnej i wolnej naturze 
człowieka120. Już zatem na tym podstawowym poziomie człowiek jest 
osobą, jest obecny jako „ja” (choć nie na tym poziomie się to ujawnia). Po-
ziom ten wyznacza również pierwotne zdynamizowanie osoby jako bytu, 
wobec którego wszelkie inne dynamizmy są wtórne. Wojtyła powiada: 

„natura to podstawa istotowej spójności pomiędzy podmiotem dynami-
zmu a całym dynamizmem tego podmiotu”121. Inaczej mówiąc, suppositum 
jest podmiotem wszelkiego dynamizmu, jaki ma miejsce w człowieku- 

-osobie. Suppositum zawiera bowiem odpowiednie warunki bytowe, od-
powiedni sposób istnienia (esse) dla pojawienia się działania (operari) jako 
jego następstwa, w myśl zasady operari sequitur esse122. Warto zaznaczyć, 
że zdaniem Wojtyły zasada ta nie tylko wyznacza zależność przyczynową 

120 Pojęcie „natura” należy tu rozumieć klasycznie: „Natura w ujęciu metafizycznym 
jest poniekąd tym samym co istota, tak więc w człowieku natura to tyle, co całe 
«człowieczeństwo» – jednakże nie «człowieczeństwo» statyczne, ale dynamiczne: 
człowieczeństwo jako podstawa całego dynamizmu właściwego człowiekowi (…) 
Natura w znaczeniu metafizycznym to tyle, co istota jakiegokolwiek bytu ujęta 
jako realna podstawa całego dynamizmu tegoż bytu” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, 
dz. cyt., s. 130). Trzeba jeszcze wyjaśnić, że Wojtyle zdarzało się używać pojęcia 

„natura” głównie w dwóch znaczeniach: metafizycznym (jako właśnie istota bytu) 
lub fenomenologicznym (jako źródło uczynnień – znaczenie to, najbardziej kon-
trowersyjne, zostało wprowadzone przez Wojtyłę). Co prawda, Wojtyła wspomi-
na jeszcze o rozumieniu „natury” jako „przyrody”, ale raczej nie miał potrzeby 
korzystania z tego znaczenia w ramach swoich antropologicznych rozważań 
(por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 125n). 

121 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 131.
122 „Odkrycie ludzkiego suppositum, czyli podmiotowości człowieka w znaczeniu 

metafizycznym, zawiera w sobie zarazem podstawowe ujęcie stosunku pomię-
dzy istnieniem a działaniem. Stosunek ten wyraża filozoficzne adagium «operari 
sequitur esse»” (K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 378).
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działania od istnienia, ale także zależność  epistemologiczną: badając 
operari można poznać esse, które jest jego przyczyną123.

Dopiero na tej metafizycznej podstawie wyrastają dwa odmienne 
sposoby zdynamizowania człowieka-osoby, podpadające pod doświad-
czenie fenomenologiczne, a są to: (1) dynamizm uczynnień (coś, dzieje 
się w człowieku – actus hominis) oraz (2) dynamizm czynu (człowiek 
działa – actus humanus). Ten pierwszy określa się jako bierny (pati), po-
nieważ jest on determinowany wszystkimi funkcjami fizjologicznymi 
ciała (dużą rolę odgrywają tu instynkty i popędy), drugi zaś jako czynny 
(agere), ponieważ można tu mówić o samostanowieniu osoby jako istoty 
wolnej124. Kryterium oddzielającym te dwa poziomy jest świadomość, 
występująca dopiero na poziomie dynamizmu czynu. Dzięki świado-
mości dochodzi do przeżycia sprawczości i odpowiedzialności – co jest 
związane z pojawieniem się struktury samostanowienia, obejmującej 
samo-panowanie i samo-posiadanie. Świadomość nie może kontrolować 
uczynnień, które dzieją się na poziomie somatyczno-wegetatywnym 
i psycho-emotywnym125 – może je co najwyżej w jakiś sposób obserwo-
wać. Jednak różnica zachodząca między dynamizmem uczynnień a dy-
namizmem czynu nie powoduje ich zupełnego wykluczania się. Można 
bowiem mówić o ich jednostronnej zależności, w ramach której: czyn 

123 „Skoro bowiem operari wynika z esse, wobec tego stanowi ono zarazem – idąc 
w przeciwnym kierunku – najwłaściwszą drogę do poznania esse. Jest to więc za-
leżność gnozeologiczna” (K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 379).

124 „Agere zawarte w strukturze «człowiek działa» jest czymś różnym w stosun-
ku do pati w strukturze «(coś) dzieje się w człowieku», czymś względem niego 
 przeciwstawnym” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 111).

125 Dynamizm uczynnień, czyli tego, co dzieje się w człowieku, obejmuje zarówno 
poziom dynamizmu somatyczno-wegetatywnego, jak i dynamizmu psycho-

-emotywnego. Wojtyła pisze: „Jedno i drugie stawania się – zarówno to, które 
związane jest z potencjalnością wegetatywną i dynamizmem wegetatywnym or-
ganizmu, jak i związane z potencjalnością psycho-emotywną i właściwym jej dy-
namizmem – przebiega w człowieku na zasadzie pewnej bierności” (K. Wojtyła, 
Osoba i czyn, dz. cyt., s. 146). 
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zakłada (wykorzystuje) różne momenty uczynnień. A dokładniej mó-
wiąc, człowiek działa świadomie dzięki temu, że coś się w nim dzieje, 
podczas gdy wcale nie musi działać świadomie, aby coś się w nim działo. 
Znaczy to również, iż każde świadome działanie angażuje nie tylko sferę 
duchową, ale całego człowieka wraz z ciałem. A zatem, mimo występo-
wania tych dwóch różnych sposobów zdynamizowania człowieka-osoby, 
należy mówić o jego jedności i tożsamości – mówiąc wprost: cały dyna-
mizm ujmowany fenomenologicznie jest zintegrowany w dynamizmie 
rozumianym metafizycznie, czyli dynamizmie bytu człowieka-osoby126. 
Znaczy to również, że jedność dynamiczna podmiotu wcale nie wymaga 
aktów świadomości, gdyż człowiek-osoba zawsze jest jednością życia, 
a dopiero wtórnie może stać się jednością przeżycia127.

Wojtyła, rozwijając wątek jedności podmiotu, wskazuje, że korespon-
duje on ze swoistą „integracją natury w osobie”128. Należy jednak podkreś-
lić, iż w tym konkretnym kontekście Wojtyła używa zarówno pojęcia „na-
tura”, jak i pojęcia „osoba” w specjalnych znaczeniach129 – ujmowanych 
w polu fenomenologicznym, a nie metafizycznym. Pojęcia te oznaczają 
w tym wypadku jedynie pewne sposoby (modus) dynamizowania się 

126 „Integracja natury ludzkiej, człowieczeństwa, w osobie i przez osobę pociąga 
za sobą integrację całego dynamizmu właściwego człowiekowi w osobie ludzkiej” 
(K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 132). 

127 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 139.
128 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 128.
129 Wprowadzenie fenomenologicznego rozumienia „natury” i „osoby” bywa nie-

raz powodem nieporozumień. Posunięcie to krytykował Jerzy Kalinowski, który 
uważał, że takie przeciwstawienie natury osobie może „wywołać mylne wrażenie, 
jakoby na tym odcinku personalistycznej koncepcji człowieka św. Tomasz był 
w błędzie” (J. Kalinowski, Metafizyka i fenomenologia osoby ludzkiej. Pytania 
wywołane przez „Osobę i czyn”, „Analecta Cracoviensia” 5–6 (1973–1974), s. 70–
71). Szczegółowe zaś omówienie tego zagadnienia można znaleźć w artykule: 
M. Czachorowski, Osoba a natura. Ujęcie Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii 
Karola Wojtyły, dz. cyt., s. 307–352. 
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podmiotu: natura130 jako dynamizowanie wyłącznie poprzez uczyn-
nienia (brak doświadczenia sprawstwa), a osoba jako dynamizowanie 
wyłącznie poprzez czyny (obecne doświadczenie sprawstwa)131. Na tej 
podstawie mówi też o odmiennym przyczynowaniu natury (biernym) 
i przyczynowaniu osoby (czynnym). Filozof ten nadaje takie specjalne 
znaczenia tym terminom nie tylko w celu lepszego zobrazowania ludz-
kiego dynamizmu od strony fenomenologicznej – ale także po to, aby 
właśnie pokazać nieadekwatność takiej redukcji znaczeniowej od strony 
metafizycznej132, gdzie widzi potrzebę ścisłej integracji obu tych sposo-
bów  zdynamizowania w ramach jednego suppositum133.

Dobrym podsumowaniem wszystkich poruszonych wyżej kwestii 
są następujące słowa Wojtyły:

Identyfikacja człowieka-osoby jako suppositum pozwala nam widzieć w nim 

jakby syntezę (…) dynamicznych struktur (…). Struktury „człowiek dzia-

ła” oraz „(coś) dzieje się w człowieku” przecinają pole fenomenologiczne 

doświadczenia, natomiast w polu metafizycznym zespalają się i jednoczą. 

130 To właśnie rozumienie natury Wojtyła wprost określa jako fenomenologiczne 
(por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 130). 

131 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 127.
132 Takie oderwane od siebie sposoby zdynamizowania człowieka-osoby nie funk-

cjonują w rzeczywistości, dlatego tak naprawdę „znika podstawa do przeciw-
stawiania w człowieku osoby i natury, a narzuca się konieczność ich integracji” 
(K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 128). 

133 Wojtyła pokazuje również, w jaki sposób człowiek przeżywa swoją tożsamość: 
„Gdy człowiek działa, owo «ja» przeżywa swą sprawczość w działaniu. Gdy nato-
miast coś w człowieku się dzieje, «ja» nie przeżywa sprawczości i nie jest sprawcą, 
ale przeżywa wewnętrzną tożsamość tego, co się dzieje, z sobą, a równocześnie 
zależność tego, co się dzieje, wyłącznie od siebie. To, co się dzieje pod postacią 
różnorodnych «uczynnień», jest własnością mojego «ja», co więcej – wynika zeń 
jako z jednego właściwego podłoża oraz przyczyny, chociaż «ja» nie przeżywa tu-
taj swego przyczynowania, swego sprawczego zaangażowania, tak jak w czynach” 
(K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 129).
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Człowiek-osoba stanowi ich syntezę, ostateczny zaś podmiot tej syntezy 

określamy jako suppositum. Suppositum nie tylko statycznie tkwi („leży”) 

pod całym dynamizmem człowieka-osoby, ale samo stanowi tegoż dynami-

zmu dynamiczne źródło. Dynamizm pochodzący z istnienia, z esse, pociąga 

za sobą dynamizm właściwy operari134.

Dla Wojtyły dynamizm człowieka-osoby polega na realizacji zawartej 
w suppositum potencjalności. Co istotne jednak, podmiot nie tylko jest 
inicjatorem tego dynamizmu, ale także jego celem135. Owo doniosłe 
znaczenie takiego nakierowania dynamizmu na podmiot Wojtyła chce 
wyeksponować, używając pojęcia fieri. Jak pisze Wojtyła,

przez fieri można rozumieć ten aspekt dynamizmu człowieka (jego dzia-

łania czy też dziania się, jakie w nim zachodzi), który jest skierowany 

ku  człowiekowi samemu – jako podmiotowi tego dynamizmu136.

Wojtyła zauważa, że pierwszym fieri człowieka-osoby jest jego esse. 
Powiada: „wszak «stawać się» to tyle, co «zaczynać istnieć»”137. Następ-
nie na bazie tego – można go tu nazwać esse-fieri138 – należy wyróżnić 
wewnętrzne zróżnicowanie fieri na: (1) in fieri w sferze somatyczno- 

134 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 123–124.
135 Podmiotowość osoby możemy rozpatrywać jako podmiotowość ontologiczną, 

daną każdemu człowiekowi, oraz jako podmiotowość funkcjonalną, która jest 
każdemu człowiekowi zadana. Tę pierwsza możemy ująć też jako podmiotowość 
inicjalną, tę drugą zaś jako podmiotowość finalną, będącą skutkiem wielolet-
niego rozwoju osobistego (por. M. Sztaba, Człowiek jako byt moralny w myśli 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Człowiek w ref leksji Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, red. A. Różyło, M. Sztaba, 
Lublin 2014, s. 121).

136 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 144.
137 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 144.
138 „Właściwa i adekwatna jest taka interpretacja, która wartość moralną ujmuje 

na gruncie bytu i stawania się człowieka (esse – fieri) poprzez czyny” (K. Wojtyła, 
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-wegetatywnej, które dokonuje się przez całe życie człowieka i cechuje 
się całkowitą biernością139, (2) fieri w sferze psycho-emotywnej, również 
cechujące się pewną biernością140, oraz (3) działanie świadome (można 
je tu zinterpretować jako in statu fieri141) charakteryzujące się osobową 
sprawczością.

Dzięki sprawczości człowiek może sam o sobie stanowić, ale według 
Wojtyły

w pojęciu samostanowienia zawiera się więcej niż w pojęciu sprawczości: 

człowiek nie tylko jest sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest 

Problem teorii moralności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, red. B. Bejze, 
Warszawa 1969, s. 232).

139 „Organizm ludzki – pisze Wojtyła – w ciągu całego życia podlega ciągłym prze-
obrażeniom – naprzód rośnie, rozwija się, potem się wyczerpuje i jakby stopnio-
wo zamiera. (…) Wiadomo np., że w ciągu kilku lat skład fizyczno-chemiczny 
wszystkich komórek zostaje całkowicie zmieniony” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, 
dz. cyt., s. 145).

140 Wojtyła zauważa, że sfera psycho-emotywna jest bierna pod względem dostar-
czania warunków rozwojowych – inaczej jednak jest w przypadku jej kształto-
wania: „Organizm ludzki prawie wyłącznie kształtuje się sam, człowiek stwarza 
tylko warunki jego rozwoju. Inaczej jest w sferze psycho-emotywnej, która sama 
z siebie dostarcza warunków, jakby tworzywa własnego rozwoju, a kształtowanie 
tej sfery w zasadniczej mierze zależy od człowieka” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, 
dz. cyt., s. 146).

141 Podobną kwestię porusza Wojciech Chudy, który pisze: „aktowy zwrot refleksyj-
ny człowieka do siebie posiada swoje «zaplecze» świadomościowe w postaci gwa-
rantującego integralność podmiotu przeżyć i samego aktu, a spełnianego in statu 
fieri, szczególnego, wycinkowego kresu tego aktu – horyzontu Ja. Z drugiej stro-
ny, towarzyszący temu nawrotowi do siebie horyzont bytu powoduje zakorze-
nienie całej sytuacji poznawczej w rzeczywistości realnej” (W. Chudy, Rozwój 
filozofowania a „pułapka ref leksji”. Filozofia ref leksji i próby jej przezwyciężenia, 
Lublin 1993, s. 86n). Z kolei Mariusz Sztaba pisze: „Różne formy aktywności 
człowieka powodują ciągłe ubogacenie jego osobowości, gdyż człowiek jest usta-
wicznie «in statu fieri»” (M. Sztaba, Człowiek jako byt moralny w myśli Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II, dz. cyt., s. 121).
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zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Działaniu towarzyszy 

 stawanie się – co więcej, jest ono z nim organicznie zespolone142.

Oczywiście takie tworzenie samego siebie przez człowieka-osobę nie 
dokonuje się w sensie absolutnym – filozof pisze o tym jasno, że dzięki 
samostanowieniu

staje się on coraz bardziej „kimś” w znaczeniu osobowo-etycznym, skoro 

w znaczeniu ontycznym jest „kimś” już od samego początku143.

Inaczej mówiąc, samostanowienie nie oznacza, że człowiek staje się 
osobą (ponieważ zawsze nią jest), ale oznacza, że człowiek jako osoba 
może rozwijać swoją osobowość. Co jednak podpowiada ta możliwość 
kształtowania własnej osobowości? To, że „struktura czynu ludzkiego 
jest w szczególnym wymiarze auto-teleologiczna”144. W ten sposób pod-
miot odnosząc się do różnych przedmiotów i realizując różne wartości, 
jednocześnie zwraca się ku sobie – realizując przez to siebie. Centralnym 
punktem teorii samostanowienia jest zatem możliwość spełniania sie-
bie poprzez swoje czyny. W ten sposób człowiek staje się „kimś” coraz 
bardziej dobrym lub coraz bardziej złym pod względem moralnym145.

142 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn” 
oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 427n (Człowiek i Moralność, 4).

143 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 428.
144 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 385.
145 „Zło lub dobro czynów określa w istotny sposób dramat egzystencji człowieka. 

Obydwie te treści czynów nie są zbiorem abstrakcyjnych norm ani oderwany-
mi od życia spekulacjami «czystego rozumu». Stanowią bowiem o poziomie 
egzystencjalnym człowieka – o jego fieri, czyli o stawaniu się dobrym, w pełni 
zrealizowanym człowiekiem lub człowiekiem złym, lichym, niespełnionym” 
(M. Jałocho-Palicka, Dobro i zło w dramacie poznania (W kręgu inspiracji Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II), „Scripta Philosophica. Zeszyty naukowe doktorantów 
Wydziału Filozofii KUL” 2 (2013), s. 74).
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Przybliżony sens dynamicznej struktury człowieka-osoby w ujęciu 
Wojtyły obrazuje poniższy schemat:
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Dynamizm w ujęciu Józefa Tischnera
Zanim zostanie zaprezentowane stanowisko Tischnera w podejmowa-
nym temacie, należy wpierw wyjaśnić pewną rzecz. Otóż struktura dy-
namizmu człowieka, którą można odnaleźć w jego filozofii będzie mieć 
zasadniczo inny charakter. Nie uświadczy się w niej tak precyzyjnego 
rozróżnienia charakterystycznych poziomów dynamizmu, gdyż nie 
aspiruje ona do ujęcia całościowego jak koncepcja Wojtyły. Tischnera 
nie zajmowało szczegółowe klasyfikowanie dynamizmów człowieka pod 
kątem na przykład tego, co w nim wegetatywne, psychiczne czy ducho-
we. Choć zapewne był świadomy konieczności występowania takich czy 
innych różnic. Prawdopodobnie nie uważał jednak, aby ta wiedza była 
człowiekowi do czegoś specjalnie potrzebna (z punktu widzenia sytuacji 
egzystencjalnej). Był zdania, że człowiek jako egzystencja dramatyczna 
pyta raczej o sens i wartość swojego dynamizmu, a nie o jego strukturę. 
Tworzenie zaś skomplikowanych struktur kojarzy się raczej z myśleniem 
w kategoriach ontologicznych, a nie z „myśleniem według wartości”. Na-
leży wiedzieć, że z jego rozważań płynie przekonanie, iż filozofia bytu 
dokonuje swoistego „zasklepienia” człowieka w sztywnych pojęciach, 
schematach i niekończących się spekulacjach, które izolują go przed świa-
domością tego, co w nim najcenniejsze. Poza tym warto dodać, że Ti-
schnerowi bliska była samokrytyczna funkcja filozofii, w jego wypadku 
niesprzyjająca zbytnio myśleniu systematycznemu. Świadczą o tym 
chociażby słowa ze wstępu do Filozofii dramatu, gdzie autor nie kryje, że

na tym właśnie polega uprawianie filozofii dramatu, że samo staje się dra-

matem (…) Myśląc o ludzkim dramacie zguby i ocalenia, filozofia sama 

staje przed tymi dwiema możliwościami – może siebie zatracić lub może 

siebie potwierdzić146.

146 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 11.
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Aczkolwiek, takie postawienie całej sprawy jest też pewnym uprosz-
czeniem, ponieważ Tischner jako filozof choćby chciał, nie był w stanie 
uniknąć jakiejś postaci „myślenia schematami”. Dlatego jego filozofia 
także ma swoją wewnętrzną logikę. Występują w niej pewne często nie-
pozorne „pojęcia-klucze”, których nieznajomość utrudnia bądź zupełnie 
uniemożliwia właściwe odczytanie poszczególnych jego koncepcji (m.in. 
z tego też powodu filozofię tę łatwiej się czyta niż rozumie). Trudność 
podążania za tą logiką, wynika również z jej oryginalności, jako że łączy 
ona kilka sposobów prowadzenia wywodu, przede wszystkim: feno-
menologiczny, hermeneutyczny czy dialogiczny. W związku z tym nie 
można powiedzieć, że Tischnerowi nie zależało zupełnie na uporząd-
kowaniu w jakiś sposób swojej wizji człowieka. Przeciwnie, we wstępie 
do książki Spór o istnienie człowieka przyznaje otwarcie:

Moim najgłębszym zamierzeniem był ideał systematyczności. Porównał-

bym to do rosnącego drzewa: wszystko zaczyna się od korzenia, potem 

przechodzi w pień, a od pnia zaczynają się gałęzie. Chciałem pokazać, jak 

z jednego pnia rozrastają się gałęzie. Dziś widzę, że obraz jest nieco zamaza-

ny: korzenie i pień zanikają, a moja praca robi wrażenie jakbym przeskakiwał 

z gałęzi na gałąź, które w dodatku wiszą w próżni. Powstaje pytanie: czy 

to jest moja wina, czy wina czasu, w jakim książka ta powstawała? A może 

jest to wina metody hermeneutycznej i fenomenologicznej, splątanej na do-

datek z elementami historii idei? A może taka jest natura materii, którą się 

zająłem? Może filozofia dramatu musi mieć dramatyczne oblicze? Nie wiem. 

W każdym razie otwiera się horyzont dalszych refleksji147.

Stojąc zatem przed zadaniem zinterpretowania antropologii filozo-
ficznej Tischnera pod kątem dynamicznej struktury człowieka (a więc 
jednak czegoś schematycznego), trzeba przyznać, że przeprowadzenie 

147 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 8.
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takiego zamierzenia musi dokonać się wbrew duchowi tej filozofii. Nale-
ży mieć jednak nadzieję, że w wyniku tego zabiegu nie dojdzie do czegoś 
na kształt „zamknięcia” egzystencji dramatycznej w zupełnie obcym jej 
krajobrazie.

Czytając teksty Tischnera, stosunkowo łatwo można odnieść wra-
żenie, że idea dynamizmu jest jedną z ważniejszych, które eksponuje. 
Człowiek (osoba) jest istotą dynamiczną, czyli taką, która nieustannie 

„się staje” – stając jednocześnie przed wyborem między dobrem a złem. 
W jednym z wywiadów mówił: „człowiek rodzi się jako człowiek bez-
ustannie; nie można powiedzieć, że narodził się raz i potem to tak już 
zostało”148. Co istotne, ów dynamizm jest też związany z obcowaniem 
osób, jest to więc dynamizm międzyosobowy, czyli posiadający wymiar 
dialogiczny. Filozof powiada: „Osoba staje się osobą dzięki drugiej oso-
bie i z winy drugiej osoby przestaje być sobą. Tracąc i odzyskując siebie, 
człowiek traci i odzyskuje innych”149.

Choćby tylko na powyższych cytatach widać, że w kontekście dyna-
mizmu Tischner używa zarówno pojęcia „człowiek”, jak i pojęcia „oso-
ba”. Próbując zrozumieć różnicę znaczeniową między tymi terminami, 
warto przywołać kolejne stwierdzenie filozofa, które wydaje się dobrze 
objaśniać tę kwestię (mimo że pojawi się tu jeszcze jeden termin, którym 
jest „osobowość”). Chodzi więc o następujące słowa:

O człowieku nie można powiedzieć, że jest, albowiem człowiek jest w sta-

dium ciągłego stawania się. Sens tego stawania się leży w tym, by człowiek 

z osoby, jaką jest przez swoją naturę, przekształcił się w osobowość, to znaczy 

148 J. Tischner, Człowiek jest istotą dramatyczną. Rozmowa z ks. Prof. Józefem Tisch-
nerem, w: C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia: zachęta dla licealistów, 
Warszawa 2000, s. 109.

149 J. Tischner, Porządek zbawienia, „Logos i Ethos” 1 (1993), s. 35.
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by doszedł do pełnego rozkwitu swych władz duchowych i cielesnych. 

Im bardziej człowiek jest osobowością, tym bardziej jest człowiekiem150.

Wydaje się więc, że Tischner przypisuje wymienionym pojęciom 
nieco odmienne znaczenia. Po pierwsze, bez większych wątpliwości 
można stwierdzić, że pod pojęciem „człowiek” kryje się rzeczywistość 
w pełni dynamiczna, o której nie można powiedzieć, że „jest” raz na za-
wsze ustalona, ona bowiem nieustannie „staje się” ku doskonałości151. 
Po drugie, ta doniosła rzeczywistość człowieka powstaje na bazie natury 
osobowej. I teraz trzeba podkreślić: mimo, iż Tischner pisze o tej naturze 
jako mającej znamiona rzeczywistości statycznej (wprost bowiem pisze, 
że osobą się „jest przez swoją naturę”), to znając jego krytyczny stosunek 
do filozofii bytu, nie uprawnia to jeszcze do pojmowania tej kwestii 
w kategoriach czysto statycznych. Stanowisko, które zajmował wydaje się 
bowiem bardziej zniuansowane – na co wskazują chociażby następujące 
jego słowa: „Osoba (…) staje się i jest, jest i się staje”152. Filozof wskazuje 
więc, że w wyniku owego „stawania się osoby” pojawia się: osobowość. 
Koncepcja osoby polega tu zatem na pewnym „wyrażaniu siebie”. W in-
nym miejscu Tischner tłumaczy: „Osoba wyraża siebie. Jest taka, jaki 
jest jej wyraz. Jest na tyle sobą, na ile potrafi wyrazić siebie jako siebie”153. 
Można zatem stwierdzić, że osoba wyrażając siebie tworzy siebie jako 
osobowość, ale osobowości nie należy rozumieć jako czegoś nadbudo-
wanego na uprzednio istniejącej rzeczywistości osoby, ale raczej jako 
przedłużenie osoby, czyli jako to, co pojawia się na tym samym poziomie, 

150 J. Tischner, Jak żyć?, w: K. Bukowski, J. Tischner, W co wierzę? Jak żyć?, Wrocław 
1983, s. 164.

151 „Istota człowieka jest zarazem w nim, jak poza nim: poza nim jako wartość, 
ku której człowiek zmierza, w nim – jako osobista moralność” (J. Tischner, 
Marksizm a teoria osobowości, „Znak” 1976, nr 5(263), s. 667).

152 J. Tischner, Życie wewnętrzne osoby, „Analecta Cracoviensia” 25 (1993), s. 510.
153 J. Tischner, Sprawa osoby. Wstępne przybliżenie, „Logos i Ethos” 1992 nr 2, s. 14.
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na którym już osoba „jest przez swoją naturę”. Inaczej mówiąc: osoba 
przekształca się w osobowość, czy też osoba doskonali się ku osobowości. 
Potwierdzałyby to inne jego słowa, że poprzez „miłość do Boga i miłość 
do ludzi, jednostka staje się osobowością, to jest pełnowartościowym 
człowiekiem”154. Co wiąże się również z tym, że jeżeli osoba się nie 
rozwija (przede wszystkim w relacji z drugą osobą), wtedy nie tylko nie 
staje się osobowością, ale również przestaje być sobą.

Próbując to jeszcze lepiej zrozumieć, można stwierdzić, że w tym 
ujęciu natura osoby nie jest pojmowana jako coś z góry ustalonego, 
co można by określić roboczo jako „natura domknięta”, ale raczej jako 
coś silnie nastawionego na rozwój, jako coś, co można próbować w tym 
kontekście określić jako „natura otwarta”, czyli – jak wcześniej już po-
wiedziano – posiadająca strukturę wyrazu (wyrażająca się jakoś). O tyle 
więc natura jest czymś „stałym”, o ile pozwala się osobie „stale wyra-
żać” („stale dynamizować”). Możliwość wyrażania siebie musi bowiem 
oznaczać jakieś otwarcie – otwarcie zaś sprawia, że pomiędzy osobą jako 
punktem wyjścia a osobowością jako punktem dojścia ma miejsce swo-
iste continuum. I należy podkreślić, że owo continuum wiąże się właśnie 
z ideą dynamizmu określaną przez Tischnera w jednym z powyższych 
cytatów jako przekształcanie się osoby w osobowość – czyli doskonale-
nie się człowieka. Mówiąc wprost: dynamizm człowieka oznacza prze-
kształcanie się osoby ku większej doskonałości (ku pełniejszej osobowo-
ści). Warto dodać, że koresponduje z tym podstawowa zasada moralna, 
na której zdaniem filozofa winna być zbudowana cała etyka: „dobre 
jest to, co sprzyja udoskonaleniu osoby ludzkiej, złe jest to, co obniża 
doskonałość osoby”155. A zatem, pojęcie „człowiek” oznacza tu rzeczy-
wistość w pełni dynamiczną, która łączy w sobie dwa bieguny: osobę 
i osobowość. A dokładniej, rzeczywistość człowieka jest dynamiczna 

154 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 164.
155 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 164.
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za sprawą swojej wewnętrznej dynamiki, czyli przechodzenia od osoby 
do osobowości (lub w wersji negatywnej: od osoby do niebycia sobą).

To jednak, że mówimy tu o pełnym dynamizmie człowieka nie ozna-
cza, że nie możemy wskazać na nic stałego. Owszem, trudno wskazać 
w tej koncepcji coś tak stałego jak klasycznie rozumiana natura ludzka, 
warunkująca w określony sposób możliwości rozwojowe bytu. Można 
jednak powołać się na Tischnerowską metaforę melodii156, gdzie czło-
wiek jest zarazem twórcą (artystą), jak i tworzywem (instrumentem). 
Metafora ta mówi, że jakąś namiastką substancjalności jest partytu-
ra, według której artysta odgrywa pieśń. Partytura symbolizuje świat 
wartości, w oparciu o który melodię człowieka przepełnia harmonia 
a nie dysonans. Człowiek jako twórca, może decydować o tym, jaki 
wydźwięk będzie mieć jego życie, ale aby się tak stało musi przestrzegać 
pewnego porządku zawartego w partyturze157. Znaczy to, że dynamizm 
człowieka nie jest neutralny aksjologicznie, ale dokonuje się w stałym 
odniesieniu do wartości. Przywołując wcześniejsze rozważania, można 
więc stwierdzić, że wartości są tym, na podstawie czego da się ocenić, czy 
człowiek w wyniku swojego dynamizmu staje się bardziej człowiekiem, 
doskonaląc swoją osobowość, czy też stopniowo przestaje być podobny 

156 „Człowiek jest jak płynąca przez czas – pieśń. Kto gra ową pieśń? Sam człowiek 
jest tu instrumentem i artystą. Według jakich wartości człowiek wygrywa własne 
życie? Niełatwo na to odpowiedzieć. Często wydaje się, że jest tyle wartości i tyle 
«ludzkich partytur», ilu ludzi na świecie” (J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, 
w: J. Tischner, J. A. Kłoczowski, Wobec wartości, Poznań 2001, s. 57).

157 „Człowiek – artysta wydobywa dźwięki, posługując się swoim psychofizycznym 
instrumentem. Mogą być one harmonią lub kakofonią w relacji do partytury 
aksjologicznej dobra lub zła. Wirtuoz ludzki, odczytując świat wartości, zawar-
ty w ustnym lub pisemnym przekazie aksjologicznym, odtwarza lub tworzy, 
na miarę swoich możliwości, własną pieśń aksjologiczną wyśpiewaną dla drugie-
go człowieka” (A. Kowalski, Inspiracje patrystyczne w dziełach J. Tischnera, w: Jó-
zef Tischner: prawda, wolność, dialog, red. D. Jacyk, M. Manikowski, Wrocław 
2013, s. 29–30).
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do człowieka, przestając być sobą. Zatem kierunek, w jakim zdąża ludzki 
dynamizm, zależy od realizowanych wartości.

Jednakże Tischner rozumie człowieka nie tylko jako rzeczywistość 
dynamiczną, ale także jako rzeczywistość dramatyczną. W takim ukła-
dzie jasne staje się, że to właśnie owa struktura dynamizmu człowieka 
jawi się jako coś dramatycznego. Jest to zrozumiałe, ponieważ dyna-
mizmowi człowieka nieodłącznie towarzyszy swoiste napięcie między 
możliwościami o charakterze aksjologicznym. Inaczej mówiąc człowiek 
jest egzystencją dramatyczną, ponieważ jego dynamizm, jego sposób 

„stawania się”, związany jest z realizacją określonych wartości. Jako istota 
świadoma i wolna nie może on bowiem uciec od konieczności decydo-
wania o tym, w co się angażuje – bo jak wiadomo, nawet uchylenie się 
od decyzji jest jakąś formą wyboru. Trzeba jednak przypomnieć, że in-
terpretując dynamiczną strukturę człowieka jako dramatyczną, chodzi 
jedynie o dynamizm przeżywany w sposób świadomy i wolny, a nie 
o jakiś inny rodzaj dynamizmu. W poprzednim rozdziale podkreślono 
już znaczenie kategorii przeżycia w kontekście dramatu. Dlatego teraz 
również należy potwierdzić, że człowiek nie przeżywałby dramatu, gdyby 
nie podlegał owemu dynamizmowi. Przeżywanie swojego dynamizmu 
decyduje o dramacie, a także o jego skali. Ludzie intensywniej przeży-
wający swój dynamizm, ludzie wrażliwsi na świat wartości, mają większą 
świadomość dramatycznego wymiaru swojej egzystencji. Człowiek jako 
byt-dla-siebie ma świadomość jak wiele może stracić bądź zyskać z tego, 
co rozpoznaje jako „dla” niego. Natomiast byty-w-sobie nie są zdolne 
do przeżywania swojego dynamizmu, z tego powodu jednocześnie nie 
przeżywają żadnego dramatu.

Skoro dynamizm człowieka odczytywany jest jako dramatyczny, 
musi zatem mieć on także wpływ na te czynniki, które decydują o dra-
matycznym wymiarze ludzkiej egzystencji. Chodzi głównie o: (1) otwar-
cie dialogiczne na drugiego, oraz (2) otwarcie intencjonalne na świat 
przedmiotów. Wpływ na te czynniki bierze się stąd, że człowiek przez 
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swój dynamizm zmuszający go do podejmowania jakichś decyzji, re-
alizujących wartości lub antywartości, dobro lub zło, otwiera się bądź 
zamyka na każdy z przywołanych czynników. Trzeba je teraz po kolei 
przeanalizować. W pierwszej sytuacji wpływ jest następujący: im czło-
wiek przez swój dynamizm (realizując wartości) jest bardziej człowie-
kiem, tym większe jest jego otwarcie dialogiczne na drugiego. W sytuacji 
drugiej jest podobnie, przy czym otwarcie intencjonalne niekoniecznie 
będzie większe, ale raczej bardziej wybiórcze – człowiek będzie starał się 
kierować ku tym przedmiotom, które mogą mu pomóc w doskonaleniu 
jego osobowości oraz przede wszystkim w kontaktach z drugim. Warto 
więc zauważyć, że zachodzi korespondencja między bardziej wybiór-
czym otwarciem intencjonalnym a większym otwarciem dialogicznym 
(dynamizm otwarcia intencjonalnego wspiera dynamizm otwarcia dialo-
gicznego). Ponadto można dodać, że to jakim człowiek się staje poprzez 
realizację wartości, a jednocześnie jakie sytuacje współtworzy w kon-
taktach z innymi, zostawia również pewien nieusuwalny ślad w czasie 
dramatycznym, który „dzieje się między nami jako uczestnikami jednego 
i tego samego dramatu”158.

Szczególne znaczenie w tej strukturze ma jeszcze fakt międzyoso-
bowego wymiaru dynamizmu człowieka. Aby go objaśnić można się 
posłużyć przywoływanym już wcześniej cytatem: „Osoba staje się osobą 

158 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 8. Autor pisze również: „Czas drama-
tyczny wiąże mnie z tobą, a ciebie ze mną i wiąże nas ze sceną, na której toczy się 
nasz dramat. Wiązanie czasowe ma jakąś przeszłość, trwa w teraźniejszości i dąży 
ku przyszłości. Czas dramatyczny nie jest – ściśle biorąc – we mnie ani w tobie, 
lecz jest właśnie między nami. Ma on swoją – sobie tylko właściwą – logikę, która 
rządzi jego ciągłością i nieodwracalnością. Coś musi się najpierw stać, by coś in-
nego mogło stać się potem. We wszystkim, co staje się potem, znać jakiś ślad tego, 
co było przedtem. Logiki tej nie można odwrócić. Można wrócić na opuszczone 
miejsce, można odwołać słowo wypowiedziane nie w porę, ale nie można cofnąć 
czasu, który płynie między nami. Ciągłość naszego czasu jest jakby substancją 
dramatu” (J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 8).
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dzięki drugiej osobie i z winy drugiej osoby przestaje być sobą. Tracąc 
i odzyskując siebie, człowiek traci i odzyskuje innych”159. Na tle całości 
rozważań, te dość enigmatyczne słowa wydają się bardziej zrozumiałe. 
Co w takim razie może oznaczać powyższe stwierdzenie Tischnera, we-
dług którego moja osoba przestaje być sobą „z winy drugiej osoby”? Czy 
znaczy to, że ja sam nie jestem wcale odpowiedzialny za moje stawanie 
się? Czy winę za moją ewentualną zgubę ponosi wyłącznie druga osoba? 
Otóż taka jednostronna interpretacja nie wydaje się zasadna, ponieważ 
jest sprzeczna z wizją dynamizmu człowieka, którą od jakiegoś czasu 
się tu kreśli. Wiadomo już bowiem, że osoba może siebie doskonalić, 
realizując wartości, a przez to stawać się coraz bardziej sobą – coraz 
bardziej człowiekiem. Ponadto dokonuje się to w horyzoncie agatolo-
gicznym, gdzie „być” warunkowane jest przez „mieć”: człowiek staje się 
dobry, przyswajając sobie dobro. A więc obecna interpretacja powinna 
uwzględniać wszystkie te elementy – Tischner zresztą to właśnie akcen-
tujew drugim zdaniu powyższego cytatu, pisząc że człowiek może siebie 
stracić lub siebie odzyskać (wszak odzyskać to inaczej ponownie wziąć 
w posiadanie). A zatem to, że drugi umożliwia mi stawanie się sobą, nie 
znaczy jeszcze, że mnie w tym moim stawaniu jakoś wyręcza. To ja osta-
tecznie decyduję, ile z tego, co drugi mi daje sobie przyswoję. Co więcej 
tym, co umożliwia osobie bycie sobą jest według Tischnera doświadcze-
nie bycia wybranym, uznanym, a przez to również usprawiedliwionym 
w swoim istnieniu przez Dobro Nieskończone160. W ten sposób osoba 
odkrywa, że jest dobrem absolutnym – co bynajmniej nie oznacza, że jest 

159 J. Tischner, Porządek zbawienia, dz. cyt., s. 35.
160 „Nieskończone przychodzi do człowieka w ten sposób, iż go wybiera, a nie w ten, 

że – jak to czynią wszystkie powszechniki – go ogarnia, dokonawszy przedtem 
zamazania różnic. Wybrać znaczy: spotkać, wyodrębnić z obojętności, uchwycić 
w indywidualności, uznać we własnej wartości, pociągnąć ku sobie: by wybrany 
mógł na wybór odpowiedzieć wyborem” (J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt. 
s. 56).
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Absolutem, ale raczej, że jej wartość nie zależy od okoliczności161. Warto 
też dodać, że człowiek będąc otwartym na drugiego, posiada zdolność 
do uczestniczenia w tym samym, co drugi (choć w inny sposób niż on). 
Uczestnictwo zaś umożliwia pojawienie się wzajemności – im bowiem 
ludzie podobniej w czymś uczestniczą, realizując podobne wartości, tym 
większa rodzi się między nimi wzajemność162. A wzajemność pomaga 
nie tyle stawać się sobą nawzajem (mimo iż faktycznie nieraz ludzie stają 
się w jakimś stopniu do siebie podobni – na przykład pod względem 
moralnym), co raczej siebie nawzajem motywować w dążeniu do dobra, 
czyli w swoim osobistym stawaniu się sobą jako dobrym. Widać więc, 
że osoby są tu ukazane jako pewne „naczynia połączone” – jednak po-
łączone bynajmniej nie w jednolitą całość, ale w ubogacającą się różno-
rodność. W tym sensie relacja dialogiczna jest nieodłącznym elementem 
dynamicznej struktury człowieka.

Przybliżony sens dynamicznej struktury człowieka (osoby) w ujęciu 
Tischnera obrazuje schemat umieszczony na następnej stronie.

161 Por. A. Workowski, Józefa Tischnera filozofia przyswajania, „Logos i Ethos” 
10 (2001) nr 1, s. 22.

162 Tischner pisze: „Ja nie mogę już być Ja-w-sobie-i-dla-siebie, lecz muszę stać się 
Ja-z-innym, a nawet Ja-dla-innego” (J. Tischner, Inny, w: Inny. Eseje o spotkaniu, 
Kraków 2017, s. 19).
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Porównanie obu koncepcji dynamizmu
Przechodząc do porównania obu dynamicznych struktur człowieka, 
jakie proponują nam omawiani filozofowie, należy zaznaczyć, że nie 
będzie ono miało charakteru wyczerpującego. Dlatego próba jego 
 kontynuacji zostanie podjęta w następnym paragrafie.

Należy zacząć od tego, że rozpatrywane struktury różnią się w kwestii 
uwzględniania podstawowych poziomów dynamizmu. Według Wojtyły 
struktura dynamizmu zawiera dwa poziomy: podstawowym jest dy-
namizm na poziomie metafizycznego suppositum, a w oparciu o niego 
(jakby „na nim”) pojawia się dynamizm na poziomie przeżyciowym. 
Natomiast Tischner odrzuciwszy dynamizm na poziomie metafizycz-
nym zostawia jedynie dynamizm na poziomie przeżyciowym, który 
w ten sposób można uznać za wspólny dla obu struktur. Nie znaczy 
to oczywiście, że ów poziom przeżyciowy obaj rozumieją w ten sam 
sposób. Ich filozofie człowieka stanowią bowiem dwa odmienne ujęcia 
przeżycia. Zresztą różnicę tę determinuje w dużej mierze już sam stosu-
nek do poziomu metafizycznego. U Wojtyły poprzez osadzenie poziomu 
przeżyciowego na poziomie metafizycznego suppositum, człowiek może 
poznać najgłębszą prawdę o sobie właśnie poprzez przeżywanie swojej 
podmiotowości – swojego suppositum. Inaczej mówiąc, każda zbyt da-
leko posunięta forma przeżywania siebie, będzie stała w sprzeczności 
z tym, kim w najgłębszym sensie jest człowiek-osoba. Tischner zaś nie 
wskazuje tego typu stałego poziomu w człowieku, który winien być 
uwzględniony jako fundament dla przeżyć. W swojej filozofii przekonu-
je, że poziom metafizyczny wprowadzałby niepotrzebne „zamieszanie 
poznawcze”, gdy tymczasem człowiekowi wystarczy przeżywanie siebie 
jako wartości, że nie trzeba tej wartości jeszcze dodatkowo potwierdzać 
poprzez rozważania dotyczące specyfiki i doskonałości bytu ludzkie-
go. Dlatego w koncepcji tej człowiek jest w pewnym sensie kreatorem 
samego siebie, ponieważ jego przeżywanie nie posiada ograniczeń po-
chodzących z jakiegoś bardziej podstawowego poziomu rozumienia 
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siebie. Ryzykownym byłoby jednak stwierdzenie o absolutnym charak-
terze tej autokreacji. Nie pozwala na to: rola świata wartości, w którym 
ludzki dynamizm znajduje swoje oparcie, następnie rola dobra jako tej 
najbardziej źródłowej „osnowy” rzeczywistości, wreszcie rola drugiego 
człowieka oraz Boga jako partnerów dialogu, a skutkiem tego i partnerów 
ludzkiego dynamizmu.

W konsekwencji struktury te różnią się także pod względem rozumie-
nia relacji, jakie nawiązuje człowiek. U Wojtyły człowiek-osoba to pod 
względem bytowym indywiduum, to substancja. Dlatego wszelkie relacje 
(poza podstawową relacją transcendentalną konstytuującą jego byto-
wość – relacją między istnieniem a treścią) są dla niego jedynie przypa-
dłościowe (kategorialne). Co więcej, osoba jest nieprzekazywalna z istoty 
(alteri incommunicabilis)163. Owszem, Wojtyła zdawał sobie doskonale 
sprawę z doniosłej roli, jaką odgrywają relacje międzyosobowe – w końcu 
to dzięki nim człowiek może dążyć do osobowego spełnienia (bo bycie in-
dywiduum nie oznacza samowystarczalności)164. Jak wiadomo, poświęcił 
temu zagadnieniu wiele miejsca na kartach Miłości i odpowiedzialności, 

163 „Każda osoba z istoty swej jest nieprzekazywalna – alteri incommunicabilis. Jest 
więc nie tylko panią samej siebie (sui iuris), ale także nie może siebie odstąpić 
czy oddać. Takiemu oddaniu siebie samej sprzeciwia się natura osoby” (K. Woj-
tyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 88 [Człowiek i Moralność, 1]). 

„Z natury, czyli z racji tego, jakim jest bytem, osoba jest panem siebie samej (sui 
iuris) i nie może być odstąpiona innej ani też zastąpiona przez inną w tym, co do-
maga się udziału jej własnej woli i zaangażowania jej osobowej wolności (alteri 
 incommunicabilis)” (K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 112).

164 „K. Wojtyła podkreśla (…), że w strukturze osoby ludzkiej jest immanentnie kon-
stytutywna gotowość do bycia dla kogoś drugiego, będąca cechą uwarunkowaną 
ontologicznie. Ponieważ osoba ludzka jest bytem przygodnym, potencjalnym 
i niesamowystarczalnym, dlatego z natury jest bytem otwartym na drugą osobę 
oraz wspólnotę. Od strony negatywnej potwierdza to doświadczenie samotności. 
Natomiast dynamizm i charakter tego otwarcia uwidacznia się i częściowo wyja-
śnia w wewnętrznym rysie osoby nazywanym komunijnością, wyrażającym się 
poprzez uczestnictwo, transcendencję oraz aspekt daru” (M. Sztaba, Realizm do-
świadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego. 
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a zwłaszcza w ramach koncepcji miłości oblubieńczej. W pewnym mo-
mencie wydaje się nawet rezygnować z owego postulatu nieprzekazywal-
ności osoby165, na rzecz zjednoczenia osób – jednak nie inaczej jak tylko 
w znaczeniu moralnym166. W każdym razie według niego relacje te nie 
konstytuują samej dynamicznej struktury człowieka. Struktura ta jest 
bowiem czymś, co umożliwia pojawienie się tych relacji, a nie czymś, 
co z nich wyrasta. Inaczej mówiąc, osoba nie nawiązywałaby kontaktów 
z drugą osobą, gdyby nie to, że z takim właśnie nastawieniem bytuje 
(mając potencjalność do relacji kategorialnych). Dynamizm człowieka 
jest tym, co przede wszystkim „popycha” człowieka ku drugiemu, ku na-
wiązywaniu z nim relacji, a nie tym, co dopiero powstaje w ich wyniku167.

Ref leksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów, „ Polska 
Myśl Pedagogiczna” 2 (2016) nr 2, s. 261).

165 „Otóż miłość wyrywa niejako osobę z tej naturalnej nienaruszalności i nie-od-
stępności. Miłość bowiem sprawia; że osoba właśnie chce siebie oddać innej – tej, 
którą kocha. Chce niejako przestać być swoją wyłączną własnością, a stać się wła-
snością tej drugiej. Oznacza to pewną rezygnację z owego sui iuris oraz z owego 
alteri incommunicabilis. Miłość idzie poprzez taką rezygnację, kieruje się jednak 
tym głębokim przeświadczeniem, że rezygnacja ta prowadzi nie do pomniejsze-
nia i zubożenia, ale wręcz przeciwnie – do rozszerzenia i wzbogacenia egzystencji 
osoby. Jest to jakby prawo «ekstazy» – wyjścia z siebie, aby tym pełniej bytować 
w drugim. W żadnej innej formie miłości prawo to nie realizuje się w sposób 
tak wyraźny jak w miłości oblubieńczej” (K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, 
dz. cyt., s. 112–113).

166 „Jeżeli sprawa nie jest w całej pełni przedyskutowana, to w każdym razie wyraźne 
rozróżnienie porządku i sensu ontycznego od porządku i sensu moralnego po-
siada kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia istoty miłości oblubieńczej oraz zwią-
zanych z nią problemów. (…) Jest rzeczą jasną, że owo dawanie siebie, stawanie 
się darem dla drugiego, posiada tutaj znaczenie moralne. Nie oznacza ono i nie 
może oznaczać rezygnacji z ontycznego statusu osoby” (K. Wojtyła, O znacze-
niu miłości oblubieńczej (na marginesie dyskusji), „Roczniki Filozoficzne KUL” 
22 (1974) nr 2, s. 165–166).

167 „W filozofii dwudziestowiecznej mieliśmy do czynienia z debatą między substan-
cjalną i relacyjną teorią osoby. W pewnej wersji filozofii dialogu, np. u Martina 
Bubera, osoba istnieje jedynie w relacji i dzięki relacji. W debacie tej Karol Wojtyła 
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Z kolei Tischner ma inne zdanie na ten temat. Dla niego relacje są or-
ganicznym elementem dynamicznej struktury człowieka. Jak wiadomo, 
egzystencja dramatyczna nawiązuje relacje czy to poprzez otwarcie in-
tencjonalne czy też otwarcie dialogiczne. Dlatego bycie egzystencją dra-
matyczną polega właśnie na otwarciu, w którym mój dynamizm spotyka 
się z twoim dynamizmem. W związku z tym, osoba może stawać się 
sobą tylko poprzez drugiego, który świadczy o jej dobru. W ten sposób 
ma miejsce swoiste obopólne sprzężenie zwrotne – dynamizowanie 
siebie nawzajem. Czy oznacza to jednak, że ma się tu do czynienia z re-
lacyjną koncepcją człowieka (osoby)? Poniekąd wydaje się, że tak. Relacja 
jawi się tu bowiem jako coś bardziej podstawowego niż jej człony. Relacja 
wydaje się konstytuować ludzkie dynamizmy, poprzez ich wzajemne 
łączenie. Ale trzeba przyznać, że takie rozumienie relacyjności widać 
przede wszystkim na tle metafizycznym (arystotelesowsko-tomistycz-
nym) – które, chociażby za sprawą omówionego wcześniej stosunku 
Wojtyły do kwestii relacji, jest tu jeszcze „na świeżo” w pamięci. Wszak 
trudno nie zauważyć mocnego kontrastu między tymi koncepcjami. Ale 
kwestia ta nie jest tak prosta, jakby się wydawało. Być może propozy-
cja Tischnera zdaje się jedynie w jakiś sposób balansować na krawędzi 
relacyjnej koncepcji człowieka (osoby) niż w sposób oczywisty pod nią 
podpadać. Człowiek bowiem w jego ujęciu, choć nawiązuje relacje z in-
nymi, to jednak nie wydaje się być do tych relacji całkowicie redukowalny. 
Inaczej mówiąc, sam fakt relacji dialogicznej, którą człowiek nawiązuje, 

opowiadał się wyraźnie za substancjalną teorią osoby, jednocześnie jednak starał 
się pokazać, że osoba, istniejąc jako autonomiczny byt, jest zarazem konstytu-
tywnie otwarta na inne osoby. (…) Innymi słowy, podmiotowość metafizyczna 
osoby (w języku katechez Jana Pawła II – jej pierwotna samotność) stanowi on-
tyczny fundament relacji, a jednocześnie nie może zrealizować wpisanych w nią 
możliwości, jeśli nie będzie istniała w relacji z innymi osobami” (J. Merecki, 
Uwagi o antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny w  teologii ciała 
Jana Pawła II, „Studia Salvatoriana Polonica” 8 (2014), s. 12).
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nie jest czymś, co go jakoś przysłania, doprowadzając do zatracenia jego 
własnej wartości, niepowtarzalności – do jakiegoś rozmycia w relacji. 
Przeciwnie, relacja ta jest raczej czymś, co właśnie umożliwia mu stawa-
nie się sobą, a nie stawanie się kimś drugim – chociaż poprzez drugiego.

Powyższa niejasność związana jest prawdopodobnie z tym, że metafi-
zyczna perspektywa dla formułowania oceny o charakterze tej koncepcji 
(czyli na ile jest relacyjna), nie jest bodajże perspektywą, z której spo-
glądał Tischner – stąd, filozof ten już na wstępie mógłby się nie zgodzić 
z próbą oceniania jego koncepcji w ten sposób. Czyli nie chodzi już na-
wet o sam jej wynik – ten bowiem wydaje się nieuchronną konsekwencją 
przyjęcia metafizycznych założeń. Chodziłoby więc raczej o to, jakim 
prawem przyjmujemy właśnie takie metafizyczne założenia dla formu-
łowania oceny – szczególnie jeżeli autor koncepcji wprost deklaruje, 
że powstała ona w ramach innych założeń (w horyzoncie aksjologicznym 
czy też agatologicznym). Mógłby zapytać: dlaczego próbuje się przenieść 
tę koncepcję na teren, z którego ona nie wyrasta i wyrosnąć nigdy nie 
będzie w stanie? Samo już bowiem rozróżnienie na byt samoistny czy byt 
relacyjny (lub na przykład rozróżnienie na relacje transcendentalne i ka-
tegorialne) jest przede wszystkim rozróżnieniem metafizycznym. Twórca 
filozofii dramatu chciał zaś uniknąć podobnych rozróżnień. Istota sporu 
dotyczy zatem nie tyle samej oceny koncepcji dynamicznej struktury 
człowieka pod względem jej relacyjności, ile powodów dla przyjęcia 
określonych założeń determinujących wynik tej oceny. Spór toczy się 
więc na pewnym meta-poziomie: dlaczego takie, a nie inne założenia – 
dlaczego metafizyka arystotelesowsko-tomistyczna ma być właściwa, 
a nie na przykład agatologia? Ponieważ przedmiotem niniejszej pracy nie 
jest kwestia aż tak ogólna, dlatego nie można jej tu próbować ostatecznie 
rozstrzygnąć – zresztą historia filozofii poucza, że jest to problem chyba 
nierozwiązywalny (a przynajmniej nie w taki sposób, aby rozwiązanie 
usatysfakcjonowało wszystkich – bodaj sprowadza się on do jakiejś naj-
głębszej intuicji, którą człowiek żywi podczas filozofowania, i która jest 
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punktem wyjścia do wszelkiej oceny). Jak zatem rozumieć kwestię relacji 
w ramach dynamicznej struktury człowieka, jaką prezentuje Tischner? 
Otóż są dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza to odpowiedź z pozycji 
krytykowanej przez niego metafizyki: relacje w jego filozofii konstytuują 
dynamiczną strukturę człowieka – stąd należy go uznać za zwolennika 
pewnej wersji relacyjnej koncepcji człowieka (osoby). Druga natomiast 
to odpowiedź w horyzoncie agatologicznym: człowiek jako egzystencja 
dramatyczna jest otwarty na relacje, będące ważnym elementem jego dy-
namicznej struktury – mają one wymiar dialogiczny, a nie metafizyczny.

W tym miejscu trzeba jednak dodać kilka słów komentarza. Otóż, za-
rysowany fakt odrzucenia przez Tischnera metafizyki arystotelesowsko-

-tomistycznej nie musi oznaczać, a raczej na pewno nie oznacza odrzu-
cenia przez niego metafizyki w szerszym znaczeniu. Albowiem można 
odnieść wrażenie, że obie jego sztandarowe koncepcje, czyli wcześniejsza 
koncepcja Ja aksjologicznego, oraz późniejsza, wyrastająca już na gruncie 
agatologicznym, koncepcja osoby jako podmiotu dramatu, przywołują 
skojarzenia z metafizyką platońską. Po pierwsze trudno bowiem, aby 
fenomenologiczną koncepcję Ja aksjologicznego podciągać pod realizm, 
stąd siłą rzeczy wydaje się ona wyrastać z paradygmatu idealistyczne-
go, pomimo faktu, iż zawiera w sobie postulat tak zwanego irrealizmu. 
W końcu urealnianie Ja aksjologicznego w procesie solidaryzacji z ciałem 
jest inicjowane przez świadomość, czyli przez sferę raczej duchową. 
Inaczej mówiąc, owo Ja aksjologiczne jawi się jako jakiś duch, który jest 
w mocy wcielać się drogą procesu wartościowania (jestem tym, co ma 
dla mnie wartość). A więc analogia z duszą platońską występuje przynaj-
mniej w punkcie wyjścia – gdyż trzeba pamiętać, że u greckiego filozofa 
dusza nie łączy się z ciałem w sensie ścisłym (tworząc jakąś pełnię), gdyż 
owo ciało do końca jest dla niej czymś obcym, będąc wręcz więzieniem 
(nie występuje tu zatem możliwość solidaryzacji z ciałem). Po drugie, 
wprowadzony przez Tischnera horyzont agatologiczny wprost nawią-
zuje do platońskiej idei Dobra. W Państwie Platona jest napisane, że



Dynamizm człowieka 97

przedmiotom poznania nie tylko poznawalność dzięki Dobru przysługuje, 

ale również istnienie, oraz istota ich od niego pochodzi, chociaż Dobro 

to nie jest istota, tylko coś ponad wszelką istotę, coś wyższego i mocniej-

szego o wiele168.

Natomiast Tischner w Sporze o istnienie człowieka napisał, że „to nie 
bycie usprawiedliwia dobro, lecz dobro usprawiedliwia bycie”169. A za-
tem zarówno Platon, jak i Tischner prowadzą rozważania w paradygma-
cie idealistycznym oraz uważają Dobro za coś bardziej pierwotnego niż 
bycie (istnienie) – a zważywszy na stosunek Tischnera do filozofii bytu 
trzeba dodać, że Dobro w ujęciu jednego i drugiego jest także bardziej 
pierwotne niż byt (istota). Jak pisze Tischner,

Idea Dobra u Platona była pierwszą na gruncie greckim próbą myślenia 

człowieka „poza bytem” i gwarantowania mu w ten sposób transcendencji170.

W związku z tym można stwierdzić, że w zarysowanej kwestii wystę-
puje duża analogia między koncepcjami Platona i Tischnera. To z kolei 

168 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, ks. VI, 509. „Więc to, co nadaje prawdę 
przedmiotom poznania, a poznającemu daje moc poznawania, nazywaj Ideą 
Dobra i myśl sobie, że ona jest przyczyną wiedzy i prawdy, gdy się staje przed-
miotem poznania, i chociaż to jedno i drugie jest piękne i poznanie, i prawda, 
to jednak, jeśli Dobro będziesz uważał za coś innego i jeszcze piękniejszego 
od nich, będziesz uważał słusznie. A wiedzę i prawdę, podobnie jak tam światło 
i widzenie za coś do słońca podobnego uważać jest rzecz słuszna, ale uważać ich 
za samo słońce nie należy, tak i tu słusznie jest uważać te dwie rzeczy za podobne 
do Dobra, ale za Dobro samo uważać którąkolwiek z nich nie jest słusznie; Dobro 
należy stawiać od nich jeszcze wyżej” (Platon, Państwo, dz. cyt., ks. VI, 509).

169 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 187. „Bóg nie dlatego jest abso-
lutnym Dobrem, absolutną wolnością, że istnieje w sposób absolutny, lecz dlate-
go istnieje w sposób absolutny, że jest absolutnym Dobrem, absolutną świado-
mością i wolnością” (J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 271–272).

170 J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 179.
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ma niemałe znaczenie dla niniejszych rozważań, ponieważ umacnia 
Tischnera na kontrastowej pozycji względem Wojtyły, który akcentuje 
realizm metafizyczny, koncepcję ens et bonum convertuntur, a także eg-
zystencjalną koncepcję dobra (gdzie o dobru świadczy aktualne istnienie 
danego bytu, którego doskonałość odpowiada jego naturze)171.

Wracając zaś do głównego wątku trzeba przyznać, że cała kwestia 
relacji jest dość złożona i wymaga bardziej szczegółowych badań172. 
Powyższe rozważania stanowią więc głównie próbę zasygnalizowania 
problemu. Natomiast w niniejszej pracy należy ograniczyć się jedynie 
do stwierdzenia, że Tischner nie stronił od mocno relacyjnego ujęcia 
człowieka (osoby), ale nie uważał za odpowiednie interpretowanie tego 
zagadnienia z perspektywy filozofii bytu, gdzie ocenia się jak istnienie 
relacji ma się do istnienia jej członów (ponieważ odrzucał  substancjalne 

171 W szerszym kontekście problem relacji istnienia do dobra analizuje Władysław 
Stróżewski, który pisze: „Po której stronie jest racja? A jeśli rację mają obydwie, 
to czy te racje wykluczają się wzajemnie? Pytamy więc: czy coś jest dobre dlatego, 
że istnieje, czy dlatego istnieje, że jest dobre? W tradycji tomistycznej prawdziwa 
jest pozytywna odpowiedź na pierwsze pytanie, w tradycji platońskiej – na dru-
gie” (W. Stróżewski, Istnienie i dobro, w: Pytając o człowieka – myśl filozoficzna 
Józefa Tischnera, dz. cyt., s. 25). Odpowiedź Stróżewskigo jest następująca: „Jak-
kolwiek by nie było, nie można interpretować pierwszeństwa dobra w ten sposób, 
że jest ponad istnieniem, że przekracza bycie. (…) Natomiast jeśli w ogóle jest, 
to albo swe istnienie zawdzięcza istnieniu, albo się z nim utożsamia. W pierw-
szym przypadku mamy dobro przygodne, skończone. W drugim – Absolut 
Dobra. Na nasze wyjściowe pytanie: «Dlaczego istnieje raczej coś, niż nic?», od-
powiadamy: «albowiem istnieje Byt koniecznie istniejący, który jest Dobrem»” 
(W. Stróżewski, Istnienie i dobro, dz. cyt., s. 31). 

172 Potrzebę takich badań sygnalizuje również Dobrosław Kot, pisząc: „Można 
postawić hipotezę – choć jej sprawdzenie wymagałoby osobnego studium – 
że w swej filozofii człowieka Józef Tischner stał na stanowisku relacyjnym: jego 
drogą do rozumienia człowieka było wyświetlenie rozmaitych relacji, w któ-
re człowiek wchodzi. Relacje te są niezwykle istotne dla uchwycenia tego, kim 
on jest. I jednocześnie są dla samego Tischnera jakąś próbą wyjścia poza sub-
stancjalistyczną koncepcję człowieka, którą wielokrotnie krytykował” (D. Kot, 
Człowiek we wnętrzu metafor, „Logos i Ethos” 32 (2012) nr 1, s. 158).
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istnienie owych członów). Trzeba przyznać, że takie posunięcie za-
pewniło mu wygodną pozycję w sporze ze zwolennikami metafizyki 
arystotelesowsko-tomistycznej: metafizyczna wykładania o tym, które 
istnienie (substancjalne czy relacyjne) jest bardziej podstawowe, czy też 
bardziej trwałe, ma się bowiem nijak do tego, że w horyzoncie agatolo-
gicznym dobro wyprzedza wszelkie istnienie. Inaczej mówiąc, każdy 
zarzut ze strony metafizyków o zbytnie eksponowanie relacyjności mógł 
przeciąć jednym stwierdzeniem, że przecież jego ogólna perspektywa 
jest inna i takie zarzuty są chybione.

Podsumowując, omawiani filozofowie prezentują odmienne kon-
cepcje dynamicznej struktury człowieka. Tischner w przeciwieństwie 
do Wojtyły nie uwzględnia poziomu metafizycznego (w sensie meta-
fizyki arystotelesowsko-tomistycznej) a jedynie przeżyciowy, stawia 
za to bardziej niż on na relacje, jakie człowiek nawiązuje podczas swo-
jego stawania się. Jest to zrozumiałe, że relacje mogą u niego odgrywać 
większą rolę, ponieważ nie są jakby „trzymane” przez jakieś struktury 
bardziej podstawowe. U Wojtyły zaś relacje powstają na bazie supposi-
tum, które je do pewnego stopnia warunkuje. Jest jednak również coś 
wspólnego dla obu struktur dynamizmu: obaj filozofowie nie popadają 
ani w  indywidualizm, ani w kolektywizm173.

173 Por. J. Galarowicz, Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 50. In-
dywidualizm i kolektywizm to dwa błędy antropologiczne zwalczające wizję 
człowieka jako bytu osobowego. Istotą indywidualizmu jest wizja człowieka 
jako pewnego rodzaju monady, która jest czymś samowystarczalnym. Indywi-
dualizm neguje wszelkie relacje, które byłby podstawą dla powinności – w ten 
sposób człowiek podlega tylko sobie samemu. Relacje międzyludzkie są tym, 
co odbiera człowiekowi wolność. Przykładem indywidualizmu jest liberalizm. 
Z kolei kolektywizm wywodzi się z platońskiej wizji państwa, które panując nad 
jednostkami w pewnym sensie generuje człowieczeństwo człowieka. Istota ko-
lektywizmu sprowadza się do swoistego substancjalizowania bytu społecznego, 
a tym samym do pozbawienia wolności i podmiotowości konkretnego człowieka. 
Kolektywizm jest z istoty totalitaryzmem. Historia zna wiele odmian kolektywi-
zmu na czele z marksizmem (zob. P. Skrzydlewski, Kolektywizm, indywidualizm 
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O ile trudno posądzać Wojtyłę o kolektywizm, to jednocześnie war-
to zauważyć, że struktura dynamizmu człowieka w jego ujęciu może 
sprawiać wrażenie w dużej mierze indywidualistycznej174. I jest w tym 
trochę racji. Faktycznie Wojtyła niezwykle zdecydowanie dowartościo-
wuje możliwości poznawcze i wolitywne konkretnego człowieka. Czło-
wiek jest według niego swoistym centrum osobowym: sam sobie panuje, 
sam siebie stanowi, sam siebie posiada, dążąc przez to do spełnienia175. 
W kontekście tym Wojtyła używa mocnych słów pisząc, że

nikt nie może posługiwać się osobą jako środkiem do celu; ani człowiek, 

ani nawet Bóg-Stwórca. Właśnie ze strony Boga jest to najzupełniej wyklu-

czone, gdyż On, dając osobie naturę rozumną i wolną, przez samo to już 

 zdecydował, że będzie ona sama sobie określała cele działania176.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w tym podejściu Wojtyły widać jakiś 
wielki zachwyt nad każdym człowieka177. Co chce przez to powiedzieć? 

a osobowa wizja człowieka, w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji czło-
wieka: Studia i rozprawy, red. P. S. Mazur, Kraków 2012, s. 123–177 [Universum 
Philosophiae]). 

174 Zdaniem Zbigniewa Ambrożewicza: „(…) zarzuty mogłyby paść ze strony Ti-
schnera również pod adresem Wojtyły. Według autora Miłości i odpowiedzial-
ności bowiem, podstawowym doświadczeniem człowieka jest doświadczenie 
własnego «ja» (nie zaś «Ja–Ty», jakby chciał Tischner)” (Z. Ambrożewicz, Filozo-
ficzne korzenie jednostki i osoby. Personalizm i indywidualizm wobec kantyzmu, 

„ Diametros” 46 (2015), s. 25).
175 Trzeba jednak pamiętać, że struktura samostanowienia (samoposiadania i samo-

panowania) nie oddala człowieka od Boga. „I tak jak samoposiadanie w ontycz-
nym statusie osoby nie znosi tej stworzoności, czyli tego, że jako stworzenie jest 
własnością Stwórcy, tak też samopanowanie nie znosi najwyższej władzy Stwór-
cy nad człowiekiem osobą” (K. Wojtyła, O znaczeniu miłości oblubieńczej (na 
marginesie dyskusji), „Roczniki Filozoficzne KUL” 22 (1974) nr 2, s. 165–166).

176 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 29–30.
177 „Poglądy Wojtyły, oparte na filozofii Stagiryty i Akwinaty, stanowiły swoiste anti-

dotum na tendencje panujące w etyce znaczone relatywizmem i subiektywizmem 
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Czyżby chciał przywrócić ludziom wiarę w siebie samych? Na to wygląda. 
Z jego filozofii wyłania się bowiem przesłanie o tym, że człowiek jest 
w stanie przeciwstawić się pewnym negatywnym skłonnością, które 
go ograniczają i zniewalają, że wcale nie muszą one nad nim panować, 
ale że to on sam może i powinien nad sobą zapanować. Wojtyła chce 
jakby powiedzieć: możesz wziąć życie we własne ręce, i to nie dlatego, 
że ktoś cię o tym chwilowo przekona (bo to niekiedy jest manipulacja), 
ale dlatego, że ty sam jesteś w stanie rozpoznać swoje centrum oso-
bowe: poznawcze i decyzyjne. Chodzi tu na przykład o przekonanie 
Wojtyły, że każdy człowiek jest w stanie rozpoznać moment „chcę”, 
który pojawia się pomiędzy momentami „mogę – nie muszę”178 – i na tej 
podstawie jest naprawdę odpowiedzialny za swoje czyny. Takie akcento-
wanie możliwości konkretnej jednostki nie oznacza jednak, że człowiek 
według niego ma przeżywać swoje życie, swój dynamizm, w absolutnej 
samotności, gdyż w żadnym razie nie jest on ku temu powołany. To, 
że człowiek jest pewnym indywiduum, samoistną substancją, nie ozna-
cza dla niego samotności (samowystarczalności). Wiadomo już bowiem, 
że najgłębszy wyraz przekonaniu o potrzebie relacji międzyludzkich 
dał Wojtyła w swojej książce Miłość i odpowiedzialność. A w kontekście 
rozważań tu prowadzonych można zauważyć, że wyłania się z niej prze-
słanie, iż człowiek jako byt sam w sobie, czyli niezmieszany z innymi 
bytami (pluralizm metafizyczny), w tym właśnie podstawowym sensie, 

o charakterze hedonistycznym. Tym samym, włącza się on w nurt tych myśli-
cieli, którzy pragnęli przypomnieć ów klasyczny pogląd, że w nauce moralnej 
sprawą podstawową jest kształtowanie charakteru człowieka. Stojąc na gruncie 
realistycznej koncepcji dobra K. Wojtyła żywił przekonanie, że każdy dobry 
uczynek, czyli zgodny z naturą człowieka, kształtuje lub wzmacnia jego dobry 
charakter. Każdy dobry uczynek czyni działającego lepszym. A więc nie od razu 
doskonałym, ale właśnie lepszym (K. Jasiński, Czyn doskonalący osobę: w kręgu 
perfekcjoryzmu Karola Wojtyły, „Studia Elbląskie” 13 (2012), s. 356).

178 Por. K. Wojtyła, Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, w: K. Wojtyła, Za-
gadnienie podmiotu moralności, dz. cyt., s. 187–193 (Człowiek i Moralność, 2).
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zawsze jest sam (dzięki czemu ma w ogóle możliwość samodzielnego 
panowania nad sobą), ale jednocześnie nigdy nie jest bytem samotnym, 
ponieważ zawsze jest w jakiejś relacji do innych bytów, względem nie-
go przedmiotowych, a często będących podmiotami tak jak on179. Nie 
można więc powiedzieć, że mamy tu do czynienia z indywidualizmem 
czy jakimś solipsyzmem. Nawiązywanie relacji jest bowiem zawarte już 
w potencjalności samego indywiduum, którym jest człowiek. Inaczej 
mówiąc, człowiek nie istnieje jako relacja (w sensie kategorialnym), ale 
jako indywiduum, które jednak może nawiązywać osobowe relacje z in-
nymi bytami indywidualnymi. Ale trzeba podkreślić, że w tym znaczeniu 
bycie indywiduum nie prowadzi do indywidualizmu. Wręcz przeciwnie – 
jest jego wykluczeniem ze względu na zawartą w nim potencjalność 
do nawiązywania relacji, szczególnie relacji międzyosobowych. Ponad-
to, kolejnym dowodem antyindywidualistycznego wymiaru koncepcji 
Wojtyły jest akcent, który położył na teorię uczestnictwa (wydzielił jej 
nawet osobny podrozdział w Osobie i czynie). Uczestnictwo pojmował 
jako właściwość konkretnej osoby w jej dynamicznej korelacji z czynem:

W tej to korelacji uczestnictwo oznacza – po pierwsze – zdolność takie-

go działania „wspólnie z innymi”, w którym zostaje urzeczywistnione 

to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie – przez to 

właśnie – działający urzeczywistnia personalistyczną wartość swego czynu. 

Po drugie zaś – w ślad za zdolnością – przychodzi jej aktualizacja. Pojęciem 

„uczestnictwo” obejmujemy tutaj jedno i drugie180.

179 Jak wskazuje Jan Galarowicz, mimo iż relacja dialogiczna pełni u Wojtyły bardzo 
ważną rolę, jednak „rzeczywistością podstawową, najmocniejszą bytowo są podmio-
ty osobowe. Relacja «ja–ty» jest wobec nich wtórna, choć dla nich ważna, bo umac-
niająca ich w sobie i biorąca udział w ich konstytuowaniu się” (J. Galarowicz, Czło-
wiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, dz. cyt., s. 238).

180 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 311. Warto dodać, że z uczestnictwem 
związana jest kwestia solidarności. Analizuje ją Inga Mizdrak, która pisze: 
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Co ciekawe, również Józef Tischner zwrócił uwagę na znaczenie 
tej teorii w myśli Wojtyły. Pisze o tym w cytowanym już artykule 
z „ Analecta Cracoviensia”:

W teorii uczestnictwa, którą rozwija Osoba i czyn możemy widzieć jakąś 

formę przezwyciężenia subiektywizmu i indywidualizmu, lansowanego 

przez niektóre współczesne filozofie świadomości, również inspirowane 

fenomenologią181.

Z kolei struktura dynamizmu człowieka w ujęciu Tischnera może 
sprawiać wrażenie kolektywistycznej (trudno bowiem mówić tu o in-
dywidualizmie). Lecz znowu jest to mylne wrażenie. Należy bowiem 
podkreślić mocno krytyczny stosunek Tischnera do filozofii marksistow-
skiej, chociażby z tego względu nie mógłby on pojmować człowieka 
przez pryzmat jakiegoś kolektywu. Tischner dobrze wiedział, że taki 
kolektyw, jako pewna bezosobowa masa, stanowi oczywiste wyklu-
czenie poczucia osobowej wartości człowieka. Zaproponowana przez 
niego teoria Ja aksjologicznego jest dość jednoznacznym dowodem 
na nieprzekładalność wartości człowieka na wartość, jaką ma kolektyw. 
Co prawda jego dialogiczne ujmowanie relacji międzyludzkich można 

„W ujęciu Wojtyły solidarność jawi się jako uczestnictwo wolnych podmiotów 
w tworzeniu dobra wspólnego i jako forma realizacji człowieka wśród innych 
ludzi. W perspektywie społecznej ma stanowić prawidłową bazę w budowaniu 
wspólnoty i tworzeniu właściwych stosunków międzyludzkich i międzynarodo-
wych. (…) Stawanie się dzieje się przez działanie, dokonywanie wolnych wybo-
rów i uczestnictwo, ale nie jakiekolwiek. Wojtyła podkreśla odpowiedzialność 
moralną w owym stawaniu się. (…) Solidarność jest zawsze jakoś uczestnicząca, 
ale uczestnictwo nie zawsze jest solidarne. Prawdziwa solidarność i autentycz-
ne uczestnictwo powinno zakładać autentyczną wolność podmiotów właściwie 
ją realizujących” (I. Mizdrak, Wspólnotowy charakter wolności na podstawie my-
śli antropologicznej Karola Wojtyły, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 
14 (2011) nr 1, s. 29–30).

181 J. Tischner, Metodologiczna strona dzieła „Osoba i czyn”, dz. cyt., s. 86.
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by próbować interpretować kolektywistycznie, ale nie wydaje się to uza-
sadnione. Wiadomo bowiem z wcześniejszych rozważań, że kwestia tych 
relacji była interpretowana przez Tischnera w dość oryginalny sposób, 
nieprzesądzający o ich ostatecznym charakterze. Zresztą trzeba jeszcze 
dodać, że dramat, o jakim pisał zawsze dotyka przede wszystkim kon-
kretnego człowieka, a nie grupę. O ile jednak dramat dotyczyłby również 
grupy to tylko dlatego, że każdy z jej członków jest właśnie egzystencją 
dramatyczną.

Istota dynamizmu

Rozważania porównawcze dochodzą teraz do momentu poniekąd 
kluczowego, którym jest próba zastanowienia się: na czym właściwie 
polega istota dynamizmu człowieka w ramach każdej z analizowanych 
koncepcji? Czy ewentualnie: jaki jest element istotowy tego dynamizmu? 
Co prawda, to czym w istocie jest ów dynamizm, już się od jakiegoś 
czasu odsłania – teraz jednak warto wydobyć to jako osobne zagadnie-
nie. Zanim nastąpi przejście do próby odpowiedzi na to pytanie, trzeba 
zastanowić się przez chwilę: z czym na ogół kojarzy się dynamizm? Oczy-
wiście z jakimś ruchem, jakąś zmianą, czyli z czymś przeciwnym do tego, 
co konieczne, tożsamościowe, statyczne. Należy się zatem spodziewać, 
że istota dynamicznej struktury człowieka odsłoni się właśnie jako ja-
kiś ruch, który ma miejsce w człowieku. Ale trzeba jeszcze podkreślić, 
że celem poszukiwań jest uzyskanie jak najbardziej oryginalnych odpo-
wiedzi Wojtyły i Tischnera (przykładowo, nie wystarcza stwierdzenie, 
że w ujęciu klasycznym dynamizm jest przechodzeniem z możności 
do aktu, że jest aktualizowaniem potencjalności substancji).

Fieri jako istota dynamizmu
Począwszy od Wojtyły należy przypomnieć, że struktura dynamizmu 
człowieka, którą zaproponował posiada dwa poziomy, metafizyczny 
i przeżyciowy, gdzie pierwszy jest fundamentem dla drugiego. Ważne 
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jest, że człowiek to jedność obu tych dynamizmów – dlatego dynamizmu 
na poziomie przeżycia nie można w żaden sposób oderwać od jego fun-
damentu, którym jest suppositum182. Można się więc domyślać, że istota 
dynamizmu człowieka musi być wspólna dla obu tych poziomów. Aby 
ją odczytać, należy przypomnieć specjalne pojęcie, którego ten filozof 
używał. Otóż, kluczowym pojęciem, którym się posługuje w kontekś-
cie wszystkich rodzajów dynamizmów jest pojęcie fieri. Warto przy-
pomnieć głównie dwie odmiany fieri: podstawowe w obrębie istnie-
nia (esse-fieri), a także właściwe działaniu osobowemu (in statu fieri). 
To pierwsze dotyczy poziomu metafizycznego, to drugie ujmowane jest 
fenomenologicznie w ramach przeżycia. Każdy jednak rodzaj fieri Woj-
tyła rozumie jako to, co sprawia, że dynamizm jest skierowany na swój 
podmiot – na samego człowieka-osobę183. Owo skierowanie zwrotne 
(wsobne) dynamizmu na swój podmiot można inaczej nazwać auto-te-
leologicznym wymiarem ludzkiego dynamizmu. Innymi słowy, dzięki 
fieri każdy rodzaj dynamizmu człowieka pozostawia w nim samym jakiś 
ślad, kształtując człowieka – przez co właśnie można go w ogóle nazwać 
dynamizmem. Zatem fieri w pewnym sensie wyraża coś podobnego 
do arystotelesowskiej przyczyny celowej bytu. Bowiem bez fieri nie 
byłoby możliwe stawanie się podmiotu, ponieważ ewentualny „dyna-
mizm” nie pociągałby żadnych konsekwencji – wtedy zmiana byłaby 
bezcelowa, nie urzeczywistniałaby nic nowego, a to rodzi sprzeczność. 
Inaczej mówiąc, gdyby dało się oderwać dynamizm od jego podmiotu 
(co jest niemożliwe) wtedy stałby się on czymś bezowocnym (ponieważ 

182 Przypomnijmy, że suppositum z jednej strony wyznacza pewne niezmienne 
warunki bytowe, ale z drugiej strony jest ono czymś dynamicznym ze względu 
na swe trwanie, na ciągłość swego istnienia, co oddaliśmy przez wyrażenie: es-
se-fieri. Suppositum zatem jest rzeczywistością dynamiczno-statyczną, a nie jak 
mogłoby się wydawać jedynie statyczną. Oczywiście dynamizm ten rozumiemy 
w sposób dość szczególny.

183 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 144.
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nie wywoływałby w niczym konsekwencji). A zatem fieri jest warunkiem 
sine qua non ludzkiego dynamizmu. W tym sensie ten swoisty ruch, 
jakim jest dynamizm, nie tylko „wychodzi” z człowieka (gdy ten jest 
na przykład sprawcą czynu), ale również, właśnie dzięki fieri, do niego 

„wraca”. Fieri oznacza więc realne konsekwencje, jakie zachodzą w bycie 
za sprawą jego dynamizmu. W ten sposób człowiek jest podmiotem swo-
jego dynamicznego całokształtu: jest zarówno przyczyną184 dynamizmu, 
jak i jego skutkiem (dzięki fieri). Jest skutkiem to znaczy: jest efekt zmian, 
jakie w nim się dzieją lub jakie on sam sobie czyni. Jest takim człowie-
kiem w jakiego się zmienia – przede wszystkim staje się pod względem 
moralnym coraz bardziej dobry lub zły. Nie wolno jednak zapominać, 
że pozostaje on wciąż tym samym człowiekiem, tą samą osobą, mimo 
iż z biegiem czasu nie jest już takim samym człowiekiem, taką samą 
osobą (choćby ze względu na zmiany o charakterze komórkowym czy 
osobowościowym). A więc, zmianie podlega jedynie takożsamość, a nie 
tożsamość człowieka. Podsumowując należy stwierdzić, że właśnie owo 
fieri rozpoznaje się tutaj jako aspekt istotowy dla dynamizmu człowieka.

Przyswajanie jako istota dynamizmu
Przechodząc teraz do propozycji Tischnera, trzeba zauważyć, że jej ana-
liza zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem dokonanych powy-
żej ustaleń, które dotyczą istoty ludzkiego dynamizmu zawierającego 
się w filozofii Wojtyły. Warto zacząć od przypomnienia, że Tischner 
nie rozważa ludzkiego dynamizmu na poziomie bytowym. W konse-
kwencji, jeżeli u Wojtyły człowiek staje się dobry jedynie pod wzglę-
dem moralnym (ponieważ pod względem bytowym zawsze jest dobry), 
to u Tischnera, który wyklucza ów stały, bytowy poziom bycia dobrym, 

184 Nie mamy tu na myśli tego, że człowiek jest przyczyną pierwszą swojego dynami-
zmu. Bowiem za pierwsze pojawienie się esse-fieri odpowiedzialny musi być ktoś 
inny: rodzice, a także Bóg, który bezpośrednio stwarza ludzką duszę. 
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stawanie się dobrym pod względem moralnym oznacza coś innego niż 
u Wojtyły. Dokładniej mówiąc, u Tischnera człowiek, realizując dobro, 
staje się dobry nie tylko pod względem moralnym, ale nade wszystko 
pod względem agatologicznym: stając się w ten sposób sobą. Gdy zaś 
nie realizuje dobra, wtedy przestaje być dobrym: przestaje być sobą. 
Zatem w porównaniu do koncepcji Wojtyły, ta jest poniekąd bardziej 
radykalna, ponieważ: człowiek nie jest tu dobry „na stałe” (jako byt), 
ale od tego, w jaki sposób kieruje sobą, od tego jak się rozwija, zależy 
również w jakiej mierze jest dobry. Owo bardziej radykalne stawanie się 
jest niewątpliwie głęboko wpisane w koncepcję Tischnera, najwidoczniej 
głębiej niż u Wojtyły, który bowiem, wskazując na istnienie suppositum, 
wyznacza w ten sposób pewne granice dynamizmu – czyli konkretne 
i nieprzekraczalne pole możliwości dla realizowania siebie. Różnicę 
tę najlepiej widać właśnie w horyzoncie dobra: według Wojtyły człowiek 
jest dobry jako byt i równocześnie może czynić dobro, stając się wtedy 
dobrym w sensie moralnym i w zgodzie z tym, kim jest na mocy swojego 
suppositum, zaś według Tischnera człowiek dopiero poprzez świadome 
odkrywanie swojej wartości i przyswajanie sobie dobra, także w relacji 
z drugim, staje się kimś dobrym jako człowiek.

Jeżeli więc u Wojtyły wyeksponowano znaczenie fieri jako aspektu 
istotowego dynamizmu, dzięki któremu dynamizm pozostawia swoje 
konsekwencje w człowieku, należy się teraz zastanowić, na czym polega 
istota dynamizmu w filozofii Tischnera? Otóż ma się u niego do czynie-
nia przede wszystkim ze swoistym uznawaniem za swoje tego, co jest 
treścią ludzkiego dynamizmu. Stąd też ważną rolę odgrywa tu kategoria 
posiadania, czyli „mieć” warunkujące „być”. Chodzi oczywiście o po-
siadanie siebie, dokonujące się poprzez dynamizm przyswajania dobra. 
Tischner pisze:

Osoba karmi się i w pewnym szczególnym sensie staje się tym, czym się kar-

mi – staje się i jest, jest i się staje. Człowiek karmi się tym, co każdorazowo 
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odczuwa jako swoje dobro – dobro dla niego przeznaczone. Człowiek 

przyswaja sobie swoje dobro. Relacja między człowiekiem a jego dobrem 

to właśnie relacja przyswajania. Przyswajanie jest dwustronne: dobra sobie 

i siebie dobru185.

Warto w tym miejscu podkreślić, że pojęcie przyswajania wydaje się 
odgrywać wyjątkowo istotną rolę w filozofii dramatu Tischnera. Zda-
niem Adama Workowskiego pojęcie to jest wręcz kluczem do zrozu-
mienia myśli tischnerowskiej186. Z jego pomocą można bowiem opisać 
wszystkie rodzaje relacji, w jakich znajduje się człowiek, czyli: w stosun-
ku do siebie, do drugiego człowieka, do świata oraz do Boga. Przyswaja-
nie odsłania dynamikę ludzkiego posiadania, czyli owego „mieć”, które 
warunkuje „być”. Posiadanie dokonuje się w ramach przyswajania przez 
osobę świata i siebie samej. W tym sensie osoba przyswaja siebie jako 
dar: ponieważ będąc bytem-dla-siebie, stanowi swoją własną obietnicę. 
Sposób, w jaki człowiek przyswaja dobro, decyduje o tym jak egzystuje.

A zatem właśnie owo przyswajanie, które dokonuje się w trakcie 
ludzkiej aktywności stanowi najprawdopodobniej istotę dynamizmu 
człowieka w ujęciu Tischnera. Co więcej, głównie za sprawą przyswa-
jania dynamizm ten ma tak mocny wymiar relacyjny: ponieważ jest 
to nie tylko przyswajanie sobie dobra, ale zarazem przyswajanie siebie 
dobru. Bez przyswajania człowiek może i nawiązywałby jakieś relacje, 
ale relacje te nie miałyby na niego żadnego wpływu – nic by nie asymi-
lował. Natomiast za sprawą przyswajania, podobnie jak w przypadku 
fieri u Wojtyły, dochodzi do swoistego „ruchu zwrotnego” ludzkiego 
dynamizmu. Oznacza to, że dynamizm nie jest jakąś odizolowaną ak-
tywnością podmiotu, bezprzedmiotowym zużywaniem się jego siły roz-
wojowej, jakimś bezsensownym „spalaniem się” w imię niczego. Dzięki 

185 J. Tischner, Życie wewnętrzne osoby, dz. cyt., s. 510.
186 Por. A. Workowski, Tischnera filozofia przyswajania, dz. cyt., s. 13–32.



Dynamizm człowieka 109

przyswajaniu jest właśnie przeciwnie. Przyswajanie można porównać 
raczej do przyciągania ku sobie określonego przedmiotu, którego się 
pragnie i który się wybiera. Obojętnie czy są to określone wartości, czy 
jest to druga osoba. Przykładowo, nieraz ktoś stając się miłośnikiem 
danego gatunku muzyki oznajmia: ta muzyka jest mi bliska – to jest 

„moja” ulubiona muzyka. Podobnie ten, kto stał się w kimś zakochany, 
o swojej miłości mówi: „moja” ukochana osoba. A więc można stwier-
dzić, że przedmiot, który przyswajam w jakiejś mierze określa mnie jako 
podmiot – odtąd nie jestem już tylko osobą, ale jestem osobą-miłośni-
kiem: konkretnej muzyki czy drugiej osoby. Ale trzeba podkreślić, że taki 
prawidłowy rodzaj przyswajania, nie polega na jakimś zawłaszczaniu, ale 
na wspaniałomyślnej afirmacji danej wartości lub drugiej osoby. Gdy 
bowiem przyswajanie przybiera postać zawłaszczenia, wtedy prowadzi 
ono do zguby człowieka, który stopniowo przestaje być sobą.

Dynamizm: „samorealizacja” a „autokreacja”
Zostało już wstępnie powiedziane, że w ujęciu Wojtyły dynamizm można 
zinterpretować jako samorealizację, natomiast w ujęciu Tischnera jako au-
tokreację. Obie te interpretacje zostaną lepiej wyjaśnione w świetle obec-
nie prowadzonych analiz, począwszy od dynamizmu w ujęciu Wojtyły.

Najpierw należy odnotować, że użycie terminu „samorealiza-
cja”187 może rodzić pewne kontrowersje z powodu jego skojarzeń 

187 Warto zwrócić uwagę na to, że Jan Galarowicz w kontekście filozofii Wojtyły, za-
miast wykorzystanego w niniejszej książce pojęcia „samorealizacja”, używa nieco 
innego pojęcie, jakim jest „samospełnienie”. Zob. J. Galarowicz, Wojtyła – Ti-
schner: kapłaństwo i myślenie, dz. cyt., s. 54; J. Galarowicz, Paradoks egzystencji 
etycznej, dz. cyt., s. 291–297. Tutaj natomiast uważa się, że termin „samorealiza-
cja”, opatrzony odpowiednią interpretacją, również może streszczać sens dyna-
mizmu człowieka–osoby w myśli Wojtyły. Nie oznacza to jednak, że używany 
przez Galarowicza termin „samospełnienie” jest nieodpowiedni. Przeciwnie, jest 
on także warty uwagi, wydaje się jednak kłaść akcent bardziej na osobowy wy-
miar dynamizmu, podczas gdy za pomocą terminu „samorealizacja” próbuje się 
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psychologicznych (choćby z zakresu psychologii sukcesu – jako czegoś 
na kształt dążenia do „idealnego życia”)188. Aby ich uniknąć należy 
podkreślić, że nie chodzi tu o takie znaczenie tego pojęcia. Użycie go jest 
raczej podyktowane tym, że jego dwa człony („samo” i „realizacja”) 
wydają się w pewnej mierze streszczać dynamiczną strukturą człowieka, 
jaką zaproponował Wojtyła. Precyzyjniej rzecz ujmując, człony te można 
zinterpretować jako odpowiedniki dwóch płaszczyzn, które charak-
teryzują ludzki dynamizm: płaszczyzny przeżywania swojego czynu 
oraz płaszczyzny metafizycznego suppositum. Wygląda to tak: człowiek 
w przeżyciu sam siebie dynamizuje poprzez czyn, ale dzieje się to dzięki 
temu, kim jest już na poziomie swojego suppositum, które to jest przecież 
na wskroś realne. Sfera subiektywna ma w ten sposób oparcie w sferze 
obiektywnej – przez co człowiek nie jest w stanie oderwać swojej świado-
mości od reszty swojego bytu. Może ją co najwyżej poznawczo wydzielać 
na potrzeby teoretyczne, ale w praktyce jego dynamizm na poziomie 
świadomym nigdy nie będzie zupełnie samorzutny (niezależny od ca-
łości bytu), ponieważ suppositum jest warunkiem i miarą (albo inaczej 
ograniczeniem) zarówno dla dynamizmu czynu, jak i dla dynamizmu 
uczynnień. W uproszczeniu można stwierdzić, że człowiek może róż-
ne koncepcje wysuwać na swój temat, może całego siebie próbować 
ukształtować w najróżniejszy sposób, mogą mieć na niego ogromny 
wpływ czynniki zewnętrzne (na przykład kulturowe czy językowe)189, 

tu oddać sens całego dynamizmu człowieka–osoby, a więc również dynamizmu 
uczynnień.

188 Wojtyła przyjmuje raczej koncepcję tak zwanego ideału etycznego, który jest 
wzorem osobowej samorealizacji, wzorem godnym naśladowania. Osoba podej-
mująca wysiłek realizacji dobra może upodabniać się do tego wzoru – a dążenie 
to staje się dla niej szczególnego rodzaju powinnością moralną. Por. K. Wojty-
ła, Ewangeliczna zasada naśladowania, w: K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu 
 moralności, dz. cyt., s. 151.

189 „Wojtyła’s approach to the subject is governed by the thesis that there is, indeed, 
a primitive positive reality in human beings that is not a derivative of anything 



Dynamizm człowieka 111

ale i tak nigdy nie zmieni się przez to jego istota, jego suppositum. Dzieje 
się tak, ponieważ dynamizm czynu dokonywany na poziomie przeży-
ciowym jest możliwy dzięki temu, co w człowieku realne, nawet bez 
angażowania jego świadomości i z wyłączeniem czynu. Dlatego nawet 
mocą najśmielszego zamiaru człowiek nie jest w stanie stworzyć siebie 
niejako „od zera”, czyli z pominięciem suppositum, gdyż to ono umoż-
liwia mu powzięcie w ogóle owego zamiaru (bo to na jego mocy jest 
istotą rozumną). Co więcej, nie tylko nie jest w stanie go pominąć, ale 
również i nie może go przekształcić według własnego upodobania. War-
to zauważyć, że takie postawienie sprawy można by potraktować jako 
radykalny sprzeciw na przykład wobec teorii płci kulturowej (gender). 
W ramach koncepcji Wojtyły płeć człowieka jest bowiem warunkowana 
już na poziomie suppositum, dlatego żaden akt świadomy, jakkolwiek 
doniosły, nie jest w stanie ani pominąć, ani przekształcić owego czynnika 
warunkującego byt ludzki w tym zakresie190. Dynamizm na poziomie 

else. Thus, we cannot claim that special interventions coming from human in-
teractions or culture or language are factors that constitute the subject and its 
interiority in the first place. The subject indeed interacts with them, and they 
provide it with the possibility of expressing itself, so these elements can be help-
ful as far as the unfolding of the activity of the subject is concerned. There is no 
doubt that all these factors play their role at the «awakening» stage of the sub-
ject, and later on, in the context of the carrying out of its various expressions. 
However, in the metaphysical order, when we take into account the subject’s 
coming to be, all the external factors are secondary” (G. Hołub, The human sub-
ject and its interiority. Karol Wojtyła and the crisis in philosophical anthropology, 

„Quién” 4 (2016), s. 60).
190 Do stanowiska Wojtyły dotyczącego płci człowieka nawiązuje komentarz: „Płeć 

przenika tak naturę, jak i osobę i jest specyficznie przeżywana na poziomie natury 
i osoby. Te poziomy łączą się ze sobą i uzupełniają, co jest pewnym ukonkretnie-
niem tezy, że podmiot metafizyczny łączy się z podmiotem osobowy. W szerszej 
perspektywie orientacja płciowa, która przenika całe życie człowieka potwierdza 
tezę, że natura ludzka ma zawsze charakter osobowy, a osoba ludzka nie istnieje 
poza ludzką naturą” (G. Hołub, Kobiecość i męskość w spełnianiu osoby w uję-
ciu Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, dz. cyt., s. 405–406).
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świadomym nie jest w stanie „stworzyć” takiego in statu fieri, które 
zaprzeczy pierwotnemu esse-fieri. Samorealizacja, o której tu mowa nie 
oznacza więc jakiegoś radykalnego stwarzania siebie według swojego 
zamysłu, ale raczej chodzi o tworzenie siebie w oparciu o możliwości, 
jakimi się dysponuje, dzięki temu kim się jest i kim już zawsze się będzie 
jako istota, która nie może utracić czy też zmienić swojej tożsamości 
bytowej. To jednak, że ma tu miejsce umiarkowany dynamizm tworzenia 
siebie w oparciu o to, kim się realnie jest, a nie jakiś radykalny dyna-
mizm stwarzania siebie, nie odbiera jeszcze owemu aktowi tworzenia 
niewątpliwej doniosłości. Bowiem dynamizm tworzenia siebie, który 
dokonuje się na poziomie świadomym poprzez wolne, nieprzymuszo-
ne działanie ma swoje dalekosiężne konsekwencje przede wszystkim 
moralne – a to radykalnie odróżnia człowieka od innych istot żywych, 
mimo ich  bogatego zdynamizowania.

Zestawiając teraz dynamizm zinterpretowany jako samorealizacja 
z kategorią fieri, rozumianą jako aspekt istotowy tego dynamizmu, nale-
ży zauważyć następującą zależność: fieri (a głównie to w postaci in statu 
fieri) wyrażające skierowanie dynamizmu na swój podmiot nie może 
nigdy doprowadzić do pozbawienia czy też jakiegoś zmodyfikowania 
ludzkiej podmiotowości, ponieważ dynamizm w aspekcie fieri wyrasta 
ostatecznie z samego suppositum, które jest gwarantem tożsamości byto-
wej człowieka. Inaczej mówiąc, ponieważ suppositum umożliwia pojawie-
nie się fieri, stąd owo fieri nie może być realizowane z pominięciem tego, 
z czego wyrasta – prowadziło by to do sprzeczności. Warto zauważyć, 
że stanowi to niewątpliwy kontrast do naczelnej zasady egzystencja-
lizmu, wedle której „egzystencja poprzedza esencje”191. W koncepcji 
Wojtyły dynamiczne egzystowanie człowieka, czyli przede wszystkim 
wszelkie zachodzące w nim zmiany jakościowe, przypadłościowe (do-
konujące się dzięki skierowaniu dynamizmu na podmiot – aspekt fieri), 

191 J-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998, s. 23.
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są możliwe dzięki wciąż tej samej istocie (esencji) człowieka wyraża-
nej tu pojęciem suppositum, która umożliwia mu owo egzystowanie 
na poziomie osobowym. Oczywiście na poziomie suppositum również 
dokonuje się dynamizm (esse-fieri), ale on nie modyfikuje suppositum, 
nie zmienia tożsamości człowieka, wręcz przeciwnie on tę tożsamość 
wciąż utrwala, podtrzymując ją w istnieniu (dlatego można go próbować 
tutaj określić jako dynamizm „ciągłości istnienia”). Widać więc, że fieri 
inaczej wpływa na takożsamość, a inaczej na tożsamość: z jednej strony 
dzięki fieri (w postaci: in fieri oraz in statu fieri) ma miejsce takożsamość 
wyrażająca zmiany jakościowe (na różnych poziomach: od wegetatyw-
nego po osobowościowy), z drugiej strony fieri (jako esse-fieri) utrwala 
tożsamość. Choć trzeba przyznać, że dynamizm esse-fieri może wydawać 
się czymś rodzącym sprzeczność – wszak chodzi tu o dynamizm (czyli 
jakiś ruch) utrwalający to, co tożsame (a więc niezmienne). Trzeba jednak 
zauważyć, że nie chodzi o zmienianie treści, którą suppositum zawiera, 
bo to faktycznie oznaczałoby zerwanie z tożsamością, ale chodzi o to, 
że samo istnienie tego suppositum jest dynamiczne192. Inaczej mówiąc, 
suppositum może istnieć w czasie wciąż jako to samo suppositum właśnie 
dzięki dynamizmowi swojego trwania (istnienia). Dlatego mówi się 
o dynamizmie esse-fieri utrwalającym w istnieniu wciąż to samo sup-
positum, a nie o dynamizmie suppositum-fieri, które oznaczałoby zmie-
nianie się samego suppositum, a tym samym przekreślenie  tożsamości 
człowieka-osoby.

Przechodząc teraz do dynamizmu w ujęciu Tischnera, zinterpreto-
wanego jako „autokreacja”, trzeba zauważyć, że odznacza się on bar-
dziej radykalnym podejściem do kwestii tworzenia siebie w porównaniu 
do dynamizmu w ujęciu Wojtyły. Nie wydaje się jednak uzasadnione, aby 
owo bardziej radykalne tworzenie siebie nazywać od razu stwarzaniem 

192 Dodajmy, że ten dynamiczny (dzięki esse-fieri) związek owej treści (możności) 
z jej współmiernym istnieniem (aktem) wyraża relacja transcendentalna.
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siebie193. Zresztą sam Tischner nie wydaje się pisać o tym w takich 
 kategoriach, przykładowo stwierdza:

Ja aksjologiczne, odpowiadając na „przyciąganie” wartości pozytywnych, 

a przede wszystkim na „przyciąganie” tej wartości, która jest jego wartością 

osobistą, dokonuje nieustannego „tworzenia siebie”194.

Dlaczego jednak ten dynamizm tworzenia siebie wydaje się bardziej 
radykalny niż ten w ujęciu Wojtyły? Ponieważ w koncepcji Tischnera 
nie ma żadnej podstawy bytowej, która by nakreślała możliwości dla 
dynamizmu (Wojtyła zaś taką podstawa zakłada, a chodzi jak już do-
brze wiadomo o suppositum, które umożliwia, a tym samym ogranicza 
dynamizm). Z powodu braku w koncepcji Tischnera tak mocnego ogra-
niczenia należy zapytać: czy w takim razie człowiek w jego ujęciu może 
być dynamizowany w jakikolwiek sposób, prowadzący go nawet „na 
manowce”? Trudno z pełnym przekonaniem odpowiedzieć twierdząco 
na to pytanie. Zależy bowiem, z jakiej spojrzy się perspektywy. Jeżeli 
z mocno tomistycznej, to chyba można by mówić o takiej ewentualności, 
bowiem brak niezmiennej podstawy bytowej dopuszczałby teoretycznie 
wszelkie konsekwencje. Jeżeli jednak spojrzy się z perspektywy samego 
Tischnera (aksjologicznej czy też agatologicznej), wtedy rzecz przed-
stawia się inaczej. W jego filozofii bowiem również występuje pewien 
punkt odniesienia dla dynamizmu (jakieś „zabezpieczenie”), otóż rolę 

193 W przypadku nadania takiej nazwy nie chodziłoby wprost o koncepcję creatio 
ex nihilo, która rezerwuje stwarzanie wyłącznie jako akt stwórczy samego Boga, 
dokonywany bez udziału wcześniej istniejącego tworzywa (choć z udziałem woli 
i zamysłu Boga). Chodziłoby wtedy raczej o wyakcentowanie roli wolności czło-
wieka, która niekoniecznie uwzględnia jakąś stałą naturę ludzką. Byłoby to rów-
nież swoiste echo egzystencjalnej zasady mówiącej o tym, że człowiek jako egzy-
stencja poprzedzająca esencję może w jakimś sensie stwarzać swoją istotę, czyli 
sam decydować o tym, kim jest, czy też w kogo chce się zmienić. 

194 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 219.
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swego rodzaju „arbitra” odgrywają tu: wartości, dobro oraz drugi. Te trzy 
punkty odniesienia nie tyle ograniczają dynamizm, ale są dla niego miarą, 
nadając mu odpowiedniego kolorytu, poprzez który człowiek staje się 
sobą lub przestaje być sobą. Aby jednak tę rolę „arbitra” lepiej zrozumieć 
trzeba zobaczyć ją w nieco szerszym kontekście, nawiązując również 
do filozofii Wojtyły.

Pierwszym gwarantem odpowiedzialnej autokreacji w filozofii Ti-
schnera jest horyzont wartości (teoria Ja aksjologicznego). Oczywiście 
u Wojtyły wartości też odgrywają ważną rolę, choć często w nieco innym 
kontekście (są realizowane poprzez czyn), ale także dotycząc kwestii 
bardziej zasadniczej, że człowiek już jako sam byt stanowi absolutną 
wartość (niezależnie od swoich czynów), co świadczy o jego nieusuwalnej 
godności. Co prawda u Tischnera też występuje tego typu akcent, ale 
jednak jest on nieco inny: wartość człowieka jako Ja aksjologicznego 
nie wynika bowiem z doskonałości jego bytu, przeciwnie, tutaj sfera 
ontologiczna jest warunkowana przez aksjologiczną w wyniku redukcji 
egologicznej, czyli przechodzenia od tego, co jest moje (co ma dla mnie 
wartość) do tego, co jest mną (fenomen egotycznej solidaryzacji). Inaczej 
mówiąc, u Tischnera człowiek nie tyle istnieje jako byt, co raczej posiada 
siebie (posiada jakby „swój byt”) na tyle, na ile to, co posiada ma dla nie-
go wartość195. Oczywiście odbywa się to z pierwszorzędnym udziałem 
świadomości. Można więc powiedzieć, że człowiek ma wartość, dzięki 
oddziaływaniu sfery subiektywnej na obiektywną. Natomiast u Wojtyły 
jest przeciwnie: człowiek-osoba zawsze jest kimś wartościowym, nie-
zależnie od aktywności swojej świadomości. Tym bardziej zrozumiała 
staje się różnica dotycząca sposobu istnienia: u Wojtyły występuje pełny 
realizm, podczas gdy u Tischnera irrealizm. Co wiąże się z tym, że u Woj-

195 W kontekście relacji do Boga Tischner pisze: „Bóg stwarza człowieka, aby ten po-
siadał samego siebie, bo tylko posiadając siebie, może człowiek oddać się Bogu” 
(J. Tischner, Polski młyn, Kraków 1991, s. 175). 
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tyły dynamizm człowieka rozpoczyna się na poziomie bytowym, aby 
następnie ujawnić się również na poziomie świadomości, zaś u Tischnera 
dynamizm rozpoczyna się z poziomu świadomości, będąc inicjowanym 
przez Ja aksjologiczne, które następnie solidaryzuje się przede wszystkim 
ze swoim ciałem (czyli w pewnym sensie ze „swoim bytem”) i z rolą, 
którą ono umożliwia mu pełnić (na przykład z rolą lekarza), aby w ten 
dopiero sposób doprowadzić do swojego urealnienia.

Drugim zabezpieczeniem autokreacji jest horyzont agatologiczny. 
Wiadomo już, że dobro u Tischnera nie jest pojmowane przez pryzmat 
bytu. Przeciwnie jest u Wojtyły, u którego suppositum stanowi nieroze-
rwalne zespolenie bytu z dobrem: człowiek-osoba stanowi pewne dobro 
z racji samego istnienia, co też świadczy o jego niezbywalnej godności. 
Natomiast wracając do horyzontu agatologicznego w ujęciu Tischnera, 
to wydaje się on być nawet bardziej pierwotny aniżeli horyzont warto-
ści. W pewnym sensie można bowiem powiedzieć, że pierwszy z nich, 
horyzont aksjologiczny, wiąże się bardziej (choć nie tylko) z działa-
niem, a więc z etyką, zaś drugi – ze sposobem istnienia człowieka, czyli 
ze swoiście rozumianą metafizyką. Dlatego chcąc wyeksponować owo 
dobro człowieka Tischner umiejscawia ludzkie Ja także w horyzoncie 
agatologicznym. W kontekście tym pisze:

Egzystencja ludzka na tym polega, że w człowieku dobro i zło poprzedzają 

istnienie. Człowiek „bardziej jest”, gdy bardziej staje się dobrym, „jest mniej” 

i zapada w „nicość” („jesteś zerem!”), gdy staje się złym196.

Nie znaczy to jednak, że człowiek jako dobro jest źródłem wszelkiego 
dobra. Gdyby tak było, Tischner przypisałby człowiekowi jakiś boski sta-
tus – czego oczywiście nie czyni. Dlatego autokreacja człowieka nie polega 
na stwarzaniu przez człowieka dobra, czyli na zupełnie samodzielnej jego 

196 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 325.
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kreacji, ale raczej na jego wybieraniu i przyswajaniu. Autokreacja oznacza 
więc tworzenie siebie, ale w oparciu o to, co przyswajane. Można więc po-
wiedzieć, że nie tylko dobro, ale sama możliwość wyboru dobra jest darem 
dla człowieka – darem od Dobra Nieskończonego. Tischner powiada:

I na tym też polega skończoność bytu ludzkiego, że nie może on czynić 

siebie dobrym inaczej, niż wybierając dobro, które ku niemu przychodzi197.

Wynika z tego, że człowiek wprawdzie istnieje jako swoiste dobro, 
ale nie może sam sobie zagwarantować tego, że siebie nie straci, że nie 
ogarnie go zło. Co więcej, człowiek będąc świadomy tego zagrożenia 
jednocześnie czuje potrzebę usprawiedliwienia swojego istnienia poprzez 
przyswojenie sobie dobra. W Sporze o istnienie człowieka Tischner napi-
sał: „Osoba poszukuje sensu swego istnienia w dobru, które jest lub może 
się stać jej dobrem”198. W porównaniu do koncepcji Wojtyły jest to zatem 
odmienny (jakby mniej stały) sposób istnienia człowieka jako dobro.

Wracając do głównego wątku, punktem odniesienia (jakimś „arbi-
trem”, jakimś „zabezpieczeniem”) dla dynamizmu człowieka w ujęciu 
Tischnera nie jest realna podstawa bytowa (bo o ile w ogóle można o niej 
mówić to w ten sposób, że pojawia się ona jedynie jako efekt dynamizmu, 
urealnienia, nie zaś jako jego warunek), ale faktycznymi punktami odnie-
sienia są wartości i dobro. To one dają świadectwo o kierunku, w jakim 
zmierza dynamizm. Jest to więc inny punkt odniesienia, nie wynikający 
z doskonałości samego bytu człowieka (jak zakłada Wojtyła), ale wyma-
gający aktywności świadomości, dzięki której człowiek odkrywa swoją 
wartość jako Ja aksjologicznego bądź też odkrywa siebie w kontekście 
możliwego do przyswojenia dobra. Dopiero te odniesienia pozwalają 
mu dynamizować siebie.

197 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 156.
198 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 168.
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W końcu należy stwierdzić, że oprócz wartości i dobra, niemniej 
istotnym punktem odniesienia dla dynamizmu człowieka jest jeszcze 
drugi – jako człowiek i jako Bóg. Człowiek bowiem wchodząc w relację 
dialogiczną z drugim, pozwala na to, aby drugi w jakiś sposób oceniał 
jego dynamizm, czyli reagował na to, jakim człowiekiem się on staje, jakie 
wartości wybiera i czy przyswaja dobro. Spotkanie z drugim jawi się jako 
warunek uczestnictwa człowieka w świecie wartości. Relacja z innym 
człowiekiem jest jednocześnie relacją z wartościami. Następstwem wej-
ścia w tę relację jest pojawienie się takiego myślenia, które idzie w parze 
z doświadczeniem odpowiedzialności. Według filozofa:

Przeżywając spotkanie, wiemy w sposób pewny: drugi jest inny, jest tran-

scendentny. Wiemy również coś więcej: on i ja znajdujemy się w przestrzeni 

dobra i zła, wartości i antywartości. Mogę dotknąć drugiego, skrzywdzić 

go, mogę mu przynieść radość. Podobnie on199.

Przestrzeń spotkania umożliwia zatem nie tylko odkrycie wartości 
w świecie, ale także pojęcie siebie samego jako wartości. Spotkanie jed-
nak jest również początkiem dramatu prowadzącego bądź do ocalenia, 
bądź do zguby (w zależności czy dojdzie do urzeczywistnienia wartości). 
Tylko w spotkaniu możliwe jest źródłowe doświadczenie dobra i zła, 
a także własnej wolności. Oznacza to, że sytuacja osoby w świecie staje 
się zrozumiała dopiero dzięki spotkaniu. Tischner pisze:

To, czego osoba może jedynie pragnąć, co może tylko przeczuwać – bycie 

wartością absolutną – otrzymuje od Innego200.

199 J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 482–483.
200 J. Tischner, Sprawa osoby. Wstępne przybliżenie, dz. cyt., s. 14.
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Dzięki występowaniu wszystkich tych trzech odniesień (wartość, 
dobro, drugi), dynamizmu człowieka w ujęciu Tischnera nie można 
nazwać radykalnym stwarzaniem siebie, ale raczej tworzeniem siebie 
uwarunkowanym przez owe punkty odniesienia. Te trzy punkty od-
niesienia pełnią jednak rolę jedynie kontrolującą dynamizm (są tylko 
do jakiegoś stopnia jego „zabezpieczeniem”), bowiem pełnoprawnym 
inicjatorem dynamizmu jest Ja aksjologiczne: człowiek świadomie od-
krywający swoją wartość. I właśnie ze względu na ten subiektywny punkt 
wyjścia owego dynamizmu zastosowano pod jego adresem pojęcie „au-
tokreacji”, rozumiane jako tworzenie, kreacja zapoczątkowywana przez 
siebie i dotycząca siebie, czyli podmiotu tworzącego – stąd odniesienie 
wsobne auto. Autokreację można również lepiej zrozumieć w kontekście 
istoty dynamizmu, którą jak ustalono jest przyswajanie. Koncepcja przy-
swajania wydaje się dobrze korespondować z redukcją egotyczną, czyli 
przechodzenia od tego, co jest moje (co ma dla mnie wartość), do tego, 
co jest mną. Podobnie bowiem człowiek przyswajając sobie dobro, czy-
ni je swoim – ubogacając przez to siebie. Ubogacenie to można uznać 
za synonim pozytywnej autokreacji siebie.

Podsumowując, u Wojtyły dynamizm jako „samorealizacja” jest ini-
cjowany przez to, co w pełni realne, przez sferę obiektywną, czyli przez 
byt człowieka, ale mogący mieć swoje konsekwencje w sferze subiek-
tywnej – kształtując przede wszystkim ludzką osobowość. Za to fieri 
jako aspekt istotowy dynamizmu jest zależne od obiektywnej podstawy 
bytowej w postaci suppositum. Natomiast u Tischnera dynamizm jako 

„autokreacja” ma początek w sferze subiektywnej, w aktach świadomości, 
następnie urealniając się, obejmuje sferę „obiektywną”201 (zewnętrzną 
względem Ja) za sprawą procesu solidaryzacji ze swoim ciałem bądź też 

201 Trudno powiedzieć, na ile sfera ta jest rzeczywiście obiektywna w ramach filo-
zofii Tischnera. Skoro wyklucza on podejście filozofii bytu, stąd sfera ta może 
wydawać się jedynie zapośredniczona przez sferę subiektywną.
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wchodzenia w relację z drugim. Z kolei akt przyswajania, będący istotą 
dynamizmu jest w pierwszej kolejności zależny od sfery subiektywnej, 
czyli od aktów świadomości (bez ich udziału nie mogłoby dojść ani 
do rozpoznania ani następnie do przyswojenia czegokolwiek), a dopiero 
potem od czynników zewnętrznych od sfery „obiektywnej” (czyli tego, 
co rozpoznajemy jako warte przyswojenia).

Czynniki warunkujące dynamizm

Pozostaje do omówienia kwestia czynników warunkujących dynamizm. 
Przede wszystkim należy zestawić różne sposoby rozumienia wolności 
przez Wojtyłę i Tischnera202, następnie związane z tym pozytywne „mo-
tywatory” dynamizmu, jakimi są miłość i nadzieja. W ten sposób dojdzie 
do pokazania możliwych efektów wykorzystania wolności: „dynamizmu 
ubogacającego” lub „dynamizmu degradującego”.

202 Temat ten podjęła Inga Mizdrak, która pisze: „Tischner pierwotnego sensu 
wolności szuka nie tyle we wnętrzu pojedynczego człowieka, ile w przestrzeni 
międzyludzkiej. Wojtyła odwrotnie: najpierw prasens wolności odsłaniany jest 
w konkretnym indywiduum, a dopiero później można go doszukać w między-
ludzkiej rzeczywistości. Obydwaj podkreślają aksjologiczny i etyczny charak-
ter wolności, ale inaczej patrzą na jej ontologiczny sens (zwłaszcza w wydaniu 
św. Tomasza z Akwinu). Tischner o wolności w znaczeniu filozoficznym powie 
najwięcej poprzez filozofię spotkania i dialogu, gdzie przede wszystkim odsłoni 
się dramatyczny sens wolności: wolności jako rzeczywistości osadzonej w nie-
ustannym napięciu dobra i zła. Wojtyła zaś o wolności w znaczeniu filozoficz-
nym powie najwięcej za pomocą metafizyki klasycznej i fenomenologii, gdzie 
sens wolności uwydatni się przede wszystkim w samostanowieniu. Poprzez czyn, 
samostanowienie Wojtyła stara się ukazać wyraźniej, że człowiek jako osoba, 
to ktoś, a nie coś; to ktoś, kto jakimś się staje w wolności” (I. Mizdrak, Świa-
tłocienie wolności w filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera, w: Jan Paweł II. 
Posługa myślenia, t. 2, red. B. Kastelik, A. Krupka, R. Woźniak, Kraków 2015, 
s. 144  [Studia nad Myślą Jana Pawła II, 17]). 
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Wolność umożliwiająca dynamizm
Rozważając kwestię wolności, należy wpierw rozróżnić dwa pozio-
my, na których ona występuje: metafizyczny i aksjologiczno-moralny. 
Na poziomie metafizycznym wolnością można dysponować w po-
staci wolnej woli, zaś na poziomie aksjologiczno-moralnym wolność 
jest przeżywana jako wartość, a także zdobywana lub tracona w sen-
sie moralnym (na przykład stawanie się złym człowiekiem oznacza 
równocześnie stawanie się zniewolonym przez zło). Wojtyła uwzględnia 
oba te poziomy. Wystarczy powołać się na jedno jego zdanie: „jest 
to wolność człowieka, a nie tylko wolność woli w człowieku – cho-
ciaż niewątpliwie wolność człowieka poprzez wolę”203. Ze zdania tego 
wynika, że poziom aksjologiczno-moralny jest warunkowany przez 
poziom metafizyczny. Inaczej mówiąc, człowiek staje się wolny dzięki 
odpowiedniemu wykorzystaniu swojej wolnej woli. Co więcej, u Woj-
tyły oba te poziomy wolności są zależne od godności, z jaką człowiek 
istnieje jako byt-dobro. Poziom metafizyczny jest zależny w tym sensie, 
że człowiek nie mógłby dysponować wolną wolą, gdyby nie ów zu-
pełnie wyjątkowy sposób jego bytowania zasługujący na zastosowanie 
w jego kontekście pojęcia godności, zaś poziom aksjologiczno-moralny 
jest zależny dlatego, że nie sposób stać się wolnym z jednoczesnym 
 pogwałceniem swojej godności204.

Z kolei Tischner w kontekście wolności mocno akcentuje poziom 
aksjologiczno-moralny, natomiast poziom metafizyczny odrzuca, za-
stępując go poziomem dialogicznym. Pisze: „Ontologia nie wie, czym 
jest wolność, gdy ludzie umierają w walce o wolność”205. Dlatego chodzi 

203 Por. K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 427.
204 Zatem ważną kwestią jest to, że godność osoby wyznacza pole aksjologiczne 

dla wolności (Por. T. Biesaga, Godność a wolność w antropologii Karola Wojty-
ły, w: Ku rozumieniu godności człowieka. Studia z bioetyki, t. 4, red. G. Hołub, 
P. Duchliński, Kraków 2008, s. 68).

205 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 330.
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raczej o to, aby „wolność stała się wartością do osiągnięcia”206. Takie zdo-
bywanie wolności nie dokonuje się jednak w jakiejś izolacji, ale w pewnej 
interakcji z drugim, ponieważ: „Pierwotnie nie jest ona ani we mnie, ani 
w tobie, lecz «między nami». Jesteśmy wolni w stosunku do siebie”207. 
Należy więc zauważyć, że podobnie jak u Wojtyły, tutaj również zacho-
dzi pewna zależność, a mianowicie: poziom aksjologiczno-moralny jest 
również warunkowany, ale tym razem przez poziom dialogiczny, a nie 
metafizyczny. Innymi słowy, według Tischnera dopiero pewna inte-
rakcja z drugim umożliwia doświadczenie wolności208. Zanim bowiem 
człowiek doświadczy swojej wolności, wpierw doświadcza wolności 
drugiego. „Pierwszą doświadczaną wolnością – pisze Tischner – nie 
jest moja wolność, lecz wolność innego”209. Doświadczając zaś mojej 
wolności uświadamiam sobie, że mogę się na drugiego otworzyć lub 
zamknąć. Na poziome dialogicznym dokonuje się zatem pewne otwarcie 
lub zamknięcie, które zawsze oznacza jakiś wybór. Stąd pisze, że:

Wolność rozumie się tutaj jako wybranie (…). Wybranie jest sposobem 

przyswajania wartości. Wybierając wartość, sprawiam, że wartość staje się 

moja, a ja jej210.

Tym sposobem wolność jest warunkiem przyswajania wartości bądź 
też przyswajania dobra211.

206 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 330.
207 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 298
208 „Wyakcentowane są różne poziomy: indywiduum doświadczające siebie i in-

nych (Wojtyła) oraz relacja podmiotów, w której wolność staje się wydarze-
niem, rzeczywistością rozgrywającą się między ludźmi (Tischner)” (I. Mizdrak, 
 Światłocienie wolności w filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera, dz. cyt., s. 147).

209 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 72.
210 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, dz. cyt., s. 288.
211 „Wolność jest tu rozumiana nie jako prosty wybór pomiędzy dobrem a złem, się-

ga dalej niż racjonalny wybór. W pedagogii Tischnera wolność przybiera postać 
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Zatem zarówno koncepcja wolności Wojtyły, jak i ta autorstwa Tisch-
nera zawierają tę samą zależność: wolność (ujmowana metafizycznie lub 
dialogicznie) jest czynnikiem umożliwiającym dynamizm człowieka jako 
osoby. Można zatem stwierdzić, że bez wolności możliwe byłyby jedynie 
niższe stadia dynamizmu człowieka, jak choćby dynamizm wegetatywny, 
natomiast do pojawienia się dynamizmu aksjologiczno-moralnego wła-
ściwego człowiekowi jako osobie wymagana jest wolność (mimo iż różnie 
jest przez obu filozofów pojmowana). W ramach koncepcji Wojtyły nie 
znaczy to oczywiście, że nieujawnienie się wolności (w sensie metafizycz-
nym), a w konsekwencji również brak dynamizmu aksjologiczno-moral-
nego, wiąże się z przekreśleniem statusu osobowego człowieka. Zgodnie 
bowiem z antropologią adekwatną Wojtyły człowiek zawsze (aktualnie, 
a nie tylko potencjalnie) jest osobą – i to osobą wyposażoną w dynamizm 
wolnej woli, dzięki czemu dynamizm aksjologiczno-moralny nie tylko 
może się pojawić, ale faktycznie pojawi się zawsze wtedy, gdy żadne obiek-
tywne czynniki temu nie przeszkodzą (np.: niedorozwój płodu, aborcja). 
Inaczej mówiąc, człowiek zawsze ma wolność na poziomie metafizycz-
nym w postaci wolnej woli, która jedynie „czeka”, aby się ujawnić, „czeka” 
na wykorzystanie jej w sferze aksjologiczno-moralnej. Oznacza to, że dy-
namizm aksjologiczno-moralny nie jest czymś przypadkowym, co przy 
prawidłowym rozwoju istoty ludzkiej mogłoby się nie pojawić – przeciw-
nie, jest on wpisany w samą istotę człowieka-osoby. Dlatego też wolność 
jest tym, co wyróżnia  człowieka w świecie przyrody. Wojtyła powiada:

wolność (…) świadczy, że nie jest on jakąś choćby szczytową organizacją 

materii ożywionej, ale jakimś „ustrojem” całkowicie odrębnym212.

nadziei na dobro, stąd jest ona przede wszystkim przyswajaniem i wspaniało-
myślnym wyrażaniem dobra” (D. Wajsprych, Wolność jako fundamentalna prze-
słanka liberalnej filozofii wychowania Józefa Tischnera, „Pedagogia Christiana” 
34 (2014) nr 2, s. 66).

212 K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 68–69.
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W przypadku zaś koncepcji Tischnera trudno mówić (w takim samym 
sensie jak u Wojtyły)213 o kwestii zależności między wolnością a statusem 
osobowym. Tischner bowiem przyjmując perspektywę dialogiczną, a od-
rzucając metafizyczną, sam się poniekąd wyklucza ze sporu, który prowa-
dzą zwolennicy klasycznej koncepcji osoby ze zwolennikami koncepcji 
świadomościowej. W jego filozofii bycie osobą jest swoistym znakiem 
rozpoznawczym dialogu, powstającego ze spotkania osób nawzajem 
wyrażających siebie – i oczywiście odbywa się to z udziałem wolności, 
bez której nie byłoby prawdziwego spotkania, a jedynie zniewalanie 
siebie nawzajem. Tu więc występuje jedynie zagadnienie: na ile człowiek 
w swojej wolności staje się sobą poprzez przyswajanie dobra w relacji 
z drugim? Ostatecznie bowiem im bardziej człowiek przestaje być sobą, 
im bardziej wpada w rozpacz, w zgubę, w zniewolenie, w osamotnienie, 
tym mniej jest sobą (niebycie sobą) – gdy zaś czyni przeciwnie, tym 
bardziej jest sobą (osobą-osobowością).

Wracając jednak do głównego wątku należy jeszcze raz stwierdzić, 
że wolność, zarówno w koncepcji Wojtyły jak i Tischnera, została 
odczytana jako czynnik umożliwiający dynamizm na poziomie oso-
bowym. Zachodzi jednak pewna różnica między tymi ujęciami. Otóż 
u Wojtyły dynamizm na poziomie aksjologiczno-moralnym nie jest 
bezpośrednią konsekwencją wolności (rozumianej jako wolność woli), 
a raczej pośrednią. Wolność bowiem w ujęciu metafizycznym to głów-
nie czynnik umożliwiający ten dynamizm (chociaż Wojtyła zgadza się 

213 Trzeba wciąż mieć w pamięci, że omawiani filozofowie spoglądają na człowie-
ka z odmiennych perspektyw. Trudno rozumieć koncepcję wolności Tischne-
ra z perspektywy Wojtyły (i na odwrót), próbując przyjąć pozycję niezależnego 
badacza. Dlatego głównym zadaniem jest tutaj zrozumienie koncepcji każdego 
z nich w możliwie najbliższy sposób do tego, w jaki oni sami na nie patrzyli, aby 
następnie w takiej postaci je ze sobą porównać. Chodzi więc o to, aby porównać 
dwie koncepcje, które funkcjonują w odpowiednich sobie tylko perspektywach, 
a nie o to, aby porównać je z perspektywy tylko jednej z nich, ponieważ wtedy 
jedna z nich miałaby przewagę nad drugą. 
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ze św. Tomaszem z Akwinu, że wola człowieka jest w sposób natural-
ny skierowana na dobro)214. Aby więc ów dynamizm właściwy tylko 
osobie mógł nabrać swojego moralnego zabarwienia, by mógł „ruszyć” 
w konkretnym kierunku (a przede wszystkim w kierunku dobra, a nie 
zła) potrzeba jeszcze swoistego „motywatora” dynamizmu, czyli czyn-
nika, który sprawi, że owo wykorzystanie wolności będzie realizować 
dynamizm o określonej kwalifikacji moralnej. Natomiast nieco inaczej 
jest u Tischnera. U niego dynamizm osobowy (aksjologiczno-moralny) 
wydaje się być nie pośrednią, ale bezpośrednią konsekwencją wolności, 
która to wolność już w sobie ma „moc” spełniającą dobro. Oczywiście 
już wiadomo, że nie jest to wolność w sensie metafizycznym (wolność 
woli), ale taka, która rodzi się z pewnej relacji dialogicznej. Dlatego w tym 
sensie „wolność to fakt zabarwiony aksjologicznie”215. Jak dokładnie 
zabarwiony? Tak, że „wolność to sposób istnienia dobra”216. Oznacza 
to, że w tym układzie wolność faktycznie realizuje dobro poprzez akt 
przyswajania go człowiekowi, będący jednocześnie przyswajaniem czło-
wieka Dobru. Rodzenie dobra, a tym samym przemiana lęku i rozpaczy 
we wspaniałomyślność dokonuje się więc w dużej mierze dzięki wolności. 
Nie znaczy to jednak, że wolność działa sama, że nie „współpracuje” 
z żadnym „motywatorem” dynamizmu. Przeciwnie, prawdziwa wolność 
wyzwala w człowieku nadzieję. I warto zauważyć, że owa „współpraca” 
wolności i nadziei skutkuje właśnie tym, że wola człowieka nie jest uj-

214 Por. K. Wojtyła, Akt i przeżycie etyczne, w: K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, red. 
T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2006, 
s. 63 (Człowiek i Moralność, 3). W ramach koncepcji Wojtyły nie mówimy ani 
o determinizmie, ani o indeterminizmie, ale o autodeterminizmie, czyli o samo-
zależności. Wtedy wolność zależna jest od „ja” osoby, które w ten sposób panuje 
nad sobą i siebie posiada. 

215 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 145.
216 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, Kraków 1993, s. 35. Zob. W. Załuski, „Wol-

ność jako sposób istnienia dobra”. O filozofii wolności Józefa Tischnera, „Studia 
z Filozofii Polskiej” 10 (2015), s. 89–110.
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mowana w kategoriach metafizycznych jako „wolna wola”, ale raczej 
w kategoriach agatologicznych jako „dobra wola”217.

Należy jeszcze omówić nieco dokładniej owe najbardziej charakte-
rystyczne „motywatory” dynamizmu ubogacającego, jakie można od-
czytać z koncepcji omawianych filozofów. Wiadomo już, że w koncepcji 
Wojtyły chodzi o miłość, zaś u Tischnera o nadzieję.

Rola miłości
Wojtyła stawia na miłość218, ponieważ uważa, że jest ona najwłaściwszym 
wykorzystaniem ludzkiej wolności. Poprzez miłość człowiek staje się 
dojrzały – uczy się, co jest warte jego wolnego wyboru. Równocześnie 
niewymuszony akt miłości wyzwala człowieka od zła (człowiek staje się 
coraz bardziej wolny na poziomie aksjologiczno-moralnym), ponieważ 
każdy akt miłości wzmacnia jego strukturę samo-panowania i samo-po-
siadania. Gdyby nie miłość możliwość dysponowania wolną wolą nie 
miałaby pełnego sensu. Dlatego wolność woli „służy” miłości – to znaczy, 
jeżeli wzajemna miłość jest celem, to wolność ta jest środkiem do tego 
celu. A taka zależność wyklucza absolutyzację ludzkiej wolności, za-
pewniając tym samym odpowiedzialne jej wykorzystanie. Warto jednak 
zaznaczyć, że oprócz miłości są oczywiście również inne „motywatory”, 
które są w stanie „poruszyć” ludzką wolność, „nachylić” ją w takim, a nie 
innym kierunku. Łatwo się domyślić, że może to być na przykład cieka-
wość. Jednakże wyłącznie miłość, jako ten najdoskonalszy „motywator” 
na poziomie świadomego i wolnego czynu człowieka-osoby, jest w stanie 
nie tylko skierować wolność na odpowiednie tory, ale przede wszystkim 

217 Warto zaznaczyć, że Tischner cenił też pojęcie dobrej woli Immanuela Kanta. 
Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, dz. cyt., s. 625.

218 Wojtyła pisze o miłości głównie w książce Miłość i odpowiedzialność, natomiast 
warto wiedzieć, że pewien wpływ na jego koncepcję miłości mogła mieć mistyka 
św. Jana od Krzyża. Zob. A. Pala, Mistyka św. Jana od Krzyża w filozoficznej 
koncepcji miłości Karola Wojtyły?, „Logos i Ethos” 44 (2017) nr 1, s. 139–157.
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doprowadzić ją do spotkania z wolnością drugiego. Doświadczyć zaś ta-
kiego spotkania oznacza również odkryć pełny sens swojej wolności. Je-
żeli bowiem druga osoba odpowie na moją miłość do niej swoją miłością 
do mnie, wtedy dowiaduję się po co w ostateczności jestem wolny (aby 
otrzymać tę odpowiedź)219. Oczywiście moją wolność mogę wykorzystać 
w różny sposób, nie tylko w stosunku do innych osób (także w stosunku 
do rzeczy – korzystając z nich; czy do zwierząt – troszcząc się o nie), ale 
tylko druga osoba może na to odpowiedzieć działaniem na tym samym 
poziomie dynamizmu, co ja. Doświadczenie takiej odpowiedzi różni 
się istotnie od doświadczenia na przykład „wolnej” reakcji zwierzęcia, 
którym się opiekuję. Reakcja zwierzęcia radykalnie różni się od odpo-
wiedzi drugiej osoby, ponieważ w zwierzęciu nie występuje ów poziom 

„tego, co nieredukowalne” – zwierzę nie przeżywa swojej podmiotowości, 
a tym samym nie jest w stanie dysponować sobą tak, jak człowiek, w spo-
sób świadomy, rozumny i w pełni wolny. Wracając jednak do zagadnienia 
miłości, należy jeszcze dodać, że miłość w ujęciu Wojtyły nadając sens 
dynamizmowi człowieka na poziomie aksjologiczno-moralnym, nadaje 
go jednocześnie całemu dynamizmowi człowieka. Dzieje się tak ponie-
waż wszystkie pozostałe poziomy dynamizmu (uczynnień in fieri oraz 

„ciągłości istnienia” esse-fieri) umożliwiają przede wszystkim szczytowy 
dynamizm na poziomie świadomego i wolnego działania (dynamizm 
czynu in statu fieri). Inaczej mówiąc, ciągłość istnienia oraz wszystko, 
co w człowieku się dzieje, są bazą dla pojawienia się działania w pełni 
osobowego. Stąd też, najgłębszym powołaniem człowieka jest czyn220, 

219 W kontekście teologicznym ma to jeszcze głębsze znaczenie, gdyż miłość Boża 
jest zawsze wyprzedzająca ludzką miłość – odkrywając to dowiaduję się więc, 
że moja wolność jest po to, bym mógł odpowiedzieć na tę nieskończoną miłość 
do mnie.

220 „Czyn, czyli akt osobowy, działanie podmiotu zdolnego do uprzedmiotowienia 
siebie, należy do procesu osobotwórczego. Nie znaczy to, że osoba nie jest osobą, 
zanim dokonała czynu. Osoba jest podstawą czynu, ale także każdy kolejny czyn, 
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a nie tylko uczynnienie czy trwanie w istnieniu. W ten sposób osoba jako 
jedyna istota żywa na ziemi zdolna do działania osobowego istnieje (jako 
byt) i żyje (jako organizm) po „coś więcej” – to znaczy jej cel ma wymiar 
nadprzyrodzony. W tym sensie miłość najlepiej dynamizuje wolność 
człowieka do podążania w kierunku owego celu. Takie dynamizowanie 
ma wymiar ubogacający człowieka: realizuje on wartości i staje się przez 
to dobrym pod względem moralnym. Warto też zauważyć, że dynamizm 
ubogacający oznacza jak najbardziej realny wymiar ludzkiego fieri. Jak 
pisze Wojtyła,

Owo stawanie się, fieri człowieka pod względem moralnym najściślej zwią-

zane z osobą przesądza o realistycznym charakterze samego dobra lub zła 

(…). Nie są one żadną miarą treściami samej świadomości, są treściami 

ludzkiego osobowego fieri. Człowiek nie tylko je przeżywa, ale dzięki nim 

staje się realnie dobrym lub realnie złym jako człowiek221.

Trzeba dodać, że stawanie się realnie złym można tu określić jako 
dynamizm degradujący. Negatywnym „motywatorem” takiego dynami-
zmu musi być swoiste przeciwieństwo miłości. Z pism Wojtyły wynika, 
że tym przeciwieństwem jest „użycie” pojęte jako traktowanie drugiej 
osoby tylko w kategoriach środka do celu, a nie zarazem jako celu same-
go w sobie. Do dynamizmu degradującego dochodzi zatem w wyniku 

wyrażając osobę, jednocześnie ją ugruntowuje w jej własnej podmiotowości. Ce-
lem czynu jest spełnienie osoby, przejście z możności do aktu. Czyn jest aktem 
spełniania się osoby. Spełnienie jest ujakościowieniem. Karol Wojtyła wyklucza 
pierwszy moment stawania się z procesu spełniania się osoby. Zaistnienie jest 
pierwszym aktem, ale nie czynem. Człowiek, który działa dokonuje czynów 
na bazie posiadanego istnienia. Czyny sprawiają, że człowiek, będąc osobą już 
w momencie swojego zaistnienia, staję się nią coraz pełniej” (K. Parzych, Na pro-
gu teologii dialogu. Dar według studium „Osoba i czyn” Karola Wojtyły, „ Filozofia 
Dialogu” 1 (2003), s. 169).

221 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 204.
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użycia, wykorzystania drugiej osoby z pominięciem tego, że jest ona 
osobą, czyli że jej podstawowa godność jest równa temu, przez kogo jest 
wykorzystywana. A zatem, stawanie się moralnie złym bierze się głównie 
z czynu lekceważącego czy wręcz odrzucającego godność drugiej osoby. 
Wojtyła powiada:

Godność człowieka, godność osoby nie może polegać na byle jakim użyciu 

wolności, nie może polegać na wolności użycia. (…) Godność człowieka może 

tylko polegać na prawym, na odpowiedzialnym użyciu ludzkiej wolności222.

Godność ta wymaga zatem szczególnego rodzaju ustosunkowania 
się, dania adekwatnej odpowiedzi na wolność. Odpowiedź tę określa się 
w filozofii Wojtyły normą personalistyczną223, wedle której osoba nie 

222 K. Wojtyła, Znak, któremu sprzeciwiać się będą, Kraków 2005, s. 133. Po latach 
Karol Wojtyła już jako Jan Paweł II napisze w swej pierwszej encyklice: „Tym-
czasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej 
używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. (…) najwspanialszym 
wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie” 
(Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 21). Co więcej, Jan Paweł II, broniąc 
prawdziwej wolności (zależnej od obiektywnej Prawdy, od Boga jako Prawodaw-
cy), napisał: „Ukształtowana na wzór wolności Bożej, wolność człowieka nie zo-
staje zniesiona przez jego posłuszeństwo Bożemu prawu. Wprost przeciwnie: je-
dynie dzięki temu posłuszeństwu trwa w prawdzie i w pełni odpowiada  ludzkiej 
godności” (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 42).

223 Wojtyła tworzy normę personalistyczną, będącą przeformułowaną i wzbogaco-
ną wersją kantowskiego imperatywu kategorycznego. W kwestii tej pisze: „Kant 
sformułował tę elementarną zasadę porządku moralnego w następującym impe-
ratywie: «Postępuj tak, aby osoba nigdy nie była tylko środkiem twego działania, 
ale zawsze celem». (…) zasada ta nie tyle winna być sformułowana w brzmieniu 
nadanym jej przez Kanta, ile raczej w brzmieniu następującym: «Ilekroć w two-
im postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie 
możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się 
z tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel»” (K. Wojtyła, Miłość 
i  odpowiedzialność, dz. cyt., s. 30).
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może być przedmiotem samego użycia, ponieważ: „osoba jest takim 
dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi 
tylko miłość”224.

Rola nadziei
Z kolei za główny „motywator” dynamizmu ubogacającego, który odnaj-
dujemy w filozofii Tischnera, należy uznać nadzieję225 (jest ona w jego myśli 
bardziej widoczna niż miłość)226. To wolność wyzwala w człowieku nadzie-
ję, podczas gdy brak wolności zniewala do rozpaczy. Dzięki nadziei zarów-
no odkrywa się prawdę o sobie, jak i chroni swoją wartość. Dzięki nadziei 
możliwy jest dynamizm „bycia sobą”227, czy też „bycia sobą u siebie”228.  

224 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 42.
225 „Nie zawsze niszczy i zabija człowieka śmierć biologiczna. Człowiek umiera 

także i wtedy, kiedy miejsce nadziei zostaje wypełnione rozpaczą. Stąd ocalenie 
nadziei jest głównym motywem i celem Tischnerowskiej filozofii wychowania. 
Nadzieja jest elementem dynamicznym, dzięki któremu możliwy staje się wybór 
dobra, pomimo doświadczanego zła. Dobro bowiem jest zawsze bliższe naszym 
nadziejom, mimo że zło jest bliższe naszemu doświadczeniu” (D. Wajsprych, 
Wolność jako fundamentalna przesłanka liberalnej filozofii wychowania Józefa 
Tischnera, dz. cyt., s. 65).

226 Ponieważ nadzieja w powszechnym mniemaniu uchodzi raczej za drugoplanową 
względem miłości, warto o krótki komentarz dotyczący jej wyboru: otóż oczy-
wiście wybór ten nie oznacza jakoby Tischner nie doceniał roli, którą miłość od-
grywa w ludzkim życiu – podobnie Wojtyła, skupiając się na miłości, nie miał 
przez to zamiaru umniejszać roli nadziei. Analizy Tischnera dotyczące nadziei 
wynikały po prostu z dokonania takiego, a nie innego wyboru – podyktowanego 
jakimś osobistym zainteresowaniem nadzieją.

227 „W perspektywie nadziei człowiek podejmuje czyn «przyswojenia» siebie sobie 
(…). Podstawowym dążeniem człowieka jest bycie coraz bardziej sobą. Formuła 
«bycia sobą» jawi się tutaj jako synonim nadziei, pozwala stwierdzić, iż człowiek 
może «być sobą» tylko w nadziei” (S. Chrobak, Nadzieja jako dynamizm rozwoju 
i egzystencji człowieka, „Seminare” 25 (2008), s. 336).

228 Sformułowanie to może być parafrazą pochodzącą z heglowskich Wykładów 
z filozofii dziejów: por. G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, War-
szawa 1958, s. 27. Co do tego nie ma jednak pewności. Faktem jest natomiast, 
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W życiu człowieka jest wiele różnych nadziei229, ale pośród nich jest 
nadzieja fundamentalna, będąca podstawą wszelkich nadziei. Dzięki 
nadziei fundamentalnej nasz dynamizm zmierza do konkretnego celu. 
Warto przytoczyć słowa Tischnera:

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że zawsze żyjemy jakąś nadzie-

ją. (…) Oto życie nasze jest przeniknięte nadzieją niby światłem, które roz-

szerza horyzont widzenia i umożliwia wszelki celowy ruch w przyszłość230.

Ów celowy ruch oddaje właśnie to, co należy rozumieć pod pojęciem 
dynamizmu ubogacającego człowieka. Dokładniej mówiąc, nadzieja 
fundamentalna umacnia naszą wolność w jej nakierowaniu na ostateczny 
celu naszego dynamizmu, jakim jest Dobro231. A zatem, ów dynamizm 
staje się tym bardziej dojrzały, im bardziej zwiążemy nasze nadzieje 
cząstkowe (ziemskie) z tą jedną najważniejszą, mającą wymiar transcen-
dentny. Ale nawet „iskra nadziei, choćby niewielka, to ruch, życie, moc 

że Tischner zwykł je używać, czego dowodem może być fragment rozmowy 
z Anną Karoń-Ostrowską, w którym powiada: „Każda rzecz, każdy przedmiot 
ma swoje miejsce, człowiek także pragnie je mieć. W języku greckim nazywa się 
ono topos – to miejsce będące celem dążenia, miejsce «bycia sobą u siebie». Tak 
tłumaczono zjawisko spadania ciał – na sobie właściwe miejsce. Hegel tak właśnie 
określa wolność: jako bycie sobą u siebie” (J. Tischner, A. Karoń-Ostrowska, Oby 
wszyscy tak milczeli o Bogu, Znak, Kraków 2015, s. 32).

229 „Człowiek – pisze Tischner – żyje różnymi nadziejami. Jedne nadzieje kierują 
go ku Bogu, inne ku drugiemu człowiekowi, jeszcze inne pojawiają się na linii 
jego stosunku do świata przedmiotów, rzeczy, materii” (J. Tischner, Dialog z fi-
lozofią marksistowską, w: Filozofia chrześcijańska w dialogu, red. K. Bukowski, 
Kraków 1981, s. 23).

230 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 189.
231 „Nie można «być sobą» poza Dobrem. Ale dobro może być złudzeniem Dobra. 

Dlatego wciąż trzeba pytać o prawdę, która wyprowadza ze złudzenia. Dobro 
domaga się «sprawdzenia». Wolność człowieka na tym między innymi polega, 
że kierując się ku Dobru, bezustannie sprawdza to Dobro” (J. Tischner, W  krainie 
schorowanej wyobraźni, Kraków 1997, s. 141).



132  Dynamizm człowieka w ujęciu filozoficznym Karola Wojtyły i Józefa Tischnera

do podejmowania trudów”232. Dojrzała postać dynamizmu zakłada dość 
głęboką wrażliwość na świat wartości, szczególnie na te moralne – wte-
dy owo wiązanie nadziei wyraża się w naszym konkretnym działaniu 
realizującym określone wartości (warto nadmienić tylko, że dynamizm 
takiego działania Tischner ujmuje szczególnie w kategoriach ludzkiej pra-
cy)233. Co więcej, wielka dojrzałość ludzkiej nadziei skutkuje heroizmem, 
w ramach którego człowiek bardzo zdecydowanie dąży w kierunku swo-
jego ocalenia. A zatem tym, co prowokuje człowieka do heroizmu jest 
nadzieja, która odsłoniła przed nim aksjologiczny wymiar jego człowie-
czeństwa. Dlatego fenomen heroizm stanowi zarówno najdoskonalszą 
postać dynamizmu aksjologiczno-moralnego człowieka, jak i najlepsze 
wykorzystanie swojej wolności. Inaczej mówiąc, postawa heroiczna jest 
świadectwem zaawansowanego poziomu dynamizmu aksjologiczno- 

-moralnego właściwego osobie.

232 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 206.
233 Jeżeli praca motywowana jest przemocą, wyzyskiem, wtedy pozbawia się ją sen-

su – prowadzi ona do rozpaczy. Aby praca miała sens musi stać za nią nadzie-
ja, wtedy praca umożliwia dialog, a ten powstanie wspólnoty. „Józef Tischner 
podkreśla wartość każdego rodzaju pracy: fizyczna, umysłowa czy artystyczna 
każda z nich jest źródłem rozwoju człowieka przez wzgląd na godność podmio-
tu. Wykonywanie nawet najbardziej mechanicznych czynności jak np. praca 
przy taśmie produkcyjnej, nie może być traktowana przedmiotowo, bo sprawcą 
tej działalności jest człowiek, a wytwory jego pracy będą służyły także innym” 
(G. Zywar, Józefa Tischnera rozumienie pracy, „Annales. Etyka w Życiu Gospo-
darczym”, 14 (2011) nr 1, s. 84). Dla Tischnera: „Praca jest dialogiem. Ludzie, 
którzy pracują, rozmawiają. Praca rodzi się z mowy i jest jej dalszym rozwinię-
ciem. Rozum wewnętrzny ludzkiej rozmowy jest również rozumem wewnętrz-
nym pracy. Wewnętrzny rozum rozmowy nazywa się porozumieniem. Rozmo-
wa dochodzi do swej istoty, gdy staje się porozumieniem. Podobnie praca. Ona 
również dochodzi do swej istoty, gdy staje się współpracą. Każde porozumienie 
ma w sobie coś nietykalnego, coś świętego, ponieważ odsłania prawdę o człowie-
ku jako istocie zdolnej do miłości. Podobnie współpraca. Także w niej pali się 
iskra miłości” (J. Tischner, Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy, Paryż 
1985, s. 82).
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Ponadto Tischner uważa, iż doświadczenie nadziei ma wymiar dialo-
giczny, ponieważ to przede wszystkim w relacji z drugim człowiekiem 
odkrywa się wartości – spotykając drugiego wchodzi się w szczególną 
przestrzeń dobra i zła, wartości i antywartości. Ale jednocześnie ze spo-
tkaniem wiąże się dramat, gdyż można odpowiedzieć drugiemu dobrem 
lub złem. Odpowiedź prowadzi człowieka do zguby lub ocalenia. Dla-
tego w spotkaniu doświadcza się w sposób źródłowy zarówno swojej 
wolności, jak i swojej nadziei na ocalenie. Doświadczenie to jest tak fun-
damentalne, ponieważ w trakcie spotkania wzmacnia je doświadczenie 
wartości, jaką ma druga osoba234. W ten sposób doświadcza się również 
wolności i nadziei drugiego. Przede wszystkim jednak w przestrzeni 
spotkania pada pytanie, które może prowadzić do powiernictwa na-
dziei, a co za tym idzie również do doświadczenia wierności jako stałej 
obecności drugiej osoby235. Bez swojego powiernika nadzieja byłaby 
niepełna. Drugi staje się powiernikiem mojej nadziei poprzez złożenie 
obietnicy, gdzie samo jej złożenie podtrzymuje wspólnotę. W tym sen-
sie doświadczenie aktu obietnicy ze strony drugiego jest warunkiem 
pojawienia się zaawansowanego poziomu dynamizmu osobowego. Bez 
tego doświadczenia zamiast nadziei ma miejsce rozpacz, która odda-
la od ocalenia i prowadzi do zguby, stanowiącej degradującą odmianę 
ludzkiego dynamizmu. Dlatego też, to rozpacz należy uznać za główny 
negatywny „motywator” prowadzący do dynamizmu degradującego. 
Zdaniem Tischnera,

a gdyby z nas jak łuska po łusce, odpadła nawet ostatnia nadzieja, wtedy 

popadlibyśmy w rozpacz. Stanęlibyśmy pokonani, niezdolni do życia, ruchu. 

Brak nadziei to rozpacz236.

234 Por. J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, dz. cyt., s. 56.
235 Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 290.
236 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 206.
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Natomiast dynamizm ubogacający wiąże się z ocaleniem, czy inaczej 
mówiąc, z wybawieniem od tragiczności bytowania. Warto też dodać, 
że nadzieja pozwala na autentyczne przeżywanie teraźniejszości w ocze-
kiwaniu na spodziewaną przyszłość. Co więcej, dzięki niej człowiek 
wychodzi z kryjówki swojego lęku przed realizacją wartości, stając się 
pielgrzymem podążającym otwartą przestrzenią ku upragnionemu ce-
lowi237. Jednak całe to przejście z rozpaczy do nadziei nie mogłoby mieć 
miejsca bez łaski płynącej z bezinteresownego dobra, którym druga oso-
ba w swojej wspaniałomyślnej wolności nas obdarowuje. Łaska jako dar 
nie ma wymiaru ontologicznego (przyczynowo-skutkowego)238, ale aga-
tologiczny, ponieważ obecne jest w niej Dobro, będące poza bytem i nie-
bytem. Łasce zawdzięczamy to, że dynamizuje człowieka w stronę tego 
co Inne, dzięki czemu ludzki dynamizm jest naprawdę „ubogacający”.

237 W kontekście opuszczenia kryjówki ważną rolę odgrywa również dialog. W Ety-
ce solidarności Tischner pisze: „Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbli-
żyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu – wyjście z kry-
jówki – już jest dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, 
wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Miejsce to nie będzie już 
kryjówką, w której człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem, lecz miejscem spo-
tkania, zaczątkiem jakiejś wspólnoty, być może początkiem domu” (J. Tischner, 
Etyka solidarności, Kraków 2000, s. 17). 

238 Joachim Piecuch zwraca uwagę na to, że w filozofii Tischnera: „Wolność co naj-
wyżej może być analizowana jako apel jednej wolności do drugiej, ale nie może 
tu być mowy o żadnej relacji przyczyny i skutku” (J. Piecuch, Fenomenologia do-
świadczenia granicznego w ujęciu Józefa Tischnera, „Argument” 1 (2011) nr 2, 
s. 255).



Zakończenie

Ludzkiego dynamizmu z pozoru nie wyróżnia nic szczególnego. Czło-
wiek przecież – podobnie jak zwierzęta czy nawet rośliny – podlega 
zmianie: począwszy od stadium narodzin podlega rozwojowi, prowa-
dzącemu ku obumieraniu, aż wreszcie wchodzi w etap samej śmierci, 
polegającej na wyczerpaniu się funkcji życiowych organizmu. Co więcej, 
nasz rozwój jest w dużej mierze kierowany przez różnego rodzaju po-
pędy, naturalne dyspozycje biopsychiczne, sprawiające, że zachowuje-
my się w określony sposób. Ponadto z nauk biologicznych dowiadujemy 
się, że co pewien czas następuje wymiana niemal wszystkich komórek 
naszego ciała – co też świadczy o tym, jak daleko posunięta jest owa 
zmiana, której podlegamy. Można więc odnieść wrażenie, że w efekcie 
nasz organizm przekształca się bezwiednie w zupełnie „inny organizm”.

Wiele jednak wskazuje na to, że ludzkiego dynamizmu nie można zre-
dukować tylko do dynamizmu zdeterminowanego biologicznie. Czło-
wiek bowiem potrafi pokierować swoim życiem w sposób autonomiczny. 
Bywa wtedy, że jego działanie nie realizuje kierunku wyznaczanego przez 
to, co można w skrócie określić jako biologiczny „instynkt przetrwa-
nia”. Przykładowo, zarówno zachowania prowadzące do otyłości, jak 
i te prowadzące do wychudzenia, stanowią realne zagrożenie dla życia. 
W jakimś sensie dowodzą one jednak, że w człowieku występuje również 
specyficzny dynamizm, niewynikający z dynamizmu biologicznego. 
To na mocy tego dynamizmu człowiek jest w stanie zignorować nega-
tywne sygnały wysyłane mu przez ciało – a jest tak nie tylko w sytuacji, 
gdy chory lekceważy taką lub inną chorobę, ale również, gdy sportowiec 
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przezwycięża chwilowy ból ciała, wierząc, że pozwoli mu to na osiąg-
nięcie zamierzonego celu. Ten rodzaj dynamizmu polega więc na świado-
mym i wolnym działaniu człowieka. Dodajmy jeszcze, że dzięki niemu 
człowiek może wpłynąć nawet na skrócenie swojego życia. Dzieje się tak 
zarówno w przypadku samobójstwa, jak i oddania życia za drugiego lub 
w imię konkretnej wartości.

Karol Wojtyła i Józef Tischner zgodnie akcentują wartość, jaką ma ów 
specyficzny rodzaj dynamizmu właściwy człowiekowi. Można nawet 
zaryzykować tezę, że ich filozofie są po to, aby przekonać człowieka 
o sile tego dynamizmu, szansach i zagrożeniach, jakie niesie on ze sobą. 
Przykładowo każdy, kto nie wierzy, że jest zdolny zapanować nad swoim 
życiem (choćby z powodu swoich nałogów) w filozofii Wojtyły odnajdzie 
mocne przekonanie o wciąż obecnej w nim strukturze samostanowie-
nia (samo-panowania i samo-posiadania). Ten zaś, kto jeszcze z pewną 
bezrefleksyjnością postępuje w życiu dowie się z prac Tischnera o głębi 
swojego dramatu; pisma te przestrzegą go przed możliwą zgubą, ale 
i rozbudzą w nim nadzieję na ocalenie.

Trzeba więc podkreślić, że obaj myśliciele są zgodni co do wyjątkowej 
wartości człowieka oraz co do tego, że związana jest ona z dynamizmem 
na poziomie osobowym, dynamizmem świadomym i wolnym. Kwestia 
ta została szczegółowo omówiona w rozdziale drugim. Podjęto w nim 
próbę ukazania podobnych intuicji, czyli wydobycia tego, co najbar-
dziej zbliża obie filozofie, a czym jest wartość człowieka odkrywana 
dzięki sferze przeżyciowej, której nieodłącznie towarzyszy świadomość 
 niepewnego losu.

To zaś, co dzieli omawiane koncepcje, wynika w głównej mierze z od-
miennego stosunku do metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej. Widać 
to było głównie przy okazji porównywania obu struktur dynamizmu 
człowieka. Wojtyła, w przeciwieństwie do Tischnera, za podstawowy 
rodzaj dynamizmu uznaje dynamizm metafizyczny (koncepcja supposi-
tum). Różnice ich poglądów prowadzą również do odmiennego ujęcia 
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relacji, jakie człowiek jako osoba nawiązuje z drugą osobą. Wystarczy 
stwierdzić, że Tischnerowi bliżej jest do relacyjnej koncepcji osoby (choć, 
jak zaznaczyliśmy, jego stanowisko jest kwestią sporną, wymagającą 
osobnego zbadania).

Analizy dotyczące elementu istotowego w kontekście dynamizmu 
pozwoliły na postawienie tezy, że zarówno Wojtyła jak i Tischner są zwo-
lennikami umiarkowanego dynamizmu tworzenia siebie, a nie rady-
kalnego dynamizmu stwarzania siebie. Ich podobne wnioski są jednak 
zupełnie inaczej argumentowane. Wojtyle na radykalizm w tej kwestii 
nie pozwala koncepcja suppositum, warunkująca realizm oraz tożsamość 
bytową człowieka. Sens tego dynamizmu próbowaliśmy oddać terminem 

„samorealizacja”. Natomiast Tischnera przed postawieniem radykalnego 
kroku powstrzymują trzy czynniki kontrolujące dynamizm człowieka, 
są nimi: świat wartości, Dobro, a także druga osoba (człowiek lub Bóg). 
Ten sposób rozumienia dynamizmu określaliśmy jako „autokreacja”. 
Trzeba jednak przyznać, że rozwiązanie proponowane przez Tischne-
ra wydaje się momentami prowadzić do absolutnego rodzaju dynami-
zmu, mimo to całościowe spojrzenie na jego koncepcję nie pozwoliło 
 ostatecznie na wysunięcie takiego wniosku.

Warto podkreślić, że wszelkie trudności interpretacyjne, wychodzące 
na jaw podczas porównywania obu koncepcji, spowodowane były w du-
żej mierze odmiennymi perspektywami filozoficznymi, które przyjmo-
wali omawiani autorzy. A zaznaczmy jeszcze, że chcąc przyjąć postawę 
niezależnego badacza nie mogliśmy oceniać jednej koncepcji człowieka 
z perspektywy odpowiedniej tylko dla drugiej koncepcji. Dlatego pró-
bowaliśmy raczej porównywać obie koncepcje z uwzględnieniem właści-
wych im odmiennych perspektyw, na których wyrastają. Stąd istotnym 
elementem pracy był podrozdział zatytułowany Odmienne perspektywy 
filozoficzne, służący ich dokładnemu nakreśleniu. Płynie z niego ogólny 
wniosek, że Wojtyła, w porównaniu do Tischnera, spogląda na człowieka 
w sposób bardziej tradycyjny (choć oczywiście wykraczający znacznie 
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poza tradycję arystotelesowsko-tomistyczną). W kontekście tym, w pracy 
zawarto również uzasadnione przypuszczenie, że filozofia Tischnera 
wyrasta z paradygmatu idealistycznego, a dokładnie, że w pewien spo-
sób zakłada metafizykę platońską. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj 
ujęcie dobra: Tischner stawia je przed bytem, czy też przed istnieniem 
bytu (dobro jest źródłem istnienia i źródłem bytu), z kolei Wojtyła 
uznaje zamienność bytu i dobra (o dobru świadczy aktualne istnienie 
danego bytu). Dodajmy, że w pracy zbadano również możliwe źródło 
owych odmiennych perspektyw filozoficznych obu autorów. Służył 
temu podrozdział noszący tytuł Przedrozumienie, pokazujący osobisty 
(przednaukowy) rodzaj intuicji dotyczącej rzeczywistości, a szczegól-
nie człowieka, jaką każdy z omawianych filozofów musiał posiadać, 
zanim zaczął filozofować. Stanowił on dodatkową próbę wyjaśnienia 
odmienności perspektyw Wojtyły i Tischnera, czyli stosunku do filozofii 
arystotelesowsko-tomistycznej oraz stosunku do myśli współczesnej.

W pracy postawiono też pytanie: czy filozofie omawianych autorów 
wzajemnie się wykluczają, czy może są względem siebie w jakimś stop-
niu komplementarne? A zatem odpowiedź jest następująca: koncepcje 
Wojtyły i Tischnera są komplementarne w punkcie dojścia, natomiast 
wykluczające się w punkcie wyjścia. Inspirując się pozytywnym zdaniem 
Tischnera, dotyczącym roli metafory, niech za objaśnienie tej odpowie-
dzi posłuży metafora wspinaczki górskiej (dodatkowym argumentem 
za jej użyciem może być fakt, że obaj filozofowie żywili swoistą miłość 
do gór). Załóżmy więc, że szczyt góry symbolizuje prawdę o człowieku, 
natomiast prowadzące ku niej szlaki, to sposoby jej osiągniecia. Na mia-
rę swoich możliwości Wojtyła i Tischner osiągają szczyt owej góry – 
bowiem ich punkt dojścia brzmi niemal tak samo: człowiek jest kimś 
ze wszech miar wyjątkowym, ma niezwykłą wartość, wobec tego należy 
prawdę tę dostrzec i według niej żyć. I choć ten ich poniekąd „wspólny 
wniosek” może wydawać się banalny, to jednak ich ogromne zaangażo-
wanie w jego głębsze wybrzmienie, stanowi imponującą próbę podjęcia 
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dialogu ze światem, w którym tak często prawda o wartości człowieka 
jest spłycana, a nieraz i przemocą negowana. Trzeba jednak zauważyć 
również i to, że do prawdy tej dochodzą innymi sposobami. Tak jak 
na szczyt góry prowadzą różne szlaki, tak i prawdę można różnie osiągać. 
Jedni zdobywają szczyt, wybierając szlak stromy, ale prowadzący bezpo-
średnio do celu, inni wolą szlak dłuższy ciągnący się krętymi ścieżkami, 
lecz obfitujący po drodze w liczne krajobrazy i pozwalający je dłużej 
podziwiać. Być może sposób filozofowania Wojtyły da się porównać 
do podążania stromym szlakiem, bardziej ukierunkowanym, uboższym 
w widoki (ten kto się wspina częściej spogląda na masyw skalny niż 
na to, co roztacza się za nim). Stromy szlak wymaga specjalistycznego 
sprzętu – mógłby to być jakiś odpowiednik większej wierności Wojtyły 
tradycyjnej filozofii (w tym jego bardziej „technicznego” formułowania 
myśli). W takim układzie sposób filozofowania Tischnera przyrównali-
byśmy do podążania dłuższym, bardziej krętym szlakiem (wszak myśli-
ciel ten częściej przeformułowywał swoje zdanie i wykazywał większą 
zdolność do inspirowania się nowymi poglądami). Szlak ten pozwalał 
mu jednak na częstsze podziwianie pięknych widoków (przemawiałby 
za tym argument, że jego opisy były bardziej „atrakcyjne”). Oczywi-
ście takie przyporządkowanie szlaków jest czymś umownym. Równie 
dobrze można by było próbować to zinterpretować przeciwnie. Wtedy 
powiedzielibyśmy na przykład, że Tischner wybierając szlak stromy, 
skłonny był do podejmowania większego ryzyka w inspirowaniu się 
myślą współczesną, zaś Wojtyła wybierając szlak kręty wolał trzymać 
się bardziej „wydeptanej” ścieżki, którą oferowała mu tradycja. Dlatego 
dodajmy, że zaproponowane porównania na bazie metafory wspinaczki 
górskiej nie wyczerpują złożoności całej omawianej kwestii. Niemniej 
jednak można chyba stwierdzić, że metafora ta pomaga ukazać istotę 
tego, co łączy i tego, co dzieli filozofię Wojtyły i Tischnera – to, co łączy 
to wspólne przekonanie o wartości człowieka, to zaś, co dzieli, to inne 
argumenty, które za tym stoją.
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Ponadto, na podstawie analiz przeprowadzonych w pracy możemy 
dojść do wniosku, że obie filozofie są oryginalne i uniwersalne. Wniosek 
taki opiera się głównie na dwóch faktach. Po pierwsze, Wojtyła i Tischner 
nie powielają myśli innych filozofów, nie są jedynie komentatorami do-
tychczasowych rozwiązań, ale formułują własne koncepcje filozoficzne. 
Po drugie, obie wypracowane przez nich koncepcje są w pewnych oczy-
wistych związkach z teologią chrześcijańską, a jednocześnie wynikają 
z ich osobistych zainteresowań człowiekiem współczesnym. Obydwa 
te fakty pozwalają dostrzec również, że mimo zaangażowania autorów 
w działalność Kościoła, ich filozofie (nawet jeżeli w jakimś stopniu nie-
dokończone) stały się w pełni filozoficznymi koncepcjami człowieka. 
Ponadto, zważywszy na ciągle wzbudzane zainteresowanie, okazują się 
koncepcjami odpowiadającymi nie tylko na zapotrzebowanie czasów, 
w których były tworzone, ale dotyczą człowieka jako takiego, niezależnie 
od czasów, w których żyje.

Skądinąd warto zauważyć, że podjęte przez obu autorów przedsię-
wzięcia filozoficzne, były również źródłem krytycznych opinii środowi-
ska filozoficznego. Nie powinno to jednak ani dziwić, ani tym bardziej 
być podstawą do negatywnej oceny którejkolwiek z koncepcji. Świadczy 
to raczej o tym, że obu filozofów do głębszych przemyśleń skłoniły 
rzeczywiste problemy (a przecież im trudniejszy i ważniejszy problem, 
tym więcej pada pod jego adresem różnych odpowiedzi). Taka odwaga 
filozofowania z narażeniem się na nieprzychylne opinie świadczy o tym, 
że omawianych filozofów można nazwać prawdziwymi poszukiwaczami 
prawdy.
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