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KAROLA WOJTYĐY FILOZOFIA OSOBY LUDZKIEJ
JAKO PODSTAWA OBRONY PRAW CZĐOWIEKA

1. KULTURA PRAW CZĐOWIEKA
A FILOZOFIA CZĐOWIEKA

ZaangaĪowanie w szerzenie kultury praw czđowieka i w ich obronĊ byđo
gđĊbokim nurtem humanizmu Jana Pawđa II. Podejmując waĪną dla wspóđczesnego Ğwiata problematykĊ praw czđowieka, byđ on niewątpliwie kontynuatorem linii wyznaczonej przez swych poprzedników – Piusa XII, Jana
XXIII i Pawđa VI, a przede wszystkim przez tak doniosđe dla dialogu KoĞciođa ze Ğwiatem wspóđczesnym nauczanie Soboru WatykaĔskiego II, natomiast wđasnym rysem Jana Pawđa II myĞlenia o prawach czđowieka jest
ukazywanie na wskroĞ personalistycznych fundamentów doktryny praw
czđowieka. Jan Paweđ II byđ bowiem papieĪem filozofem, a to znaczy nie
tylko, Īe miađ gđĊbokie przygotowanie filozoficzne, bĊdące owocem jego
wczeĞniejszych studiów akademickich, ale przede wszystkim filozoficzne
nastawienie, polegające na przechodzeniu od fenomenu do fundamentu
(Fides et ratio), cechowađo jego podejĞcie do wszystkich kwestii praktycznych, którymi zajmowađ siĊ jako myĞliciel i duszpasterz.
Warto byđoby opisaü bardziej szczegóđowo stanowisko Jana Pawđa II
w sprawie ochrony prawa do Īycia, które uznawađ za podstawowe prawo
czđowieka, jak równieĪ podkreĞlanie nienaruszalnoĞci prawa do wolnoĞci
religijnej, promowanie praw rodziny, obronĊ praw obywatelskich i praw
ludzi pracy oraz powiązanie praw narodów z prawami czđowieka. Wypada
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jednak pozostawiü ten opis na boku, aby skupiü siĊ na próbie wydobycia
filozoficznego jądra argumentacji Jana Pawđa II na rzecz kultury praw
czđowieka.
Ograniczenie siĊ do na filozoficznego aspektu nauczania Jana Pawđa II na
temat praw czđowieka nie oznacza, Īe jest to jedyna pđaszczyzna, na jakiej
prowadzi on swój dyskurs. Jako nie mniej istotna, a nawet pierwszoplanowa,
jawi siĊ wszak pđaszczyzna teologiczna. Ideą jednoczącą róĪnorodne obszary
myĞli i dociekaĔ Karola Wojtyđy i Jana Pawđa II jest pragnienie poznania
czđowieka. Dokonuje siĊ ono zarówno w Ğwietle rozumu, jak i w Ğwietle
Objawienia, w granicach autonomii i zarazem wspóđpracy rozumu i wiary. Dla
Jana Pawđa II, podobnie jak dla Ğw. Augustyna, z racji transcendentnego,
zorientowanego ku Bogu dynamizmu ludzkiego serca, czđowiek pozostaje
„istotą nieznaną”, dopóki nie pozna prawdy o sobie jako prawdy wypowiedzianej i uczynionej przez Boga w jego zbawczym dziađaniu. ChrzeĞcijaĔstwo
niesie gđĊboką egzystencjalną treĞü humanistyczną. W opublikowanej krótko
przed Ğmiercią ksiąĪce PamiĊü i toĪsamoĞü Jan Paweđ II stwierdza, streszczając niejako swą pierwszą encyklikĊ: „Poza Ewangelią czđowiek pozostaje
dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi. WđaĞciwą bowiem odpowiedzią na
pytanie o czđowieka jest Chrystus – Redemptor hominis”1.
Jan Paweđ II prezentuje doĞü wielowarstwowy pogląd na temat genezy
praw czđowieka w epoce nowoĪytnej. Z jednej strony uwaĪa je za „owoce
dobra wyrosđe na glebie oĞwiecenia”2, z drugiej strony podkreĞla ich zakorzenienie w chrzeĞcijaĔstwie, uznając je za owoc Ewangelii jako Dobrej
Nowiny o czđowieku, proklamującej godnoĞü osoby ludzkiej. NiezaleĪnie od
wyraĨnej u Jana Pawđa II krytyki oĞwieceniowej antropologii, prowadzącej
do Īycia tak, jakby Boga nie byđo, dostrzega on wđaĞciwy wkđad OĞwiecenia
w dziedzinie rozwoju ĞwiadomoĞci praw czđowieka. Zamiast konfrontacji
i polemiki, od jakiej nie stronili w przeszđoĞci ani ludzie o formacji laickiej,
ani chrzeĞcijanie, proponuje on – nawiązując do zasady wypracowanej przez
Vaticanum II – konieczny dialog, moĪliwy na pđaszczyĨnie kultury i realnie
praktykowanego humanizmu. Dobro czđowieka ma pierwszeĔstwo wobec
wszelkich sporów Ğwiatopoglądowych. W cytowanej juĪ ksiąĪce „PamiĊü
i toĪsamoĞü” znajduje siĊ równieĪ taka uwaga: „ChrzeĞcijanie mogą wychodziü naprzeciw Ğwiatu, czy raczej naprzeciw ludzkoĞci pooĞwieceniowej
i nawiązywaü z nią konstruktywny dialog. Mogą takĪe pochylaü siĊ, jak
1
2

J a n P a w e đ II, PamiĊü i toĪsamoĞü, Kraków 2005, s. 118.
TamĪe, s. 110.
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ewangeliczny Samarytanin, nad czđowiekiem zranionym, usiđując leczyü
jego rany na początku XXI stulecia. A zachĊta do niesienia pomocy czđowiekowi jest nieporównanie waĪniejsza od polemik i oskarĪeĔ dotyczących na
przykđad oĞwieceniowego podđoĪa wielkich katastrof dziejowych XX wieku.
Bowiem duch Ewangelii wyraĪa siĊ przede wszystkim w postawie gotowoĞci
do niesienia bliĨniemu braterskiej pomocy”3.
Konsekwentna obrona praw czđowieka odwođuje siĊ do trwale obecnej
w myĞli Zachodu idei godnoĞci czđowieka. PoniewaĪ Ĩródđa poznania tej
godnoĞci są róĪnorodne: religijne i niereligijne, racjonalny dyskurs filozoficzny, w którym obecne są pytania, kim jest czđowiek i skąd wypđywa
jego godnoĞü, przynosi uniwersalny klucz. Kultura praw czđowieka potrzebuje bowiem antropologii, w której znajduje swe uzasadnienie. Inaczej moĪe
ona zostaü đatwo sprowadzona tylko do wymiaru propagandowych haseđ,
a nawet moĪe zostaü naraĪona na wieloznacznoĞci, których reperkusje praktyczne okaĪą siĊ szkodliwe dla samej idei praw czđowieka.
PrzeĞwiadczenie o moĪliwoĞci poznania prawdy o czđowieku opiera siĊ
w sposób oczywisty skđonnoĞci myĞli postmodernistycznej do wątpienia
w moĪliwoĞü uprawiania antropologii jako obiektywnej wiedzy o czđowieku.
Siđą Karola Wojtyđy filozofii czđowieka zdaje siĊ byü to, Īe wychodzi ona od
doĞwiadczenia wđasnego „ja” ludzkiego w subiektywnym przeĪyciu siebie
jako sprawcy swych czynów. Metoda fenomenologiczna, jaką posđuguje siĊ
Wojtyđa, pozwala ująü ludzką subiektywnoĞü jako najbardziej pierwotną,
nieredukowalną daną ludzkiej samowiedzy. MyĞlenie o czđowieku jako podmiocie i jako istocie poznającej przedmioty, a wraz z przedmiotami siebie,
zaczyna siĊ od poznawczego zderzenia z samym sobą. OlĞnieniu przez Ğwiat
rzeczy towarzyszy niezmiennie zdziwienie swą wđasną pozycją wobec rzeczy i wobec siebie. Zanim w wyniku wysiđku poznawczego dąĪącego do
obiektywizacji powstanie jakakolwiek teoria czđowieka czerpiąca materiađ
z wglądów w istotĊ czđowieczeĔstwa, czđowiek najpierw przeĪywa siebie.
Obiektywna prawda o naturze ludzkiej ma swoje podđoĪe w przeĪyciu swego
czđowieczeĔstwa przez kaĪdą jednostkĊ ludzką.
Nie jest chyba przypadkiem, Īe Karol Wojtyđa równolegle do wysiđku
budowania antropologii i etyki w swych pracach filozoficznych ewokowađ to
podstawowe doĞwiadczenie antropologiczne w swych utworach poetyckich.
Warto zacytowaü kilka wersów:

3

TamĪe, s. 114.
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JeĞli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąü.
Nie mogĊ jej odepchnąü, bo bym odepchnąđ sam siebie4.

Nie ma potrzeby przeciwstawiania samej subiektywnoĞci oraz swej wđasnej
prawdy danej w przeĪyciu obiektywnoĞci, poniewaĪ jedyny moĪliwy dostĊp do
obiektywnoĞci, a wiĊc do prawdy o Ğwiecie i o sobie, ma miejsce w ludzkim
wnĊtrzu. Epistemologiczny obiektywizm i filozoficzny uniwersalizm zaczynają
siĊ od uwaĪnej analizy konkretu, jakim jest ludzkie przeĪycie siebie. Dopiero
na tej doĞwiadczalnej podstawie moĪna budowaü teoriĊ czđowieka, która bĊdzie
polegađa na peđniejszym odsđanianiu treĞci samego doĞwiadczenia.
DoĞwiadczalny punkt wyjĞcia antropologii Karola Wojtyđy nie zamyka jej
w Īadnym systemie filozoficznym. Co wiĊcej, zdaje siĊ zachĊcaü do testowania gđĊbi wglądów i spójnoĞci systematyzacji, jakie wypracowađy róĪnorodne systemy myĞlenia o czđowieku. Fakt, Īe antropologiczne dociekania
Karola Wojtyđy dają syntezĊ klasycznej filozofii bytu oraz nowoĪytnej
filozofii ĞwiadomoĞci, nie oznacza, Īe mamy do czynienia z filozoficznym
eklektyzmem, przypadkowo scalającym odlegđe od siebie tradycje filozofii,
lecz synteza owa wynika z samej logiki doĞwiadczenia czđowieka, toĪsamego z doĞwiadczeniem konkretnego „ja”. W rozwiniĊciu moich uwag
spróbujĊ pokazaü, Īe personalistyczna antropologia, której punktem wyjĞcia
jest doĞwiadczenie osoby, zapewnia solidną pod wzglĊdem epistemologicznym i normatywnie wiąĪącą bazĊ dla kultury praw czđowieka, która nie musi
siĊ wiązaü z jakąĞ jedną partykularną szkođą filozofii, lecz stwarza moĪliwoĞü wypracowania wspólnego minimalnego jĊzyka myĞlenia o czđowieku.

2. „OSOBA TO KTOĝ”

W filozofii Karola Wojtyđy osoba jest bardziej rzeczywistoĞcią oglądową
aniĪeli kategorią spekulatywną. Ogląd ów dokonuje siĊ od wewnątrz poprzez
przeĪycie siebie jako jedynej i niepowtarzalnej podmiotowoĞci, która jest
Ğwiadoma swego istnienia i dziađania. Jest to podmiotowoĞü konkretnego
czđowieka, który – wedđug sđów Wojtyđy – „jest jakby naocznym Ğwiadkiem
siebie samego, swojego czđowieczeĔstwa i swojej osoby”5.
4

K. W o j t y đ a, Narodziny wyznawców, [w:] K. W o j t y đ a / J a n P a w e đ II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004, s. 131.
5
K. W o j t y đ a, PodmiotowoĞü i „to, co nieredukowalne” w czđowieku, [w:] t e n Ī e, Osoba
i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 440-441. Po raz pierwszy artykuđ ukazađ
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Realna rzeczywistoĞü osoby wymyka siĊ wszelkim próbom sprowadzenia
jej wyđącznie do wđaĞciwoĞci ogólnych cechujących gatunek. Sprawia to, Īe
osobĊ đatwiej jest pokazaü, aniĪeli zdefiniowaü. Osoba bowiem jako konkretne ludzkie „ja” jest cađoĞcią nieredukowalną do gatunku. Autor Osoby
i czynu przedstawia charakterystyczny dla swego spojrzenia na osobĊ ludzką
komentarz do klasycznej definicji osoby. „Osoba zawsze jest jednostką
natury rozumnej, jak gđosi peđna definicja Boecjusza: «persona est rationalis
naturae individua substantia». Tym niemniej ani pojĊcie natury (rozumnej),
ani teĪ jej indywidualizacja zdają siĊ nie oddawaü owej specyficznej peđni,
jaka odpowiada pojĊciu osoby. Owa peđnia to nie tylko konkretnoĞü, to juĪ
raczej jedynoĞü i niepowtarzalnoĞü. JĊzyk potoczny dysponuje tutaj lapidarnym, a zarazem dosadnym wyraĪeniem zaimkowym: osoba – to k t o Ğ. Ów
zaimek jest kapitalnym skrótem semantycznym, natychmiast bowiem wywođuje skojarzenie, a w nim porównanie i przeciwstawienie do «coĞ»”6. Dodajmy, Īe czđowiek jest wđaĞnie „kimĞ” z powodu swej Ğwiadomej, oglądającej
siebie od wewnątrz, obecnoĞci w Ğwiecie. Poznawczy kontakt z samym sobą
odbywa siĊ inaczej niĪ kontakt z innymi realnymi bytami, poznanie siebie
jako „kogoĞ” wiąĪe siĊ z przeĪyciem swej wewnĊtrznoĞci i niepowtarzalnoĞci.
Do nieredukowalnej rzeczywistoĞci ludzkiego „ja” Karol Wojtyđa zwykđ
w swych pismach odnosiü staroĪytną formuđĊ: „persona est sui iuris”, mając
na myĞli nie tylko szczególną pozycjĊ osoby w systemie prawa, ale podkreĞlając równieĪ, Īe to sama podmiotowoĞü osoby jako kogoĞ – istoty nieredukowalnej do bytu o charakterze „coĞ” – jest Ĩródđem prawa. MyĞl Wojtyđy zdaje siĊ w tym punkcie zbliĪaü do filozofii prawa wđoskiego myĞliciela
Antonia Rosminiego, dla którego „osoba jest prawem”7. Obydwaj – Rosmini
i Wojtyđa – odnoszą siĊ z uznaniem do Kanta filozofii osoby jako celu samego w sobie i jednoczeĞnie próbują tĊ filozofiĊ autonomii sprowadziü na
grunt doĞwiadczenia, aby trafniej, niĪ czyniđ to sam Kant, odczytaü granice
ludzkiej autonomii. Osoba ludzka jest absolutem w wymiarze aksjologicznym, gdyĪ przysđuguje jej nienaruszalna godnoĞü, natomiast w sensie ontycznym jest ona bytem przygodnym. Podczas gdy dla Kanta metafizyka

siĊ w jĊzyku angielskim: Subjectivity and the Irreducible in Man, „Analecta Husserliana” 7
(1978), s. 107-114.
6
W o j t y đ a, Osoba i czyn, s. 123.
7
„Precision requires that we say ‘the human person is subsitent human right’. It follows that
the person is the essence of right” (A. R o s m i n i, The Philosophy of right, transl. by D. Claery,
T. Watson, vol. II, Durham 1993, s. 21.
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moralnoĞci uzyskuje swe teoretyczne wykoĔczenie juĪ w wykazaniu, Īe
Ĩródđem prawa moralnego jest autonomiczna wola rozumnego podmiotu, to
u Rosminiego i Wojtyđy, podobnie jak w cađej tradycji myĞli chrzeĞcijaĔskiej, problematyka osoby, stwierdzenie jej absolutnej godnoĞci, stanowi
zaledwie wejĞcie w obszar poszukiwaĔ metafizycznych, prowadzących do
odkrycia osobowego Boga jako ostatecznej racji istnienia osób ludzkich
i prawa moralnego.
W swych pracach antropologicznych Karol Wojtyđa czyni zaledwie pierwszy krok w kierunku metafizyki osoby, pokazuje on mianowicie ontyczną
podmiotowoĞü osoby, tkwiącą w konkretnym ludzkim „ja”, przeĪywającym
swą jedynoĞü i niepowtarzalnoĞü. Poszukiwania metafizyczne dochodzą do
gđosu bardzo wyraĨnie w utworach poetyckich Karola Wojtyđy – aĪ po
Tryptyk rzymski, poemat napisany u schyđku Īycia przez papieĪa, który nie
przestađ byü poetą. Nie przestađ nim byü, poniewaĪ – jak przekonuje
Giovanni Reale – byđ on poszukiwaczem Absolutu na trzech drogach dostĊpnych dla umysđu ludzkiego: na drodze filozofii, na drodze wiary i na
drodze sztuki8.
JeĞli chcesz znaleĨü Ĩródđo,
musisz iĞü do góry, pod prąd.
Przedzieraj siĊ, szukaj nie ustĊpuj,
Wiesz, Īe ono musi tu gdzieĞ byü –
Gdzie jesteĞ, Ĩródđo?...Gdzie jesteĞ, Ĩródđo?9

ZauwaĪmy, Īe poszukiwanie Ĩródđa w poemacie papieĪa staje siĊ jego przywođywaniem. Filozoficzny namysđ zapoĞredniczony w poezji prowadzi do
modlitwy przyzywającej ukrytego Boga.
Istotnie, u Jana Pawđa II myĞlenie o osobie ludzkiej uzyskuje swą peđniĊ
w Ğwietle Objawienia judeo-chrzeĞcijaĔskiego. Czđowiek rozpoznaje siebie
jako istota stworzona na obraz i podobieĔstwo Boga. Nie jest on tylko bytem
poĞród bytów, jak traktują go filozofie o nastawieniu kosmologicznym. Nie
jest on równieĪ górującą ponad innymi bytami autonomią, jakby samotnoĞcią absolutną, jak patrzą naĔ filozofie o podejĞciu antropocentrycznym.
Jawi siĊ on jako istota obdarzona swym istnieniem i godnoĞcią jako darem
miđoĞci i przeznaczona do speđnienia siebie w darze miđoĞci. U Ĩródeđ huma8
G. R e a l e, Karol Wojtyđa un pellegrino dell’Assoluto, Milano 2005. Por. A. M. W i e r z b i c k i, Antropologia Karola Wojtyđy odczytana w jego poezji, „Ethos” 76 (2006), nr 4, s. 103-113.
9
J a n P a w e đ II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 11.
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nizmu Jana Pawđa II znajduje siĊ jego personalizm, dostrzegający fakt, Īe
osoba jest kimĞ, a wiĊc niepowtarzalną i jedyną istotą poszukującą w swym
sercu, nie bez wđaĞciwego dla tych poszukiwaĔ niepokoju, Peđni, dziĊki
której istnieje i przeĪywa siebie – i dla której istnieje. Problem istnienia
osobowego Boga jawi siĊ jako problem na wskroĞ antropologiczny. Czđowiek rozpoznaje siebie – mówiąc metaforycznie – jako pytanie. Bliskie tej
wizji czđowieka jest dramatyczne stwierdzenie Ğw. Augustyna: „Et factus
sum mihi magna quaestio” („I stađem siĊ sam dla siebie wielkim problemem”) 10.
WyjątkowoĞü chrzeĞcijaĔstwa, wedđug Jana Pawđa II, odsđania siĊ w jego
zdolnoĞci udzielenia odpowiedzi potwierdzającej absolutną godnoĞü czđowieka. W Redemptor hominis Ewangelia zostaje okreĞlona jako „gđĊbokie
zdumienie wobec wartoĞci i godnoĞci czđowieka”11. Nie chodzi tu bynajmniej o „czđowieka abstrakcyjnego”, ale o konkretnego czđowieka historycznego, o kaĪdego czđowieka przeĪywającego swą niepowtarzalną egzystencjĊ
jako poszukiwanie sensu. Dlatego PapieĪ wyjaĞnia: „Czđowiek nie moĪe Īyü
bez miđoĞci. Czđowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiađą, jego Īycie
jest pozbawione sensu, jeĞli nie objawi mu siĊ MiđoĞü, jeĞli nie spotka siĊ
z MiđoĞcią, jeĞli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiĞ sposób swoją, jeĞli nie
znajdzie w niej Īywego uczestnictwa. I dlatego wđaĞnie Chrystus-Odkupiciel
– jak to juĪ zostađo powiedziane – «objawia w peđni czđowieka czđowiekowi». To jest ów – jeĞli tak wolno siĊ wyraziü – ludzki wymiar tajemnicy
Odkupienia. Czđowiek odnajduje w nim swoją wđaĞciwą wielkoĞü, godnoĞü
i wartoĞü swego czđowieczeĔstwa”12 .
Czy nie odeszliĞmy od filozofii czđowieka? Niewątpliwie refleksja zakorzeniona w przeĞwiadczeniu wiary nie jest juĪ refleksją filozoficzną zachowującą Ğcisđy rygor wiedzy racjonalnej, opartej wyđącznie na oczywistoĞci
doĞwiadczenia i rozumu. Ale to wđaĞnie wiernoĞü doĞwiadczeniu, w Ğwietle
którego osoba odsđania siĊ sobie samej jako ktoĞ konkretny, poszukujący
najpeđniejszej prawdy o sobie i najpeđniejszej z moĪliwych afirmacji tego,
kim jest, bĊdąc osobą, doprowadza do progu, za którym rozlega siĊ z wđaĞciwą sobie logiką Dobra Nowina o czđowieku. Ewangelia w gruncie rzeczy
jest „Ewangelią czđowieka”. RacjonalnoĞü myĞlenia teologicznego polega na
tym, Īe dopeđnia ono poszukiwania rozumu, ale ich nie niweczy, co wiĊcej –
ĝw. A u g u s t y n, Wyznania, IV, 4, tđ. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 54.
J a n P a w e đ II, Redemptor hominis, 10.
12
TamĪe.
10
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zakđada je w sposób konieczny. Zgadza siĊ to ze starą zasadą teologiczną,
gđoszącą, Īe đaska nie niweczy natury, ale ją zakđada i doskonali. W miejsce
pojĊcia natury naleĪađoby tu jednak podstawiü pojĊcie osoby i precyzyjnie,
jakkolwiek za pomocą bardzo oszczĊdnych terminów, zinterpretowaü, co to
znaczy byü osobą.
Jan Paweđ II, odwođując siĊ do chrystocentrycznego personalizmu, uwzglĊdnia bogate wglądy w istotĊ osoby, jakich dostarcza fenomenologia, penetrująca realne egzystencjalne doĞwiadczenie ludzkiego „ja”. Z jednej strony
ukazuje ludzką podmiotowoĞü jako podmiotowoĞü nieredukowalną, obdarzoną swą wđasną metafizyczną mocą, z drugiej zaĞ strony analizuje ĞwiadomoĞü ludzką jako dynamizm poszukiwania i orientowania siĊ ku Bogu,
w którym czđowiek odnajduje sens swego podmiotowego, zwróconego ku
wnĊtrzu, sposobu bytowania.
Đącząc elementy danych rozumu i wiary, Jan Paweđ II wyraĪađ peđniej
swą troskĊ o czđowieka w tym momencie dziejów, w jakim przypadđo mu
kierowaü đodzią KoĞciođa. Jest to moment, z jednej strony, wzrostu ĞwiadomoĞci praw czđowieka, a z drugiej strony moment nowych i dramatycznych zagroĪeĔ dla kultury praw czđowieka. Odnawiając jĊzyk mówienia
o prawach czđowieka poprzez wprowadzenie zarówno kategorii „osoby”, jak
i kategorii „imago Dei”, Jan Paweđ II wraca poniekąd do początku samego
dyskursu na temat osoby. Pojawiđ siĊ on bowiem w myĞli chrzeĞcijaĔskiej
w związku ze sporami trynitarnymi i chrystologicznymi. Powrót ów dokonuje siĊ jednak w innej fazie rozwoju ludzkoĞci, gdy zdaje siĊ ona byü coraz
bardziej pewna, przynajmniej w Ğwiecie zachodnim, powszechnoĞci praw
czđowieka i jednoczeĞnie, wskutek sekularyzacji, której towarzyszy w wymiarze praktycznym nihilizm, coraz bardziej kruche wydają siĊ byü podstawy racjonalne dla kultury praw czđowieka. Odnawiając dyskurs teologiczny poprzez wprowadzenie weĔ kategorii personalistycznych, Jan Paweđ II
pragnąđ odnowiü równieĪ dyskurs filozoficzny, nadając mu wigor filozofii
konkretu jako filozofii osoby.
Czyniąc centralnym problemem swej antropologii problem miđoĞci jako
sensu ludzkiego Īycia, Jan Paweđ II wskazuje równieĪ na niewystarczalnoĞü
sprawiedliwoĞci jako wyđącznego klucza do stawienia czođa róĪnorodnym
przejawom zđa w Ğwiecie wspóđczesnym, zwđaszcza zđa strukturalnego. SprawiedliwoĞü powinna zostaü dopeđniona miđosierdziem. Jest ono postawą
zauwaĪenia i przeĪycia nieutracalnej godnoĞci kaĪdej osoby, zwđaszcza
w sytuacji, kiedy jej godnoĞü zostaje zagroĪona przez róĪnorodne przejawy
degradacji. W sytuacji takiego zagroĪenia szczególną moc budzenia ludzkich
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sumieĔ okazuje spojrzenie na czđowieka nie tylko jako na jednego z wielu,
ale wđaĞnie na kogoĞ, kto jest jedyny i niepowtarzalny.

3. AUTONOMIA I TRANSCENDENCJA OSOBY W CZYNIE

W swej najbardziej dojrzađej pracy filozoficznej, jaką jest Osoba i czyn
(1969), Karol Wojtyđa juĪ w samym tytule ujmuje dynamiczny charakter
osoby. Osoba to podmiot, który speđnia czyn, nie moĪna zatem mówiü o czynie jako Ğwiadomym i wolnym dziađaniu ludzkim bez uwzglĊdnienia sprawczoĞci wolnego i rozumnego podmiotu osobowego, bĊdącego wđaĞciwym
Ĩródđem ksztađtowania siĊ i zaistnienia czynu. Ale czyn ksztađtuje ponadto
samą osobĊ od wewnątrz, a ĞciĞlej mówiąc – osoba jako konkretny podmiot
(k t o Ğ, jak podkreĞlaliĞmy uprzednio), staje siĊ peđniej sobą, dojrzewa w swoim osobowym bytowaniu, poprzez swoje czyny. Osoba speđnia siĊ mianowicie
poprzez wartoĞci moralne swych czynów. We wprowadzeniu do swej ksiąĪki
Wojtyđa zaznacza, Īe jest ona zasadniczo studium antropologicznym, w
którym autor pragnie naĞwietliü rzeczywistoĞü osoby, patrząc na nią niejako
poprzez „okno czynu”, zgodnie z klasyczną zasadą: „operari sequitur esse”.
Analiza czynu powinna prowadziü do odsđoniĊcia obrazu podmiotu speđniającego czyn jako actus personae. Nawet w pewnym miejscu Autor deklaruje,
Īe moralnoĞü jako wđaĞciwy przedmiot etyki zostaje wziĊta w nawias, aby
móc skupiü siĊ na badaniu prawdy o osobie. Jak przekonuje jednak dalsza
lektura Osoby i czynu, w rzeczywistoĞci Autor nie przestrzega tego metodologicznego samoograniczenia. Kiedy bowiem gđĊbiej penetruje związek osoby
z czynem, zauwaĪa równieĪ, Īe samo doĞwiadczenie moralnoĞci jako rzeczywistoĞci dynamicznej, istniejącej dziĊki ludzkim czynom, przynaleĪy w sposób konieczny do doĞwiadczenia czđowieka. Etyka nie tylko zakđada antropologiĊ, ale równieĪ do pewnego stopnia sama siĊ w niej mieĞci.
Wysuwając na pierwszy plan analizĊ sprawczoĞci, polegającej na inicjowaniu i ksztađtowaniu czynu przez osobĊ, Karol Wojtyla zauwaĪa, Īe jest
ona zarazem samostanowieniem. WyraĪa siĊ ono w procesie decyzji, za
której sprawą podmiot w sposób Ğwiadomie zamierzony i wolny wybiera
przedmiot swego dąĪenia. Samostanowienie wynika z wđaĞciwej dla osoby
jako osoby wolnoĞci. Mówiąc innymi sđowy, osoba moĪe dokonywaü aktów
wyboru dlatego, Īe jest ona wolnoĞcią, którą Wojtyđa opisuje jako samopanowanie i samo-posiadanie. WolnoĞü odnosi siĊ nie tylko do Ğwiata
zewnĊtrznego wzglĊdem podmiotu, ale tkwi ona w samym podmiocie, jest
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jego istotną cechą, zroĞniĊtą z samą gđĊbią podmiotowoĞci osoby, cechą, bez
której osoba przypominađaby drzewo bez korzeni.
Przedmiotowy charakter decyzji nie wyczerpuje cađej osobowej struktury
samostanowienia. Zwracając siĊ do róĪnorodnych przedmiotów jako celów
swego wyboru, osobowy podmiot w kaĪdym akcie chcenia wybiera przede
wszystkim siebie, a to znaczy, Īe stanowi o sobie. Wojtyđa zauwaĪa, Īe „struktura czynu ludzkiego jest w szczególnym wymiarze auto-teleologiczna”13.
Czđowiek jako osoba nie tylko ksztađtuje rzeczywistoĞü wokóđ siebie, np.
dziĊki swej pracy przemienia krajobraz, ale ksztađtuje on sam siebie, rzeĨbi
poniekąd swój wewnĊtrzny osobowy wygląd. W kaĪdym ludzkim czynie
zawiera siĊ odniesienie podmiotu do siebie samego jako celu, co sprawia, Īe
speđnianie czynu staje siĊ okazją speđnienia lub niespeđnienia siebie.
Od czego zaleĪy speđnienie siebie? Niewątpliwie od mocy tkwiącej w wolnoĞci, a wiĊc w zdolnoĞci do wyboru siebie. NowoĪytna tradycja filozoficzna, która chyba najsilniej doszđa do gđosu w myĞli Immanuela Kanta,
mówi o autonomii podmiotu ludzkiego, przeciwstawiając ją heteronomii,
rozumianej jako jakakolwiek zaleĪnoĞü osoby od Ğwiata zewnĊtrznego,
przede wszystkim Ğwiata przyrody, ale takĪe jako zaleĪnoĞü osoby od innych
osób, od spođeczeĔstwa i od Boga. Autonomia zostaje w ten sposób jednoznacznie związana z immanencją osoby, a jej zdolnoĞü do racjonalnego myĞlenia wyraĪa siĊ w sądach a priori, wydawanych przez twórczy rozum, projektujący immanentne kategorie jako powszechne punkty orientacyjne cađoksztađtu ludzkiej wiedzy. ĝwiat wartoĞci nie moĪe mieü struktury obiektywnej, jest on raczej wyrazem kreatywnoĞci podmiotu, który pozostaje jedynym
biegunem kultury i dziejów.
W personalizmie Karola Wojtyđy pojĊcie autonomii, interpretowane przezeĔ
jako samostanowienie, zostaje dopeđnione pojĊciem transcendencji. „Samostanowienie zawarte w czynach, zawarte w autentycznie ludzkiej sprawczoĞci, wskazuje na inny wymiar autoteleologii, związany ostatecznie z prawdą i dobrem w znaczeniu bezwzglĊdnym i bezinteresownym (bonum honestum). I dlatego teĪ w czynach ludzkich odsđania siĊ owa transcendencja,
która jest poniekąd drugim imieniem osoby”14.
Byü sobą to stawaü siĊ sobą dziĊki przekraczaniu siebie w swych wđasnych aktach poznania prawdy. Transcendencja osoby ma swą podstawĊ za13
K. W o j t y đ a, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] t e n Ī e, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, s. 385.
14
TamĪe
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równo w wolnoĞci jako wewnĊtrznej strukturze podmiotu, jak i w otwartoĞci
ludzkiego intelektu na prawdĊ o obiektywnej rzeczywistoĞci. Aby byü
wolnym, trzeba zarówno byü „konkretnym ja”, które staje siĊ dla siebie
przedmiotem, o którym „ja” stanowi aktem swej woli, jak i znajdowaü siĊ
jako podmiot w sytuacji samozaleĪnoĞci w prawdzie. Moment prawdy, dziĊki której osoba speđnia siebie w czynie, powoduje, Īe „transcendencja wolnoĞci – jak pisze Wojtyđa – przechodzi w transcendencjĊ moralnoĞci”15. ZaleĪnoĞü od prawdy, a ĞciĞlej mówiąc – samozaleĪnoĞü w prawdzie – wyznacza granice wđaĞciwej osobie autonomii. Osoba stanowi o sobie zgodnie
z poznaną prawdą. Ukazywane juĪ przez Sokratesa samopoznanie („Poznaj
samego siebie!”) staje siĊ podstawową reguđą godnego czđowieka jako istoty
rozumnej stylu Īycia.
OczywiĞcie czđowiek moĪe prowadziü Īycie kierowane tylko instynktownym dąĪeniem do dóbr, które zaspakajają jego witalne potrzeby. Zawsze
pozostanie to jednak jakiĞ rodzaj egzystencji uĞpionej, prowadzonej poniĪej
duchowej – w istocie swej podmiotowej i racjonalnej – kondycji czđowieka.
Ludzka podmiotowoĞü budzi siĊ w peđni dopiero wtedy, kiedy rozum przejawia swą aktywnoĞü poznawczą, co sprawia, Īe prawda jako wartoĞü poznawcza dĨwiga i podtrzymuje wolnoĞü podmiotu. Inaczej pozostaje on uzaleĪniony od siđ czy to biologicznych, czy to spođecznych. Zamiast byü podmiotem zachowującym swą autonomiĊ, czđowiek staje siĊ terenem gry siđ,
których nie potrafi zintegrowaü w swym osobowym centrum i podporządkowaü swej rozumnej woli. Wojtyđa dodaje: „Czđowiek nie tylko jest biernym zwierciadđem, które odbija przedmioty, ale zachowuje w stosunku do
nich swoistą nadrzĊdnoĞü przez prawdĊ; jest to «wyĪszoĞü prawdy» związana z pewnym jakby dystansem do przedmiotów, która wpisana jest w duchową naturĊ osoby”16. Doznawanie przyjemnoĞci czy podleganie siđom spođecznym ma charakter pasywnego ulegania sile zewnĊtrznej wobec osoby,
natomiast w akcie poznania prawdy, a jeszcze mocniej w afirmacji poznanej
prawdy, przejawia siĊ ludzka aktywnoĞü zakorzeniona w wolnoĞci podmiotu.
Znaczy to, Īe wolnoĞü nie jest jakimĞ momentem odizolowanym od samego
aktu poznania, lecz przenika go i ksztađtuje od wewnątrz. Trzeba zatem
stwierdziü, Īe wolnoĞü jest wpisana w sam akt poznania, bez niej akt poznania
nie mógđby byü w ogóle aktem osoby, lecz miađby charakter zaledwie jakiejĞ
rejestracji przedmiotu, jak jest nią fotografia czy nagranie dĨwiĊku.
15
16

W o j t y đ a, Osoba i czyn, s. 199.
TamĪe, s. 202-203.
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Poznanie prawdy jest wydarzeniem zachodzącym we wnĊtrzu osoby,
z jednej strony opiera siĊ ono o podmiotowoĞü osoby i pozwala dojĞü jej do
gđosu, z drugiej natomiast strony okreĞla ono zasiĊg transcendencji podmiotu, który dziĊki Īyciu prawdą przekracza granicĊ, jaką wyznacza podmiotowoĞü. Transcendencja pozwala bowiem speđniü siĊ osobie mocą jej
duchowego dynamizmu, którym kieruje rozum.
Osoba jawi siĊ jednoczeĞnie jako czytelnik prawdy i jako jej powiernik.
MoĪe przecieĪ zaprzeczyü, odrzuciü to, co juĪ poznađa. Czy wolno jej jednak
zaprzeczyü temu, co zostađo przez nią samą stwierdzone? Akt negacji prawdy
zamiast jej afirmacji oznaczaü musi takĪe sprzeniewierzenie siĊ sobie jako
podmiotowi rozumnemu i wolnemu. O autentycznoĞci ludzkiego Īycia jako
Īycia osoby stanowi rzeczywistoĞü sumienia. SprzĊga siĊ w nim samostanowienie i normatywna moc prawdy. Sumienie bowiem przetwarza obiektywną
prawdĊ, którą podmiot stwierdza jako stan rzeczy, w przeĪycie powinnoĞci.
MoĪe siĊ zdarzyü, Īe ktoĞ przeĪywa powinnoĞü jako presjĊ lub moĪe przeĪywaü
powinnoĞü jako ciĊĪar, z którym przychodzi mu siĊ zmagaü. Wojtyđa nie przeciwstawia wolnoĞci i powinnoĞci, poniewaĪ đącznikiem miĊdzy wolnoĞcią a powinnoĞcią jest transcendentny moment prawdy o dobru, który nie niweczy wolnoĞci, lecz ją wyzwala, czyniąc obiektywną prawdĊ, o ile jest poznana, wđasną
prawdą podmiotu, ujrzaną przezeĔ i akceptowaną. PrzylgniĊcie do dobra dokonuje siĊ nie tyle mocą inklinacji, Ğlepego poniekąd pĊdu, co raczej wskutek
racjonalnego dąĪenia, które czerpie swą moc z wewnĊtrznego Ğwiatđa, w jakie
wyposaĪone jest sumienie. Jest ono wszak zarazem straĪnikiem podmiotowoĞci
osoby i przekazicielem normatywnej mocy obiektywnej prawdy.
W tym punkcie pora zwróciü naszą uwagĊ ponownie na problematykĊ
praw czđowieka, od której zaczĊliĞmy nasze rozwaĪania. Zarysowane przez
Karola WojtyđĊ przejĞcie od antropologii do etyki, a moĪe nawet poprawniej
bĊdzie mówiü odsđoniĊcie etyki w samej antropologii, pozwala odnaleĨü
równieĪ aksjologiczno-normatywny fundament praw czđowieka. Etyka okazuje siĊ byü antropologią normatywną. Inaczej mówiąc, samopoznanie czđowieka jako osoby prowadzi do rozpoznania – po pierwsze – dobra samej
osoby jako istoty nieredukowalnej w swej godnoĞci („osoba to ktoĞ”) oraz –
po wtóre – dóbr dla osoby, które speđniają wpisane w jej naturĊ dąĪenia.
Trzeba jednak pamiĊtaü o integracji cielesnej i spođecznej natury czđowieka
w osobie, a to wyznacza prymat dobra osoby wobec dóbr dla osoby. Obiektywny charakter praw czđowieka jest bowiem zakotwiczony cađkowicie
w podmiotowoĞci czđowieka. Obiektywizacja dokonuje siĊ poprzez moment
prawdy o wartoĞciach.
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Wypada zacytowaü wielokrotnie przywođywane sđynne zdanie Jana Pawđa II
z jego encykliki Centesimus annus: „Historia uczy, Īe demokracja bez wartoĞci đatwo siĊ przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (CA,
46). PapieĪ dopeđnia swe zdanie stwierdzeniem, Īe wolnoĞü bez prawdy traci
swą treĞü. Liberalnie nastawiony umysđ ma prawo siĊ wzburzyü wobec
podobnego stwierdzenia. Uczyniđ to na przykđad Milton Friedman w swym
komentarzu do Centesimus annus: „Przyznam, Īe z mieszanymi uczuciami
odnoszĊ siĊ do stwierdzenia, które brzmi, jakby byđo samooczywiste: «PosđuszeĔstwo prawdzie o Bogu i czđowieku jest pierwszym warunkiem
wolnoĞci». Czyjej «prawdzie»? Przez kogo zdecydowanej? Echa hiszpaĔskiej Inkwizycji?”17. Pytania Friedmana tracą jednak swą ostroĞü, gdy
uwzglĊdni siĊ, Īe chodzi tu o prawdĊ poznaną przez podmiot jego wđasnym
krytycznym wysiđkiem, prawdĊ wiąĪącą od wewnątrz w taki sposób, Īe sam
podmiot staje siĊ jej Ğwiadkiem.
W jaki sposób naleĪy odróĪniaü Ğwiadka od fanatyka, nie jest wcale
đatwym do rozstrzygniĊcia problemem. Aprioryczne jednak zrównanie Ğwiadka i fanatyka lub zaszeregowanie wszystkich Ğwiadków (a wiĊc wszystkich
ludzi odwođujących siĊ do swego sumienia) do klasy ludzi nazywanych
fundamentalistami nie wydaje siĊ bynajmniej najlepszym rozwiązaniem tej
trudnej kwestii. Nie jest ono na pewno uczciwym rozwiązaniem i nie powinno pozostawiaü nikogo w niezmąconym pokoju. O czđowieku myĞlącym
bowiem bardziej Ğwiadczy niepokój niĪ beztroska. Jest byü moĪe tak dlatego, Īe niepokój bardziej ukazuje wđaĞciwą naturĊ czđowieka jako poszukiwacza prawdy. Na szczĊĞcie nikt nie jest skazany na samotny trud poszukiwania prawdy, lecz istnieje moĪliwoĞü dzielenia siĊ nią z innymi. Postawie
tej nie sprzeciwia siĊ koniecznoĞü prowadzenia sporów z innymi, co wiĊcej –
w sposób konieczny ją dopeđnia, aby podmiot mógđ zachowaü i doprowadziü
do peđniejszego, bardziej dojrzađego rozwoju wđaĞciwą sobie autonomiĊ
i transcendencjĊ.
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KAROL WOJTYĐA’S PHILOSOPHY OF THE HUMAN PERSON
AS THE GROUNDS TO DEFEND HUMAN RIGHTS
Summary
The teaching of John Paul II clearly articulates the strain of human rights. The Pope initiates
a dialogue with the Enlightenment tradition and develops the theological and philosophical
foundations of the culture of human rights. Karola Wojtyđa’s personalistic thought appears to be a
very coherent and reliable key to understand the doctrine of human rights. Wojtyđa stresses
subjectivity and non-reducibility of the person as a concrete human „I.” It is both autonomy and
transcendence that constitute dignity of the person towards other personal and impersonal beings.
Translated by Jan Kđos

Sđowa kluczowe: prawa czđowieka, osoba, podmiotowoĞü bytu ludzkiego, autonomia, transcendencja, prawda, wolnoĞü
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